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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

 

 

  

Предлогом Просторног плана Републике Србије дефинисано је да ће Нови Сад 

имати улогу развојног центра на укрштању саобраћајних коридора чиме ће ово 

подручје представљати једну од „капија“ у овом делу Европе, веома значајну за укупни 

развој Републике Србије.  

 

1.1. Предмет анализе 

 

У овој анализи централних функција анализираће се заступљеност, просторни 

размештај и услови обављања делатности које су намењене централним функцијама 

града. 

 

1.2. Циљ анализе 

 

Циљ израде анализе централних функција је свеобухватно сагледавање њихових 

постојећих капацитета, као и процена будућих потреба у односу на процењена 

демографска кретања. Анализа треба да резултира низом закључака, насталих анализом 

постојећег стања и планираних потреба, који ће представљати основу за израду мреже 

централних функција будућег Генералног урбанистичког плана града Новог Сада. 

 

1.3.       Просторни и демографски обухват 

 

Функционално подручје које је обухваћено овом анализом представља насеља 

Нови Сад, Петроварадин и Сремску Каменицу. Према попису становништва из 2002. 

године било је 216.583 становника, а према регистру становништва из 2009. године  

281.791 становник. 

 

1.4.     Примењена методологија 

 

Подаци су прикупљени на следећи начин: 

- анализом важеће планске документације из ове области ( демографске 

студије, важећи урбанистички планови, студије рађене у току израде 

планске документације и др.) 

- анкетом надлежних служби специјализованих центара ( упитником који 

се односи на постојеће и планиране капацитете, као и проблеме из 

конкретних области) и 
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- преко интернет презентација које пружају                                                        

одговарајуће податке. 

  

Сви прикупљени подаци анализирани су применом следећих метода:  

- демографске анализе,  

- упоредне анализе,  

- синтезе,  

- аналогије и  

- генерализације. 

 

Подаци су приказани и анализирани на следећи начин: 

- текстуално, 

- табеларно и 

- применом графика. 
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2. ТЕОРИЈСКА И ПЛАНСКА ОСНОВА  АНАЛИЗЕ  

ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА 

 

2.2. Досадашњи развој и карактеристике 

 

У оквиру Студије развоја система центара града коју је ЈП „Урбанизам“ израдио 

1983. године, централне функције биле су подељене у два вида: 

- специјализоване (монофункционалне) центре – просторно-функционалне 

целине у оквиру којих су смештене функције вишег реда, по правилу 

покрајинског нивоа, као што су: Клинички центар, Универзитетски центар, 

комплекс Матице Српске, Комплекс радија и телевизије, железничко-

аутобуски и ПТТ терминал, Сајам и сл. и 

- опште (полифункционалне) градске центре који обухватају „општеградске“ 

садржаје удружене у полифункционалне просторне целине, тј. градске 

центре. 

 

Надаље, градски центри су класификовани на: 

- главне градске центре, 

- центре нижег реда, 

- линијске центре и 

- дисперговане садржаје. 

 

Центри нижег реда деле се на: 

- зонске центре (40.000 до 60.000 становника), 

- центре месних заједница (8.000 до 12.000 становника). 

 

 Овом студијом утврђено је следеће: 

- Даје се посебан значај целовитости главног центра града, као и града у 

целини, на бази комплементарности функција и садржаја. Ово подразумева 

извесну специфичност појединих центара и то: стари центар (друштвено – 

политичке, управне, културне и трговачко-услужне функције, нови центар 

(пословно – трговачки центар), Петроварадинска тврђава ( културно – 

рекреативни – угоститељски центар) и Мишелук (општи центар са 

равномерном заступљеношћу свих функција). 

- Простор центра се мора ослањати на главни градски Булевар, који уместо да 

просторно раздваја, треба да повеже централне садржаје, с обзиром да ову 

саобраћајницу тангира минимално 75% садржаја. 

- Простор центра треба да има одговарајућу дубину (минимално 70-100 m²), 

како би било омогућено повољно организовање функција центра, а пре свега 
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пешачког и колског саобраћаја (пешачка улица, снабдевање, мирујући 

саобраћај). 

- Потребно је сачувати наслеђене историјске карактеристике старог градског 

центра, уз континуирани развој његовог идентитета ревитализацијом овог 

подручја. 

- Потребно је сачувати постојећи мешовити зонинг у старом центру и 

планирати га у новим деловима центра, тако да заступљеност становања буде 

максимално 30%. 

- Најниже етаже, приземље, први и изузетно други спрат наменити 

најкомуникативнијим садржајима центра (трговина, угоститељство, 

култура), а више етаже наменити мање комуникативним садржајима 

(пословно-административном и стамбеном простору). Приликом изградње 

стамбеног простора на вишим етажама, потребно је искључити непосредан 

контакт стамбених и бучних садржаја центра, као и формирати засебну 

вертикалну комуникацију за прилаз стамбеним јединицама. 

- Центар треба да садржи део или да се ослања на већу зелену површину 

 

За зонске и локалне центре утврђено је следеће: 

- Омогућити парцијалну и етапну изградњу садржаја центра. 

- Саобраћајно решење прилагодити кретању пешака, 

- Потенцирати елементе који доприносе хуманости простора (нпр. углове за 

стајање, пјацете, настрешнице ) и планирати доста озелењених површина. 

- Обезбедити повезаност мреже централних функција саобраћајно и осталим 

везним садржајима. 

За специјализоване центре утврђено је да се они развијају у складу са развојем и 

потребама сопствене технологије, са акцентовањем повезивања ових центара са 

окружењем, које се може постићи концентрисањем атрактивних садржаја по ободу 

комплекса. 

Укупан програм општеградских садржаја (ОГС) на нивоу града који је према 

тадашњим демографским пројекцијама планиран за 355.000 становника приказан је у 

следећој табели: 

Табела бр.1 

Ред 

бр. 

Назив 

делатности 

Укупан програм ОГС Програм главног и зонских центара 

Запослени Изграђени 

простор m² 

%учешћа у 

центрима 

Запослени Изграђени 

простор m² 

%учешћа у 

центрима 

1 Трговина 

(малопродаја) 
12.683 213.074 65 8.244 138.498 15,6 

2 Услужно 

занатство 
6.600 99.000 30 1.980 29.700 3,4 

3 Угоститељство 4.128 170.172 45 2.748 76.512 4,2 

4 Канцеларијски 

простор 
44.309 719.574 75 33.232 539.680 60,5 

5 Култура 1.124 112.466 70 786 78.726 8,8 
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6 Амбуланте и 

апотеке 
3.851 56.800 50 1.925 28.400 3,2 

УКУПНО 72.695 1.371.086  48.915 891.516 100,0 

 

Структура општеградских центара по врстама приказана је у следећим табелама  

 

Табела бр.2 

Ред 

бр. 

Врста центра Површина 

комплекса 

(ha) 

Процентни 

удео (%) 

Изграђена 

површина 

(m²) 

Процентни 

удео (%) 

Запослени Процентн

и удео 

(%) 

1 Општи центри 164 39 1.371.086 56 72.695 84 

2 Специјализовани 

центри 
257 61 1.076.705 44 13.420 16 

УКУПНО 421 100 2.447.791 100 86.115 100 

 

Табела бр.3 

Ред 

бр. 

