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                       Графички приказ четири локалитета
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1.  УВОД 

 

Анализе просторних могућности и потенцијала рађене су за 4 локалитета: 

 

1. Алибеговац 

2. Каменичка ада 

3. Кинеска четврт 

4. Радна зона Север I 

 

Анализа је подразумевала независно истраживање, тумачење и интерпретацију 

предлога и решења. Резултати све четири анализе су предлози који поштују намене 

површина које су дефинисане важећом планском документацијом или документацијом 

у изради. Као реперни параметри анализе на свим локалитетима издвојени су: 

привреда, туризам и становништво. 

 

2.   ОПШТЕ КАРАКТЕРИСИКЕ О НОВОМ САДУ 

 

Град Нови Сад je други град по величини у Републици Србији и у њему су 

лоциране значајне научне, развојно-истраживачке и стручне организације за 

подстицање развоја и крупни производни капацитети у области нафтне, хемијске, 

прехрамбене индустрије, трговине, саобраћаја и пословних услуга. У њему су се 

развиле значајне установе високог образовања, здравствене установе врхунске 

медицине и специјализованих услуга, као и установе из области културе. 

Нови Сад са својим насељима обухвата површину од 699 km². На том подручју 

живи око 342.000 становника. Развијеним садржајима, положајем и саобраћајним 

везама Нови Сад привлачи становништво функционалног и ширег гравитационог 

подручја. Нови Сад је центар јужно-бачког округа и на том подручју, у укупно 77 

насељених места, живи око 615.000 становника. Такође, Нови Сад је средиште АПВ и 

као такав нуди брз улазак на тржиште Војводине од укупно 2.000.000 становника. 

Нови Сад је и значајан саобраћајни центар, налази се на раскрсници значајних 

европских путева, на средини дунавског пловног пута и на правцима европских 

друмских и железничких саобраћајница. Река Дунав представља међународни пловни 

пут преко којег је мрежом канала остварена веза између Северног и Црног мора, чиме 

је положен правац који представља најкраћу копнену везу између Европе и Блиског 

истока. 

Нови Сад има 2 општине и 16 насеља. 

 

Географски положај: 45°46ʾN, 19°20ʾE 
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Површина: 699 km² 

Буџет: 19,96 милијарди РСД 

 

2.1. Привреда  

 

Привредна активност на подручју Града Новог Сада реализовала се у 2014. 

години у оквиру 10.031 активних привредних друштава и 14.155 активних 

предузетника. Највећи број привредних друштава је у категорији малих, чак 96,5% од 

укупног броја привредних друштава на подручју Града Новог Сада. Средњих 

привредних друштава је 2,5%, а великих, свега 1%. 

У структури запослених на нивоу Града Новог Сада највеће процентуално 

учешће у 2014. години  имају сектори: „трговина на велико и мало и поправка возила“ 

(12,91%); „здравствена и социјална заштита“ 10,00%   и „прерађивачка индустрија“ 

9,70%. 

Укупна вредност извоза исказана у доларима, у трговинском билансу са 

иностранством Града Новог Сада је изнисила: 1.314.758.000 америчких долара. У 

структури извоза робе, у 2014. години са подручја Града Новог Сада,  највеће учешће се 

односи на извоз кукуруза (19,2% у укупном извозу); уља од нафте и битуменозних 

материјала, моторног бензина и лаких уља (9,3%); битумена од нафте (7,6%); 

вештачких црева (4,1%); шећера белог у чврстом стању и сахарозе (3,7%), пшенице 

(2,8%). 

Из Новог Сада се може извозити без царина на тржишта земаља чланица 

CEFTA, EFTA, Русије, Белорусије, Турске и Казахстана, што чини цифру од преко 280 

милиона потрошача.  

 

Просечна нето зарада на нивоу Града Новог Сада, тј. без пореза и доприноса износи 

50.175 динара, што је приближно исти износ као и у претходној години (50.043 динара). 

Број укупно запослених лица на територији Града Новог Сада у 2014. години износио 

је 126.416 са стањем на дан 31. децембра 2014. године (годишњи просек). 

Стопа незапослености у Граду Новом Саду је на основу „Анкете о радној снази“ 

забележена у 2014. години на нивоу од 17,87%. 
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2.2. Туризам 

 

Велику развојну перспективу на нивоу Града Новог Сада има област туризам са 

сталним трендом раста у погледу посете броја домаћих и страних туриста. 

Извор: Републички завод за статистику 

 

2.3. Становништво  

 

Према резултатима последњег пописа становника (2011. год.), Град Нови Сад је 

имао 341.625 становника. Просечна старост становника је 40 година, а радни контигент 

чини 229.350 становника (67% од укупног броја становника).   

Образовна структура становника Града Новог Сада.  
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АЛИБЕГОВАЦ -  ЛОКАЛИТЕТ              

ВИНОГРАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



1.   УВОД 

 

 

За подручје анализе предлаже се простор који се налази на сремској страни 

града, и то на крајњем јужном делу грађевинског подручја, просторном потесу 

Алибеговца. 

Површина локалитета износи око 35,90 ha. Оријентационо се простире источно 

и западно од приступног пута (површине потцелина износе: 26,30 ha источна 

потцелина и 8,1 ha западна потцелина).Удаљеност од града Новог Сада износи 5,4 km. 

Положај Алибеговца и природне вредности овог локалитета допринели су да 

последњих година буде интересантан, не само за викенд становање и подизање 

винограда и воћњака, него и за породично становање као и спортску рекреацију . 

Алибеговац карактерише нагнут и брежуљкаст терен и присуство 

фрушкогорских потока (Роков, Буковачки и Заношки). Највећи део простора 

представљају воћњаци, виногради, ливаде и оранице.  

 

 

 

 

                                                Виногради на Алибеговцу 
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2.   АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

2.1.   Положај и повезаност са осталим деловима града 

 

Простор који је обухваћен анализом налази се на сремској страни Града Новог 

Сада. Позициониран је на крајњем југу грађевинског подручја Града, у оквиру 

просторног сегмента Алибеговца.  

У окружењу анализираног локалитета, са северне и западне стране, налази се 

подручје на ком се налазе објекти за потребе викенд становања са воћњацима и 

виноградима. Источна и јужна граница подручја поклапају се са границом грађевинског 

подручја Града Новог Сада, изван које се налази воћарско – виноградарска зона.    

Локалитет који је предмет анализе заузима површину од око 35,9 ha и 

неправилног је облика који се пружа у правцу север – југ. Атарски пут дели ову 

површину на западну и источну потцелину, величине 8,10 ha, односно 26,80 ha. 

Југоисточно од локалитета, на око 1 km (ваздушном линијом), налази се 

насељено место Буковац, док се северозападно, на истом растојању налази Институт у 

Сремској Каменици.  
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Мрежом некатегорисаних путева овај простор је према северу повезан са 

државним путем I Б реда – 13  (пут Нови Сад – Рума – Шабац) и даље, преко Мишелука 

и Моста Слободе са Новим Садом. Од центра града локалитет је удаљен око 6,5 km. 

 

2.2.  Природне карактеристике 

Простор који је обухваћен анализом налази се на десној обали Дунава, на лесној 

заравни. Према литолошким одликама већи део терена је седимент лесних долина. Лес 

је преталожен, обогаћен органским материјама, стишљив. 

Део простора обухвата непромењен лес који се одликује капиларном, 

суперкапиларном и субкапиларном порозношћу, у зони без штетног утицаја подземних 

вода.  

Подручје Алибеговца је према инжењерско-геолошким картама ширег простора 

евидентирано као терен: погодан за градњу и терен непогодан за градњу.  

Према погодности за изградњу, већи део простора припада категорији терена 

погодних за изградњу чије оријентационо дозвољено оптерећење (за дубину 

фундирања 2,0 m и тракасте стопе) износи од 2,5-2,0 kg/cm2. На овом простору могућа 

је градња свих врста објеката, изузев посебно осетљивих конструкција. 

Заступљен је и терен непогодан за изградњу (дозвољено оптерећање износи од 

1,5-0,5 kg/cm2) на којем је могућа градња објеката од лаких материјала, спратности до 

П+1, неосетљивих на слегање. 

Врло непогодан терен дозвољеног оптерећања <0,5 kg/cm2 неупотребљив је за 

градњу. 

Земљиште је типа еутрично смеђе земљиште (еутрични камбисол) и чернозем на 

лесу и лесоликим седиментима- карбонатни посмеђени.  

Подручје спада у површине са средњим, повољним сеизмогеолошким условима 

у којима не треба очекивати појачане, секундарне штетне ефекте код земљотреса. 

Према карти сеизмичке рејонизације овај простор се налази у зони осмог степена MCS 

скале. 

Конкретни локалитет се налази у благом паду и на надморској  висини 

оријентационо од 195,00 до 200,00 m.   

Клима је умерено-континенталног типа са карактеристикама субхумидне и 

микротермалне климе. Главне карактеристике овог типа климе су топла и сува лета са 

малом количином падавина, док су зиме хладне, са снежним падавинама. Пролећни и 

јесењи месеци су умерено топли и одликују се већом количином падавина. 

Временска расподела падавина се карактерише са два максимума: јули 72,8 

mm/m² и децембар 58,5 mm/m², и два минимума- март 35,3 mm/m² и септембар 33,4 

mm/m², при чему је укупна сума воде од падавина 593 mm/m². 

Релативна влажност ваздуха је у распону од 60-80% током целе године. 

Најчешћи ветар у Петроварадину је из југозападног и западног правца. Други по 
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учесталости је источни ветар, и то посебно у јесењем периоду. Остали правци ветра не 

показују посебан значај. Јачина ветра је између 1,0-2,0 Bof. што одговара брзини ветра 

од 0,8-3,3 m/s. 

 

2.3.  Просторна организација 

На анализираном простору, на читавој површини налазе се виногради који се 

одржавају и користе. Једино у ободним деловима, који имају мало већи пад (уз саму 

западану границу простора), налази се заштитно зеленило (самоникла аутохтона 

вегетација) које одваја постојећу зону викенд становања од винограда.  

У обухвату анализираног подручја нису евидентирани постојећи објекат.  

 

2.4.  Заштита животне средине 

С обзиром да се простор налази у заштитној зони Националног парка Фрушка 

гора потребно је обезбедити мере заштите у складу са Просторним планом посебне 

намене Фрушке горе до 2022. године ("Службени лист АП Војводине", број 16/04).  

 

2.5. Оцена постојећег стања и капацитети инфраструктуре 

 

2.5.1. Стање саобраћајне инфраструктуре 

На терену постоје атарски путеви прилагођени терену, али и путеви већег нагиба 

и мале ширине у усеку. Приступ парцелама је могућ је са северне и јужне стране, али је 

веома отежан у кишним периодима.  

Колска веза са значајнијом саобраћајницом као што је државни пут I Б реда – 13  

(пут Нови Сад – Рума – Шабац) остварена је преко некатегорисаних путева који се 

према северу уливају у њу. На исти начина, али према истоку, остварена је веза са 

Буковачким путем, преко ког је сплетом некатегорисаних путева могуће стићи и до 

државног пута  II реда – 102. 

Секундарна улична мрежа на овом простору је у највећој мери без савременог 

коловозног застора и са минималним ширинама (3-6 m) тако да је одвијање саобраћаја 

отежано. 

 

2.5.2. Стање водне инфраструктуре 

 

Снабдевање водом и одвођење отпадних и атмосферских вода 

Овај простор није опремљен инсталацијама водовода. С обзиром на постојећу 

намену простора обухваћеног анализом и на евидентно одсуство објеката било које 

врсте, може се констатовати да се корисници објеката који се налазе у околини, водом 

снабдевају локално, захватањем воде из бушених бунара, на својим  парцелама.  
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Бунарима се захвата релативно плитка водоносна издан, што је неповољно за 

кориснике, јер се и отпадне воде решавају локално, преко септичких јама на њиховим 

парцелама. С обзиром да инсталације канализације не постоје могућност загађења 

водоносне издани је веома велика. 

Атмосферске воде оријентисане су природним нагибом терена, према нижим 

деловима, односно реципијентима, Роковом и Буковачком потоку.   

 

2.5.3. Стање енергетске инфраструктуре 

Локалитет Алибеговац није опремљен енергетском инфраструктуром али преко 

њега прелази инфраструктурни коридор.  

Далековод од 110 kV прелази преко крајњег, јужног дела анализираног подручја. 

У зони заштитног коридора далековода није дозвољена изградња објеката. 

Надземни електровод од 20 kV пресеца источну потцелину на два једнака дела, 

пружа се атарским путем ка југу, те скреће преко западне потцелине у правцу 

југозапада.   

 

2.6. Власничка структура 

Највећи део парцела је у приватном власништву фирме "Навип а.д." која је под 

стечајем. Преостале парцеле представљају јавну својину Републике Србије, у целости, 

или са одређеним уделом. Одређени број парцела представља приватну својину 

физичких лица. 

 

 

 3.  ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

3.1. Извод из Генералног плана града Новог Сада до 2021. године 

 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст 

("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006) локалитет је намењен за туристичко-

спортско-рекреативну површину.  

Подручје Алибеговца представља простор за специфично коришћење. Намењен 

је за изградњу објеката туризма, здравства, образовања, спорта и рекреације са 

специфичним захтевима и могућношћу становања у складу са тим захтевима, уз 

могућност одступања од услова утврђених Генералним планом. На основу Генералног 

плана могуће је приступити изради плана детаљне регулације али, изради детаљнијег 

плана на овом подручју мора претходити програм који ће утврдити Скупштина Града 

Новог Сада.  
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3.2. Концепт просторног уређења предложен у Нацрту плана генералне 

регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку 

Петроварадина 

 

Према нацрту плана генералне регулације, локалитет је намењен  за туристичко-

спортско-рекреативну површину са  правилима која су усмеравајућег карактера. 

С обзиром да је плански документ у процедури доношења, могуће је да ће доћи 

до измене и корекције планског решења али и усклађивања са потребама 

потенцијалних инвеститора у складу са правилима утврђеним у плановима вишег реда. 

Основ за реализацију овог простора биће план детаљне регулације. 

 

Извод из Нацрта плана генералне регулације који је одређеној фази процедуре 

доношења 

 

3.3. Усмеравајућа правила за израду плана детаљне регулације 

 

"Туристичко – спортско – рекреативне површине 

У оквиру ове намене планирају се садржаји везани за спорт и рекреацију у 

смислу отворених спортских терена и мањих објеката на комплексима прожетим 

зеленим површинама. 
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Туристички објекти које је могуће реализовати на овом простору су: хотели, 

смештајни капацитети, угоститељски објекти, етно-центри, конгресни центри, објекти 

везани за вински туризам и сл. 

Минимална величина парцеле је 1.000 m2 за постојеће парцеле, односно 2.000 m2 

за нове парцеле. 

Максимални индекс заузетости је 30%. 

Максимална спратност је до П+2. 

У оквиру планираних садржаја могуће је формирати једну стамбену јединицу 

максимум 150 m2 бруто развијене грађевинске површине која се може градити у оквиру 

пословног објекта или као слободностојећи објекат (други објекат на парцели). 

Грађевинска линија је удаљена минимално 5 m од регулационе линије, али су 

могућа и другачија решења у зависности од потреба и специфичности садржаја и 

конкретних услова на терену. 

Паркирање и гаражирање возила обавезно је обезбедити на парцели. 

За комплексе површине преко 5.000 m2 планом детаљне регулације се може 

условити израда урбанистичког пројекта." 

 

 

4. АНАЛИЗА ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА АЛИБЕГОВЦА 

 

Због изузетних природних вредности и непосредне близине Националног парка 

Фрушка гора овај простор представља просторни потенцијал за развој специфичних 

садржаја који са туристичким, спортским и другим сличним садржајима, пажљивим 

обликовањем, могу учинити да Нови Сад постане значајан туристички центар. На 

домаку Новог Сада, поред Дунава у близини СРП "Ковиљско - петроварадинског рита", 

овај атрактиван, неизграђени простор има потенцијал да постане важан чинилац у 

процесу развоју Града.  

Природне лепоте Алибеговца могуће је, између осталога, искористити за 

формирање здравствене, туристичке и рекреативне зоне. Предлаже се да развој овог 

простора иде у правцу комбиновања поменутих намена у оквиру којих су могући 

следећи садржаји: 

- ЗДРАВСТВЕНИ И WELLNESS ТУРИЗАМ, 

- ТУРИСТИЧКО – УГОСТИТЕЉСКИ ТУРИЗАМ (Ено - гастрономски  и Вински 

туризам), 

- ОБРАЗОВАЊЕ,  

- СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА. 
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На површини која је предмет анализе (35,9 ha) могуће је планирати неколико 

комплекса. Предлаже се да површина буде између 2,5 и 5 ha (без винограда), а уколико 

се укаже потреба, могуће је формирати и веће комплексе.  

 

4.1. Варијантна решења за различите намене 

 

Гастрономски и вински туризам 

С обзиром на положај и природне вредности Алибеговца, винограде и воћњаке у 

окружењу, предлаже се зона објеката Ено - гастрономског туризма (винарије, 

угоститељски објекти, смештајни капацитети, павиљони, ергела, простори за децу, 

паркинзи и др.). 

  

Нове објекте је, у почетној фази, могуће изградити на свакој предложеној 

потцелини. У једном варијантном решењу предложено је формирање пет потцелина са 

објектима различитог садржаја у функцији Ено-гастрономског туризма. 

 

ПОТЦЕЛИНА 1     

Површина:    ~2,5 ha; 

     Намена: туристичко - угоститељски - рекреативни садржаји; 

        Садржај: мотел са бунгаловима са пратећим спортско - рекреативним 

садржајима; 

          Објекти - бунгалови: 600 mІ/спратности П – П+1; 

          Базени: 150 m²;       

          Објекат – спортско рекреативни садржај: 400 m²/спратности П+1; 

          Остало: зеленило и уређене површине и стазе. 

 

ПОТЦЕЛИНА 2 

Површина:   ~1,5 ha; 

        Намена: туристичко - комерцијалнo - културни садржаји;  

      Садржај: изложбени павиљони, простори за разне догађаје, презентације, 

курсеве, продају промотивног материјала и др. 

         Објекти: ~2.000 m²/ спратности П;  

          Остало: зеленило и уређене површине и стазе. 

 

ПОТЦЕЛИНА 3    

Површина:   ~2 ha; 

        Намена: туристичко - угоститељски садржаји;  

        Садржај: хотелски објекат са пратећим садржајима; 

          Објекти: ~2.000 m²/ спратности П, П+1+Пк ; 
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          Базен: 225 m²; 

          Остало: зеленило и уређене површине и стазе. 

 

ПОТЦЕЛИНА 4    

Површина:   ~5 ha; 

       Намена: производно-пословно-угоститељски садржаји; 

        Садржај: објекат винарије, објекат у функцији винарије са угоститељским и 

пословним садржајем;  

         Објекат винарије: 1.500 m²/спратности По+П; 

          Објекат у функцији винарије: 1.300 m²/спратности По+П+Пк; 

          Остало: виногради, зеленило и уређене површине и стазе. 

 

ПОТЦЕЛИНА 5    

Површина:   ~1,7 ha; 

        Намена: спортско-рекреативно-угоститељски садржаји;  

        Садржај: мањеж, штала и објекат у функцији коњичког клуба са пратећим 

садржајима; 

          Објекат штале: ~600 m²/ спратности П;  

         Објекат у функцији клуба: 400 m²; 

         Мањеж: 1.200 m²; 

          Остало: зеленило и уређене површине и стазе. 

 

Преостале површине чине виногради.  

 

Здравствени и wellness туризам 

Изванредан положај, надморска висина, клима и природно окружење веома су 

погодни за садржаје здравственог туризма, специјализованих болница, спа центра и др.  

У оквиру предложене намене могућа је изградња свих врста објеката (хотели, 

хостели, кампови, угоститељски објекти, спа центри и др.), као и свих врста спортских 

терена. Предлог је да се постојећи виногради не задрже. 

 

 

 ПОТЦЕЛИНА 1     

            Површина:    ~2,5 ha; 

            Намена: Туристичко - угоститељски садржаји; 

            Садржај: Хотелски објекат са пратећим садржајима; 

            Објекти: хотел - 4.431 m² / спратности  П+1,  П+1+Пk; 

            Остало: зеленило и уређене површине и стазе. 
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 ПОТЦЕЛИНА 2     

            Површина:   ~1,5 ha; 

            Намена: Туристичко - угоститељски садржаји; 

            Садржај: Eдукативни центар и дечије одмаралиште; 

            Објекти:  2.723 m² /  спратности  П,  П+1; 

            Остало: зеленило и уређене површине и стазе. 

 

ПОТЦЕЛИНА 3    

            Површина:   ~2 ha; 

            Намена: Туристичко - угоститељски садржаји; 

            Садржај: Бунгалови са пратећим садржајима; 

Објекти: бунгалови - 122 m², шест бунгалова/ спратности П+1,                         

ресторан- 222 m²  / спратности   П+1; 

            Остало: зеленило и уређене површине и стазе. 

           

 ПОТЦЕЛИНА 4     

           Површина:   ~5 ha; 

           Намена: Спортско-рекреативно-угоститељски садржаји; 

           Садржај: Здравствено-рехабилитациони центар (WELLNESS & SPA центар); 

           Објекти: отворени базени- 2.777 m²+1.260 m²+800 m²=5.807 m², 

           спа центар, затворени базени- 6.746 m² / П+1,  П+1+Пk /   

           ресторан- 685  m² / П+1; 

           Остало: зеленило и уређене површине и стазе.  

       

 ПОТЦЕЛИНА 5     

Површина:   ~1,7 ha; 

            Намена:  Спортско-рекреативно-угоститељски садржаји; 

            Садржај: тениски центар; 

            Објекти: тениски терени  264 m² x 4=1.056 m²; 

            Објекат у функцији тениског центра  1.072 m²/спратности П+1, 

            затворени тениски терени  1.600 m² /спратности П+1+Пк; 

            Остало: зеленило и уређене површине и стазе. 

              

Све преостале површине су слободне зелене површине.  
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Голф и Спа центар 

 

Имајући у виду просторне капацитете ове локације, као варијантно решење 

предлаже се и изградња Голф и Спа центра. У овом случају голф центар би се 

простирао на читавој површини анализиране локације.  