Врста центра Изграђена 

површина 

(m²) 

Процентни удео 

(%) 

Запослени Процентни удео 

(%) 

1 Центри (главни и 

зонски) 
891.516 65,0 48.915 67,3 

2 Локални центри 173.950 12,6 8.046 11,0 

3 Дисперговани 

центри 
305.620 22,4 15.734 21,7 

УКУПНО 1.371.086 100,0 72.695 100,0 

 

Расподела општеградских садржаја по врстама и у оквиру главних градских 

центара приказана је следећим графиконима: 

 

 

 

График бр.1 - Расподела 

општеградских садржаја по 

врстама 
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График бр.2 – Расподела 

општеградских садржаја у 

оквиру главних градских 

центара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До деведесетих година развој Новог Сада карактерисала је већа развијеност 

специјализованих – монофункционалних центара у односу на опште центре. У том 

смислу су Генерални планови града који су у том периоду рађени усмеравали и 

акцентовали развој општеградских центара. 

 

Централне функције дефинисане важећим 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. године 

 

 Код одређивања намене центра полази се од тога шта грађани Новог Сада 

подразумевају под појмом центра, а затим од тога на којим просторима се, 

концентрацијом различитих садржаја или специфичним уређењем, остварује улога 

центра. Центром града сматра се стари центар, који је историјски посматрано, први 

настао и има улогу градског језгра, у коме се налазе веома важни садржаји културе, 

пословања, администрације, храмови, као и најстарије улице и тргови, карактеристични 

склопови кућа и блокова, проширене регулације улица, црквене порте. То су све 

простори који су створеним амбијенталним вредностима, или могућношћу да се нове 

вредности додају постојећим од приоритетног значаја за град, елементи његовог не 

само просторног већ и историјског, културног и географског идентитета. Међутим, 

појам центра је далеко шири и обухвата читав систем површина, садржаја и објеката.  

 

Општеградски центри 

Стари 

градски 

центар 

39%

Нови 

центар 

33%

Центар 

Мишелук

а 20%

Тврђава 

8%
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 Општеградски центри су важећим генералним планом дефинисани као простори 

на којима се садржаји могу организовати у полифункционалне просторне целине, а 

према врсти, значају објеката и подручју чије становништво задовољавају, деле се на 

примарне (главни центар) и секундарне. Ову поделу треба схватити условно, пошто се 

концепт развоја центара заснива на успостављању система у коме се из градског језгра, 

дуж главних градских саобраћајница формира прстен примарних центара из којих се у  

континуитету на постојећим и планираним магистралним и другим важним 

саобраћајним правцима, стварају простори за развој секундарних центара. 

 Главни центар на површини од око 250 ha и са могућношћу изградње преко 

660.000 м
2
 различитих садржаја пословања, формирају: стари центар, нови центар, 

центар Мишелука и Тврђава са подграђем. Развој новог центра је планиран на простору 

између старог центра и Булевара ослобођења, уз Јеврејску и Железничку улицу, затим 

линијски дуж Булевара ослобођења, и према западу дуж Футошке улице. Развој центра 

Мишелука је планиран дуж булевара и важних саобраћајних праваца који ће се 

формирати на простору Мишелука. Тврђава са подграђем као културно-историјски, 

рекреативни, туристички и угоститељски центар развијаће се као посебан значајан део 

примарних центара.  

 Отварање прстена који формирају примарни центри ка западу планирано је на 

свим важнијим комуникацијама од којих је најзначајнији правац Футошког пута. 

Развојем примарног центра на Мишелуку, очекиван је развој центра на десној обали ка 

центру у Сремској Каменици и њихово повезивање у систем.  

 Развој секундарних центара планиран је на већ започетим локалитетима Лимана, 

Бистрице и Детелинаре и новим на Клиси и делу Мишелука којем ће гравитирати 

становништво Петроварадина и Сремске Каменице.  

Развој локалних центара планиран је у односу на постојеће централне садржаје, 

формирањем мањих комплекса или центара тракастог типа дуж значајних саобраћајних 

праваца.  

 Потреба за повезивњем центара у јединствен систем центара града, условљава 

формирање "зона повезивања" које прерастају линијске центре. Везни правци су са 

Лиманом Булевар ослобођења, улица Фрушкогорска, Народног фронта и Булевар цара 

Лазара; са Бистрицом, улица Футошка, Футошки пут, Булевар Јована Дучића; са 

Детелинаром, улица Руменачка; са Клисом, Темерински и Сентандрејски пут. 

Петроварадин ће преко улице Прерадовићеве бити повезан са центром Мишелука. У 

Сремској Каменици очекује се развој тракастог типа дуж улице Војводе Путника. 

 Као доминантан садржај општеградских центара планирани су објекти 

пословно-трговачког и угоститељског карактера са садржајима јавних служби: културе, 

науке, органа локалне самоуправе и територијалне аутономије и др. 

 Учешће стамбеног у укупно изграђеном простору по објектима или блоковима 

планирано је у распону од 0 до 100%, с тим што је на ширем простору (у блоковима 
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мешовите намене, деловима центра) мин. 30%. У деловима новог центра и центара који 

ће се тек формирати одговарајући однос становања и садржаја центра планирано је да 

се достигне временом. У фази изградње као минимална је утврђена намена приземља за 

садржаје центра и уређење простора прилагођено јавном коришћењу. 

Реализација општеградских центара вршена је на основу планова детаљне 

регулације, урбанистичких пројеката и конкурса за поједине делове простора. 

Специјализовани центри 

 Специјализовани центри предвиђени су као просторно-функционалне целине у 

оквиру којих су смештене службе, односно делатности чији је значај по правилу шири 

од градског: Клинички центар, Универзитетски центар, Новосадски сајам, Железничко-

аутобуски и ПТТ терминал, Спортски и пословни центар "Војводина", централно 

гробље, РТВ центар. Сви простори на којима се формирају специјализовани центри 

одређени су као јавне површине, а већина је од општег интереса. Њихов развој 

планиран је у оквиру постојећих и генералним планом предвиђених комплекса и у 

складу са програмима развоја појединих области.  

 У циљу повезивања специјализованих центара са системом центара планирано је 

да се по ободу комплекса реализују општеградски садржаји. Становање, по правилу, 

није било предвиђено као садржај специјализованих центара (изузев ако је предвиђено 

планом детаљније разраде). На планираним комплексима специјализованих центара по 

правилу није била дозвољена изградња привремених објеката. 

Специјализовани центри реализовани су на основу планова детаљне регулације 

и урбанистичких пројеката, а према прогамима развоја тих институција. Основ за 

реконструкцију и доградњу постојећих објеката био је и генерални план. 

 

Табела бр. 4  -  Биланс површина централних функција према важећем 

Генералном плану града Новог Сада до 2021. године 

 

Намена простора Величина 

простора у 

ha 

Учешће у 

грађ. рејону 

Учешће у ужем 

град.  рејону 

Простор обухваћен планом 13.797,00   

Грађевински рејон 10.910,00 100,00%  

Општеградски центри 381,54 3,50% 4,88% 

Стари центар и Тврђава 51,57 0,47% 0,66% 

Универзитет 23,36 0,21% 0,30% 

Клинички центар 62,99 0,58% 0,80% 

Сајам 17,77 0,16% 0,23% 

Градски спортски и пословни центар                                            17,73  0,16% 0,22% 
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УКУПНИ ПРОСТОР ЗА ОПШТЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЦЕНТРЕ 

 

491,97 

 

4,51% 

 

6,29% 

 

Конкретни урбанистички параметри 

 

 Важећим генералним планом за централне функције утврђена су следећа 

правила грађења и уређења: 

-  Објекти који се граде у центру могу бити пословни, пословно-стамбени 

или стамбени. 