У оквиру овог комплекса могуће је поставити голф терен са девет поља. 

Дизајном, садржајем и комбинацијом природних и вештачких препрека могуће је 

добити простор који ће бити атрактиван за љубитеље голфа.  

Највећи део површине заузео би адекватно уређен и дизајниран голф терен. 

Клупски објекат би у основи могао да има око 3.500 m ² спратности П+1+Пк. У оквиру 

њега могуће је планирати ресторане, кафее, продавнице, базене, смештајне капацитете 

и др. Одређени део парцеле треба издвојити за паркинг простор.  

Све преостале површине биле би слободне зелене и поплочане, а представљале 

би интегрални део комплекса.  

 

Усмеравајући параметри за израду планова детаљне регулације, из планова 

вишег реда, за туристичко-спортско-рекреативну намену су следећи: заузетост 30% а 

максимална спратност до П+2.  

 

4.2. Инвестиционе могућности  

 

Простор који је обухваћен овом анализом, Генералним планом града Новог Сада 

до 2021. године, намењен је за изградњу објеката туризма, здравства, образовања, 

спорта и рекреације. Да би се овај простор реализовао у складу са  предвиђеном 

наменом неопходно је да буду испуњени одговарајући предуслови. Пре свега, 

неопходно је да се оконча поступак својинске трансформације, односно стечаја, који је 

покренут над предузећем које је власник земљишта. Такође, потребно је да се кроз 

сарадњу са потенцијалним инвеститорима и заинетересованим лицима, изради и усвоји 

урбанистички план који омогућава и спровођење дефинисане намене, и да се потом 

простор опреми неопходном инфраструктуром.  

Ова анализа је представља први корак који би требао да приближи већ 

дефинисану намену потенцијалним инвеститорима, да им представи потенцијале које 

овај простор нуди и да укаже на евентуална ограничења која могу постојати у 

реализацији.  
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4.2.1 Потенцијали и ограничења 

 

Положај 

 

Највећи потенцијали овог простора су: његов положај и природне 

карактеристике (брежуљкаст, благо нагнут терен Алибеговца смештен на падинама 

Фрушке горе). Мало је, наиме, локалитета у граду који имају ту ексклузивност која 

пружа могућност изградње у природном окружењу у близини самог града. Алибеговац 

се налази на врло атрактивној локацији, на сремској страни Новог Сада, у непосредној 

близини центра и реализованих инфраструктурних система и јавних служби, као и 

планираних саобраћајних и инфраструктурних праваца.  

Удаљеност овог локалитета од самог града износи око 5,4 km, a од аеродрома 

Ченеј 18,5 km. У близини се налази државни пут Нови Сад - Рума – Шабац који 

представља значајан сегмент путне мреже Републике Србије јер повезује Војводину са 

западним делом Србије, источним деловима Босне и Херцеговине, као и са Хрватском 

(везом са аутопутем Е-70 и државним путем Нови Сад – Илок). Такође, у непосредној 

близини је и државни пут Нови Сад - Београд, те двоколосечна пруга Београд - Нови 

Сад. 

 

Статус земљишта и власништво 

 

Земљиште на анализираном подручју налази се унутар грађевинског подручја 

града Новог Сада. На предметном простору се углавном налазе виногради који су у 

власништву предузећа "Навип" АД, које је под стечајем. Ова околност упућује на то да 

би потенцијални инвеститор морао да дође у посед земљишта куповином у поступку 

стечаја. 

 

Инфраструктура 

 

За реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној 

саобраћајној површини, омогућити системско снабдевање водом, одвођење отпадних 

вода и снабдевање електричном и топлотном енергијом. Стање инфраструктуре на 

предметном подручју није задовољавајуће, те треба имати у виду да су потребна велика 

улагања у уређивање земљишта. Да би се предметни простор комунално опремио 

неопходно је уложити значајна средства у објекте магистралног опремања, која су 

услов за изградњу објеката на ширем подручју од анализираног. 

Секундарна улична мрежа на овом простору је у највећој мери без савременог 

коловозног застора и са минималним ширинама (3-6 m), тако да је одвијање саобраћаја 

веома отежано. 
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Простор обухваћен овом анализом, такође, није опремљен инсталацијама 
водовода и канализације. Опремање инсталацијама водовода и канализације на овом 
локалитету, мора се сагледавати само у склопу будућег функционисања водоводног и 
канализационог система Новог Сада, и у том смислу биће неопходно претходно 
улагање у изградњу одговарајућих развојних објеката (магистрално опремање). Када је 
у питању водовод, то се пре свега односи на резервоарски простор са пропратном 
хидромашинском опремом, што би омогућило градњу примарне и секундарне 
водоводне мреже. Када је у питању канализација, за опремање овог простора биће 
неопходно улагање у изградњу одговарајућег броја црпних станица, које ће међусобно 
повезивати канализационе подсливове. Конфигурација терена условљава реализацију 
знатног броја оваквих подсливова. 

Прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће 
испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно, који ће 
имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом 
независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда. 

Препорука је да су у оквиру институциjа Града сагледају реални трошкови 
припреме и опремања земљишта на овом простору како би износ доприноса за 
уређивање земљишта био адекватан овим трошковима.  

 
Доприноси за анализиране намене дате су оквирно у наредним табелама.  
Основ за обрачун доприноса за комерцијалну делатност јесте 85% бруто 

површине новоизграђеног објекта. Тако добијена површина се у наредном кораку 
множи са прописаном ценом за одређену зону (град је подељен на девет зона: од екстра 
до VIII). У зависности од степена комуналне опремљености/неопремљености 
одобравају се одређена умањења за доприносе.  

 
Варијанта 1 -  Гастрономски и вински туризам 

 

а) потцелина 1- мотел са бунгаловима 
у дин. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ  

  

ПОВРШИНА 
БРУТО   

m2 

ОСНОВ 
85% 

БРУТО 
m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ 
УКУПНО 

ДОПРИНОСИ 

 
1. 

Бунгалови            600  510  V 7.315,24 40%  2.238.463,44 

 
1а 

Бунгалови П+1          1.200  1.020  V 7.315,24 40% 
4.476.926,88/2 
 

 
2. 

Објекат за спорт             800  680  V 7.315,24 40% 2.984.617,92 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 
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б) потцелина 2 –изложбени павиљони, простори за разне догађаје, презентације, … 
у дин. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ  

  

ПОВРШИНА 
БРУТО 

 m2 

ОСНОВ 
85% 

БРУТО 
m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ 
УКУПНО 

ДОПРИНОСИ 

 

1. Објекти-разно           2.000  1.700  V 7.315,24 40%  7.461.544,80 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 

 

ц) потцелина 3 – хотелски објекат са пратећим садржајима 
у дин. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

БРУТО m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ УКУПНО 
ДОПРИНОСИ 

 

1. Објекат П  2.000 1.700  V 7.315,24 40%  7.461.544,80 

 

1а Објекат П+1+ПК  5.600 4.750  V 7.315,24 40% 20.848.434,00 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратност 

 

д) потцелина 4 – објекат винарије, објекат у функцији винарије са угоститељским и 

пословним садржајем 
у дин. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

БРУТО 

 m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ УКУПНО 
ДОПРИНОСИ 

 

1. Објекат винарије  3.000 По+П 2.550  V 7.315,24 40%  11.192.317,20 

 

2. 
Објекат у 

функцији 

винарије 

 3.640 По+П+Пк 3.094  V 7.315,24 40% 
13.580.011,53 

 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 

 

е) мањеж, штала и објекат у функцији коњичког клуба са пратећим садржајима 
у дин. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

БРУТО  

m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ УКУПНО 
ДОПРИНОСИ 

 

1. Објекат штале  600 510  V 7.315,24 40%  2.238.463,44 

 

2. 
Објекат у 

функцији клуба 

П+1 

 800 680 V 7.315,24 40% 2.984.617,92 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратност 
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Варијанта 2 -  Здравствени и wellness туризам 

 

 

а) потцелина 1 – хотелски објекат са пратећим садржајем 
у дин. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

БРУТО  

m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ УКУПНО 
ДОПРИНОСИ 

 

1. 
Хотелски објекат 

П+1 
 8.662 7.362  V 7.315,24 40%  32.312.878,12 

 

1а 
Хотелски објекат 

П+1+Пк 
 12.206 10.375  V 7.315,24 40% 45.537.369,00 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 

 

 

б) потцелина 2 - угоститељски објекти 
у дин. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

БРУТО  

m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ УКУПНО 
ДОПРИНОСИ 

 

1. 
Угоститељски 

објекат намењен 

план. туризму П 

 2.723 2.314  V 7.315,24 40%  10.156.479,21 

 

1а 

Угоститељски 

објекат намењен 

план. туризму 

П+1 

 5.446 4.629  V 7.315,24 40% 20.317.347,57 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 

 

ц) потцелина 3 – бунгалови са пратећим садржајима 
у дин. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

БРУТО  

m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ УКУПНО 
ДОПРИНОСИ 

 

1. Бунгалови  244 207  V 7.315,24 40%  908.552,80 

 

2. Ресторан  444 377  V 7.315,24 40% 1.654.707.28 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 
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д) потцелина 4 – здравствено рехабилитациони центар 
у дин. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

БРУТО  

m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ УКУПНО 
ДОПРИНОСИ 

 

1. 
Спа центар, 

затворени базени 

П+1  

 13.492 11.468  V 7.315,24 40% +50% 25.167.351,69 

 

1а 
Спа центар, 

затворени базени 

П+1+Пк 

 18.889 16.055  V 7.315,24 40%+50% 35.233.853,46 

 

2. Ресторан  1.370 1.164  V 7.315,24 40% 5.108.963.62 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 

 

 

е) потцелина 5 – тениски центар 
у дин. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

БРУТО  

m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ УКУПНО 
ДОПРИНОСИ 

 

1. 
Објекат у 

функцији 

тениског центра 

 2.144 1.822  V 7.315,24 40%  7.997.020,36 

 

2. 
Затворени 

тениски терени 
 4.480 3.808  V 7.315,24 40%+50% 8.356.930,17 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 
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Варијанта 3 -  Голф и спа центар 

 

a) голф терени 
у дин. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

БРУТО  

m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ УКУПНО 
ДОПРИНОСИ 

 

1. 
Објекти-разно 

П+1+Пк 
          9.800   8.330  V 7.315,24 40%  36.561.569,52 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 

 

 

Намена 

 

Предложена решења полазе од намена које су дефинисане Генералним планом 

града за овај простор а који представља вишефункционалну целину у оквиру које је 

предложена изградња објеката у функцији здравства, спорта, рекреације, производње 

вина, смештајних и угоститељских капацитета. Сви садржаји и њихова могућа 

комбинација су у функцији туристичке понуде.  

Овако решен простор са богатим садржајима и његова вишефункционалност 

обезбеђују широк аудиторијум и велику посећеност. То подразумева привлачење 

становника и других места што доприноси урбаном и економском развоју насеља, 

доприноси престижу, привлачности и имиџу локалне заједнице, те осигурава 

исплативост овакве инвестиције.  

Улагање у развој слободних, неизграђених простора власницима капитала 

представља сигурно уточиште и гарантује поврат средстава у прихватљивом року. У 

данашње време, креативност и предузимљивост јесу једни од основних покретача 

економског раста и развоја. Остварење профита кроз процес стварања вредности је 

питање обликовања нових идеја, односно стварање нечег новог и оригиналног. Сигурни 

смо да ће предложена решења бити инспиративна за оне предузимљиве власнике 

капитала који су спремни да прихвате разумне ризике. 

 

          Посматрано подручје Алибеговца је комунално у потпуности неопремљено: не 

постоји ни водоводна ни канализациона мрежа, као ни приступни пут. Једини део који 

се тиче инфраструктуре, а који је делимично доступан јесте електро мрежа, која се 

такође мора проширити и довести до задовољавајућег нивоа за планиране потребе овог 

подручја. 
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         Обрачун трошкова извођења радова на постављању неопходне инфраструктуре и 

трошкови материјала потребних за уграђивање приликом извођења радова се уговарају 

у договору са извођачима радова преко тендерских понуда и одабира најповољније 

понуде. 

 

Економска и социјална оправданост 

  

Град Нови Сад je дефинисан као приоритетна туристичка дестинација која је 

досада релативно афирмисана у погледу неколико туристичких производа и као таква 

има међународни значај. Просторни план Града Новог Сада предлаже развој неколико 

приоритетних туристичких производа од којих су неки још недовољно развијени.  

Туристичких прозводи који успешно могу да се развију и пласирају на подручју 

Алибеговца  су: еко туризам и облици туризма који су везани за специјалне интересе и 

активности, те вински и гастро туризам.  

Вински туризам је туристички производ који се и у Европи и у региону 

интензивно развија. У комбинацији са другим туристичким производима обогаћује 

туристичку понуду града и регије. Простор Алибеговца је добро повезан са градским 

центром, Петроварадинском тврђавом, Сремским Карловцима, фрушкогорским 

манастирима као важним туристичким атракцијама, а  опет, довољно дистанциран да на 

овом подручју могу да се формирају винарије које ће формирати специфичну 

туристичку понуду базирану на гастрономији, домаћим сортама вина, курсевима 

енологије и обуци за сомалијере и др.  

Уз могућност посете виноградима и винаријама, затим организoвањем школа и 

фестивала на тему кувања и вина, овај простор (у непосредној близини Сремских 

Карловаца) би за веома кратко време постао изузетно атрактиван и просперитетан.   

Здравствени и wellness туризам је још један од туристичких производа који се 

убрзано развијају, а као директна последица савременог стила живота (ужурбаност, 

стрес, нервоза). Нови Сад за сада нема довољно развијен овај туристички производ. 

Велик потенцијал представља Јодна бања, али су садржаји овог бањског центра још 

увек усмерени претежно на болничко и постболничко лечење, без комерцијалних 

садржаја. Такође, у комбинацији са другим туристичким производима, развој wellness 

туризма на Алибеговцу би употпунио туристичку понуду Новог Сада.  

 Социјални капитал, тј људски ресурси су један од важних фактора за 

привлачење инвестиција. Квалификована и обучена радна снага су  потенцијал који 

Нови Сад има. Као универзитетски центар, са око 50.000 студената распоређених на 14 

факултета, Нови Сад деценијама уназад има квалитетну образовну структуру 

становника.  

Средње образовање има 53% Новосађана, а највећи удео у овој групи чини 

становништво са средњом стручном спремом.  
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Према резултатима последњег пописа становника удео високообразованих становника, 

у укупној популацији старијој од 15 година, (20%)  је далеко изнад републичког (10%) 

и покрајинског просека (10%).  

 

 

Регион 
Без школске 

спреме 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образовање 

Средње 

образовање 

Више 

образовање 

Високо 

образовање 
Непознато 

Нови Сад 4362 13026 39577 154227 19807 58508 692 
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5.  ЗАКЉУЧАК 

 

Упоређивањем карактеристика и параметара који су обрађени у овој анализи 

изводи се закључак да је простор Алибеговца (подручје винограда) перспективан и 

погодан за развој неколико различитих намена.  

 Било да је у питању ено, гастро или здравствени туризам, голф центар или 

образовна установа, заједнички именитељ за овај простор јесте изузетна природна 

лепота. Близина града и инфраструктурних коридора, овом локалитету придодају на 

вредности.  

Власничка структура упућује на то да би потенцијални инвеститор морао да дође 

у посед земљишта куповином у поступку стечаја. Осим тога, стање инфраструктуре на 

самом локалитету није задовољавајуће, те треба имати у виду да су потребна велика 

улагања у уређивање земљишта. Да би се предметни простор комунално опремио 

неопходно је уложити значајна средства у објекте магистралног опремања, која су 

услов за изградњу објеката на ширем подручју од анализираног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
II 

 

КАМЕНИЧКА АДА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. УВОД 

 

Приобаље Дунава на територији града Новог Сада може се окарактерисати као 

недовољно уређено. Каменичка ада представља део приобаља, пошумљену аду уз 

Дунавску обалу са бачке стране града. На Каменичкој ади неопходно је додатно или 

потпуно уређење и планирање нових садржаја, који би га социјално, економски и 

еколошки ревитализовало. 

Подручје обухваћено анализом разрађивано је детаљнијим плановима, а у току 

је израда Плана генералне регулације приобаља на левој обали Дунава у Новом Саду, 

где се целовито и детаљно плански сагледава подручје, утврђују генерална саобраћајна 

решења и инфраструктурни коридори, разрађују значајне целине и објекти од значаја за 

функционисање града, односно разрађују просторне целине у складу са Генералним 

планом.  

 Приобаље Дунава је концептом просторног развоја града Новог Сада намењено 

туристичким, спортским, рекреативним и сличним садржајима, уз максимално очување 

зеленила и ненарушавањем његове природности.  

Анализа Каменичке аде садржи анализу постојећег стања, анализу важеће 

планске документације и планске документације у изради, као и анализу просторних 

потенцијала у односу на планиране намене и утврђене параметре, са варијантним 

решењима у погледу обликовања и садржаја. 

Анализом се тежи нагласити потенцијал који Каменичка ада има у погледу 

урбаног развоја Новог Сада, односно остваривања разноврсности коришћења обале и 

интензивирању јавног приступа и коришћења реке у циљу унапређења квалитета 

живота у граду. Анализа постојећег стања и планске документације треба да укаже на 

основне предности, могућности, али и слабости и ограничења простора, а анализа 

просторних потенцијала простора, варијантна решења начина уређења и обликовања 

простора да дају смернице за његову детаљнију разраду. 

 

2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

2.1. Положај и повезаност са осталим деловима града 

 

Каменичка ада се налази на међународном пловном путу Рајна-Мајна-Дунав, на 

стационажи од 1359 km до 1352 km реке Дунав. Речно острво је припојено левој обали 

у XX веку и повезано са остатком града приступним путем, преко трасе на круни 
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одбрамбеног насипа. Налази се у небрањеном подручју које се делимично плави у 

зависности од водостаја. 

Анализом просторних потенцијала Каменичке аде обухваћено је подручје у 

јужном делу бачке стране града, односно подручје Каменичке аде са делом приобаља 

које се наслања на насеља Телеп и Адице, и делом на стамбено насеље Лиман.  

Каменичка ада се са јужне стране налази уз леву, новосадску  обалу Дунаву, а 

својим положајем и својим карактеристикама представља везу града са реком и излазак 

града на реку преко планираних садржаја. Са северне стране шире анализирано 

подручје обухвата простор до насипа, а сама Каменичка ада је од копна одељена 

некадашњим рукавцем Дунава (Шодрош), који се и даље пуни дунавском водом 

подземним путем. Са западне стране, граничи се са насељем Камењар са којим дели 

насип- једини суви прелаз, односно колско- пешачку комуникацију. Са источне стране, 

ада је од Рибарског острва одељена природним воденим каналом којим се Шодрош 

излива у Дунав. Површина ове целине износи око 171 ha. 

 

2.2. Природне карактеристике 

 

Једно од највећих острва на току Дунава кроз територију новосадске општине 

настало је сталним радом реке и регулисањем пловног пута. Са 100 ha шумског 

зеленила Каменичка ада учествује једном петином у укупном заштитном зеленилу 

грађевинског рејона Новог Сада. 

У ширем смислу, шумски простор Каменичке аде као основ очувања 

микроклиме града на правцу Фрушка гора- Дунав- бачка равница поспешује струјања 

ваздуха и његов квалитет. У ужем смислу, овај шумски простор је од изузетног значаја 

као један од последњих ове категорије позиционираних непосредно уз грађевинско 

подручје на бачкој страни Новог Сада.  

Приступачност обала Каменичке аде је карактеристика њеног екосистема, а 

значајан је за живи свет аде. Од посебног је значаја разноврсност водених станишта- 

релативно мирна вода Шодроша на северу и дунавска обала на југу. 

Подручје аде се налази на веома ниском терену 75.00 m н.в. до 81. 60 m н.в.што 

је кота круне насипа. Ипак највећи део простора саме аде је до 77. 50 m н.в. осим дела 

који се налази уз приступни пут, а који је издигнут на коту 78. 10 m н.в. Самим тим, 

приликом високог нивоа вода Дунава, добар део аде је плављен и непроходан као 

мочварно земљиште. 
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 Геоморфолошке карактеристике 

 

Подручје има једноличну геолошку грађу и слабо наглашен рељеф. Ниво 

подземне воде у току године је варијабилан, а углавном зависи од висине водостаја 

реке Дунава и у просеку се креће од 0,5 до 2,0 m.  

 

 Погодност терена за изградњу-носивост 

Терен на простору плана одликује се разноликом носивошћу. Према 

рејонизацији терена извршеној према основним критеријумима као што су литолошки 

састав, физичко-механичке особине постојећих литолошких чланова, ниво подземне 

воде и геоморфолошке карактеристике терена, простор плана припада терену 

непогодном за градњу чија носивост износи од 1,5 -0,5 kg/cm2. 

 

2.3. Просторна организација  

 

На простору се могу раздвојити водене површине Дунава и Шодроша од терена 

који је делимично насут а делимично задржао своје природне карактеристике. Шодрош 

је некадашњи рукавац који је одвајао острво од обале, али је у другој половини 

прошлог века терен регулисан тако да је изградњом приступног пута формирано 

полуострво. Одбрамбени насип одваја небрањени простор аде од све интензивније 

изграђеног залеђа и функционално и визуелно.  

 Цео простор је некад био у режиму заштите изворишта које није у функцији од 

средине деведесетих година прошлог века. Уз дунавску обалу постоји узак асфалтиран 

пут са некадашњим црпним станицама. Између одбрамбеног насипа и Шодроша налази 

се салаш са ергелом и појас неуређеног зеленила. Ада се условно користи као простор 

за рекреацију (шетња, џогинг, вожња бициклом). Због само једне саобраћајне везе 

(преко насипа), ада је слабо повезана са осталим деловима града. Обала је неуређена, 

иако се један део дунавске обале користи као дивља плажа. 

Уз приступни пут, уз западну границу плана, налази се део викенд насеља 

Камењар, односно 7 груписаних викенд кућа, које су изградњом приступног пута 

остале одсечене од остатка викенд насеља. На неким деловима простора уз пут налазе 

се кућице од лаких грађевинских материјала и камп кућице, као и велики број 

ограђених парцела, без изграђених објеката.  

Са северне стране, налази се (проточан) некадашњи рукавац Дунава- Шодрош. 

Шодрош се пуни дунавском водом подземно, а вода из њега истиче каналом који 

Каменичку аду дели од Рибарског острва. Ниво воде у Шодрошу варира од водостаја 
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Дунава. У Шодрош се излива мелирациони канал који просторно дели насеље Адице и 

Телеп. 

Кроз део подручја Каменичке аде пролази електроенергетски коридор. Значај 

Каменичке аде као шумског рекреативно-спортског и туристичког подручја је веома 

велик за град јер заједно са Рибарским острвом и приобалним делом представља 

највећу зелену површину града, а самим тим и велики туристички потенцијал. 

  

2.4. Постојеће стање вегетације 

 

Вегетација подручја уз Дунав припада ритским шумама, највећи део простора 

обрастао је биљкама из рода Populus и Salix (тополе и врбе). Нови Сад и насеља на 

бачкој страни угрожена су од удара ветрова.  

Основна природна вредност је остатак аутохтоних шума али и њен квантитет.  

Као посебне категорије према одговарајућој законској регулативи нарочито се издвајају 

и штите: шумске заједнице и шуме  као и приоритетни типови станишта према 

условима надлежних установа. Врсте које се штите су:  

- бела врба (Salix alba), 

- црна топола (Populus nigra), 

- топола (Populus  spp), 

- бадемаста врба (Salicetum triandrea) и  

- пољски јасен (Populo-Fraxinetum angustifoliae). 

 

2.5. Оцена постојећег стања и капацитети инфраструктуре 

 

2.5.1. Стање саобраћајне инфраструктуре 

 

Подручје плана ограничено је са југа Дунавом, са запада коловозом који спаја 

саобраћајницу дуж одбрамбеног насипа са Камењаром I и Каменичком адом, са севера 

одбрамбеним насипом. 

 

Друмски саобраћај 

На анализираном подручју нема основне саобраћајне мреже града. Секундарну 

уличну мрежу на ширем простору чине Улица Рибарско острво, која повезује Рибарско 

острво са градском уличном мрежом преко улица 1400 каплара и Иве Андрића, 

саобраћајница дуж одбрамбеног насипа, саобраћајница која повезује Камењар I и 

Каменичку аду са градском мрежом (преко саобраћајнице дуж одбрамбеног насипа) и 

приступни путеви унутар подручја. 
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Речни саобраћај  

Дунав је еколошки коридор од међународног значаја утврђен Уредбом о 

еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС", бр. 102/2010). По својим пловидбеним 

карактеристикама Дунав припада Европској мрежи унутрашњих пловних путева и на 

њему се одвија врло интензивна пловидба бродова, носивости и до 3.000 тона са газом 

до 3,5 m. 

 

2.5.2. Стање водне инфраструктуре 

 

Снабдевање водом 

Снабдевање водом Каменичке аде није решено. 

 

Одвођење отпадних и атмосферских вода 

На Каменичкој ади не постоји канализациона мрежа. 

 

Одбрана од поплава 

Постојећи систем за одбрану од поплава брани Град Нови Сад од високих вода 

Дунава вероватноће појаве једном у сто година.  

Одбрана се спроводи преко примарног насип прве одбрамбене линије који је 

реализован са котом круне од око 80,60 m н. в. на источном делу, до 81,60 m н. в. на 

западном делу.  

Техничке карактеристике насипа су следеће: нагиб косине према брањеном 

подручју је 1:3, нагиб косине према небрањеном подручју креће се од 1:5 до 1:7, док је  

просечна ширина круне насипа 10 m. 

Простор јужно од одбрамбеног насипа налази се у инундационом појасу реке и 

подложан је плављењу при повишеним водостајима Дунава.  

На Каменичкој ади изграђена је обалоутврда од бетонских плоча са котом од око 

78,00 m н. в. Ова кота омогућава заштиту од плављења високим водама Дунава 

вероватноће појаве једном у десет година. 

 

Подземне воде 

Простор јужно од одбрамбеног насипа налази се у инундационом појасу Дунава, 

па су подземне воде под његовим директним утицајем. Меродавни нивои подземних 

вода су: 

- максимални ниво подземних вода од око 76,50 m н.в., 

- минимални ниво подземних вода од око 73,50 m н.в. 
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2.5.3. Стање енергетске инфраструктуре 

 

Снабдевање електричном енергијом 

На Каменичкој ади нема изграђене електроенергетске инфраструктуре, осим на 

самом улазу на аду. Преко подручја Каменичке аде пролази и значајан 

електроенергетски коридор за 110 kV и 35 kV далековод који повезује ТС 400/220/110 

kV "Нови Сад 3", ТС 110/20 kV "Нови Сад 1-Лединци" и ТС "Нови Сад 7-Јужни Телеп". 

Изградња објеката у заштитном коридору није дозвољена.  

 

Телекомуникације 

Подручје Каменичке аде нема обезбеђен прикључак на телекомуникациони 

систем. 

 

2.6. Власничка структура 

На простору који је обухваћен анализом  изузетно велики проценат земљишта је 

у власништву Републике Србије а корисници су АП Војводина, Град Нови Сад, ЈП 

Војводина шуме, ВДП "Шајкашка", ЈВП "Воде Војводине" док су само две парцеле у 

приватном власништву.  

 

3. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Коришћење речних обала има велики значај у савременом урбаном развоју. 

Приобаље и климатске карактеристике подручја, створене навике и све већа усмереност 

становништва ка реци, реална су претпоставка да Дунав, као природни потенцијал  

тренутно, и у перспективи, може да буде простор намењен туризму, спорту и 

рекреацији становништва града и шире. Река Дунав  и његове обале представљају 

потенцијално најквалитетнији простор у нашем окружењу.   

Од самог почетка организованог планирања града овај простор је третиран као 

површина значајна за туристичко спортско-рекреативне намене, као еколошки и 

ветрозаштитни појас. Значај Каменичке аде у просторној мапи града Новог Сада 

постаје све интензивнија изградњом стамбених насеља на Лиманима и планирањем 

интензивне изградње у западном подручју града – на Телепу а посебно формирањем 

зона вишепородичне стамбене изградње на Бистрици. 
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3.1. Извод из Генералног плана града Новог Сада до 2021. године 

 

Приобаље Дунава је овим планом утврђено као приоритетна урбанистичка 

целина, односно површина од стратешког значаја за развој града. 

Подручје, које је обухваћено анализом, намењено је Генералним планом Новог 

Сада до 2021. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 39/06, пречишћен текст) 

(у даљем тексту: Генерални план) за туристичко-спортско-рекреативне површине, 

купалиште и водену површину (Дунав).  

"Каменичка ада и приобаље уз Дунав, између Моста слободе и Камењара, као 

изузетан потенцијал за развој туристичких, спортских, рекреативних и других 

комплементарних садржаја, реализоваће се према селективним критеријумима за 

намену (транспорт и доступност), статус обликовања објеката уз високо учешће 

вегетације." 

 

3.2. Намена простора према верификованом концепту Генералног 

урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године 

 

План је у поступку усвајања. 

 

Спорт и рекреација 

Планирана мрежа спортско-рекреационих центара треба да обезбеди услове за 

развој врхунског спортског стваралаштва, одржавање спортских такмичења и масовније 

бављење свих слојева становништва спортом и рекреацијом.  

"У оквиру туристичко-спортско-рекреативних површина развијаће се 

специфични спортски објекти који својим садржајем захтевају ангажовање већих 

површина, или пак специфичне локације везане за природне услове … У зони приобаља 

се планира уређење обале и изградња спортских и рекреативних садржаја, али се не 

планира изградња спортских хала које би својим димензијама доминирале у простору. 

Део простора првенствено је намењен за развој спортова на води (једриличарски клуб, 

кајак-кану клуб, веслачки клуб, ватерполо и др.). Развоју спортова на води допринеће и 

планирана веслачка стаза у каналу Шодрош, као и градска марина за потребе наутичара 

на левој обали Дунава, на улазу у канал Шодрош. На простору Каменичке аде планирају 

се и отворена и затворена купалишта, спортски терени, угоститељски објекти и други 

пратећи садржаји који допуњавају спортску понуду града. 

Поред планираних спортских садржаја намењених за активну рекреацију, 

уређиваће се простори за спонтану рекреацију. Површине за рекреацију, која се одвија 

спонтано, планиране су у оквиру простора у којима доминира зеленило. Значајнији 

локалитети у Новом Саду су, пре свега, у приобаљу Дунава (Рибарско острво, 

Каменичка ада, простор од градске плаже Штранд до Камењара). У овим зонама могу 

35 
 



се планирати садржаји као што су: трим-стазе, бициклистичке стазе, дечија игралишта, 

шетне стазе, полигони за ролере и скејт борд, дечије картинг-стазе, отворени спортски 

терени за мале спортове и др." 

 

3.3. Извод из Регулационог плана "Каменичка ада" у Новом Саду ("Службени 

лист Града Новог Сада" бр. 15/2000 и 12/2003) 

 

Концепција решења 

Делимична пренамена постојеће шуме у шума-парк без значајнијег смањења 

укупног постојећег квантума зеленила и уз знатније увођење туристичко-спортско-

рекреативно- забавних садржаја, нарочито у источном делу аде представља основни 

принцип у организацији простора Каменичке аде. Изградња садржаја комерцијално- 

пословног центра, комплекса хотела, марине и сл. уз постојећу и планирану 

саобраћајницу условљена је и насипањем (путем касета) средишњег дела аде, а самим 

тим и променом карактера и начина озелењавања овог простора (изградња планираних 

садржаја у шума-парку са дуговечним врстама стабала). Делимично насипање терена 

условљава се ради заштите од високих вода Дунава тако да се предвиђени садржаји не 

користе само сезонски, већ да буду приступачни будућим корисницима преко целе 

године. 

Западни део аде задржаће постојећу нивелацију, а самим тим и карактер 

постојеће вегетације и планира се претежно за потребе пасивне рекреације. 

 Веслачка стаза планира се као затворени акваторијум са могућношћу 

контролисања нивоа воде у њему. Обале овог вештачког воденог полигона прилагођене 

су планираним садржајима који на њега излазе.  

Градско купалиште лоцирано је на једино могуће место, између насипа и 

веслачке стазе, док се комерцијална купалишта планирају на Дунаву у западном делу 

аде и у оквиру веслачке стазе.  

Потреба да се простор Каменичке аде користи преко целе године или у што 

дужем периоду налаже и планирање што разноврснијих садржаја (који недостају граду 

а неће се негативно одразити на потребан и најадекватнији начин коришћења саме аде) 

са задовољавајућим капацитетима за већи број посетилаца (30000 - 50000). Из тих 

разлога је повећана изградња појединих простора, а самим тим и коефицијент 

искоришћења земљишта. Објекти се претежно планирају спратности П+Пот., док су у 

зони комерцијалног центра П+1+Пот. 

Главна туристичка марина планира се уз постојећи канал Шодрош и за њену 

реализацију неопходно је знатније обликовање (ископавање) обале како аде, тако и 

Рибарског острва.  

Постојећа конфигурација терена, западног дела аде уз одбрамбени насип, траса 

постојеће саобраћајнице, а самим тим и најближа веза са другим деловима града, 
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непостојање знатнијег зеленог фонда (већа могућност прилагођавања простора 

планираним садржајима) - опредељују резервисање овог простора за изградњу 

специфичних рекреативно-забавних целина које град до сада нема (ауто-биоскоп и 

луна-парк).  

Најкраћим саобраћајним повезивањем постојећег пута на ади и пута за Рибарско 

острво (преко канала Шодрош - насип који раздваја веслачку стазу и марину) 

Каменичка ада ће се уклопити у постојеће ткиво града.  

Планирањем већег броја разноврсних, претежно комерцијално-пословно-

туристичких садржаја и аутоматским прикључењем знатног броја посетилаца на 

простор аде условљава се планирање разноврснијих видова саобраћаја како до саме аде, 

тако и по ади. 

Питање карактера изградње, величине и изгледа планираних објеката од 

изузетног је значаја за укупан амбијент Каменичке аде. Регулационим планом прецизно 

се утврђују услови за изградњу, са свим елементима за просторно-архитектонску 

артикулацију и уклапање објеката у шумско-парковску средину, водећи рачуна о 

визурама са Дунава и из Сремске Каменице. Спратност објеката не сме да пређе висину 

од П+1+Пот. Такође ће за изградњу бити значајно третирање приземља објеката 

имајући у виду плављење Каменичке аде, па ће се за објекте са сталном функцијом 

морати обезбедити одговарајућа заштита од високих вода Дунава. 

 

Табеларни приказ простора Каменичке аде 

ПОВРШИНА АДЕ 171,25 ha УКУПНО 

Намена Вишенаменско коришћење  

Макс. изграђеност простора 0%-30% (25%) 5% 

Коефицијенти изграђености 0,05-0,84 0,089 

Бруто површина под објектима  88300 м2 

Бруто развијена повр. објеката  153662 м2 

Максимална спратност П-П+1+Пот  

Број јавних паркинга 1350 (3,43 ha) 2% (3,43 ha) 

Обале-плаже 1960 м  

Веслачка стаза 37,75 ha 22% 

Зеленило комплекса 37,64 ha 21,9% 

Зеленило-јавне намене 40,27 ha 23,5% 

Зеленило аде 77,91 ha 45,5 % 
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3.4. Извод из Плана детаљне регулације "Рибарско острво-Шодрош" у Новом 

Саду, ("Службени лист Града Новог Сада", број 33/2005) 

 

Просторна целина број 1,  спортско - туристички садржаји  

Подцелина Ц – Веслачки и Кајак-кану клуб 

Потреба да се паралелно  користи  вода канала Шодрош и планиране веслачке 

стазе на Дунавцу ( мирна вода), утицало је да се  комплекс Кајак-кану и веслачког 

клуба лоцира у западном делу Рибарског острва где се најлакше може обезбедити веза, 

канал Шодрош - веслачка стаза. 

У оквиру  планиране подцелине, планирана је изградња објекта за потребе  

клубских просторија, управе, гардеробе, свлачионице, и друге  пратеће просторије. Као 

посебан приземан објекат планира се  изградња  хангара за чување и сервисирање 

пловила. За потребе клуба  предвиђена је и изградња  понтона у каналу Шодрош. 

Површина комплекса  Веслачког и Кајак-кану клуба износи 0,70 ha. Намена простора је 

спорт и рекреација. Објекат је могуће градити као целину,  два повезана објекта, или 

засебно. Максимална спратност објекта је П (хангар)  за објекат управе П+Пк. 

 

Подцелина Д - Наутички центар , спортско-туристичка марина 

Основни садржај наутичког туризма чине све активности које непосредно 

омогућавају и користе пловидбу и стационарни  боравак ради разоноде.  За развој 

наутичког туризма неопходно је да обале Дунава буду изграђене и опремљене  

потребним објектима за  наутички туризам. 

Градска марина је лоцирана на Каменичкој ади, оријентисана ка каналу 

Шодрош, који је планиран за  проширење (обострано) и у директној је вези  са 

Дунавом, с тим што је и део Рибарског острва резервисан за ту намену. 

Изградњом  насипа са пропустом између планиране  веслачке стазе и марине, 

оствариће се просторно повезивање Каменичке аде и Рибарског острва који 

представљају два најзначајнија туристичко - рекреативна простора  града.  

Простор од око 5,0 ha планиран за  марину на Каменичкој ади, омогућава да се 

на Ади организују сви неопходни садржаји. Предлог је да се на Рибарском острву - 

каналу, организује привез пловила за изнајмљивање или привез пловила у транзиту, а 

да се на обали граде објекти мањих  димензија неопходних за задовољење основних 

потреба наутичара у функцији привеза пловила уз обалу  Рибарског острва (туристичке 

намене). 

Садржај наутичког центра  је веома сложен и захтева  функционални  размештај 

објеката, па је услов да се  цео простор решава (организује) као целина кроз идејни 

архитектонски пројекат и урбанистички пројекат који ће бити основ за реализацију. 

Простор резервисан за марину на делу Рибарског острва износи око 1,43 ha, а у каналу 

Шодрош у дужни од  око 250 m лоцирани су понтони за привез пловила.  
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Табеларни приказ простора  Рибарског острва у оквиру планираних целина  

Површина Рибарског 

острва 

Целина број 1   - 

спортско туристички 

садржаји 

Површина 

комплекса 

Површ. 

под 

објек. 

м2 

Развиј. 

површ.

Спрат- 

ност 

Степен 

заузетости 

% 

Индекс

изграђ. 

Подцелина Ц, Кајак - 

Кану клуб 

0,70 350 585 П-

П+Пк 

4,90 0,08 

Подцелина 

Д,Спортскотурист. 

марина* 

1,43 - - - - - 

*Површина  марине је изузета у укупним показатељима 

 - Код планиране спратности од П-П+Пк, узете су максималне  вредности (сви објекти са поткровљем) 

код  обрачуна за ИИ 

 

3.5. Концепт просторног уређења предложен у Нацрту плана генералне 

регулације приобаља на левој обали Дунава у Новом Саду 

 

План је у поступку доношења, односно још није усвојен, па је могуће да ће 

током стручне контроле Нацрта или током трајања јавног увида стићи сугестије 

или примедбе које могу утицати на решење. 

Овим планом тежи се остварењу разноврсности приликом коришћења обале и 

интензивирању јавног приступа и коришћења реке у циљу унапређења квалитета 

живота у граду.  

"Економска и културна ревитализација приобаља на левој обали Дунава 

подразумева сагледавање обале као простора атрактивног за лоцирање нових градских 

централних функција, односно пословних и културних садржаја. Приликом лоцирања 

ових садржаја, водило се рачуна да се задржи примат планираних спортских, 

рекреативних и туристичких садржаја на приобаљу, и да се не наруши еколошка 

вредност приобаља и Дунава. Пословни и културни садржаји, који се планирају у 

оквиру овог подручја, треба да омогуће и формирање јавних простора, који ће бити 

приступачни што већем броју корисника. Градска марина, која се планира у зони 

између Каменичке аде и Рибарског острва, треба да постане нови урбани фрагмент 

града и регије, и да допринесе економској ревитализацији простора приобаља, уз 

обједињавање свих позитивних аспеката наутичког туризма. Планиране намене 

централних функција и градске марине треба да, како својим пословним, културним, 

едукативним, рекреативним и забавним садржајима, тако и својом морфологијом, буду 

мотив и туристичке посете, и тиме допринесу туристичкој атрактивности приобаља."  
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Према намени простора, структури, просторним карактеристикама, начину и 

условима уређења и изградње, на простору, који је обухваћен планом генералне 

регулације, издвајају се 3 урбанистичке целине. Простор Каменичке аде са делом 

приобаља које се наслања на насеља Адице и Телеп дефинисан је као урбанистичка 

целина 1.  

Максимални дозвољени индекс заузетости за урбанистичку целину 1 износи 

10%. Планом су дата усмерења за изградњу, величину и изглед планираних објеката. 

Услови за изградњу, као и сви елементи просторно-архитектонске артикулације, 

односно тачне површине набројаних намена, њихов положај, облик и димензије 

планираних објеката, биће прецизније разрађени и дефинисани планом детаљне 

регулације.  

 

Правила и услови уређења и грађења усмеравајућег карактера за урбанистичке 

целине за које је основ за реализацију план детаљне регулације 

 

Марина 

 

Комплекс градске марине у Новом Саду планира се у оквиру урбанистичке  

целине 1. Комплекс се планира на једној од најатрактивнијих локација на целом 

простору обухваћеном планом. Површина комплекса износи 12,59 ha. На основу 

просторних могућности које пружа овај локалитет, планира се адекватно уређење 

обухваћеног простора, као и његовог пратећег уређења, које ће бити детаљније 

дефинисано и разрађено планом детаљне регулације. 

Локација будуће марине, канал Шодрош, налази се на левој обали реке Дунав, 

непосредно уз главни пловни пут, смештен у оквиру градске матрице и директно 

ослоњен на густо насељене градске зоне, те самим тим представља један од најбољих 

локалитета за смештај марине. Простор је функционално и организационо подељен на 

две целине, већи део на Каменичкој ади, који је намењен туристичким и угоститељским 

садржајима  и мањи део на Рибарском острву који је намењен сервисно-техничким 

садржајима.  

 Постојећи канал Шодрош планира се за проширење и продубљивање до нивоа 

неопходног за оптимално и безбедно обављање наутичког саобраћаја. 

Проширење попречног профила канала Шодрош неопходно је да би се 

омогућила адекватна водена веза са речном матицом, обезбедио континуиран доток и 

једнак ниво воде као и у главном речном кориту. Проширење постојећег канала важно 

је и из саобраћајно наутичких разлога. Проширењем канала добија се акваторија 

површине довољне да задовољи све захтеве у погледу маневрисања, привеза и пролаза 

пловила. Насипање тла на Каменичкој ади условљава се ради заштите од високих вода 

Дунава, тако да садржаји на копну буду приступачни током целе године. 
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Акваторија марине и простор будуће веслачке стазе су у физичкој вези чиме је 

омогућен доток свеже воде као и регулисање нивоа воде у самој веслачкој стази. 

Изградња планираних садржаја марине условљава се тако да се планира 

позиционирање објеката у југозападном делу комлекса, који се налази на Каменичкој 

ади, и источном делу комплекса, који се налази на Рибарском острву. Максимални 

индекс заузетости  комплекса 20%. Спратност планираних објеката је до П+1+Пк или 

П+2 са равним кровом. Од укупног простора саобраћајне и поплочане површине 

заузимају 40% ( платои, поплочане стазе, паркинзи и сл.), док је преостали простор 

намењен за зеленило које износи 40%. 

На простору марине планира се изградња кејског зида на коти 80 m н.в. и 

повезивање са обалоутврдом планираном на Каменичкој ади и Рибарском острву.  

Површина воденог огледала на простору проширеног канала Шодрош износи 

приближно око 4,4 ha са просечном ширином корита око 120 m. Дужина акваторије по 

најдужој осовини је око 400 m.  Димензије и облик акваторије су довољне и у 

прописаним границама за безбедно обављање наутичког саобраћаја као и за привез 

оптималног броја пловила различитих величина, категорија и типова. Дубина 

акваторије марине и прилазног навигационог дела (кота дна) мора бити у периоду 

ниског пловног нивоа већа од највећег газа наутичког пловног објекта за чији је 

прихват марина технички оспособљена.  