 - СЗ и ИИ се одређују на ниову парцеле и на нивоу хомогених целина у 

одређеним деловима центра. По правилу се крећу до 75%, односно 3,0. Код пословних 

садржаја, ако су сви други услови задовољени (противпожарна заштита, стационирање 

возила, снабдевање) СЗ може достићи вредност од 100%, а ИИ зависи од висинске 

регулације непосредног окружења. 

 - У новим деловима центра у којима је становање у дужем периоду 

преовлађујућа намена, услови уређења се прилагођавају одређеном виду становања. 

 -  При изградњи нових објеката у центру мора бити истовремено обезбеђен 

припадајући паркинг-простор (по правилу на сопственој парцели) према нормативима 

за одговарајуће делатности. 

 - Обликовање објеката је један од најважнијих услова за изградњу објеката 

у центрима. У старом центру обликовање се подређује карактеристикама амбијента које 

га чине вредним, а у деловима новог центра посебно ће се условити стварање нових 

обликовних или висинских репера. 

 -  Зеленило ће се развијати у складу са расположивим просторним 

могућностима, са акцентом на уличне коридоре. Садржаји центара ће се просторно и 

обликовно укомпоновати са зеленилом које треба да преузме улогу како 

функционалног, тако и естетског елемента у простору. 

 - На просторима нових центара треба потенцирати уређење мањих тргова, 

пјацета и слободних блоковских површина. 

- При реконструкцији објеката у општеградским центрима могуће је 

претварање нижих етажа, па и целих објеката из стамбене у пословну намену, пожељно 

је и потребно активно коришћење сутеренских етажа и поткровља., а дворишне 

помоћне објекте треба користити за занате или друге активности које не сметају другим 

наменама.  

 

2.2. Основни демографски показатељи 

 

Према студији Демографски развој Града Новог Сада и његових насеља до 2059. 

године, Бранислав С. Ђурђев, Нови Сад, 2009. године (у даљем тексту: Демографска 

студија), на подручју насеља Нови Сад, Петроварадин и Сремска Каменица ће 2059. 
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године бити 252.498 становника (претпоставка растућег фертилитета), што је за 29.293 

становника, односно 10,4% мање у односу на број становника у 2009. години. 

 

Табела бр. 5   -  Укупно становништво у насељима Нови Сад, Петроварадин и 

Сремска Каменица – стање и пројекција 

 

Претпостављени 

фертилитет 
Попис 

2002. 

Стање 

2009. 

Пројекције 

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

Опадајући 

216.583 281.791 

291.301 294.920 293.685 287.915 277.894 266.091 238.861 206.512 

Константан 291.589 295.903 295.695 291.282 283.039 273.430 251.712 266.157 

Растући 291.944 297.096 298.122 295.346 289.262 282.417 268.069 252.498 

 

Анализом података наведених у табели бр.1 може се закључити да се 

максимални број становника очекује 2024. године када је планирано 298.122 

становника, односно 5,8% више (претпоставка растућег фертилитета) у односу на 

садашње стање. Након тог периода, према демографским пројекцијама, број становника 

ће се по свим трендовима фертилитета постепено смањивати, да би 2059. године 

достигао цифру од 252.498 становника (претпоставка растућег фертилитета).  

 

График бр.3  - Укупан број становника (према табели бр.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све планиране централне функције града требало би ускладити са приказаним 

демографским пројекцијама, с обзиром да капацитети ових садржаја директно прате 

потребе становништва свих старосних категорија.  

 

2.3. Нормативи у области централних функција  
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Најконкретнији модел за израчунавање урбанистичких параметара централних 

функција према нормираним вредностима дат је кроз „Истраживање градских центара“ 

аутора мр М. Маретића
1
. У овом истраживању дефинисани су следећи елементи: 

 

Комплекс примарног центра = 0,33 ha x 1000 становника 

 

Комплекс примарног центра = 50-70% укупних потреба општеградског центра 

 

 Густина запослености у центру (ГЗ)  = број запослених  / П комплекса 

= 400-650 запослених / ha – оптимум 

 

Површина градског центра = А x Т x С x Ф / Г, где су: 

 

  А - удео активног становништва у укупном, 

  Т – удео терцијарног  у активном становништву града, 

  С – број становника града, 

  Ф – површина за терцијарне делатности у центру града и 

  Г – густина запослености у центру града (оптимално 400-650  

                              запослених / ha) 

 

Према нормативима Института за просторно планирање и урбанизам париске 

регије центар града:  

- обухвата око 1% величине градског подручја, насељава 10% 

становништва и садржи 25%радних места, 

- димензионише се по формули: 

Комплекс примарног центра = 0,40 ha / 1.000 становникa + 0,12 ha / 1.000 

становникa ширег градског подручја. 

 

 Нормативи који се односе на комплексе и објекте културе и здравства обрађени 

су у оквиру анализе јавних служби. 

 

У досадашњем развоју града, унутар просторних целина формиране су целине 

централних садржаја појединих просторних зона различитог нивоа физиономске 

препознатљивости и уобличености, те различитог учешћа појединих садржаја унутар 

њих. Оцена потребног, односно оптималног нивоа опсега садржаја, броја, врсте и 

њихове развијене површине зависи од више фактора: броја становника, удаљености 

центра од ужег градског средишта, посебних услова просторне целине, односно зоне 

(историјска, просторна, типолошка и друга), развојне концепције и сл. 

Особине централних садржаја, ради компаративне анализе, исказују се: 

 

                                                 
1
 Мр М. Маретић, „Истраживање градских центара“, Загреб, 1976. године 
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-  индексом опремљености (О), 

-  индексом густоће (Г). 

 

Индекс опремљености (О) изражава однос укупне површине садржаја (Ф), тј. 

њихових структура и броја (С) гравитирајућих становника, а може се приказати у 

облику: О=Ф/Сx100. Више вредности индекса показатељ су веће бруто развијене 

површине садржаја. Упоређењем са нормативним вредностима, могуће је говорити о 

усмерености појединог центра. 

Индекс густоће (Г) изражава однос укупног броја (Н) садржајних структура 

центра и укупне површине садржаја (Ф), тј. њихових структура, а може се приказати у 

облику: Г=Н/Фx100. Овај је индекс показатељ физиономске особине центра. Висока 

или ниска вредност индекса показатељ је распршености односно концентрисаности 

садржаја. 

 

2.4. Теоријска разматрања развоја градских центара 

 

 Дефинисање појма градских центара 

 

Из сложености појма градског центра, односно централних функција проистиче 

и проблем његовог прецизног дефинисања, те је током времена овај појам доживео 

тумачења са разних аспеката од урбанистичких, преко социо-економских па све до 

теорије комуникација и информација. Ипак термин урбани центар означава како 

географско место, тако и друштвену садржину.
2
 

 

Категоризација градских центара 

 

Према аутору Кевину Линчу градски центри се по структури деле на следеће 

групе: 

- град са интензивним језгром (карактерише га загушење, лоше 

функционисање и тешка приступачност), 

- „звездаста (зракаста)“ структура језгра, 

- „прстенаста“ структура језгра (представља закривљен линеарни систем 

центара), 

- „галаксија центра“ – скуп малих заједница, 

- радикална дисперзија града – „зрнаста“ структура језгра (претпоставља 

одлично развијену саобраћајну мрежу, карактерише је смањење 

друштвене компоненте, избора роба и услуга, као и идентитета града). 