 Марина може да у истом тренутку прими на вез око 720 пловила различитих 

категорија. 

Садржаји марине који су планирани на Рибарском острву су груписани у две 

подцелине: део техничко-сервисног блока и двонаменски паркинг. Техничко сервисни 

блок је фунционална целина чије постојање у оваквој марини је неопходно и условљено 

међународним стандардима и правилницима. Планира се објекат приземне спратности 

или високо приземље. Планиран индекс заузетости је 5%.  

Двонаменски паркинг планиран је на Рибарском острву, делимично испод 

новопланираног моста.  Током наутичке сезоне (март – новембар) има функцију 

паркинг простора за аутомобиле корисника марине, док је током зиме планиран као 

простор за суви навоз пловила, практично постаје зимовник. 

Садржаји марине који се планирају на Каменичкој ади сконцентрисани су у 

објекат спратности до П+1+Пк или П+2 са равним кровом (објекат може бити 

јединствен или се може формирати више мањих објеката). У објекту се планирају 

садржаји туризма, угоститељства, комерцијални садржаји везани за наутику и 

администрација марине. Планиран индекс заузетости  комплекса на Каменичкој ади 

15%. 
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Спортски комплекс са комерцијалним садржајима 

 

 Спортски комплекси са комерцијалним садржајима планирају се на подручју 

Каменичке аде на неколико локација. 

 У западном делу урбанистичке целине 1, непосредно уз веслачку стазу, планира 

се спортски комплекс подељен на два дела, у оквиру којег треба да се налазе циљни 

торањ са трибинама за гледаоце и једриличарски клуб. Циљни торањ са трибинама за 

гледаоце планира се за потребе одржавања такмичења на веслачкој стази. Површина 

комплекса износи око 3,5 ha, максимално дозвољени степен заузетости 25%, 

максимална спратност објеката једриличарског клуба је П+Пк, док се остали простор 

намењује озелењавању и приступним стазама. Једриличарски клуб се планира у циљу 

обезбеђивања адекватног простора на копну за потребе активног и пасивног бављења 

популарним спортовима на води. 

 У средишњем делу Каменичке аде, непосредно уз источну границу парк-шуме и 

јужну границу купалишта, налази се трећи спортски комплекс са комерцијалним 

садржајима. Овај простор намењује се за садржаје који омогућавају пасивнo и активнo 

бављење спортом и рекреацијом корисника. На њему се могу наћи садржаји као што су 

тениски центар, уз могућност изградње и других отворених спортских терена (за 

кошарку, рукомет, одбојку и сл.). Могућа је изградња мање спортске хале, као и 

пратећих објеката управе и услужних делатности. Површина комплекса износи око 1,8 

ha, максимални степен заузетости под објектима износи 15%, а максимална спратност 

ВП за објекат спортске хале и П+Пк за пратеће објекте. Максимални степен заузетости 

комплекса под отвореним спортским теренима износи 55% (повећање степена 

заузетости под отвореним теренима могуће је на рачун смањења степена заузетости под 

објектима), док се 30% обавезно намењује озелењавању и партерном уређењу 

приступних стаза. С обзиром на то да се спортски комплекс налази непосредно уз 

купалиште, приликом детаљније разраде водити рачуна да ова два садржаја, са једне 

стране задрже свој идентитет као самосталне целине, а са друге стране да се својим 

садржајима и функцијама надопуњују и повезују.  

 У северном делу урбанистичке целине 1, између прилазног пута јавном 

паркингу и веслачке стазе, налази се четврти спортски комплекс са комерцијалним 

садржајима. У оквиру овог комплекса, могуће је планирати комплекс жичаре на води, 

уз пратеће објекте и објекте услужних делатности. Начин постављања и лоцирања 

жичаре биће детаљније разрађено планом детаљније разраде. Површина комплекса 

износи око 1,1 ha, максимални степен заузетости износи 20%, максимална спратност 

објеката П+Пк. Простор се може користити и за друге спортско-рекреативне намене, уз 

обавезу да 65% укупне површине простора буде озелењено, а 15% намењено за 

поплочане површине и манипулативни плато (стартно-циљну површину).  
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Туристичко-спортско-рекреативни и комерцијални садржаји 

 

 Планирање туристичко-спортско-рекреативних садржаја, у оквиру урбанистичке 

целине 1, омогућава да се она користи током целе године, и да се за све посетиоце 

обезбеде максимални услови, које овакав репрезентативан простор треба да има. У 

складу са тим циљем, у оквиру ових садржаја планирају се различите врсте смештајних 

капацитета (комплекси хотела, мотел, бунгалови), као и спортско-рекреативни садржаји 

са великим туристичким потенцијалима, као што је комплекс са отвореним базенима 

(аква-парк) и комплекс рекреативног центра. Туристичко-спортско-рекреативни 

садржаји планирају се у средишњем делу Каменичке аде, између површина намењених 

парк-шуми и пословно-културним садржајима, и мањим делом на локацији између 

веслачке стазе и површине намењене пословно-културним садржајима. Укупна 

површина простора намењеног за туристичко-спортско-рекреативне садржаје у оквиру 

урбанистичке целине 1 износи око 15,9 ha.  

 Планирање различитих врста смештајних капацитета подразумева да се у оквиру 

ових целина планира изградња специјализованих туристичко-угоститељско-хотелских 

објеката мањих смештајних капацитета (нпр. за припрему спортиста, за медицинску 

рехабилитацију итд.), али и хотела високе категорије. Хотели, осим стандардних 

туристичко-угоститељских садржаја, треба да имају пратеће садржаје у виду спортско-

рекреативних садржаја (отворени или затворени базен, отворене спортске терене, мини 

голф и сл.). За смештај се планира и мотел или мотел са бунгаловима. За намену мотела 

или мотела са бунгаловима  препоручује се простор у источном делу урбанистичке 

целине 1, у непосредној близини веслачке стазе и градске марине. За различите врсте 

смештајних капацитета, са свим пратећим садржајима, планира се око 8 ha од укупне 

површине намењене туристичко-спортско-рекреативним садржајима у оквиру 

урбанистичке целине 1. Максимална спратност објеката је П+1. 

 Оптимална површина комплекса аква парка треба да буде 3-5 ha. У оквиру 

комплекса планирати отворене и затворене базене, базене са воденим атракцијама за 

децу и одрасле (водени вртлог, тобоган, масажни млазеви и сл.), спортске терене, 

угоститељске садржаје, као и друге пратеће објекте. Озелењене површине (зелене 

каскаде и површине са природним хладом) треба да заузимају 60% површине намењене 

аква парку, максимални степен заузетости је 10%, док се преосталих 30% намењује 

отвореним базенима, спортским теренима, као и поплочаним површинама. Максимална 

спратност објеката је П+1. Повезаност са Дунавом и веслачком стазом, даје посебну 

атрактивност и повећава туристички потенцијал комплекса.  

Комплекс рекреативног центра се планира као саставни део простора намењеног 

туристичко-спортско-рекреативним садржајима. У оквиру центра планирају се 

спортски садржаји који се могу обављати на отвореним спортским теренима и у оквиру 

затворених спортских објеката са различитим садржајима (теретана, фитнес сала, сала 
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за мале спортове, сауна, велнес и сл.). Површина комплекса треба да буде око 1 ha, 

максимални степен заузетости 20%, а максимална спратност планираних објеката П+1. 

У оквиру неизграђеног простора, минимум 50% треба да буде озелењено, док се 

остатак планира за спортске терене и поплочане површине. 

 

Туристичко-угоститељски садржаји 

 

 Туристичко-угоститељски садржаји планирају се у западном делу урбанистичке 

целине 1. Једна просторна потцелина са овим садржајима планира се делом непосредно 

уз веслачку стазу, а друга потцелина делом уз Дунав. Садржаји који се планирају у 

оквиру ових просторних целина треба да са једне стране функционишу самостално са 

својом понудом, а са друге стране да представљају функционалну надоградњу свим 

осталим планираним садржајима у оквиру урбанистичке целине 1.  

 Просторна целина, са туристичко-угоститељским садржајима, непосредно уз 

Дунав, састоји се од две потцелине туристичко угоститељских садржаја. У оквиру прве 

потцелине могуће је планирати угоститељске објекте, који могу да буду посебно 

архитектонски обликовани као сојенице, максималне спратности П+Пк. Максимални 

степен заузетости ове потцелине износи 20%, док 70% простора треба да буде 

озелењено. Приликом детаљније разраде треба водити рачуна да сви планирани објекти 

својим положајима, димензијама и архитектонским обликовањима треба да делују као 

јединствена и повезана целина. Другу потцелину представља зона на самој воденој 

површини Дунава, у делу уз саму обалу која је намењена туристичко-угоститељским 

садржајима, и на њој је могуће планирати сплавове – ресторане на води. Положај ове 

зоне је оријентационо наведен у графичким прилозима, а њен тачан положај, као и сви 

услови за постављање пловних објеката, биће одређени планом детаљне регулације. 

 Уз северну границу веслачке стазе, у оквиру површина намењених туристичко-

угоститељским садржајима могуће је планирати садржаје: ауто-биоскоп, луна парк 

(дечије игралиште, простор, етно салаш, угоститељске центре и сл.). Планирање 

едукативних садржаја у оквиру ових комплекса утицало би на повећање квалитета и 

понуде различитих садржаја. Максимална планирана спратност у оквиру просторних 

целина са туристичко-угоститељским садржајима је П+Пк, а 60% простора сваке 

просторне целине треба да буде озелењено.  

 

Пословно-културни садржаји 

 

Простор за пословно-културне садржаје планира се у источном делу 

урбанистичке целине 1, између комплекса градске марине и простора намењеном 

туристичко-спортско-рекреативним садржајима. Површина простора износи око 3,6 ha. 

Садржаји који се планирају на овом простору треба да по свом карактеру буду 
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комплементарни са преовлађујућим туристичко-спортско-рекреативним наменама на 

простору Каменичке аде. Због тога, пословно-културни садржаји који се планирају не 

смеју да изазивају загађење ваздуха, воде и земљишта нити да стварају буку, да 

захтевају концентрацију робе и сировина и да имају потребу за великом саобраћајном 

фреквенцијом за своје пословање.  

Садржаји који се планирају могу да буду у домену пословања (административни 

садржаји, агенције, финансијске делатности и сл.), затим у домену туристичких, 

угоститељских и културних делатности (галерија, биоскоп и сл.). Простор намењен 

пословно-културним садржајима може да буде подељен на више целина које 

функционишу самостално. Максимални степен заузетости износи 30%, максимална 

спратност П+2, а минимум 30% простора треба да буде озелењено. Остатак простора 

намењује се партерном уређењу и колским саобраћајницама са паркингом унутар 

комплекса.  

 

Парк-шума (уређене слободне зелене површине) 

 

Парк-шума планира се у средишњем делу Каменичке аде и заузима површину 

око 32,3 ha. Мањи део парка површине око 1,3 ha, раздвојен је главном сабирном 

саобраћајницом и планира се уз водену површину Дунав. Обе парковске површине, 

неправилног облика,  представљају урбане фрагменте посебних пејзажних вредности, 

које је потребно уредити тако да са једне стране задрже своје природне специфичности, 

а са друге стране да буду у хармонији са осталим фрагментима урбаног пејзажа.  

У оквиру ових целина треба да се налазе у највећој мери одговарајући уређени 

озелењени и пошумљени простори, затим отворени простори за шетњу (уређене 

пешачке стазе), за трчање (трим и крос стазе), боравак, одмор, игру деце, рекреацију, 

релаксацију и дружење свих старосних структура становништва, али и простори за 

станишта одређених животињских и биљних врста. Вегетација овог подручја треба да 

представља константу у свим периодима уређења простора и сукцесивног обогаћивања 

садржајима.  

У оквиру парк-шуме изградња објеката је могућа само за намене које доприносе 

бољем и атрактивнијем функционисању наведених примарних садржаја. Њихова 

максимална дозвољена спратност је П+Пк, а максимални степен заузетости 3% у 

односу на укупну површину парк-шуме. Од архитектонско-грађевинских објеката у 

оквиру ових целина могуће је планирати угоститељски објекат (кафић, ресторан, 

посластичарницу и сл), пословни и помоћни објекат у служби одржавања парковске 

површине и комплекса Каменичке аде, мање павиљоне (музичке, ликовне, изложбене и 

сл.), амфитеатар са позорницом (за одмор, седење или културне догађаје различитих 

врста), јавни тоалет, перголе, капије, парковске скулптуре, споменике, мостиће (у 

случају премошћавања денивелисаних површина или примењених водених елемената).  
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Приликом детаљније разраде потребно је испитати добре и лоше пејзажне 

особености локације, због могућности искоришћавања и вредновања оног што већ 

постоји. Целовиту структуру простора парк-шуме формирати кроз добар урбани дизајн 

и пејзажну архитектуру који ће заједно са осталим целинама у оквиру урбанистичке 

целине 1 дати нови квалитет и могућности у животу једног града.  

 

Веслачка стаза 

 

Траса веслачке стазе утврђена је у складу са Генералним планом, у зони између 

дела приобаља уз насеља Адице и Телеп и Каменичке аде. Изградња веслачке стазе, као 

централног садржаја Каменичке аде, планира се у циљу развоја врхунских спортова  

везаних за воду. Веслачка стаза, димензија 2250 m х 150 m треба да буде у форми 

затворене водене површине (под режимом) чији се ниво може контролисати током целе 

године, изузев у случајевима изузетно високих водостаја. Проширење веслачке стазе 

планира се у западном делу, у циљу одвијања активности једриличарског клуба. 

Планиране димензије су у складу са стандардима по којима се одвијају европске, 

светске и олимпијске трке. Уређење веслачке стазе по највишим стандардима који ће 

омогућити одржавање домаћих и међународних професионалних такмичења, 

допринеће повећању атрактивности овог простора у сваком погледу.  

Функционисање веслачке стазе је повезано са садржајима који се планирају у 

непосредној близини (веслачки и кајак-кану клуб, купалишта, једриличарски клуб, 

спортски терени и сл.). 

 

Пешачко-бициклистички мост 

 

У циљу повезивања дела приобаља уз насеља Адице и Телеп и Каменичке аде, 

преко веслачке стазе могуће је планирати пешачко-бициклистички мост. Мост, односно 

његов положај, није приказан на графичким приказима. Потреба за пешачко-

бициклистичким мостом, могућност његове изградње у односу на планиране намене у 

непосредном окружењу, као и тачан положај у оквиру урбанистичке целине 1, биће 

одређени кроз израду планова детаљне регулације детаљније. 

 

Купалишта – плаже 

 

 У оквиру урбанистичке целине 1 планирају се три купалишта, која се могу 

категорисати као градска купалишта у зони између насипа и веслачке стазе, и два мања 

купалишта (на Дунаву у западном делу Каменичке аде и уз јужну страну веслачке 

стазе).  

46 
 



Простор између одбрамбеног насипа и веслачке стазе пружа све могућности за 

формирање новог градског купалишта са свим потребним садржајима, који су 

неопходни за добро и успешно функционисање (објекти управе, угоститељства, 

свлачионице, санитарни чворови и сл.). Услови за изградњу градског купалишта, 

површине око 11 ha, стећи ће се изградњом  веслачке стазе, чиме ће се створити велики 

акваторијум под контролисаним режимом. Максимално дозвољени степен заузетости је 

5%, а максимална спратност објеката П. Од укупне површине градског купалишта, 10% 

се намењује пешачким површинама, док се на осталом делу уређује делом пешчани, а 

делом травнати партер. С обзиром на то да се купалиште налази непосредно уз 

веслачку стазу на којој се планира одржавање различитих догађаја везаних за веслачки 

спорт, купалиште је могуће уредити и терасасто или степенасто, што би омогућило 

седење и праћење догађаја, као и боравак, одмор и уживање уз водену површину у свим 

периодима у току године. Приликом уређења купалишт, посебну пажњу обратити на 

инфраструктурни коридор, који пресеца западни део купалишта, и испод којег је 

забрањена изградња објеката. Препоручује се озелењавање простора испод коридора, у 

циљу визуелног улепшавања комплекса, без планирања садржаја који ће подстицати 

задржавање људи. 

 У циљу лоцирања атрактивних садржаја уз веслачку стазу, и за потребе 

корисника источног дела Каменичке аде, планира се уређење комерцијалног купалишта 

уз јужни део веслачке стазе, а у непосредној близини туристичко-спортско-

рекреативних површина. Површина купалишта износи око 3 ha. у оквиру купалишта 

могућа је изградња објеката угоститељства, као и пратећих садржаја купалишта 

(свлачионице, санитарни чворови и сл.). Максимално дозвољени степен заузетости је 

10%, а максимална спратност објеката П. Пешачке комуникације у оквиру комплекса 

треба да заузимају максимално 5%, док остали неизграђени део купалишта чине 

пешчани партер, за који се препоручује да буде под нагибом према веслачкој стази, и 

травнати партер са високом вегетацијом, у циљу формирања засене. У току зимских 

дана, када је могуће залеђивање веслачке стазе, плажа се може користити у функцији 

клизалишта и осталих активности на леду.  

 Друго купалиште планира се уз Дунав, у средишњем делу Каменичке аде. 

Површина купалишта износи око 1,5 ha. На графичким приказима означена је зона 

купалишта од обалоутврде до саобраћајних површина. У оквиру ове зоне, која се 

планира на вишем нивоу у односу на Дунав, могућа је изградња пратећих објеката 

купалишта (свлачионице, санитарни чворови и сл.), као и угоститељски објекат. 

Максимални дозвољени степен заузетости је 5%, а максимална дозвољена спратност П. 

Ова зона се уређује травнатим партером, са максимално 5% заступљеним поплочаним 

пешачким површинама. У јужном делу између обалоутврде и Дунава, плажа није 

назначена на графичким приказима, јер се она формира у зависности од нивоа Дунава. 

У случају повлачења Дунава, овај део плаже се у летњем периоду уређује као пешчани 
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партер. Због близине саобраћајних површина, посебну пажњу посветити заштити 

купалишта. 

 

4. АНАЛИЗА ПРОСТОРНИХ МОГУЋНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛА 

КАМЕНИЧКЕ АДЕ 

 

Анализа је заснована на изучавању постојећег стања, природних вредности, 

досадашњим планским смерницама, на сагледаним потребама града и становника и 

процењеној вредности улагања. 

Неповољна нивелација простора, испод коте одбрана од стогодишњих и 

хиљадугодишњих вода, подразумева велике почетне трошкове за насипање Каменичке 

аде и тиме значајно подиже цену сваког улагања за било коју (комерцијалну) намену. 

Упркос овим почетним трошковима у будућем периоду се очекују и велики добици 

због огромног туристичког потенцијала која Каменичка ада може да понуди. 

На основу смерница из планских докумената урађене су две варијанте 

просторног решења Каменичке аде. Прва варијанта је урађена поштујући смернице из 

важећег Регулационог плана "Каменичке аде" у Новом Саду, а друга на основу  

смерница које су дате у Нацрту плана генералне регулације приобаља на левој обали 

Дунава у Новом Саду који је у поступку усвајања. 

 

4.1.  Варијанта према важећем Регулационом плану "Каменичка ада" у Новом 

Саду 

 

У тачки 3.3 дате су смернице за реализацију простора на основу Регулационог 

плана "Каменичка ада" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 15/2000 и 

12/2003). Овај план је тренутно на снази и усмеравајућа правила за уређење и изградњу 

су врло детаљна те су она у потпуности испоштована. 

 

4.2.  Варијанта према Нацрту плана генералне регулације приобаља на левој 

обали Дунава у Новом Саду 

 

Плански документ је у процедури доношења (није усвојен). 

Правила уређења и грађења која су дате у овом плану су само усмеравајућа те је 

тиме остављена већа слобода за различитим могућностима уређења простора. Осим 

садржаја градске марине која је реазрађена кроз УП градске марине (у поступку 

усвајања), не постоје разрађени предлози других намена. 

Највеће могућности изградње нових објекта комерцијалног садржаја дају се у 

источном делу Каменичке аде. Из тих разлога овај део је детаљније анализиран. 

Поштујући индексе заузетости и спратности према овом плану дата су варијантна 
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решења за постављање објекта у оквиру намена: пословно културни садржаји и 

туристичко-спортско-рекреативни и комерцијални садржаји. 

 

4.2.1. Намена 1  

 

Пословно-културни садржаји 

Површина простора износи 3,6 hа док је 30 % површине намењено за изградњу 

објекта што износи око 1,1 hа. Предложена спратност је до П+2.  

На основу ових параметара дате су различите варијанте положаја објеката. При 

позиционирању објеката се у свим варијантама водило рачуна о отварању визура ка 

Дунаву и Фрушкој гори, о оптималној инсолацији, о међусобном односу између 

објеката и формирању отворених заједничких површина, о односу објеката према 

околним наменама и о њиховој приступачности.  

Разматране су могућности за постављање више мањих објеката тако да се 

раздвоје намене по објектима (један објекат би био намењен за пословање 

(административни садржаји, агенције, финансијске делатности) други за туристичке и 

угоститељске делатности и  трећи за делатности културе (галерија, биоскоп и сл.)) или 

за формирање једног већег објека у ком су садржане све наведене намене. 

 

4.2.2. Намена 2  

 

Туристичко-спортско-рекреативни и комерцијални садржаји.  

 

Ова намена је распоређена на 3 локације на којима су планирани различити 

садржаји:  

 

Хотел са рекреативним садржајима 

Површина простора износи 4,6 hа,  док је 30 % намењено за изградњу објекта 

што износи око 1,4 hа. Предложена спратност је до П+1.  

Као и код претходне намене анализирани су различите могућности за 

формирање габарита објекта (једног већег или више мањих објеката) и различити 

односи изграђеног и неизграђеног простора. 

 

Централни простор од укупно 9.6 hа Каменичке аде намењен је за:   

Аква парк површине 5hа 

Комплекс рекреативног центра површине 1 hа 

Смештајни капацитети са пратећим садржајима површине 1,7 hа 

Парк површине 1,9 hа 
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Максимална дозвољена спратност на овом простору је П+1  

Анализиране су различите могућности распоређивања ова 4 садржаја у оквиру 

датог простора водећи при томе највише рачуна о међусобном односу ових намена, али 

и о односу са околним наменама. 