 

                                                 
2
 M.Castells, „The Urban question“, Pitmanpress, Bath, 1977. godina, str.222 
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Приликом урбанистичког планирања градова кроз историју и данас, често се 

могу приметити комбиновани типови теоријски дефинисаних структура градских 

центара, као резултат комплексности градских целина.  

  

Саобраћајни аспект градских центара 

Стари градски центар 

Седамдесетих година концепт саобраћајног решења старог градског центра 

односио се на следеће: 

- формирање саобраћајног прстена око старог градског центра, који преузима 

улогу саобраћајног терминала одговарајућих димензија у циљу ефикаснијег 

функционисања саобраћаја, односно минималног рушења старог градског 

језгра, 

- димензионисање пешачке зоне мора бити прилагођено могућностима и 

потребама, како би унутар саобраћајног прстена могао бити доступан и 

колском саобраћају (према Трифковићевом тргу и ул. Жарка Зрењанина), 

- поред акцентовања јавног градског превоза, потребно је инсистирати на 

реализацији гаража уз саобраћани прстен у циљу решавања стационарног 

саобраћаја. 

 

Данашњи концепт саобраћајног решења веома је сличан, јер фаворизује пешачке 

комуникације градског центра за чију ефикасну реализацију је неопходно испунити 

следеће услове: 

- формирати саобраћајни прстен одговарајућег протока, 

- обезбедити одговарајући број паркинг места уз садржаје градског центра, у 

складу са дефинисаним нормативним вредностима.  

- реализовати планиране гараже које тангирају саобраћајни прстен у циљу 

решавања стационарног саобраћаја и 

- увести трамвајски превоз унутар саобраћајног прстена, с обзиром на 

поузданост овог вида јавног градског превоза у смислу константности 

његових траса и доступности центра прстена његовим корисницима. 

Ефикасно повезивање пешачком комуникацијом старог градског центра са 

Дунавом, као лонгитудиналним саобраћано – архитектонско – урбанистичким 

елементом један је од битних чинилаца у стварању кохерентне мреже града. 

 

Општеградски центри 

 У табели у наставку дате су планерске норме броја паркинг места које је 

потребно користити приликом планирања простора, пројектовања садржаја и сличних 

поступака, у којима се за унапред дефинисану намену објекта прописује потребан број 

паркинг места. 
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Табела бр.5 - Планерске норме броја паркинг места чија употреба се препоручује за  

услове Новог Сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социјални аспект градских центара 

 

С обзиром на чињеницу да општеградски центри представљају просторе на 

којима се сусреће велики број људи, социјални аспект, односно човекомерност 

планираног простора представља значајан фактор приликом формирања целина ове 

намене. У том смислу димензионисање простора, формирање просторних репера, 

повезивање јавног и приватног формирањем пешачких комуникација, пјацета и 

озелењавање површина представљају корисне алате за постизање максималног 

квалитета урбанистичких решења. Такође и остваривање идентитета простора 

централних функција представља веома битан аспект приликом урбанистичког 

планирања ове категорије. 

 

2.5.      Трендови и карактеристике последње декаде 

 

Корените политичке и економске промене које су окарактерисале последњу 

декаду одразиле су се у знатној мери на изградњу како стамбених, тако и централних 

садржаја на подручју града. Као конкретне карактеристике и тенденције последње 

декаде у предметној области издвајају се: 

- повећање процента становања у оквиру општеградских центара, 

- отварање великих тржних центара, односно шопинг молова, 

- некомплементарност садржаја, 

- недовољан развој зонских центара и 

- дисперзија централних функција. 

П лан ер ск е н о р м е б р о ја  п ар к и н г м еста

В р ста  о б је к а та  п р е д  к о ји м а  се  п а р к и р а 1 :5 1 :3 ,3 1 :2 ,5 1 :2

Једн о п о р о ди чн е згр аде (н а 1 0 0  стам б ен и х  

једи н и ц а) 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0

Ви ш еп о р о ди чн е згр аде (н а 1 0 0  стан о ва) 8 0 1 2 0 1 6 0 2 0 0

-  н а 1 0 0 0  m ²  стам б ен е п о вр ш и н е 1 0 1 5 2 0 2 5

П р ед  у п р авн и м  згр адам а, б ан к ам а, п р еду зећ и м а, 

у стан о вам а (н а 1 0 0 0  m ²  н ето  етаж н е п о вр ш и н е) 1 3 2 0 2 5 3 3

П р ед  тр го ви н ам а, р о б н и м  к у ћ ам а (н а 1 0 0 0  m ²  

п о сло вн е п о вр ш и н е) 1 1 1 7 2 2 2 8

П р ед  и н ду стр и јск и м  о б јек ти м а (н а 1 0 0  р адн и к а) 2 5 4 0 5 0 6 5

П р ед  го сти о н и ц ам а, к аф ан ам а, р есто р ан и м а (н а 

1 0 0  седи ш та)

-  у  ц ен тр у 5 8 1 0 1 3

-  ван  ц ен тр а 1 0 1 5 2 0 2 5

П р ед  х о тели м а, (н а 1 0 0  со б а)

-  у  ц ен тр у 4 0 6 0 8 0 1 0 0

-  ван  ц ен тр а 5 0 7 0 9 0 1 1 0

П р ед  б и о ск о п и м а (н а 1 0 0  седи ш та) 7 1 1 1 4 1 8

Н а сп о р тск и м  о б јек ти м а (н а 1 0 0  гледалац а) 1 0 1 5 2 0 2 5

Сте п е н  м о то р и за ц и је  ( а у то м о б и л / ста н о вн и к )
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Повећање процента становања у оквиру општеградских центара, односно 

реализација нестамбених садржаја искључиво у приземљима објеката последица је 

тржишно - економских односа који су диктирали специфичан развој ове области, као и 

лакше реализације на опремљеном грађевинском земљишту, привлачила је инвеститоре 

да на овим просторима граде већи број стамбених у односу на пословне јединице.  

Изградња полифункционалних тржних центара, односно смањење броја малих 

предузећа услед економских и тржишних прилика, утицали су на груписање 

централних функција, односно на немогућност реализације линијских центара. Ова 

чињеница представља пресудан фактор на фаворизовање дисперзног у односу на 

зракасти развој града приликом његове изградње. 

Некомплементарност садржаја, односно већи степен реализације комерцијалних 

садржаја у односу на садржаје јавних служби, један је од најзначајнијих обележја 

неизграђених подручја или подручја које карактерише бесправна изградња, а за које је 

тек након изградње објеката израђена урбанистичка планска документација. У оквиру  

централних функција на овим подручјима углавном су реализовани комерцијални 

садржаји док су садржаји културе, као облик јавних градских служби реализовани у 

врло малом проценту. 