 

Комплекс мотела са бунгаловима 

Површина простора износи 1,7 hа, док је 20 % намењено за изградњу објекта 

што износи око 0,3 hа. Предложена спратност је до П+1.  

При распоређивању бунгалова коришћен је један модул који чини једна 

јединица бруто површине 250 m2 у основи и у оквиру које се налазе 4 стамбене 

јединице. На основу овог модула анализирани су различити положају у простору. У 

неким варијантама бунгалови су постављени строгом ортогонално, док су у другим 

постављени у слободнијем међусобном односу. 

 

4.3. Инвестиционе могућности 

 

           Инвестиционе могућности Каменичке аде су значајне због природних 

карактеристика подручја, готово нетакнуте природе и саме близине града. Константан 

вишегодишњи тренд повећања броја како иностраних, тако и домаћих туриста упућује 

на то да ће бити неопходни нови капацитети и садржаји како би се обогатила 

туристичка понуда града.  

           Наведена локација могла би да буде и успутна станица за туристе који крстаре 

реком Дунав. Градска марина треба да постане нови урбани фрагмент града и регије и 

да допринесе економској ревитализацији простора приобаља, уз обједињавање свих 

позитивних аспеката наутичког туризма. Она треба да буде мотив туристичке посете и 

тиме допринесе туристичкој атрактивности приобаља. 

  Анализирана локација Каменичка ада је инфраструктурно неопремљена. 

Електроенергетска мрежа је незадовољавајућег квалитета (неопходно је извршити њено 

проширење), канализациона и водоводна инфраструктурна мрежа није уопште 

реализована, а приступни пут је неадекватан те је планирано његово проширење. 

         Обрачун трошкова извођења радова на постављању неопходне инфраструктуре и 

трошкови материјала потребног за уграђивање приликом извођења радова се уговарају 

са извођачима радова преко тендерских понуда и одабира најповољније понуде. 

 

Доприноси за анализиране намене дате су оквирно у наредним табелама.  
Основ за обрачун доприноса за комерцијалну делатност јесте 85% бруто 

површине новоизграђеног објекта. Тако добијена површина се у наредном кораку 
множи са прописаном ценом за одређену зону (град је подељен на девет зона: од екстра 
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до VIII). У зависности од степена комуналне опремљености/неопремљености 
одобравају се одређена умањења за доприносе. 
а) Марина              

               у дин. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ  

  

ПОВРШИНА 
m2 

ОСНОВ 
85% 

БРУТО 
m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ ИЗНОС 

 
1. 

Марина  17000 - 51000   
14450 -
43350  

III 11.173,27 40% 
96.872.250,90 
-
290.616.752,70 

 
1-а 

Марина  2.000-6.000   
1700 – 
5100  

I 16.183,71 40% 
16.507.384,20 
– 
49.522.152,60 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 

 

 

 

 

б) Спортски комплекс са комерцијалним садржајима 

               у дин. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

ПОВРШИНА 

m2 

ОСНОВ 

85 % 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ ИЗНОС 

1. 

Циљни торањ са 

трибинама за гледаоце 

и једриличарски клуб 

8.750 + Пк 11.900 III 11.173,27 40% + 50 % 39.888.573.,90 

2. Комерцијални садржаји 2.700 + Пк 4.131 III 11.173,27 40% +50% 13.847.033,51 

3 
Комплекс жичаре на 

води 
2.200 +Пк 3.366 III 11.173,27 40%+50% 11.282.768,04 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 

 

 

ц) Туристичко-спортско-рекреативни и комерцијални садржаји 
               у дин. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

ПОВРШИНА 

m2 

ОСНОВ 

85 % 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ ИЗНОС 

1. 

Смештајни 

капацитети са 

пратећим садржајима 

48.000 40.800 III 11.173,27 40% 273.521.649,60 

2. Аква парк 6.000-10.000 
5.100 – 

8.500 
III 11.173,27 40% + 50% 

17.095.103,10 

– 

28.491.838,50 

3 
Комплекс 

рекреативног центра 
4.000 3.400 III 11.173,27 40% +50% 11.396.735,40 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 
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д) Туристичко угоститељски садржаји 
у дин. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

ПОВРШИНА 

m2 

ОСНОВ 

85 % 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС ЗА 

m2 
УМАЊЕЊЕ ИЗНОС 

1. 
Угоститељски 

објекти сојенице 
5.760 4.896 III 11.173,27 40% 32.822.597,95 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 

 

е) Пословно културни садржаји 
у дин. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

ПОВРШ ИНА 

m2 

ОСНОВ  

85 % 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ ИЗНОС 

1. 
Пословно-културни 

садржаји 
32.400 27.540 III 11.173,27 40% 184.627.113,48 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 
 

 

ф) Парк шума 
у дин. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

ПОВРШИНА 

m2 

ОСНОВ 

85 % 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ ИЗНОС 

1. Парк шума 9.690 + Пк 17.442 III 11.173,27 40% 116.930.505,20 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 
 

 

г) Купалиште-плаже 
у дин. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

ПОВРШИНА 

m2 

ОСНОВ 

85 % 

БРУТО 

m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА 
m2 

УМАЊЕЊЕ ИЗНОС 

1. Градско купалиште 5.500 4.675 III 11.173,27 40% 31.341.022,35 

2. 
Комерцијално 

купалиште 
300 255 III 11.173,27 40% 1.709.510,31 

3. 
Комерцијално 

клупалиште 
750 637,5 III 11.173,27 40% 4.273.775,75 

напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности 
 

Могућности плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта(ЗИГ): 

У целости: 30 % попуст 

На рате:     10% + 36 рата (индекс потрошачких цена РЗС) 
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Бенефити за инвеститоре које нуди Град Нови Сад и АП Војводина: 

На основу уредбе Владе Републике Србије инвеститори могу да конкуришу за 

доделу бесповратних средстава из државног буџета за финансирање инвестиционих 

пројеката у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне 

трговине и за стратешке пројекте из области туризма. 

 

Ф И Н А Н С И Ј С К А   П О Д Р Ш К А 
  Директна улагања 

Производни сектор Сектор услуга 

које могу 

бити предмет 

међународне 

трговине 

Стратешки 

пројекти из 

области 

туризма 

Инвестиције: 

Инвестиције у 4. групи 

локалних самоуправа и 

девастираним 

подручјима 

Инвестиције у 1, 2. 

и 3. групи 

локалних 

самоуправа 

На целој 

територији 

Републике Србије 

На целој 

територији 

Републике 

Србије 

Висина 

средстава (€) 

4.000 - 10.000 евра/ по 

новом радном месту 

4.000 - 10.000 евра/ 

по новом радном 

месту 

4.000 - 10.000 

евра/ по новом 

радном месту 

4.000 - 10.000 

евра/ по новом 

радном месту 

Минимални 

износ улагања 
0,5 милиона евра 1 милион евра 0,5 милиона евра 5 милиона евра 

Минимални број 

нових радних 

места 

50 50 10 50 

Извор: http://www.novisadinvest.rs/sh 

 

Финансијска подршка за велике и средње инвестиције: 

 Укупан износ додељених средстава за улагање за велике инвестиционе пројекте 

је максимално 20% од укупне вредности улагања, 

 за улагања преко 100 милиона евра износ додељених средстава је максимално 

17% од укупне вредности улагања, 

 а за средње инвестиционе пројекте износ додељених средстава је максимално 

10% од укупне вредности улагања. 

Поред наведених, Република Србија нуди и пореске подстицаје за 

инвеститоре: порез на добит предузећа износи 10% и међу најнижима је у региону, а 

порез на додату вредност у Србији износи 8 и 20%.  

Подстицаји владе Војводине 

Подстицаји Владе Војводине се крећу у распону од 130.000,00 РСД до 

150.000,00 РСД по новоотвореном радном месту.  
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Подстицаји града Новог Сада 

За изградњу објеката за обављање производне делатности и објеката за 

обављање услуга у области информационо-комуникационих технологија које могу бити 

предмет међународне трговине чија вредност прелази 1.000.000 евра, а који су од 

значаја за привредни развој Града, у којима ће се за потребе обављања делатности код 

инвеститора засновати радни однос на неодређено време са више од 50 лица, у року од 

четири године од дана закључења Уговора, утврђена накнада се може умањити до 90%, 

уз сагласност Градског већа Града Новог Сада. 

Фискалну климу у Републици Србији карактеришу ниске пореске стопе. Порез 

на добит предузећа износи 15% и међу најнижима је у региону. 

 

ПОРЕСКЕ СТОПЕ 

Порез на додату вредност        

посебна стопа 8% 

општа стопа 20% 

Доприноси за социјално осигурaње      

пензијско и инвалидско осигурање 13% 

здравствено осигурање 6.15% 

осигурање за случај незапослености 0.75% 

За правна лица 

Порез на добит предузећа 15%  

Порез на дивиденде, уделе у добити, ауторске накнаде, 

камате и капитални добитак 

20% 

За физичка лица 

Приходи од пољопривреде и шумарства, и приходи од  самосталне 

делатности; 

  

Приходи од капитала, капитални добитак и приходи од осигурања лица 

10% 

  

15% 

Зараде 10% 

Ауторска права, непокретности, добици од игара на срећу 

и остале врсте прихода 

20% 

Годишњи порез на доходак 10% и15%

    
Извор: http://www.novisadinvest.rs/sh 
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4.4. Социолошка и културна ревитализација простора 

 

Каменичка ада има просторни потенцијал који није довољно валоризован. Број 

становника града је у последњих пола века удвостручен, а спортски, рекреативни и 

туристички садржаји нису пратили интензиван демографски развој града. Једина 

уређена градска плажа је, и даље, Штранд, чији капацитети су постали премали за број 

потенцијалних корисника.  

Кроз планиране намене и садржаје приобаље се сагледава као потенцијал за 

стварање простора који ће афирмисати окупљање и контакт међу људима, и у циљу 

социо-културне ревитализације приобаља. Спортски, рекреативни и туристички 

садржаји представљају функције које на најбољи начин одговарају овим захтевима, 

доприносе социјалној ревитализацији простора и  омогућавају да спорт, рекреација и 

туризам на Дунаву постану његова значајна, колико културно-социјална толико и 

финансијско-економска вредност и потенцијал. Приликом планирања ових садржаја 

водило се рачуна да Дунав и његово приобаље ревитализацијом, у складу са 

савременим условима и потребама, допринесу повећању спортске и рекреативне 

вредности и туристичке атрактивности простора, заснованих на  функционалним и 

еколошким основама.  

Oвде је пре реч о артикулацији, него о ревитализацији простора јер је неизграђен 

и до сада на њему није било реализованих садржаја. Каменичка ада представља шансу 

града да изађе на обалу реке. Поред комерцијалних, неопходно је планирати и 

отворене, доступне, садржаје чије ће коришћење бити бесплатно и отворено за све, али 

и квалитетне јавне просторе (паркове, шеталишта, кејове). Туризам је означен као 

важна привредна грана у будућем развоју града. Програмом развоја туризма Града 

Новог Сада1 Дунав је дефинисан као "капитални аргумент за привлачење приватног и 

међународног капитала за туристичке пројекте".  

За даљи развој туризма, неопходно је побољшати туристичку инфраструктуру и 

супраструктуру.  

 

4.5.   Еколошка ревитализација простора 

 

Концептом просторног развоја води се рачуна и о еколошкој ревитализацији 

приобаља, што се огледа у предвиђању паркова и парк-шума на простору Каменичке 

аде, предвиђањем зона заштитног зеленила, дрвореда, као и озелењавању и уређењу 

зона предвиђених за остале намене, уз поштовање еколошких капацитета простора. 

Предвиђа се подизање зеленог заштитног појаса са северозападне и југоисточне стране 

Новог Сада. Концептом ће се обезбедити одређене категорије зелених површина, на 

                                                 
1 "Службени лист града Новог Сада бр. 61/10" 
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којима ће се одвијати активни и пасивни одмор становника у дане викенда, празника 

или часовима када се напушта радно место. Избор врста прилагођених овом подручју је 

полазна основа за концепцију хортикултурне обраде. Масу зеленила требало би да чине 

аутохтоне биљне врсте (бела топола, врба, јова, брест, јасен, дафина, храст, платан и 

др.), а декоративне врсте да се саде у мањем броју, удаљене од обале због плављења и 

педолошког супстрата.  

Концептом се тежи успоставити хармонија између града и природе, јавног и 

приватног, идеје и праксе, функционисања и естетике, изграђеног и слободног 

простора. 

 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Анализом просторних потенцијала локалитета Каменичка ада желело се указати 

на могућности просторног развоја подручја примењујући социјално правично, 

еколошки прихватљиво и економски ефикасно планирање. Каменичка ада представља 

део приобаља које је неуређено, и на којем се планирају нови садржаји, који би га 

социјално, економски и еколошки ревитализовали.  

Неповољна нивелета простора, испод коте одбрана од стогодишњих и 

хиљадугодишњих вода, подразумева велике почетне трошкове за насипање Каменичке 

аде и тиме значајно подиже цену сваког улагања за било коју (комерцијалну) намену. 

Концептом просторног развоја тежило се да се са једне стране омогући функционална, 

еколошка и социјална ревитализација Каменичке аде, а са друге одређеним 

комерцијалним садржајима омогући финансијска исплативост због великих почетних 

трошкова. 

Инвестиционе могућности Каменичке аде су значајне због природних 

карактеристика подручја, готово нетакнуте природе и саме близине града. Константан 

вишегодишњи тренд повећања броја како иностраних, тако и домаћих туриста упућује 

на то да ће бити неопходни нови капацитети и садржаји како би се обогатила 

туристичка понуда града.  

Анализом просторних потенцијала локалитета Каменичке аде сагледан је и 

размотрен нов приступ планирању,  где су предложене варијантне могућности развоја и 

могућност његове регулације на различитим просторним нивоима. Циљ анализе је да се 

укаже на вредности саме локације која има све потенцијале да постане генератор 

урбаног развоја Новог Сада у примени нових технологија изградње, еколошких 

принципа и одрживог развоја. Понуђена варијантна решења  треба да укажу на реалан, 

ефикасан и рационалан плански основ који би омогућио оптимални развој подручја у 

погледу економског, социјалног, еколошког и културног развоја. 
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КИНЕСКА ЧЕТВРТ 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

1.   УВОД 

 

Простор Кинеске четврти је део некадашње индустријске зоне Новог Сада, 

настале између два светска рата. Комплекс чине појединачни објекти фабричких хала, 

складишта и пословних објеката који су смештени уз градско купалиште Штранд, 

рекреативну зону Сунчаног кеја и Лимански парк. 

Након пресељења фабрике, комплекс је остао напуштен и данас се користи за 

културу (позориштe, концертни простори, уметнички атељеи, музеј), забаву (ресторан, 

барови, ноћни клубови), занатство (намештај, наутика, уметнички занати) и 

привремено складиштење. Простор се профилисао као место културе и забаве са 

потенцијалом за даљи развој креативних активности и културе и туризма. 

Простор је оцењен као локација са потенцијалном креативног дистрикта за 

кандидатуру Града Новог Сада за Европску престоницу културе 2021. Године. 

Креативни дистрикт је вишенаменски простор намењен развоју културних и 

креативних индустрија, који се као посебна зона развија у зонама индустријског 

наслеђа. 

Кинеска четврт је у поступку утврђивања за заштићену просторну културно-

историјску целину. 

 

 

2.   АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

2.1. Положај и повезаност са осталим деловима града 

 

Кинеска четврт се налази у приобалној зони Дунава, и обухвата површину 3,47 

ha. Непосредно окружење чине Насеље Лиман 3, претежно намењено становању 

великих густина (са 500 и више становника/ha), приобаље Дунава у намени спорта и 

рекреације (градско купалиште Штранд и спортске зоне Дунавца уз јужни обод 

подручја) и Лимански парк. 

Непосредно суседну зону чини комплекс три нова објекта у функцији 

студентских домова, у оквиру које се налазе мањи објекат спратности П+1+Пк намењен 

смештају гостујућих предавача на новосадском универзитету, и велики објекат Чешког 

магацина који је у функцији дела фундуса Библиотеке Матице српске. Чешки магацин 

је заштићен као културно добро. 

Подручје Кинеске четврти је добро позиционирано у оквиру саобраћајне мреже 

града. Посебна предност је развијена мрежа бициклистичких и пешачких стаза које 

подручје повезују са непосредним окружењем али и центром града, железничком и 

аутобуском станицом и другим деловима града са обе стране Дунава.  
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2.2.  Природне карактеристике 

 

Према карти сеизмичке рејонизације Србије, подручје Града Новог Сада налази 

се у зони осмог степена MCS скале ± 1. 
Према хидролошким карактеристикама простора, меродавни нивои подземних вода 

су: 

 - максималан ниво подземних вода од 76,50 до 77,30 m н.в., 

 - минималан ниво подземних вода од 72,40 до 73,30 m н.в. 

Предметни простор је нивелационо низак и склон плављењу подземним водама, 

нарочито у периоду повишеног водостаја Дунава. 

 

Климатске карактеристике 

Територија Града налази се у средишњем делу умереног топлотног појаса. 

Најнижу средњу месечну температуру ваздуха има јануар. Најтоплији месец у 

години је јул. Средња учесталост мразних дана износи 80 дана. 

Доминантан је југоисточни ветар – кошава, а затим северозападни ветар. 

Ветрови из осталих праваца ређе се јављају.  

Релативна влажност ваздуха је 60 – 80 % током целе године.  

 

2.3. Оцена постојећег стања простора 

 

 Простор Кинеске четврти је део некадашње индустријске зоне и обухвата 

напуштену фабрику "Петар Драпшин" и део некадашњег отвореног складишта и 

отвореног стоваришта – грађаре уз Мост слободе. Постојећи објекти и простори у овим 

зонама су запуштени и генерално у лошем стању.  

 Пренамена Кинеска четврт у последњих десет година се креће ка култури 

(Студентски културни центар), друштвеном активизму (Друштвени центар), 

угоститељству и забави (низ локала и ноћних клубова уз Булевар деспота Стефана).   

Поред ових намена, у највећем делу Кинеске четврти развијају се специфичне услужне 

и производно – занатске делатности, или се објекти користе за складиштење роба. 

 Овај део подручја налази се на нижој коти од терена у непосредном окружењу, 

што знатно утиче на безбедно функционисање простора, пре свега због одводњавања 

отпадних и атмосферских вода. 
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2.4.  Заштита споменика културе 

 

 Према условима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 

Кинеска четврт је у поступку проглашења за просторну културно-историјску целину за 

коју су утврђене мере заштите: 

 Просторна културно-историјска целина "Комплекс бивше Фабрике Петар 

Драпшин у Новом Саду" (евидентиран као простор који ужива претходну 

заштиту), парцеле бр.: 7335/1, 7335/2, 7335/3, 7335/4 

   

 Опште мере заштите: 

- "Очување основног амбијента комплекса и унапређење квалитета простора 

увођењем нових примерених намена и санацијом оштећених објеката 

валоризованих као објекти од вредности, 

- Уређење инфраструктуре (водовода, канализације, електрике и др.), 

- Забрана свих радова који могу угрозити статичку стабилност објекта, 

- Измештање неадекватних садржаја и уклањање свих оних објеката и делова 

објеката који нарушавају основне карактеристике некадашњег фабричког 

комплекса, 

- Простор целине може бити превасходно намењен култури и образовању, а у 

мањој мери туризму, занатским, угоститељским и трговачким делатностима, 

- Хортикултурно уређење мора бити примерено простору, намени и у служби 

унапређења квалитета простора, 

- Елементе урбане опреме постављати према условима и мерама техничке 

заштите и уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе". 

 

 Посебне мере заштите: 

Мере за објекте од вредности: 

- Уклонити све накнадно додате елементе, просторије и конструкције које 

нарушавају оригинални конструктивни и функционални склоп сваког објекта 

појединачно, 

- При реконструкцији и санацији објекта користити оригинална решења 

конструкције, зиданих елемената и детаља, 

- Максимално очување свих детаља који сведоче о раду некадашње фабрике 

"Петар Драпшин" и тадашњем производном погону, 

- Уградња и повлачење нових инсталација и санитарних елемената могући су 

уз обезбеђење неометаног оригиналног размештаја функција објекта и без 

нарушавања физиономије ентеријера и екстеријера. Развод нових 

инсталација не сме нарушити основни конструктивни склоп, 
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- При пројектовању и размештају нових функционалних целина, обавезна је 

употреба лаких грађевинских материјала примерених карактеру сваког 

појединачног случаја. Преградне зидове извести тако да се уклапају у 

постојећи конструктивни систем објекта, а да буду у складу са 

новопројектованим архитектонским решењем, 

- Кровне конструкције санирати према оригиналном решењу како би се 

спречило даље пропадање објеката, 

- За све веће грађевинске интервенције, при изради пројектне документације, 

инвеститор је дужан да изради студију статичке стабилности објекта како би 

се утврдило право конструктивног склопа чиме ће се утврдити основни 

параметри за даљи прорачун и дефинисање нових оптерећења у складу са 

будућом наменом". 

 

 За време трајања статуса претходне заштите за "Комплекс бивше фабрике Петар 

Драпшин у Новом Саду", за све интервенције на објектима, неопходни су услови и мере 

заштите Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.  

 

2.5. Оцена постојећег стања и капацитета инфраструктуре 

 

2.5.1. Стање саобраћајне инфраструктуре 

 

Подручје Кинеске четврти остварује колску везу са остатком града преко 

Булевара деспота Стефана. Поред овог булевара, пешачка и бициклистичка 

комуникација се остварује и преко Сунчаног кеја и Лиманског парка. Дуж Булевара 

деспота Стефана недостају бициклистичке стазе. 

Приступачност јавног превоза се остварује из улице Народног фронта и 

Булевара ослобођења. 

 

2.5.2. Стање водне инфраструктуре 

 

Снабдевање водом 

Снабдевање водом обавља се преко постојеће водоводне мреже која 

функционише у оквиру водоводног система Града Новог Сада. 

Кинеска четврт није комунално опремљена водоводном мрежом, а унутар зоне 

постоји нелегална водоводна мрежа неадекватног профила. 

Постојећа комунална опремљеност водоводном мрежом није на 

задовољавајућем нивоу. 
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Одвођење отпадних и атмосферских вода 

Одвођење отпадних и атмосферских вода обавља се делом преко постојеће 

канализационе мреже заједничког типа у оквиру канализационог система Града Новог 

Сада. 

Кинеска четврт није комунално опремљена инсталацијама канализације, што 

представља проблем при појави већих количина падавина. 

Постојећа комунална опремљеност канализационом мрежом није на 

задовољавајућем нивоу. 

Одбрана од поплава 

Предметни простор брани се од високих вода Дунава (вероватноће појаве једном 

у сто година), путем земљаног насипа.  

Постојеће стање одбрамбене линије за одбрану од стогодишњих високих вода је 

задовољавајуће. 

 

Подземне	воде	
Меродавни нивои подземних вода су: 

 

 - максималан ниво подземних вода од око 76,50 m н.в., 

 - минималан ниво подземних вода од око 73,20 m н.в. 

 

2.5.3. Стање енергетске инфраструктуре 

 

Снабдевање електричном енергијом 

Ово подручје се снабдева из трансформаторских (ТС) 35/10(20) kV "Лиман" и 

ТС 35/10(20) kV "Центар". Oве ТС напајају постојеће дистрибутивне трансформаторске 

станице 20(10)/0.4 kV од које полази мрежа јавног осветљења и дистрибутивна 0,4 kV 

мрежа до потрошача, чиме је омогућено квалитетно снабдевање електричном енергијом 

постојећих садржаја овог подручја. Постојећа 20(10) kV и 0,4 kV мрежа су изграђене 

подземно. 

Садашња мрежа задовољава потребе постојећих садржаја на подручју. 

 

Снабдевање топлотном енергијом 

Објекти у Кинеској четврти нису прикључени у топлификациони систем и 

снабдевају се из локалних топлотних извора, углавном користећи електричну енергију. 

 

Електронске комуникације 

Ово подручје је делимично опремљено инфраструктуром електронских 

комуникација. Корисници система фиксне телефоније се снабдевају из аутоматске 
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телефонске централе преко подземне мреже каблова која је изграђена у регулацијама 

свих саобраћајница. 

На подручју је доступан сигнал свих постојећих мобилних оператера.  

 

2.6. Власничка структура 

 

Власник парцела је Град Нови Сад. 

 

 

3.   ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

По Генералном плану града Новог Сада до 2021. Године (пречишћен текст 

("Службени лист Града Новог Сада", број 39/06) предметни простор је намењен за 

туристичко – спортско – рекреативне површине. 

За предметно подручје у поступку је израда Плана генералне регулације 

приобаља на левој обали Дунава у Новом Саду и Плана детаљне регулације Кинеске 

четврти са Чешким магацином у Новом Саду. 

 

 

4.   АНАЛИЗА ПРОСТОРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА КИНЕСКЕ ЧЕТВРТИ 

 

4.1.  Смернице за општи развој 

 

Опште смернице 

Простор некадашње фабрике "Петар Драпшин" или Кинеске четврти планира се 

као креативни дистрикт у намени туризма, културе и медија, односно пословања у 

домену креативних индустрија, услуга, друштвеног активизма, угоститељства и 

рекреације. Делатности везане за културу и креативне индустрије обухватају: различите 

врсте уметности, старе занате, услуге из области информисања, комуникација, 

рачунарског програмирања и других информатичких делатности, архитектонског 

пројектовања, научно – истраживачких делатности, дизајна и друго. Као саставни део 

основне намене, могу се планирати угоститељски и мањи хотелски смештајни 

капацитети. 

Пешачки и бициклистички приступ је планиран из свих околних простора, а 

колски приступ за сервисна и возила снабдевања, планиран је са Булевара деспота 

Стефана.  

Након валоризације постојећег грађевинског фонда Кинеске четврти, планом би 

се задржало 11 објеката, односно група објеката. Објекти су различите старости, 

грађени у различитим конструктивним системима, углавном приземни, односно 
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приземни са повећаном висином (ВП) и са галеријом (Г). Једини спратни објекат је 

објекат некадашње управе (Објекти бр. 1а и 1б), планиране спратности П+1+Т – 

П+1+Пк. Планом би била могућа њихова адаптација и реконструкција. 

Могуће је реконструкција објеката у виду унутрашњег преграђивање или 

обједињавања простора у одређеним објектима, на начин и под условима који ће 

задовољити услове стабилности, безбедности и отпорности објеката, према важећим 

прописима. 

Задржава се постојеће обликовање објеката са реминисценцијом на 

индустријску архитектуру. Положај и величина отвора се задржава у највећој мери, а 

отварање нових (прозора, врата и портала за локале) треба да буде међусобно 

усаглашено на целој фасади објекта и усклађено са горњом хоризонталном линијом.  

Слободне просторе чини низ јавних пролаза у правцу запад – исток и север – југ, 

и једа централни трг.  

 

Посебне смернице 

 

Објекат 1 

Објекат број 1 спратности П+1+Т (плитак кров), налази се у северозападном 

углу Кинеске четврти и био је намењен управи Фабрике "Петар Драпшин". Објекат 

површине око 510 m2 чине два посебна објекта бр. 1а и 1б.   

Планирана намена објекта је пословање (канцеларијски простор), а могућа 

намена је хотел или мотел мањег капацитета.  

Како објекат чине два међусобно повезана објекта (бр. 1а и 1б), могућа је 

њихова реконструкција или адаптација како би се просторно и функционално 

раздвојили.  

Задржава се постојеће обликовање објекта, уз могућност промене намене тавана 

у поткровље над објектом 1а, отварањем кружних прозора на фасади према Булевару 

деспота Стефана. 

 

Објекат 2 

Објекат број 2, спратности ВП+Г налази се уз Булевар деспота Стефана и има 

површину око 1.135 m2. 

Намена објекта је пословање, култура, туризам, забава, угоститељство и слично. 

Објекат је делимично адаптиран за потребе пословних локала и подељен по 

конструктивним растерима, који су отворени целом фасадом у форми уличних портала. 

Планира се могућност адаптације и других делова објекта (по једном или више 

конструктивних растера), уз отварање портала. 

Задржава се начин обликовања фасаде и крова који је формиран на две воде са 

уском лантерном за осветљење на слемену. Могућа је појединачна обнова делова 
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објекта (у зони локала), али је неопходно обликовно усаглашавање у једну 

архитектонску целину. 

 

Објекат 3 

Објекат број 3 је са јужне стране прислоњен на објекат број 2 у виду нижег 

приземног анекса. Површина објекта је око 423 m2. 

Објекат је намењен мањим локалима, радионицама или оставама. 

Објекат је делимично обновљен.  

Задржава се постојећа намена, начин обликовања фасаде и крова. 

 

Објекат 4 

Објекат број 4 спратности ВП+Г налази се уз североисточну границу комплекса, 

и има површину око 3250 m2. Објекат је величином основе међу највећим а према 

години настанка један од млађих објеката Кинеске четврти. 

Планирана намена објекта је култура (изложбени, позоришни и плесни 

простори), рад медија (телевизијски и филмски студији), спорт, рекреација и слично. 

Могућа намена је специфична производња уметничких и занатских производа (за 

производе великог формата или специфичну технологију израде која захтева већу 

висину, кубикажу простора и боравак већег броја људи), и слично. 

Конструктивни систем објекта чини армирано-бетонски рамовски скелет који 

формира шест растерских поља.  Планом се ови конструктивни елементи задржавају 

док се изведене доградње са северне, јужне  и источне стране уклањају. 

Велика висина простора пружа могућност подизања мањих галерија изнад 

највише 25% површине основе, у оквиру сваке засебне целине. 

Задржава се постојеће обликовање фасаде и крова. 

   

Објекат 5 

Објекат број 5, спратности ВП+Г-Вп+1, је паралелан са објектом број 4, са друге 

стране пролаза. Објекат површине око 1.108 m2 чини хала од 11 конструктивних 

растерских поља, и мањи приземни анекс са остатком носача за утовар и истовар робе 

(излази из габарита објекта).  

Објекат је намење за уметничке и занатске радионице.  

Због повећане висине простора, у оквиру сваке целине, могуће је подизање мање 

галерије изнад највише 25% површине основе. 

Задржава се постојећа намена, обликовање крова и фасада.  

Објекат је споља потпуно обновљен. 
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Објекат 6 

Објекат број 6, спратности ВП налази се северно од трга. Објекат је површине 

око 1.604 m2 и чине га два физички посебна дела (објекти бр. 6а и 6б), међусобно 

спојена наткривеним и затвореним пасажем.  

Планирана намена објеката је култура (изложбени или концертни простор) са 

пратећим техничким просторијама (оставе, тоалети). Наткривени пасаж је намењен 

фоајеу са главним улазом са јужне стране (Трг).  

Унутрашњост објеката чини јединствен простор, односно не постоји посебни 

таванска простор. Могућа је изградња галерије над максимално 25% површине основе, 

која је функционално и просторно повезана са наменом објекта.  

Задржава се постојеће обликовање фасаде и крова.  

 

Објекат 7 

Објекат број 7 се налази у севереозападној четвртини подручја. Приземни 

објекат је површине око 373 m2 и чини га низ радионица.  

Објекат је намењен уметничким и занатским радионицама, уз могућност 

формирања пословног простора других намена (складиште или остава). 

Задржава се постојеће обликовање фасаде уз могућност отварања нових отвора 

(прозора и врата) на јужној фасади. 

 

Објекат 8 

Објекат број 8 се налази у југозападној четвртини подручја. Објекат је површине 

око 1.355 m2 и чине га три међусобно спојена објеката (а, б и в).  

Због специфичне сегментиране грађевинске структуре и величине основе, 

планиране намене ових објеката су: пословни простор, ноћни клуб, помоћне 

просторије, складишта, оставе и слично. Могуће је да део објекта према југу и истоку 

(трг), буде пословни простор у намени туризма, угоститељства или слично. Објекат 

може бити у функцији пратећих просторија и садржаја суседног објекта број 9, који се 

планира за различите сценске делатности. 

Задржава се постојећи плитак кров малог нагиба. Могућа је реконструкција 

крова и над појединачним деловима објеката (а, б и в). Природно светло обезбеђује се 

путем постојеће лантерне, а у случају потребе, могуће је додати нове кровне прозоре, 

лантерне или светларнике (стаклене цилиндричне форме ојачане челичним профилима 

и слично). 

Фасада је обликована различито, у зависности од сегмената. Могућа је финална 

обрада јединственим обликовањем.  
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Објекат 9 

Објекат број 9 површине 264 m2 спратности ВП+Г, налази се уз западну границу 
комплекса. Објекат је међу најстаријим и највишим у Кинеској четврти.  

Због отвореног унутрашњег простора и повећане висине, објекат је намењен за 
сценске перформансе (позориште, плес, музика и слично). 

Објекат је окружен доградњама са северне, источне и западне стране које се 
планом уклањају, према Графичком приказу број 3 у Р 1: 1000.  

Због квалитета унутрашњег простора, не планира се његово преграђивање, али 
су могуће адаптације за потребе сцене и гледалишта, односно доградња галерије за 
гледалиште над максимално 30% површине основе. Преграђивање објекта је могуће за 
потребе сервисних садржаја (оставе, гардеробе, тоалета и слично). За ове намене 
могуће је планирати и суседни објекат број 8. 

Задржава се постојеће обликовање кровне конструкције и фасада објекта.  

 
Објекат 10 
Објекат број 10 површине око 90 m2, налази се у југозападном углу комплекса.  
Објекат је због близине шеталишта по круни насипа и планираног зеленог 

простора у окружењу, планиран за нему културу (изложбени простор) и/или 
угоститељства. 

Изведене доградње уз објекат предвиђене су за уклањање. 
Унутар објекта су могуће адаптације и изградња галерија над максимално 50% 

површине oснове.  
Задржава се постојеће обликовање кровне конструкције и фасаде. 
С обзиром на постојеће лоше стање, објекат се може заменити новим, у истим 

габаритима и са истим начином обликовања крова и фасаде. 
 

Објекат 11 
Објекат број 11 површине око 100 m2 се налази на јужном ободу комплекса 

Кинеске четврти, уз Трг. 
Објекат је спратности Су+П+Т и намењен је угоститељству (кафе) или 

пословању (клуб удружења грађана, чуварска служба комплекса и слично). У случају 
угоститељске намене, ради формирања летње баште, планирано је партерно уређење у 
оквиру зелене површине са источне и јужне стране објекта.  

Задржава се постојећи начин обликовања крова и фасаде. 

 
4.2.  Варијантно решење за различите намене 

 
Простор Кинеске четврти се усмерава ка развоју савремених урбаних делатности 

у домену креативних индустрија (информатичко-комуникационе технологије, ТВ и 
радио, видео игре, књиге и штампа, музика, дизајн, архитектура, адвертајзинг, 
занатство), културних индустрија (визуелне уметности, извођачке уметности, културно-
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индустријско наслеђе, класична музика) и туризма (урбани креативни туризам, забава, 
ноћни провод и друго).  

Иако је простор Кинеске четврти у поступку заштите, варијантно је могућа 
изградња нових објеката, на местима рушевних зграда које су валоризацијом оцењене 
као објекти без вредности или објекти које је могуће уклонити. Постојеће објекте треба 
обновити према условима надлежног завода за заштиту споменика културе.   

Могућа је изградња неколико нових објеката: 
Објекат А је спратности П+1+Пк. Планирана намена је помоћни простор за 

потребе непосредно суседног објекта број 9 (намењен за сценске делатности).  
Објекти Б и Ц налазе се уз ножицу насипа, спратности П+1+Пк и без посебно 

утврђене намене. Њихова важност огледа се у поновном формирању амбијента трга 
који би се, уклањањем дотрајалих објеката изгубио.  

Објекат Д је планиран као центар креативних индустрија, максималне 
спратности П+3 (Креативни кластер Факултета техничких наука Универзитета у Новом 
Саду). Могуће додатне намене су хотел или мотел. 

Нови објекти треба да буду у претежној намени Кинеске четврти и обликовани у 
стилу индустријске архитектуре како би се уклопили у амбијент. 

 

4.3.  Просторни капацитети 

 

Табела број 1: Површине појединачних објеката 

Површина објекта (m2) 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. укупно 

ne
to

 508 1.135 423 3.246 1.108 1.604 373 1.355 264 90 100 10.206 

br
ut

o 1.171 1.153 423 4.058 1.385 2.005 373 1.355 352 135 100 12.510 

 
Табела број 2: Површине појединачних објеката у варијантном решењу 
Површина постојећих објекта (m2) 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. укупно 

ne
to

 508 1.135 423 3.246 1.108 1.604 373 1.355 264 90 100 10.206 

br
ut

o 1.171 1.153 423 4.058 1.385 2.005 373 1.355 352 135 100 12.510 

Површина планираних објеката (m2) 
 А. Б. В. Г.        

N
et

o 1.206 833 722 817       3.578 

br
ut

o 1809 2.082 1.805 3.268       8.964 

Укупно: 13.748 m2 (netto) и 21.474 m2 (bruto) 
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Површина комплекса: 3,47 ha 

Индекс изграђености (Варијанта 1): 0,36 

Индекс изграђености (Варијанта 2): 0,62 

Индекс заузетости (са постојећим објектима): 29,37%. 

Индекс заузетости (са планираним објектима): 39,67%. 

 

4.4. Инвестиционе могућности 

 

Инвестиционе могућности улагања у развој Кинеске четврти су ограничене на 

адаптацију и реконструкцију постојећих објеката у оквиру Кинеске четврти. Објекти и 

простори се могу пренаменити за све планиране намене креативних и културних 

индустрија и туризма.  

У варијатном решењу је дата могућност изградње нових објеката. Нова изградња  

је ограничена на зону уз ножицу насипа, у оквиру које је дефинисана намена, спратност 

и начин обликовања. Изградња објеката спратности П+1 – П+3 за планиране намене 

креативног кластера. Објекат спратности до П+3 је планиран у југоисточном делу у 

намени Центра информатичко-комуникационих технологија. Овај објекат евентуално 

може да буде хотел или мотел. Погодност ове локације је близина планираног 

паркинга, Сунчаног кеја, поглед на Дунав и зелену површину уз Мост слободе. 

Од других планираних објеката, нови објекат спратности П+1 уз западну 

границу Кинеске четврти (према Студентским домовима) је планиран за намену 

културе, односно потребе објекта бр. 9. 

 

Доприноси за анализиране намене дате су оквирно у наредним табелама.  
Основ за обрачун доприноса за комерцијалну делатност јесте 85% бруто 

површине новоизграђеног објекта. Тако добијена површина се у наредном кораку 
множи са прописаном ценом за одређену зону (град је подељен на девет зона: од екстра 
до VIII). У зависности од степена комуналне опремљености/неопремљености 
одобравају се одређена умањења за доприносе.  

 

 

Табела број 3: Обрачун доприноса за комунално опремање Варијантног решења 
 

КОМЕРЦИЈАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
 

  

ПОВРШИНА 

 m2 

ОСНОВ 

85% 

БРУТО 

 m2 

ЗОНА 
ДОПРИНОС 

ЗА m2 
УМАЊЕЊЕ УКУПНО 

ДОПРИНОСИ 

1. Објекат 9  265 225 I 16.183,71 - 3.641.334,75 

2 Објекат Б (П+1)  1.660 1.411 I 16.183,71 - 22.835.214,81 

3. Објекат Ц (П+1)  1.540 1.309 I 16.183,71 - 21.184.476,39 

4. Објекат Д  3.260 2.771 I 16.183,71 - 44.845.060,41 

    напомена: попуст се одобрава због недостајуће или неадекватне инфраструктуре, површина зависи од спратности      
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Обрачун трошкова извођења радова на постављању неопходне инфраструктуре 

и трошкови материјала потребних за уграђивање приликом извођења радова, уговарају 

се у договору са извођачима радова, преко тендерских понуда и одабира најповољније 

понуде. 

 

4.5. Еколошка ревитализација простора 

 

Постојећи објекти Кинеске четврти су у лошем или релативно лошем физичком 

стању. Сви простори су веома запуштени и небезбедни.  

Некадашња индустријска намена зоне није оставила значајније трагове загађења, 

јер се фабрика бавила махом металном галантеријом. 

Инвестирањем у обнову простора Кинеске четврти, значајно би се унапредиле 

постојеће и отвориле могућности за нове намене простора, што би повећало општи 

квалитет четврти и привукло већи број корисника различитих структура. На тај начин 

простор Кинеске четврти би се уклопио у окружење – значајне градске и реонске јавне 

зелене (Лимански парк) и рекреативне површине (Дунавски кеј), односно обезбедио 

функционалну разноврсност готово потпуно стамбеном окружењу Лимана 3 (подручја 

велике густине насељености од 500 становника/ ha). 

 

4.6. Социолошка и културна ревитализација простора 

 

Простор Кинеске четврти је изолован од стамбених зона на Лиману, а у 

непосредној близини других комплементарних садржаја кеј, плажа Штранд, Лимански 

парк. Такође, непосредна близина студентских домова је важан фактор за јачање 

капацитета простора, његову одрживост и даљи развој и унапређење. Физичка 

ревитализација простора, те груписање сродних, креативних, културних и туристичких 

садржаја би свакако имало шири друштвени и културни утицај не само на околину него 

и на град у целини.  

Развијањем и неговањем концепта креативних дистрикта ствара се простор на 

којем се размењују идеје, развија здрава конкуренција, негује толеранција, инклузија и 

комуникација. Ови простори негују критички став према свакодневици, едукују, 

информишу и као такви су веома важни за друштвени динамизам. Они су генератори 

нових идеја, иновативних решења и вредности. Њихов утицај је далеко шири од 

физичких граница јер се прелива на целокупно окружење. Још једна од карактеристика 

културних кластера је у томе што стварају специфичне производе чија конзумација 

рађа потребу за новим производима истог типа. У успешним креативним амбијентима, 

граница између ствараоца и конзумента се брише. 
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У физичком смислу, да би били успешни, креативни кластери морају да буду 

приступачни, отворени и да имају добро планиране, осмишљене, опремљене и безбедне 

јавне просторе који ће да привлаче и позивају на задржавање и кориснике и посетиоце.  

 

 

5.   ЗАКЉУЧАК 

 

На основу изнетих просторних и социо - економских параметара, Кинеска 

четврт је најпогоднији простор за развој креативног дистрикта Града Новог Сада. 

Могућност за развој савремених економија у домену креативних и културних 

индустрија, уметности и занатства, односно туризма, угоститељства и забаве, на овом 

простору користи све потенцијале локације - релативне близине центра, непосредног 

окружења и лаке приступачности. 

Основна вредност оваквог концепта је покретање малих послова (старт - ап 

бизниса) у циљу подизања опште предузетничке климе и броја радних места у Новом 

Саду, привредно значајно ослабљеној средини. 

Простори и објекти Кинеске четврти, као једне од ретких целина очуваног 

индустријског наслеђа града, добро су окружење за отварање нових радних места, 

развијање друштвеног активизма, али такође и значајан полигон за развој савремених 

грана уметности које би адекватно подржале кандидатуру Новог Сада за Европску 

престоницу културе 2021. године. 

У наредном периоду потребно је наставити обнову објеката и простора, 

потенцијалну изградњу нових објеката, опремити простор инфраструктуром и на сваки 

начин га учинити безбедним. До окончања поступка утврђивања за просторну 

културно-историјску целину, за све измене на постојећим објектима и просторима 

неопходне су мере заштите и други услови Завода за заштиту споменика културе Града 

Новог Сада. Након истека заштите третман постојећих објеката и простора, али и 

изградњу нових биће дефинисано планом детаљне регулације подручја Кинеске 

четврти. 

Најзначајнија предност локације је власништво над простором и објектима који 

у потпуности припадају Граду Новом Саду. 
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РАДНА ЗОНА СЕВЕР I 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.   УВОД 

 

            Предложена локација се налази у северо-западном делу грађевинског подручја 

Новог Сада на бачкој страни града у радној зони Север I. 

 

           Површине два локалитета: 

- за Гринфилд (Greenfield)  24,5 ha  

- за Браунфилд (Brownfield) 3,16 ha. 

 

           Удаљеност локалитета од саобраћајних и привредних веза: 

 

- железница - 2,5 km, 

- ауто-пут – 2 km, 

- лука "Нови Сад"- Дунав, Канал ДТД – 6 km, 

- аеродром - 80 km, 

- регионални центри - Београд – 80 km, Будимпешта -280 km, Загреб – 380 km. 