Недовољан развој зонских центара испољио се углавном на подручјима 

вишепородичног становања које је реализовано у периоду седамдесетих и осамдесетих 

година. У том смислу није достигнут очекивани ниво реализације линијских 

општеградских центара променом намене приземља из стамбеног у пословни простор, 

због тржишта које је диктирало потребу за изградњом повећаног процента стамбених 

садржаја у односу на садржаје централних функција. 

Немогућност постизања континуитета линијских општеградских центара због 

свих напред наведених разлога утицала је на делимичну  дисперзију централних 

функција нашег града. 
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3. АНАЛИЗА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА 

3.1 Општеградски центри 

 

Према времену настанка, функцији и броју корисника који им гравитирају 

општеградске центре можемо поделити на: 

- традиционалне (Стари градски центар и Петроварадинска тврђава), 

- зонске, 

- линијске, 

- локалне и дисперговане. 

Иако се тржни центри у последњој деценији појављују као специфичан вид 

централитета ипак их сврставамо у намену пословање на улазним правцима, с обзиром 

на површине које су потребне за њихову изградњу, као и на могућности реализације 

објеката ове намене на просторима улазних саобраћајних праваца.  

 

4.1.4. Анализа постојећег стања 

 

Анализа постојећег стања садржаја централних функција уопште, указује на 

чињеницу да је развој ове намене у последњој декади достигао значајне размере. То се 

превасходно односи на реализацију садржаја уз правце линијских центара Сомборског 

Булевара, Булевара Европе и Булевара Ослобођења. У протеклом периоду дошло је и 

до реализације дела зонског центра Лимана, а започета је и реализација пословних 

садржаја уз Прерадовићеву улицу у Петроварадину. Анализирајући искуства из 

претходног периода може се закључити да је главни предуслов за реализацију 
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централних функција, и пословних садржаја уопште, обезбеђење одговарајућих 

саобраћајних праваца и прилаза, а у вези са тим и решавање проблема стационарног 

саобраћаја.   

Анализом броја запослених према делатностима се може закључити да је на 

посматраном простору највећи број лица запослен у области прерађивачке индустрије, 

трговине и образовања. 

  

Табела бр. 6 – Анализа броја запослених према делатностима*  

Анализа броја запослених према делатностима које обављају 

Делатност  Број запослених 

Прерађивачка индустрија 18.503 

Трговина и поправке 13.858 

Образовање 9.962 

Послови са некретнинама 9.547 

Грађевинарство 6.074 

Услуге 5.757 

Саобраћај, складиштење и везе 
4.263 

Здравство и социјална заштита 4.476 

Органи управе 4.038 

Финансијско посредовање 2.926 

Угоститељство 2.243 

Производња ел. енергије, гаса и воде 1.748 

Прерада нафте 1.185 

Пољопривреда, лов и шумарство 915 

Рибарство 61 

Домаћинство за запосленим лицима 22 

Остало 27.023 

 УКУПНО 112.601 

* Према подацима ЈП „Информатика“ Нови Сад, 2009. године 

 

Анализом постојећег стања у области решавања стационарног саобраћаја може 

се закључити да је дефицит потребних паркинг места у највећем броју случајева 

проузрокован чињеницом да већина планираних јавних гаража, као и одговарајуће 

врсте и обим јавног превоза, до данас нису реализовани. Ипак у последњој декади може 

се приметити значај помак у смислу изградње значајног броја паркинг места приликом 

изградње великих комплекса пословних објеката. У скоро свим комплексима ове 

намене је у складу са светским стандардима и урбанистичким принципима пружена 

могућност корисницима да сопственим превозом стигну до жељених садржаја. 

Изградњом нових саобраћајних праваца у протеклом периоду отворена је могућност 

изградње нових садржаја, што је и утицало на њихов степен реализације.  

 Важећом планском документацијом дефинисани су одговарајући односи 

зелених површина у односу на укупну површину комплекса централних функција, али 
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су ове вредности, поготово на простору Старог градског језгра, приликом реализације 

ових комплекса умањене, због ограничених просторних могућности. Са друге стране у 

оквиру планираних и реализованих комплекса на ободу градског грађевинског подручја  

у већини случајева испоштоване су планиране вредности параметара. 

 

Стари градски центар и Петроварадинска тврђава  

 

Стари градски центар 

 „Простор Старог градског центра представља културно- историјску целину и 

одликује га очувана урбана матрица, као и у великој мери сачуван грађевински фонд 

који је незнатно трансформисан мењањем намене и појединачним интерполацијама. 

Изузетак од овог чине ободни правци, уз јужну регулацију пијаце, уз источну 

регулацију улице Успенске, односно Шафарикове и Јована Суботића, где је простор 

новом изградњом потпуно измењен.  

 Карактеристичан начин изградње који одликује ово подручје је компактна 

структура урбаних блокова, коју формирају појединачне парцеле, углавном са 

атријумским или полуатријумским објектима нижих спратности П – П+1 – П+2, са 

великим степеном заузетости. Регулације улица, по правилу су уске, али се недостатак 

слободног, односно уличног простора компензује изузетно лепо обликованим 

просторима тргова (Трифковићев и Католичка порта).  

 Овако описан простор дефинишу веома разнородне намене, у средишту језгра 

углавном ванстамбене, већином из области трговине и угоститељства, са учешћем 

становања, а ка периферним деловима са доминантном наменом становања, посебно у 

новоизграђеним објектима. Карактеристично је да су се у односу на традиционалну 

намену, изгубили занати, те они представљају реткост у овом простору. Унутар 

простора заступљени су и бројни комплекси јавних намена, из области управе, 

образовања, културе, здравства.“*  

 

Петроварадинска тврђава 

Петроварадинска тврђава је заштићена као културно добро од великог значаја, а 

налази се на десној обали Дунава, насупрот Старом градском центру Новог Сада. Ове 

две зоне представљају просторну, историјску и функционалну целину у међусобно 

повезаној заједници. Ова вековна традиционална повезаност је последица најподеснијег 

природног прелаза Дунава на месту који је Нови Сад, преко Дунавске улице, директно 

повезивао са Подграђем комплекса Тврђаве. Прелаз преко Дунава био је главна 

комуникациона веза залеђа Новог Сада из правца севера (Темерина), северозапада 

(Кисача), запада (Футога) и југа (правац Сремских Карловаца). Природна погодност 

овог прелаза, због бачке алувијалне терасе и огранака Фрушке горе, била је главни 

предуслов развијања насеља на обе дунавске обале.  

Данашњи комплекс је грађен у периоду од 1692. до 1780. године (са прекидом 

од 1726. до 1753). Комплекс Тврђаве је саграђен у вобановском систему (назван по 
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аутору француском маршалу Себастијану Вобану) који је звездасту структуру објеката 

одбране базирао на тадашњем степену развоја војне доктрине.  

У последњих тридесет година, у комплексу Тврђаве није било већих 

грађевинских интервенција. Овај период карактерише недостатак потребних 

активности у обнови комплекса. У последњих неколико година указала се јасна 

перспектива уступања зона војних објеката и целина цивилним властима на коришћење 

и управљање.   

 Основна просторна организација подразумева поделу на комплекс Тврђаве и 

парковске површине у његовом окружењу, али се у оквиру њих препознаје низ 

потцелина које се могу разврстати према различитим критеријумима. Подела на 

потцелине је извршена на основу карактеристика урбанистичко- архитектонског 

склопа, морфологије грађене средине, намене и интензитета коришћења простора.  

 

Постојеће потцелине су: 

 

1) Комплекс Петроварадинске тврђаве: 

 

* Извод из нацрта Плана детаљне регулације дела старог градског центра у Новом 

Саду 

 Горња тврђава 

 Ово је најстарији, историјски најважнији део комплекса Тврђаве. Горња тврђава је 

место вишевековног континуираног насељавања и боравка људи, што је потврђено 

вредним археолошким налазиштима. У некадашњим војним објектима налазе се у 

највећем броју институције од јавног значаја, сликарски атељеи и хотел са пратећим 

садржајима. 

 Хорнверк 

 Хорнверк или Дворожни бастион је средишњи плато комплекса Тврђаве и чини га 

простран, слабо изграђен простор окружен снажном структуром објеката одбране, 

обликованих у виду два рога. Постојећи објекти су намењени Академији уметности, 

уметничким атељеима и астрономском друштву. Зелени простор Хорнверка је 

парковски уређен.  

 Доња тврђава – Васерштат 

  Подграђе чини једноставан урбанистички склоп ортогоналне уличне мреже 

састављене од неколико блокова ивичне изградње. Изградња овог дела комплекса 

Тврђаве је реализована у највећој мери током 18. века. Главна саобраћајна 

комуникација Подграђа је Београдска улица која спаја некадашњу Дунавску и 

Београдску капију. Јавне просторе чине и два трга.  

 

2)  Парковске површине 

 Парковске површине садрже неколико различитих врста парковски уређених 

површина и површина у регулацији саобраћајница:  

- ботаничка башта, 
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- Арборетум (Молинаријев парк), 

- парк уз Прерадовићеву улицу, 

- спортско- рекреативни парк на Транџаменту, 

- зелена површина уз Улицу Дунавске дивизије, 

- зелена површина уз Каменички пут и 

-  остале површине које чине зелени скверови, зелене површине у оквиру 

         регулације саобраћајница и др. 

 Зону објеката одбране комплекса Тврђаве чини комплекс бедема, ревелина, редута 

и осталих, који су формирани у звездастој форми око Подграђа. Шанчеви који их 

раздвајају, данас зелене површине, у једној зони су били испуњени водом, што је Доњој 

тврђави и дало име Васерштат (Водени град). Највећи део овог дела Доње тврђаве је у 

зони специјалне намене који користи Војска Србије.  

 Потцелина у оквиру подручја обухваћеног планом је и специјална намена коју 

чини касарна Војске Србије и обухвата северни део Васерштата- комплекс Војне 

болнице у Подграђу, највећи део објеката одбране Васерштата, комплекс објеката око 

Провијантског магазина и део бедема према Дунаву уз Каменички пут. 

 

 

 

Зонски центри 

 

 Развој зонских центара који је предвиђен ранијом планском документацијом, 

није текао у планираном правцу, за шта је најважнији фактор некомплементарност 

реализованих садржаја и повећање тржишне тражње за стамбеним садржајима. 

Планирани садржаји културе и осталих јавних служби у великом проценту нису 

реализовани на планираним комплексима, већ је недостатак капацитета најчешће 

решаван доградњом постојећих објеката. Уместо ових садржаја најчешће су 

реализовани комерцијални садржаји и стамбене јединице. Тако се у планираним 

зонским центрима на Детелинари и Бистрици постепено повећавао проценат стамбеног 

простора. Овај проблем делимично је превазиђен формирањем пословних простора у 

приземљу објеката, као преовлађујуће намене приземља, независно од праваца 

планираних линијских центара, који се по правилу налазе уз саобраћајнице вишег 

ранга. Из горе наведених разлога становници Детелинаре упућени су на постојећи 

зонски центар Бистрице, као и на линијски центар Булевара Ослобођења. Једино је на 

Лиману изградња зонског центра текла у складу са планираним оквирима, те су у 

продужетку дела зонског центра изграђеног седамдесетих година, који обухвата месну 

заједницу, огранак библиотеке, пошту, банку, канцеларијски простор и сл, планирани и 

изведени пословни садржаји. У оквиру простора Лимана изведен је и комлекс 

„Нафтагаса“, као и пословно тржни центар „Меркатор“, позициониран уз Булевар 

Ослобођења, коме поред становника овог подручја гравитирају и становници околних 

простора.  
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 Зонски центри осталих делова града ни у једом случају нису решени у 

планираном обиму из горе наведених разлога, већ су због лакше реализације у смислу 

решавања својинских односа решавани формирањем локалних, односно диспергованих 

центара. 

 За развој сремске стране града у последњој декади важне су следеће 

карактеристике: измене стамбеног капацитета Мишелука (упола мање становника од 

броја који је за овај простор предвиђен Генералним планом града Новог Сада до 1985. 

године) и експанзија бесправне изградње. Реализација планираног зонског центра на 

овом простору није до данас реализована у планираном обиму. Уместо планске 

реализације ових садржаја, централне функције реализоване су дисперзно, у оквиру 

бесправно изграђених стамбених зона. Од централних функција и у овом случају у 

највећем броју реализовани су комерцијални садржаји. 

 

Линијски центри 

 

Булевар Ослобођења, како је било планирано и ранијом планском 

документацијом, и у последњој декади наставља да се развија као примарни линијски 

центар. Након реализације тржног центра „Меркатор“ и уређења Лиманског парка 

заокружена је целина овог центра на оба његова краја. Реализација пословних објеката 

у зони јужно и северно од Футошке пијаце знатно је утицала на квалитет овог правца и 

повећање капацитета атрактивних садржаја. У анализираном периоду значајно је 

промењена силуета овог градског правца у смеру његовог развијања у заокружену 

целину богату разноврсним садржајима којој гравитирају корисници са готово целог 

подручја града. 

Преостали линијски центри односе се на следеће правце: Футошки, Темерински, 

правце уз Сомборски и Суботички Булевар (Булевар Европе), као и потез уз Каменички 

пут и улицу Војводе Путника на сремској страни града. Главна карактеристика ових 

центара је повећан проценат реализације стамбених садржаја у односу на пословне, 

што у највећем броју резултира реализацијом пословних садржаја само у приземљима 

објеката. Ово је најкарактеристичније за реализоване булеваре, с обзиром да су уз њих 

у највећем проценту изграђени вишепородични стамбени објекти са локалима у 

приземљу. Акценти у смислу изградње објеката чисто пословне намене 

карактеристични су за просторе на којима долази до пресека два линијска центра. 

Реализацију линијског центра према Футогу на потесу од Футошке пијаце до Булевара 

Европе карактерише изградња пословних садржаја само у приземљу објеката, док је 

преостали део тог правца могуће формирати у будућности као општеградски центар са 

преовлађујућом наменом централних садржаја, односно пословања. Темерински правац 

није у већој мери реализован те у том смислу пружа могућност за формирање градског 

линијског центра, како је важећом документацијом и планирано.  