 

           Радна зона Север I има одличну позицију у односу на све битне параметре који 

се тичу пословања, односно комерцијалне делатности. Инфраструктурно је потпуно 

опремљена и налази се у непосредној близини свих важних регионалних и 

међународних саобраћајних веза, а посебну атрактивност локалитету даје градска 

магистрала која је у завршној фази и нуди директну везу са ауто-путем Београд-

Будимпешта. Такође има изузетан положај у транспорту јер су Лука Нови Сад и 

ранжирна железничка станица у непосредној близини. Као микро регионални центар 

Нови Сад нуди одличне услове за пословање. 
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2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

2.1. Положај и повезаност са осталим деловима града. 

 

  
              - Положај локалитета у односу на град Нови Сад  

 

Слика бр. 1 – Удаљеност на 1000m  

             

Северну зону чине две целине: радна зона Север I и планирано заштитно 

зеленило северно и северозападно од радне зоне до границе грађевинског подручја. 
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            Простор који је обухваћен анализом налази се на бачкој страни Града Новог 

Сада и позициониран је на крајњем северозападу подручја Града. На северу, подручје 

се ослања на аутопут Е-75 Суботица – Нови Сад – Београд, а контакт са аутопутем 

планира се преко Темеринског пута и денивелисане раскрснице аутопута и 

Темеринског пута, који су изван подручја обухваћеног планом, и преко градске 

магистрале, планиране као везе аутопута и постојећег Булевара Европе.  Сентандрејски 

пут је такође значајан улазни правац града и деоница државног пута I реда М-22/1 

Суботица – Нови Сад – Београд. Приморска улица прихвата саобраћај са секундарне 

уличне мреже унутар радне зоне и повезује анализиране локалитете са градском 

мрежом. 

 

2.2. Природне карактеристике 

 

Литолошке одлике и носивост терена 

На основу инжењерско-геолошких истраживања западни део простора плана 

налази се на лесној тераси, а источни део на речној алувијалној тераси. Највећи део 

простора плана припада лесној суглини. Мањи део простора припада преталоженом 

лесу и старијем речном наносу. 

Према погодности терена за градњу заступљене су три категорије: 

- погодан терен за градњу, носивости веће од 2,0 kp/cm2 (могућа градња свих 

врста објеката, изузев посебно осетљивих); 

- терен средње погодан за градњу, носивости од 1,0-2,0 kp/cm2 (могућа градња 

лаких објеката, уобичајених конструкција, спратности до П+4; 

- терен непогодан за градњу, носивости од 1,5-0,5 kp/cm2 (могућа градња лаких 

објеката, спратности до П+1, неосетљивих на слегање. 

 

 Педолошка структура  

На овом простору налази се чернозем на лесу и лесоликим седиментима-

алкализован, чернозем на алувијалном наносу, солоњец и ритска црница (Хумоглеј) -

карбонатна.  

 

	 Сеизмичност 

Сеизмичку микрорејонизацију карактеришу потреси интензитета 6-8° MCS 

скале. Сезмичка микрорејонизација спроведена је на основу података о осенченим 

епицентрима потреса као и на основу инжењерско-геолошких карактеристика тла. 

 

 Климатске карактеристике 

Клима Града одликује се основним карактеристикама умерено континенталне и 

континенталне климе са сва четири годишња доба: зима, пролеће, лето и јесен. Од 
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ветрова који дувају на овом подручју најзначајнија је кошава. Углавном дува с јесени и 

зиме, доносећи хладно време, а током вејавице, обично ствара наносе снега и може да 

траје од три до седам дана. Средња максимална температура ваздуха, током године 

износи 16о С, док је средња минимална температура исказана са 6о С. Број дана са 

падавинама износи 122, што је 577 mm падавина годишње на подручју Града. 

 

2.3. Постојеће стање вегетације 

 

Улично зеленило у оквиру зоне подизано је у краћим потезима или у оквиру 

паркинг простора између саобраћајница и ограда индустријских комплекса. 

У евидентираним дрворедима најчешће је сађена топола. Највећи део 

саобраћајне мреже је без дрвореда. Дрвореди дуж ивице комплекса, најчешће су 

једноредни и не остварују све функције заштитне зоне око комплекса. Простори за 

паркирање делимично су под крошњама дрвећа. Декоративно уређени простори су око 

управних зграда, али постоје значајне запуштене и закоровљене површине. Зелене 

површине унутар комплекса (између хала, складишта и сл.) представљају травне, слабо 

одржаване просторе. 

 

2.4. Оцена постојећег стања и капацитети инфраструктуре 

 

2.4.1. Стање саобраћајне инфраструктуре 

 

Друмски саобраћај 

На северу, подручје се ослања на аутопут Е-75 Суботица – Нови Сад – Београд, а 

контакт са аутопутем планира се преко Темеринског пута и денивелисане раскрснице 

аутопута и Темеринског пута, који су изван подручја обухваћеног планом, и преко 

градске магистрале, планиране као везе аутопута и постојећег Булевара Европе. 

Сентандрејски пут је такође значајан улазни правац града и деоница државног 

пута I реда М-22/1 Суботица – Нови Сад – Београд. Приморска улица прихвата 

саобраћај са секундарне уличне мреже унутар радне зоне и повезује анализиране 

локалитете са градском мрежом. 

 

Железнички саобраћај 

Железнички чвор Нови Сад, уз суботички, београдски и нишки, сигурно 

представља један од најзначајнијих у Србији. Простор је формиран на основу 

инвестиционог програма железничког чвора.  

              Планирани железнички чвор Новог Сада састоји се од: станице Нови Сад 

Путничка, Нови Сад Ранжирна, Нови Сад Ложионица, Петроварадин, Римски Шанчеви, 

Подбара, распустнице Сајлово и припадајућих индустријских колосека. 
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Водни саобраћај 

Подручје обухваћено анализом налази се у непосредној близини Канала који је 

део основне каналске мреже Хидро система Дунав – Тиса – Дунав (ОКМ ХС ДТД), као 

део Малог Бачког канала, и по важности је други канал Бачке. Спаја канал Бечеј – 

Богојево код Савиног Села са Дунавом код Новог Сада. Канал је целом својом дужином 

плован. Од ушћа у Дунав до преводнице ниво воде у каналу је под директним утицајем 

водостаја Дунава, док је узводно од преводнице водни режим диктиран. Данас се 

делимично користи за пријем површинских вода ширег појаса канала, снабдевање 

индустрије водом, наводњавање, пловидбу, а и у плану даљег развоја ће се користити за 

наведене потребе.  

На Каналу се налазе устава и спољна преводница, у саставу хидро чвора Нови 

Сад. Низводно од преводнице Нови Сад, 4,3 km од ушћа у Дунав, изграђена је 

окретница за бродове, која се у зимском периоду користи као зимовник. Поред 

пловидбе која се обавља дуж Канала, у непосредној близини анализираних локалитета, 

на обали Канала постоје привремене депоније шљунка, песка и камена, као и бетонске 

базе, тако да се на тим локацијама обавља истовар тих материјала, производња бетона и 

њихова дистрибуција. 

 

2.4.2. Стање водне инфраструктуре 

 

Снабдевање водом 

            Подручје радне зоне Север I снабдеваће се водом преко одвојених водоводних 

система за снабдевање санитарном водом и технолошком водом. 

Снабдевање санитарном водом биће преко постојећег водоводног система, са 

планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница. 

Примарна водоводна мрежа, за снабдевање санитарном водом, профила Ø 200 mm, 

планира се северном границом радне зоне Север I, односно, дуж продужетка Улице 

Паје Радосављевића и даље у оквиру зоне. Планирана водоводна мрежа повезаће се са 

постојећом која је реализована дуж Приморске улице, профилом Ø 200 mm. 

Секундарна водоводна мрежа, за снабдевање санитарном водом, планира се као 

прстенаста водоводна мрежа и реализоваће се дуж свих постојећих и планираних улица 

и повезаће се на примарну водоводну мрежу и биће профила од Ø 100 mm до Ø 150 

mm. 

            Водоводна мрежа, за снабдевање технолошком водом, планира се као прстенаста 

водоводна мрежа и повезаће се на планирани локалитет за прераду технолошке воде 

"Канал".  

            До реализације планираног технолошког водовода, омогућава се решавање 

потреба за технолошком водом локално, преко бушеног бунара на парцели корисника. 
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Режиме коришћења подземних вода дефинисаће ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада 

посебним условима.  

Одвођење отпадних и атмосферских вода 

          Подручје радне зоне Север I- одвођење отпадних и атмосферских вода са овог 

подручја планира се као сепаратно. 

          Одвођење отпадних и атмосферских вода биће преко постојеће канализационе 

мреже, са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница. 

Одбрана од поплава 

          Подручје радне зоне Север I - простор низводно од преводнице брани се од 

високих вода Дунава постојећим насипом уз Канал Савино Село-Нови Сад. 

          Планира се одбрана од високих вода Дунава, вероватноће појаве једном у хиљаду 

година, односно, одбрана од 0,1% високих вода Дунава. 

          Планирана одбрана, реализоваће се као стална одбрана од 1 % високих вода 

Дунава, дуж постојећег насипа и њено планирано надвишење (као стална или мобилна 

одбрана) до одбране од 0,1% високих вода Дунава. 

          Планирана одбрана спроводиће се дуж леве обале Канала и низводно од 

преводнице. 

          У циљу заштите и спровођења одбране, дефинише се заштитни појас уз насип, 

ширине од 40 m, мерено од унутрашње ивице ножице насипа. У заштитном појасу 

насипа није дозвољена градња или вршење активности које могу да угрозе или ремете 

одбрану од високих вода. Заштитни појас насипа мора остати проходан за 

континуирани саобраћај и слободан пролаз возила и грађевинске механизације за 

текуће одржавање  и евентуалну реконструкцију постојећег насипа, као и током 

одбране од високих вода Дунава. 

          Евентуалним радовима у заштитном појасу морају претходити посебни услови, 

које треба прибавити од ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада. 

          Узводно од преводнице, водостај у Каналу је диктиран режимом рада преводнице 

и он се креће од 78,95 до 80,50 m н.в. 

            С обзиром на постојећу нивелацију и на поменути режим рада преводнице део 

простора узводно од преводнице није угрожен високим водама Канала. У циљу заштите 

и ревизије постојеће одбрамбене линије, дефинише се заштитни појас ширине 14,0 m, 

мерено од постојеће ивице Канала.  

 

2.4.3. Стање енергетске инфраструктуре 

 

Снабдевање електричном енергијом 

            Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог 

електроенергетског система. Основни објекти за снабдевање потрошача биће 

трансформаторске станица (ТС) 110/20 kV "Нови Сад 2", планирана ТС 110/20 kV 
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"Нови Сад 8" и будућа разводна постројења (РП) 20 kV "Индустријска" и РП 20 kV 

"Север". Од ових објеката ће полазити 20 kV мрежа каблова до дистрибутивних и 

сопствених ТС 20/0,4 kV, а од ових ТС ће полази мрежа јавне расвете и нисконапонска 

0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање 

електричном енергијом свих потрошача на подручју.  

            Највеће интервенције у постојећем систему очекују се на главним објектима за 

снабдевање због потпуног преласка на двостепени систем трансформације напонског 

нивоа електричне енергије. Тако ће ТС 110/35 kV "Нови Сад 2" бити реконструисана, и 

прећи на рад на 110/20 kV ниво, док ће ТС 35/10 kV "Индустријска" постати разводно 

20 kV постројење (РП) које ће преко 20 kV подземних и надземних водова бити 

повезана са ТС 110/20 kV "Нови Сад 2" и будућом ТС 110/20 kV "Нови Сад 8". 

Далековод 35 kV који улази у ТС "Нови Сад 2" прећи ће на рад на 20 kV ниво, а могуће 

је и његово каблирање у регулацији постојећих и планираних саобраћајница. 

 

Снабдевање топлотном енергијом 

           Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског гасификационог 

система, топлификационог система, употребом локалних топлотних извора и 

обновљивих извора енергије.  

           Снабдевање из гасификационог система ће се обезбеђивати са западног крака 

гасовода средњег притиска. који полази од Главне мерно-регулационе гасне станице 

(ГМРС) "Нови Сад I" преко Канала до подручја радне зоне "Север II", Железничког 

чвора и улице Руменачки пут, док један огранак овог гасовода поново прелази преко 

Канала до радне зоне Север I. Осим овог крака од ГМРС је потребно изградити још 

један огранак (дуж Приморске улице) чиме ће се радна зона "Север I" директно 

повезати у гасификациони систем. Од гасовода средњег притиска ће се извести 

прикључци до мерно-регулационих станица (МРС) које се могу градити на парцелама 

намењеним пословању и спортско-рекреационом центру, у случају захтева за већим 

количинама топлотне енергије. Од МРС ће се градити нископритисна мрежа до 

објеката. 

          Приликом изградње мерно-регулационих станица и гасоводне мреже потребно је 

придржавати се свих важећих правилника и техничких услова које се односе на цеви 

под притиском. 

         Оставља се могућност пословним комплексима да се снабдевају из локалних 

топлотних извора, уз употребу погонског енергента који не утиче штетно на животну 

средину. 
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Телекомуникације 

 

Систем фиксне телефоније и кабловски дистрибутивни систем 

           Планира се прикључење овог подручја у телекомуникациони систем града. 

Објекти ће се прикључити у систем фиксне телефоније преко аутоматских телефонских 

централа, удаљених претплатничких степена (МСАН) и преко подземне мреже 

телефонских каблова која је изграђена или ће се градити у регулацијама свих 

постојећих и планираних саобраћајница. 

           Да би се обезбедио прикључак у телекомуникациони систем потребно је у 

регулацијама саобраћајница и до објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће 

пролазити планирана телефонска инсталација, односно инсталација кабловског 

дистрибутивног система. Такође је потребно демонтирати постојећу надземну мрежу и 

изградити је подземно. 

Не очекује се веће проширење мреже у изграђеним зонама на подручју. 

 

Системи мобилне телефоније 

          Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније 

свих надлежних оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне 

телефоније уз поштовање следећих услова: 

 Антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати 

на кровне и горње фасадне површине објекта; 

 Антенски системи мобилне телефоније могу се постављати на антенске 

стубове. Антенске стубове могуће је постављати на слободним површинама у 

оквиру пословних комплекса и спортско-рекреативног центра, на удаљености 

од најближих објеката минимално једнакој висини стуба. Базне станице 

постављати у подножју стуба, уз изградњу оптичког приводног кабла до 

базне станице; 

 Системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих правилника и 

техничких препорука из ове области, као и препорука Светске здравствене 

организације; 

 Изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у 

непосредном окружењу. Користити транспарентне материјале за маскирање и 

прикривање опреме; 

 Уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера 

размотрити могућност заједничке употребе; 

 Обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења 

у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте 

становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем. 
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На подручју је постављен један антенски систем мобилне телефоније на антенском 

стубу са базном станицом у подножју стуба. Овај систем се налази у радној зони „Север 

I“, у Приморској улици, на парцели ХИНС-а. Он се задржава уз обавезно периодично 

мерење јачине зрачења како је то важећим правилницима дефинисано. 

 

2.5. Власничка структура 

            У радној зони Север I власничка структура на локалитетима који су предмет 

обраде анализе је својина Града Новог Сада, односно државна, осим парцела 337/2 и 

338/1 у оквиру локалитета Л1.1 и парцеле 380/19 у оквиру локалитета Л2 (прилог шема 

власништва). 

 

 

2.5.1. Фотодокументација постојећег стања: 

 

 
Слика бр. 2 - Локалитет Л2 (Brownfield) 

 

 
Слика бр. 3 - Локалитет Л2 (Brownfield) 
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Слика бр. 4 - Локалитет Л2 (Brownfield) 

 

 
 

Слика бр. 5 - Локалитет Л1.1 (Greenfield) 

 
Слика бр. 6 - Локалитет Л1.2 (Greenfield) 
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Слика бр. 7 - Аерофото 

 

 

 

 

 

Л2 (Brownfield) Л1.2 (Greenfield) 

Л2 (Brownfield)

Л1.1 (Greenfield) 
Л1.2 (Greenfield)

Л1.1 (Greenfield) 

Слика бр. 8 - Перспективни приказ 

Археолошка налазишта 

У обухваћеном простору налазe се три, до сада позната, археолошка локалитетa: 

1. Археолошки локалитет бр. 1 - Слана бара, праисторија и средњи век, 

ископавање 

Налазиште лежи на старој високој обали над данашњим каналом. Периоди: 

старије гвоздено доба (око 1.000 до 400 године п.н.е.) и средњи век (VIII - IX века). 

 

Мере заштите простора и услови изградње са аспекта археологије: 

 На простору који је предмет измена и допуна Плана генералне регулације 

простора за пословање у северозападном делу Града Новог Сада, обавезна су 

претходна заштитна археолошка истраживања. 
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 На основу члана 7, 27, 109 и 110. Закона о културним добрима ("Службени 

гласник" РС, број 71/94). Завод за заштиту споменика културе врши заштитна 

археолошка истраживања, надзор и контролу земљаних радова на територији у 

својој надлежности. На основу члана 112. археолошка истраживања и 

ископавања у Републици Србији обављају научне установе и установе заштите. 

 Сви регистровани локалитети са археолошким садржајем уживају пуну заштиту 

на основу Закона и од општег интереса.  

 У предметни просторно-плански документ потребно је инвеститорима изградње 

објеката и инфраструктуре уградити обавезу исходовања предпројектних услова 

и сагласности на пројектну документацију надлежног Завода за заштиту 

споменика културе. 

 

За 2015. годину планирана су геофизичка истраживања у оквиру археолошког 

локалитета бр. 1 – Слана бара, док су археолошка истраживања у оквиру регулације 

Булевара Европе у завршној фази. 

 

 

3. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Основ за реализацију представљају:  

- План генералне регулације простора за пословање у северозападном 

делу града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 

45/2011);   

- План детаљне регулације радне зоне "Север I" у Новом Саду 

("Службени лист Града Новог Сада", бр. 18/01, 22/01, 12/03 и 26/07). 

 

3.1. Намена простора у верификованом концепту Генералног 

урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године, који је у поступку 

израде, односно усвајања.  

 

Пословање у радним зонама 

Радне зоне  су организоване у седам  просторних целина и намењене  су за развој 

секундарних и терцијарних делатности.  

У радним зонама планира се  развој делатности секундарног и терцијарног 

сектора, односно привредних  активности из области прерађивачке индустрије, 

производног занатства, трговине  угоститељства , грађевинарства и саобраћаја. Под 

појмом терцијарне делатности подразумевају се  трговина, угоститељство, услужно  

занатство, саобраћај  и комуналне делатности. 
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3.2. Намена простора у ПГР-у простора за пословање у северозападном 

делу Града  Новог Сада  

 

 Радне зоне 

Планом су обухваћене две радне зоне, Север I и Север II. Простори ових радних 

зона дефинисани су плановима детаљне регулације који су основ за реализацију 

планираних садржаја унутар радних зона. Део који ће се спроводити на основу овог 

плана односи се на правила уређења и изградње планираних садржаја, те на делове 

градске магистрале и појединачне локалитете у предметним радним зонама. Да би се 

поједноставило спровођење, дефинисана је намена површина за потцелину радна зона 

Север II (графички приказ "План намене радне зоне Север II" у Р 1:2500) на начин како 

је третирано у радној зони Север I. 

 

Пословни садржаји  

Сви пословни садржаји у радним зонама Север I и Север II деле се на постојеће 

и планиране привредне комплексе. Делатности које егзистирају или се планирају су из 

спектра терцијарних и секундарних делатности. 

Под појмом терцијарне делатности подразумевају се садржаји из области 

трговине, угоститељства, услужног занатства, саобраћаја и комуналних делатности. 

Намена секундарних и терцијарних делатности подразумева и различите привредне 

садржаје из области трговине на велико и трговине на мало, грађевинарства, саобраћаја 

и веза, и прерађивачке индустрије која ће користити савремену технологију за своје 

технолошке процесе.  

Великим делом радне зоне су заузете постојећим комплексима, са разрађеним 

технолошким поступком и изграђеним објектима. Тамо где су простори слободни, 

потребно је, за сваки локалитет, израдити техничко-технолошке карактеристике, 

односно за делатност која се планира на одређеном делу слободних површина. У 

случају сложене технологије или комплекса већих од 1 hа, неопходна је даља разрада 

урбанистичким пројектом.  

На простору ових радних зона није дозвољено одлагање отпадних материја или 

рециклирање, изузев ако се примењује модерна технологија у затвореним просторима. 

Постојеће комплексе за рециклажу у радној зони Север II треба модернизовати. 

Уколико постоји потреба за лоцирање фабрике бетона унутар ових радних зона, 

она никако не сме бити у зони реализације или постојећих комплекса прехрамбене 

индустрије. Лоцирање оваквог садржаја не дозвољава се ни уз значајне саобраћајне 

правце (нпр. градска магистрала). 

Постојећи комплекси се задржавају или се реструктурирају и деле на мање 

комплексе. Могуће је и издвајање слободних површина унутар постојећих комплекса, 
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уз услов поштовања утврђених урбанистичких параметара како на новом, тако и на 

постојећем комплексу. 

На просторима где се планирају отворена складишта, зависно од технолошких 

услова, могуће је поједине делове наткрити или потпуно покрити, с тим што покривени 

део улази у степен заузетости целог локалитета. 

 Све постојеће објекте могуће је реконструисати, доградити или заменити новим 

уз поштовање основних урбанистичких параметара, односно утврђеног максималног 

степена заузетости и индекса изграђености. 