 

Локални и дипсерговани центри 
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Локални и дисперговани центри су у периоду који карактерише бесправна 

изградња преузели веома важну позицију. С обзиром на велики број бесправно 

изграђених објеката, па и читавих насеља, овај вид централитета развија се најчешће 

неплански, на преосталом земљишту које није нападнуто нелегалном градњом. На 

подручју Малог Београда, Шумица, Сајлова и највећем делу простора на сремској 

страни града садржаји централних функција планирани су у оквиру локалних и 

диспергованих центара. Иако су у већини случајева ови простори неплански 

реализовани, израдом планске документације која је третирала ова подручја, утврђене 

су локације за изградњу комплекса градских центара, који чине јединствену мрежу 

града у којој се међусобно преплићу саобраћајна мрежа са мрежом јавних служби, 

зеленила, спорта, рекреације, туризма, објеката културе и здравства и свих других 

елемената који чине градско ткиво.      

Величина локалних центара у просеку износи 1.3 ha, док величина 

диспергованих центара варира у односу на простор који опслужују. 

 

Тржни центри  

 

Најава бржег развоја тржних центара по Србији, изазива пажњу по многим 

основама. Њиховом изградњом у Србији покреће се потпуно нова филозофија 

пословања. Уз њу нешто мало пре, развијају се све пратеће гране које прате развој 

савремено конципираних простора намењених 

малопродајном пословању. Традиционално место јавног 

простора и окупљања грађана некада је било резервисано 

искључиво за градски центар (улица, трг, парк..), да би се 

преселило и у нова периферна насеља као пратећи 

садржај становања, као на пример игралиште, терминал 

градског превоза, снабдевачки центар, школа. Данас се 

центар града налази у такмичарској позицији са новим 

тржним и забавним центрима и хипермаркетима који ничу на ободу града. Нови 

хомогени и униформни простори, окружени непрегледним паркинзима, у себи садрже 

низ атрактивних садржаја, око вештачки створене слике градског центра. Холови и 

ходници личе на улице, радње и кафеи личе на оне из пешачких зона. Ту су и елементи 

урбаног мобилијара: зеленило, клупе, фонтане, настрешнице. Предност простора је 

њихова климатизација, без обзира на годишње доба и радно време. Несумњива мана је 

недостатак инвентивности као резултат дугогодишњег тренда, који лагано пресушује у 

идејама и глобални изглед, без обзира на којој страни света се налазили. 

Тржни центри нису проналазак запада и потрошачког друштва XX века, већ су 

настали много раније и на супротном крају света – истоку, обдареном трговачким 

умећем. Истина, запад, пре свега северно амерички континент, развио их је до детаља и 

савршенства, а цео свет прихватио. 

На тему величине комплекса се много тога може рећи и чини се да тај аспект, уз 

наравно асортиман понуде, представља предмет престижа. Величина се мери на 
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различите начине, као величина јединственог затвореног објекта, укупна површина 

комплекса са паркинзима и другим пратећим садржајима, затим по грандиозности 

појединих делова објекта нпр. највећа застакљена кровна конструкција, највећа 

променада, и сл. 

Основна сврха тржних центара је да инкасирају што више новца. Питање како и 

зашто се тржни центри уређују, такође води ка истом одговору: да се у њима проведе 

што више слободног времена, да одговарају свим генерацијама и различитим 

интересовањима, такорећи за целу породицу и наравно да се опет, потроши што више 

новца на куповину и забаву. Из тог разлога асортиман понуде оваквих објеката је врло 

широк, од свакодневних производа који се купују у супер и хипер маркетима, широког 

асортимана производа, до специјализоване и ексклузивне робе. Али осим куповине 

грађани у овакве просторе долазе због забаве (најразличитији кафеи и ресторани, од 

оних из ланаца са брзом храном до специјализованих, биоскопи, казина, простори за 

спорт и рекреацију – wellness центри, куглане, fitness сале, играонице за децу, 

клизалишта...).  Све је организовано тако да цео дан, без обзира на годишње доба или 

климатске услове, можете да проведете у оваквом простору. Живот једног тржног 

центра првенствено зависи од тржишта и конкуренције, јер се стално отварају нови, 

већи, бољи и интересантнији, који привлаче потрошаче под своје окриље. Већ су 

рођене генерације које своје слободно време, забаву и дружење везују искључиво за 

овакве просторе. Тинејџерска популација у САД углавном се окупља на оваквим 

местима. За то постоји још један разлог који постаје све битнији у савременом друштву 

– безбедност. Овакви комплекси најчешће имају контролисан улаз/излаз и готово је 

обавезно обезбеђење које функционише 24 часа. 

Према положају, тржни центри могу бити у централним градским зонама и на 

периферији, понекад чак и ван градског ткива. Њихова локација ће диктирати и понуду, 

тј. цена земљишта ће утицати на величину и врсту робе која се нуди. Према 

дефиницијама које је установио Међународни савет тржних центара (The International 

Council of Shopping Centers, 1999 definitions), разликује се пет категорија центара:  

 Робне куће, са разноврсном робом (нпр. Родић), или специјализоване (нпр. 

ИКЕА), које могу бити самостални објекти али и у склопу већих центара; 

 Стандардни тржни центри, какве виђамо у централним градским зонама или 

који представљају центре појединих стамбених зона и намењени су локалном 

становништву, а састоје се из више различитих радњи (било да су у оквиру неког 

ланца или независне); 

 Регионални тржни центри, који су пројектовани да опслуже већи број 

становника, обично величине од 35.000 m² до 75.000 m² са великим бројем 

различитих радњи, посебно оних које захтевају веће просторе (радње са 

намештајем, кућним апаратима, продаја возила и минимум две робне куће или 

хипермаркета). Овакви центри се могу наћи и у туристички атрактивним 

местима; 
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 Супер регионални тржни центри имају површину већу од 75.000 m² и опслужују 

значајан просторни обухват; 

 „Оutlet“ тржни центри су врста продајног места у коме произвођачи директно 

нуде своју робу потрошачима у својим тзв. „фабричким радњама“ по 

повољнијим ценама. 

 

На посматраном подручју изграђени су објекти тржних центара на површини од 

око 55 ha. Реализација у смислу прибављања дела урбанистичке документације почела 

је за изградњу још три комплекса на површини од око 23,9 ha.  

Ови објекти груписани су на неколико праваца: 

- уз правац ауто – пута (регионални и стандардни тржни центри), 

- уз појас канала Дунав – Тиса – Дунав (регионални и стандардни тржни 

центри), 

- у зони старог градског језгра (робне куће и стандардни тржни центри), 

- уз правац Темеринског пута (специјализовани тржни центри), 

- уз Булевар војводе Степе (специјализовани тржни центри), 

- у оквиру комплекса Новосадског сајма (специјализовани тржни центри) и 

- стандардни тржни центри као пословни анекси на подручјима где је 

преовлађујућа намена вишепородично становање. 

 

Централне функције општег значаја 

 

Анализом постојеће мреже органа управе може се закључити да је већина 

објеката ове намене позиционирана у оквиру Старог градског језгра града. Ипак у 

посматраном периоду ови садржаји су планирани и ван овог подручја, те је на тај начин 

мрежа проширена и на остале делове града.  

На предметном простору постоји 32 месне заједнице, чији је распоред приказан 

мрежом на графичком прилогу бр.15. 