За формирање нових привредних комплекса унутар постојећих или планираних 

привредних садржаја, утврђени су исти урбанистички параметри:  

- дозвољена спратност објеката је приземље или П+1 (максимално П+2); висина 

објекта (венац или слеме) не сме прећи висину од 15 m; подрумска или 

сутеренска етажа се не препоручује; унутар постојећих комплекса ускладити 

спратност; 

- за административне објекте и за карактеристичне објекте (објекти са посебним 

конструктивним и обликовним захтевима због технолошких потреба) не 

условљава се спратност;  

- максималан степен заузетости је 50%, а индекс изграђености треба да се креће 

у распону 0,5-1,5; 

- у комплексима чији је степен заузетости испод 50% сви објекти се могу 

доградити до назначеног степена под условом да не ремете постојеће 

технолошке линије; уколико се у постојећим границама мења основна техничко-

технолошка концепција, потребно је за такве комплексе урадити урбанистичке 

пројекте.; 

- парцеле постојећих комплекса се задржавају. Могуће је спајање са суседном 

парцелом. Могућа је и деоба постојећих комплекса на мање целине; 

- нове парцеле треба да буду приближно правилног геометријског облика, да 

имају излаз на јавну површину, а површина за већину нових комплекса је 

минимално 2000 m2 са фронтом ширине 25 m; дозвољено одступање од 

утврђених мера је 10%. 

У односу на утврђене параметре за нове парцеле постоје изузеци и то: 

- у радној зони Север I у деловима подручја где су парцеле дијагоналне у односу 

на постојеће и планиране саобраћајнице (простор између Улице Професора 

Грчића, планиране улице на југу, планираног продужетка Улице Јосифа 

Панчића и Улице Паје Радосављевића) парцеле се спајају, а затим се парцелишу 

ортогонално у односу на ободне саобраћајнице; 

- у радној зони Север I где су већ формиране парцеле мање ширине фронта од 

утврђених 25 m се могу задржати уз услов да ширина фронта не буде мања од  

20 m. 
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 Објекте поставити на утврђене грађевинске линије, 5-10 m од регулационе 

линије, а могуће их је повући и унутар комплекса. У спратним деловима могући су 

конзолни испусти ван дате грађевинске линије. 

Објекте извести од чврстих материјала, обликовно их прилагодити функцији и 

конкретном локалитету. Спољну обраду производних објеката прилагодити обради 

постојећих, уз примену савремених материјала за заштиту објеката од атмосферских 

утицаја. 

Планиране пословне комплексе формирати тако да се репрезентативнији објекти 

лоцирају до улице, а мање атрактивни, производни или помоћни објекти, у дубини 

комплекса.  

Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса, а 

заступљеност зелених површина на комплексу зависи од величине комплекса. 

Комплекси површине до 1 ha треба да имају минимално 20% зелених површина, 

комплекси површине 1-5 ha 25%, а већи комплекси преко 5 ha 30-50% зелених 

површина. 

Комплекси треба да су ограђени, а ограда да је транспарентна (осим ако 

конкретна намена не условљава посебне услове ограђивања). Ограђивање парцела 

извести у виду живе или металне транспарентне ограде, коју треба поставити по 

регулационој линији, осим код оних парцела где се простор између регулационе и 

грађевинске линије оставља за слободно уређење, па се тада ограда поставља на 

грађевинску линију. 

Кров се не условљава, може бити раван или кос благог нагиба. 

На комплексу обезбедити паркирање за 50% запослених. 

У зонама инфраструктурних коридора је ограничена изградња на објекте 

нискоградње (саобраћајне и манипулативне површине). 

 

4. АНАЛИЗА ПРОСТОРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА  

 

4.1.  Инвестиционе могућности 

 

             Предложени простор локације у радној зони Север I поседује инвестиционе 

могућности "GREENFIELD"(Л1) и "BROWNFIELD" (Л2) инвестиције. 

              Гринфилд (Greenfield) инвестиције подразумевају улагање у изградњу потпуно 

новог бизниса. Директне инвестиције у иностранству новом изградњом фабрике, 

постројења, погона, пословне јединице или филијале, стартује од куповине земљишта 

за изградњу, са или без пратеће комуналне и саобраћајне инфраструктуре, са свим 

могућностима комуналне опремљености локације и одличним саобраћајним 

комуникацијама на све видове саобраћаја.  
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            Локалитет Л1 у радној зони Север I обухвата површину око 24,5 ha и у 

целости је намењен пословним садржајима. Све саобраћајнице унутар овог простора 

планиране Планом детаљне регулације радне зоне "Север I" у Новом Саду („Службени 

лист Града Новог Сада“, бр. 18/01, 22/01, 12/03 и 26/07) се укидају, тако да је приступ 

овом простору могућ са планираних ободних саобраћајница, осим са планиране градске 

магистрале. Приступне саобраћајнице дефинисане су важећим планом, а овим планом 

се утврђују услови уређења и грађења који су описани у подтачки 10.2.3. "Радне зоне", 

у делу „Пословни садржаји“. С обзиром да је укидањем секундарне саобраћајне мреже 

унутар предметног локалитета онемогућен приступ парцелама бр. 335/3 и 335/4 КО 

Нови Сад IV, планом се дефинише приступ парцели преко планираног коловоза у 

регулацији градске магистрале. Предметне парцеле ће се спојити и чинити јединствен 

привредни комплекс, као што је приказано на графичком приказу број 6 "План 

регулације површина јавне намене са елементима парцелације " у Р 1:5000. 

             Све преостале парцеле унутар овог локалитета, осим поменутих бр. 335/3 и 

335/4, могу да формирају јединствен привредни комплекс или више мањих привредних 

комплекса, у зависности од потреба будућих инвеститора. 

           Локалитет 1.1. се налази у 3-ој зони градског грађевинског земљишта за обрачун 

доприноса за уређење грађевинског земљишта. Локалитет је инфраструктурно 

опремљен те не постоје умањења доприноса за уређење грађевинског земљишта. 

 

Доприноси за анализиране намене дате су оквирно у наредним табелама.  
Основ за обрачун доприноса за комерцијалну делатност јесте 90% бруто 

површине новоизграђеног објекта. Тако добијена површина се у наредном кораку 
множи са прописаном ценом за одређену зону (град је подељен на девет зона: од екстра 
до VIII). У зависности од степена комуналне опремљености/неопремљености 
одобравају се одређена умањења за доприносе.  
 

               у дин. 

ДЕЛАТНОСТ 

ВАРИЈ. 
КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОИЗВОДЊА 

ПОВРШИНА 

m2 

ОСНОВ 

90%  

БРУТО 

ЗОНА 

ДОПРИНОС 

ЗА 

m2 

УМАЊЕЊЕ 
УКУПНО 

ДОПРИНОСИ 

Мин 1000  
 

900  

 

III 11.173,27 20% 8.044.754,40 

 

1. 

ДА - 

Макс. 55.000  

 

49.500  

 

III 11.173,27 20% 442.461.492,00 

Мин 1000  

 

900  

 

III 0,00 - 0,00 

 

2. 

- ДА 

Макс. 55.000  

 

49.500  

 

III 0,00 - 0,00 

Напомена: попусти се одобравају због недостатка инфраструктуре 
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            Локалитет 1.2. се налази у 3-ој зони градског грађевинског земљишта за обрачун 

доприноса за уређење грађевинског земљишта. Локалитет је инфраструктурно 

опремљен те не постоје умањења доприноса за уређење грађевинског земљишта. 

 
               у дин. 

ДЕЛАТНОСТ 
ВАРИЈ. 

КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОИЗВОДЊА 

ПОВРШИНА 

m2 

ОСНОВ 

90% 

БРУТО 

ЗОНА 

ДОПРИНОС 

ЗА 

m2 

УМАЊЕЊЕ 
УКУПНО 

ДОПРИНОСИ 

 

Мин. 1.000  

 

900 
III 

 

11.173,27 

 

20% 

 

8.044.754,40 

 

1. 
ДА - 

 

Макс. 48.000  

 

43.200 
III 

 

11.173,27 

 

20% 

 

386.148.211,20 

 

Мин. 1.000  

 

900 
III 

 

0,00 

-  

0,00 

 

2. 
- ДА 

 

Макс. 48.000  

 

43.200 
III 

 

0,00 

-  

0,00 

Напомена: попусти се одобравају због недостатка инфраструктуре 

 

Могућности плаћања: 

У целости: 30 % попуст 

На рате:     10% + 36 рата (индекс потрошачких цена РЗС) 

Напомена:  

На поменутом локалитету постоји комплетна инфраструктура али она може бити 

недовољна за велике обиме производње па је потребно проширење и у зависности од 

врсте недостајуће инфраструктуре одобрава се попуст од 5-20% на укупна износ 

доприноса. 

 

             Браунфилд (Brownfield) локације су површине и објекти у урбанизованим 

подручјима који су изгубили свој првобитни начин коришћења или се врло мало 

користе. Често имају еколошка оптерећења и на њима се налазе руинирани производни 

или други објекти, па негативно утичу на своје окружење, у економском, естетском, 

психолошком и социјалном смислу. 

 

             Локалитет Л2 у радној зони Север I, обухвата површину од 31.136 m2, на 

катастарској парцели 380/19 у КО Нови Сад IV. Површина објекта је око 13.000 m2 са 

80% изграђености. Грађевинско земљиште је у државној својини. Изградња објекта је 

започета за потребе мегамаркета са логистичким центром и управном зградом фирме 

„Магнетрон“ чија је делатност трговина на велико и мало, али никад није завршено до 

краја, поседује право коришћења земљишта. По расположивим подацима овај 

привредни субјекат је у стечајном поступку. Овај локалитет има одличан потенцијал 

као Браунфилд инвестиција јер се налази на атрактивној локацији са добром 

комуникацијом према главним саобраћајним правцима.    
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          Локалитет је инфраструктурно опремљен и у поступку је јавне продаје. Намена је 

била мегамаркет са логистичким центром и управном зградом, а могућности нове 

намене зависе од жеље инвеститора. Процењена вредност износи 5,8 милиона еура.  

          Могућности инвестирања на овој локацији су секундарне (индустрија, 

грађевинарство, производно занатство,…) и терцијарне (саобраћај, трговина,  

занатство, банкарство, комунална привреда,…) делатности. Град Нови Сад нуди 

различити спектар погодности за инвеститоре. 

 

4.2. Предлог варијантних решења: 

 

Л1.2 (Greenfield)

Л1.1 (Greenfield) Л2 (Brownfield)

Слика бр. 9 - Варијанта I (перспективни приказ) 

 

 

 

Л1.2 (Greenfield)

Л1.1 (Greenfield) 

Л2 (Brownfield)

Слика бр. 10 - Варијанта II (перспективни приказ) 
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Слика бр. 11 - Варијанта III (перспективни приказ) 

 

4.3. Бенефити за инвеститоре које нуди Град Нови Сад и АП Војводина 

 

На основу уредбе Владе Републике Србије инвеститори могу да конкуришу за 

доделу бесповратних средстава из државног буџета за финансирање инвестиционих 

пројеката у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне 

трговине и за стратешке пројекте из области туризма. 

 

Ф И Н А Н С И Ј С К А   П О Д Р Ш К А 
  Директна улагања 

Производни сектор Сектор услуга 

које могу 

бити предмет 

међународне 

трговине 

Стратешки 

пројекти из 

области 

туризма 

Инвестиције: 

Инвестиције у 4. групи 

локалних самоуправа и 

девастираним 

подручјима 

Инвестиције у 1, 2. 

и 3. групи 

локалних 

самоуправа 

На целој 

територији 

Републике Србије 

На целој 

територији 

Републике 

Србије 

Висина 

средстава (€) 

4.000 - 10.000 евра/ по 

новом радном месту 

4.000 - 10.000 евра/ 

по новом радном 

месту 

4.000 - 10.000 

евра/ по новом 

радном месту 

4.000 - 10.000 

евра/ по новом 

радном месту 

Минимални 

износ улагања 

0,5 милиона евра 1 милион евра 0,5 милиона евра 5 милиона евра 

Минимални број 

нових радних 

места 

50 50 10 50 

Л1.2 (Greenfield)

Л1.1 (Greenfield) 
Л2 (Brownfield)
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Извор: http://www.novisadinvest.rs/sh  

 

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА ВЕЛИКЕ И СРЕДЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 

 Укупан износ додељених средстава за улагање за велике инвестиционе пројекте 

је максимално 20% од укупне вредности улагања, 

 за улагања преко 100 милиона евра износ додељених средстава је максимално 
17% од укупне вредности улагања, 

 а за средње инвестиционе пројекте износ додељених средстава је максимално 
10% од укупне вредности улагања. 
Поред наведених, Република Србија нуди и пореске подстицаје за 

инвеститоре: порез на добит предузећа износи 10% и међу најнижима је у региону, а 
порез на додату вредност у Србији износи 8 и 20%.  

 
ПОДСТИЦАЈИ ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ 
Подстицаји Владе Војводине се крећу у распону од 130.000,00 РСД до 150.000,00 РСД 
по новоотвореном радном месту.  
 
 

ПОДСТИЦАЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
За изградњу објеката за обављање производне делатности и објеката за 

обављање услуга у области информационо комуникационих технологија које могу бити 
предмет међународне трговине чија вредност прелази 1.000.000 евра, а који су од 
значаја за привредни развој Града, у којима ће се за потребе обављања делатности код 
инвеститора засновати радни однос на неодређено време са више од 50 лица, у року од 
четири године од дана закључења Уговора, утврђена накнада се може умањити до 90%, 
уз сагласност Градског већа Града Новог Сада. 

 
Фискалну климу у Републици Србији карактеришу ниске пореске стопе. Порез 

на добит предузећа износи 15% и међу најнижима је у региону. 

ПОРЕСКЕ СТОПЕ 
Порез на додату вредност        
посебна стопа 8% 
општа стопа 20% 
Доприноси за социјално осигурaње      
пензијско и инвалидско осигурање 13% 
здравствено осигурање 6.15% 
осигурање за случај незапослености 0.75% 
За правна лица 
Порез на добит предузећа 15%  
Порез на дивиденде, уделе у добити, ауторске накнаде, 
камате и капитални добитак 

20% 

За физичка лица 
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Приходи од пољопривреде и шумарства, и приходи од  самосталне 
делатности; 
Приходи од капитала, капитални добитак и приходи од осигурања лица 

10% 
  
15% 

Зараде 10% 

Ауторска права, непокретности, добици од игара на срећу 

и остале врсте прихода 

20% 

Годишњи порез на доходак 10% и15%
Извор: http://www.novisadinvest.rs/sh  

 

Споразуми о слободној трговини 

Тржиште Србије обухвата 7,5 милиона потрошача. Захваљујући уговорима о 

слободној трговини, из Новог Сада се може извозити без царина на тржишта 

југоисточне Европе (CEFTA), EFTA-e,  Русије, Белорусије, Турске и Казахстана што је 

око 280 милиона потрошача. Уколико се томе додају преференцијални услови трговине 

са ЕУ и САД, може се рећи да је укупни извозни потенцијал преко милијарду 

потрошача!  

Србија је чланица CEFTA-e, зоне слободне трговине у југоисточној Европи, 

која омогућава бесцарински приступ тржишту од 25 милиона потрошача. 

Чланице CEFTA-e: Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Молдавија, Црна Гора 

и Србија. 

Такође, Србија је чланица Европског удружења слободне трговине (EFTA), 

што омогућава бесцарински приступ тржишту од 13 милиона потрошача. 

Чланице EFTA-e: Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарска. 

Споразуми о слободној трговини са Русијом и Белорусијом омогућавају 

српским предузећима и страним инвеститорима који производе у Србији, да без царина 

извозе робу на тржишта која имају преко 150 милиона потрошача  (142 милиона у 

Русији и преко 9 милиона у Белорусији). 

  Споразум о слободној трговини Србије и Турске је потписан 1. јуна 2009. 

године, а од 1. септембра 2010. године примењује се по моделу асиметричне 

либерализације трговине у корист српске стране. То је шанса за српске извознике да 

извозе робу без царине у Турску, на тржиште од 75 милиона становника, као и да 

набављају сировине и полупроизводе, прерађују их у Србији и даље пласирају у ЕУ, 

Турску и земље CEFTA без царина или са преференцијалним царинама. 

Споразум о слободној трговини Србије и Казахстана потписан је 7. октобра 

2010. године  и привремено се примењује од 1. јануара 2011. године. Споразум је 

закључен ради унапређења и продубљивања узајамне трговинско-економске сарадње. 

Србија има преференцијалне услове трговине са Европском унијом и Сједињеним 

америчким државама што омогућава бесцарински извоз одређених роба произведених 

у Србији на ова тржишта. 

  Спољнотрговинска размена са Сједињеним Америчким Државама великим 

делом се одвија на основу Општег система преференцијала (ОСП), програма 
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одобравања трговинских повластица, који је одобрен Србији 1. јула 2005. године. 

Програм ОСП обезбеђује преференцијални бесцарински третман за више од 4.650 

производа, листа производа се анализира и мења два пута годишње уз учешће 

америчких произвођача 

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) и Прелазни трговински 

споразум потписани су 29. априла 2008. године у Бриселу, а ратификовала их је 

Народна скупштина Републике Србије 9. септембра 2008. године. Од 1. фебруара 2009. 

Србија једнострано примењује Прелазни трговински споразум, годину дана пре него 

што је његова примена одобрена и у ЕУ. Он садржи углавном трговинске одредбе  

ССП-а. Почетак ратификације одобрен је у јуну 2010. године, а Европски парламент  

19. јануара 2011. ратификује ССП, ССП-ом се ствара зона слободне трговине између 

Србије и ЕУ у прелазном периоду од шест година. Обавеза Србије се састоји у 

постепеном укидању царина. 

 

4.4. Социолошка и културна ревитализација простора 

 

Простор радне зоне је анализиран како би се утврдило стање на терену, дакле 

просторна искоришћеност капацитета радне зоне, власништво над појединим 

локалитетима, као и делатности које привредни субјекти обављају на терену. Основни 

циљ истраживања је био да се утврде слободни простори који би били интересантни за 

потенцијалне инвеститоре. 

Просторно уређење ове целине је дефинисано важећим Планом детаљне 

регулације Север II у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада, број 11/2002) и  

важећим Планом генералне регулације простора за пословање у северозападном делу 

града Новог Сада. Плански параметри за изградњу су следећи: 

 

Неискоришћени простори радне зоне 

 

Људски ресурси 

 

Социјални капитал, тј људски ресурси су један од важних фактора за 

привлачење инвестиција. Квалификована и обучена радна снага су  потенцијал који 

Нови Сад има. Као универзитетски центар, са око 50.000 студената рапоређених на 14 

факултета, Нови Сад деценијама уназад има квалитетну образовну структуру 

становника.  

Средње образовање има 53% Новосађана, а највећи удео у овој групи чине они 

са средњом стручном спремом.  

Према резултатима последњег пописа удео високообразованих становника (20%)  

је далеко изнад републичког (10%) и покрајинског просека (10%).  

Према резултатима пописа становника, спроведеног 2011. године,   групу 

економски активног становништва Града Новог Сада чини 154.504 лица. То је 
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становништво старије од 15 година, а горња старосна граница није дефинисана, јер 

лица могу да буду економски активна и након изласка из радног контингента (15-64 

година).  Економско активно становништво обухвата категорију становништва које 

обавља занимање и категорију становништва које је незапослено (они који су некада 

радили, а тренутно немају посао и они који траже први посао).  Број оних који обављају 

занимање је 123.177, а највећи број њих је старости између 30 и 49 година. 

Незапослених је 31.327 и то 22.996 оних који су некада радили, а 8331 оних који траже 

први посао.  Незапослених је највише у истој  старосној групи, од 30-49 година. 

 

У наредној табели бројчано је приказано економски активно становништво 

Града Новог Сада по старосним групама, полу и занимању које обављају 

 (  http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga14.pdf ). 

http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga14.pdf


 

 

Занимање 

Град Нови 

Сад 
Пол 

Укупно 

 

Руководиоци, 

функционери 

и 

законодавци 

Стручњаци 

и уметници 

Инжињери, 

стручни 

сарадници и 

техничари 

Админи- 

стративни 

службеници 

Услужна и 

трговачка 

занимања 

Пољопри-

вредници, 

шумари, 

рибари и 

сродни 

Занатлије и 

сродни 

Руковаоци 

машинама и 

построје- 

њима, 

монтери и 

возачи 

Једноставна 

занимања 

Војна 

занимања 
Непознато 

  м 64021 3409 12314 11560 4119 9082 1102 11194 7244 2906 777 314 

  ж 59156 1646 17616 13203 6527 12265 285 1708 590 5076 43 197 

15‒24 с 5650 49 439 930 605 1772 58 787 391 503 75 41 

  м 3192 31 161 457 277 674 50 700 370 384 66 22 

  ж 2458 18 278 473 328 1098 8 87 21 119 9 19 

25‒34 с 36644 1071 10062 7164 3460 7020 257 3496 2049 1589 297 179 

  м 18430 669 3964 3255 1302 2846 185 3137 1900 793 276 103 

  ж 18214 402 6098 3909 2158 4174 72 359 149 796 21 76 

35‒44 с 36050 1616 8606 7259 2886 6403 352 3735 2422 2338 312 121 

  м 18270 1055 3200 3380 1113 2685 274 3212 2253 720 307 71 

  ж 17780 561 5406 3879 1773 3718 78 523 169 1618 5 50 

45‒54 с 30203 1470 6367 6748 2685 4506 378 3286 2040 2496 120 107 

  м 14801 986 2548 2840 903 1880 299 2674 1857 635 113 66 

  ж 15402 484 3819 3908 1782 2626 79 612 183 1861 7 41 

55‒64 с 14250 821 4278 2634 1003 1624 272 1576 927 1040 16 59 

  м 9032 644 2305 1608 521 979 233 1453 859 366 15 49 

  ж 5218 177 1973 1026 482 645 39 123 68 674 1 10 

65 и више с 380 28 178 28 7 22 70 22 5 16 - 4 

  м 296 24 136 20 3 18 61 18 5 8 - 3 

  ж 84 4 42 8 4 4 9 4 - 8 - 1  

Извор: Републички завод за статистику, Попис становника 2011, књига 14 ; 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Анализом просторних потенцијала локалитета радне зоне Север I желело се 

указати на погодности које поседује сваки анализирани локалитет. Ту пре свега спадају 

покривеност простора важећом планском документацијом, инфраструктурна 

опремљеност, географски положај и саобраћајна повезаност у односу на регион, 

власничка структура и могућност формирања комплекса у зависности од потреба 

потенцијалних корисника.  

Локалитет Л1 тренутно је инфраструктурно опремљен приступном 

саобраћајницом, док се према важећој планској документацији предвиђа опремање 

гасоводном, водоводном, канализационом, електро и телекомуникационом мрежом, 

које су већ реализоване у деловима радне зоне Север I, као и у оквиру локалитета Л2. 
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