 

Табела бр. 7 – Месне заједнице на територији Новог Сада, Петроварадина и Сремске 

Каменице  

 

Рб.  Месна заједница  Адреса  

1 ''Житни трг'' Нови Сад, Гајева 30 

2 ''Стари град'' Нови Сад, Змај Јовина 4 

3 ''I Војвођанска бригада'' Нови Сад, Народних хероја 5 



 25 

4 ''Соња Маринковић'' Нови Сад, Кеј жртава рације 4 

5 ''Лиман'' Нови Сад, Драге Спасић 1 

6 ''Бошко Буха'' Нови Сад, Фрушкогорска 8 

7 ''Лиман III'' Нови Сад, Народног фронта 46 

8 ''Острво'' Нови Сад, Народног фронта 71 

9 ''Иво Андрић'' Нови Сад, Бановић Страхиње 20 

10 ''Вера Павловић'' Нови Сад, Гогољева 1 

11 ''7. јули'' Нови Сад, Мише Димитријевића 74а 

12 ''Јужни Телеп'' Нови Сад, Јаношикова 1а 

13 ''Братство Телеп'' Нови Сад, Илариона Руварца 18а 

14 ''Никола Тесла - Телеп'' Нови Сад, Гери Кароља 5 

15 ''Гаврило Принцип'' Нови Сад, Бул. Јована Дучића 3 

16 ''Бистрица'' Нови Сад, Браће Дроњак 11 

17 ''Адице'' Нови Сад, Симе Шолаје 2а 

18 ''Југовићево'' Нови Сад, Тараса Шевченка 1 

19 ''Раднички'' Нови Сад, Браће Могин 2 

20 ''Детелинара'' Нови Сад, Браће Поповић 4 

21 ''Народни хероји'' Нови Сад, Мајевичка 2б 

22 ''Омладински покрет'' Нови Сад, Омладинског покрета 11 

23 ''Сава Ковачевић'' Нови Сад, Саве Ковачевића 15 

24 ''Дунав'' Нови Сад, Београдски кеј 19а 
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25 ''Подбара''    Нови Сад, Косовска 41 

26 ''Слана бара'' Нови Сад, Ченејска 54 

27 ''Клиса'' Нови Сад, Савска 27 

28 ''Видовданско насеље'' Нови Сад, Ј. Андрејевића 2а 

29 ''Салајка'' Нови Сад, Шајкашка 26 

30 ''Шангај'' Нови Сад, Улица VIII бб 

31 ''Петроварадин'' Петроварадин, Чајковског 1а 

32 ''Сремска Каменица'' Сремска Каменица, Трг краља Петра I 1 

 

Просторни капацитети постојећих објеката полицијске управе Нови Сад који се 

налазе на посматраном подручју приказани су у следећој табели. 

 

Табела бр. 7 – Преглед постојећих комплекса Полицијске управе Нови Сад 

Преглед постојећих комплекса полицијских управа 

број адреса површина  
комплекса (ха) 

бруто развијена  
површина објекта 
(m²) 

1 Радничка 32 0,02 187 

2 Руменачка 159 0,12 8000 

3 Мише Димитријевића 74 0,21 738 

4 Ченејска 52 0,30 455 

5 Јоже Влаховића 1, Петроварадин 0,08 1600 

6 Трг Краља Петра I 1, С. Каменица 0,01 80 

7 Пап Павла 46 0,75 14195 

8 Булевар Ослобођења 143 0,05 495 

9 Булевар Јаше Томића 4 0,01 100 

10 Булевар Краља Петра I 1, Нови Сад 0,80 6660 

11 Шајкашка 34а 0,48 2138 

  УКУПНО 2,83 34648 

 

 Служба противпожарне заштите  налази се на само једном локалитету у улици 

Јована Суботића бр.11, што не задовољава потребне капацитете ове службе. 
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4.1.5. Анализа важеће планске документације 

 

Анализом важеће планске документације утврђени су планирани капацитети 

централних функција који су приказани у следећој табели. 

 

Табела бр. 8 – Анализа капацитета централних функција према важећој планској 

документацији 

Анализа капацитета централних функција према важећој планској документацији 

Редни  

број 
Назив плана Површина намењена за  

централне функције (ha) 

1 ПДР БИСТРИЦЕ У НОВОМ САДУ 8,02 

2 ПДР ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ "ЗАПАД" У НОВОМ САДУ 4,18 

3 ПДР СТАРЕ РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ САДУ 6,54 

4 
РП ПРОСТОРА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЈУЖНО ОД  

ПРОДУЖЕТКА БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА У НОВОМ САДУ 2,02 

5 ПДР ПОДРУЧЈА ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ 44,92 

6 ПДР АДИЦА У НОВОМ САДУ 10,97 

7 ПДР ПОДРУЧЈА СТАНОВАЊА "САЈЛОВО" У НОВОМ САДУ 1,66 

8 
ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ У 

НОВОМ САДУ 2,58 

9 ПДР ЛИМАНА IV У НОВОМ САДУ 1,66 

10 ПДР ЛИМАНА III У НОВОМ САДУ 5,27 

11 ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ ШТРАНДА И МОРНАРИЦЕ У НОВОМ САДУ 3,92 

12 ПДР СТАМБЕНИХ БЛОКОВА ЛИМАН I И II У НОВОМ САДУ   
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13 ДУП УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА НА ЛИМАНУ У НОВОМ САДУ 0,89 

14 ПДР ПРОСТОРА ДУЖ УЛИЦЕ ИВА АНДРИЋА  У НОВОМ САДУ 4,28 

15 
ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА 

ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ 1,26 

16 ПДР МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ 4,14 

17 РП БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ САДУ 1,85 

18 
ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА, 

АТАНАСИЈА ГЕРЕСКОГ И ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ У НОВОМ САДУ 0,21 

19 ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ 2,49 

20 ПДР ДЕЛА СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ 7,62 

21 
ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНЕ, ДУНАВСКЕ, ИГЊАТА ПАВЛАСА, 

ИСЕ БАЈИЋА, ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА И МОДЕНЕ У НОВОМ САДУ 3,04 

22 ПДР БЛОКА УЗ УЛИЦУ МОДЕНЕ У НОВОМ САДУ 3,77 

23 ПДР БЛОКА МУЗЕЈА И РИБЉЕ ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ 3,35 

24 
ПДР  БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ДУНАВСКЕ, ЖАРКА ВАСИЉЕВИЋА, ТРГА 

РЕПУБЛИКЕ И ГИМНАЗИЈСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ 2,04 

25 РП БЛОКА "БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ" У НОВОМ САДУ 3,10 

26 
УП БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СКЕРЛИЋЕВЕ, ПАШИЋЕВЕ, МАТИЦЕ СРПСКЕ, 

КОСТЕ ХАЏИ МЛ. И САВЕ ВУКОВИЋА У НОВОМ САДУ 2,04 

27 УП БЛОКА "СВИЛАРА" У НОВОМ САДУ 0,10 

28 ПДР БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ 0,30 

29 ПДР ПРОСТОРА УЗ УЛИЦУ БРАЋЕ ЈОВАНДИЋ У НОВОМ САДУ 1,14 

30 ПДР БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ 0,64 

31 ПДР БЛОКА ОКО СИНАГОГЕ У НОВОМ САДУ 2,10 

32 ПДР БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ 6,90 

33 
УП ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ, СРЕМСКЕ И МАКСИМА ГОРКОГ 

У НОВОМ САДУ 0,30 

34 ПДР БЛОКА "РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ" У НОВОМ САДУ 1,10 

35 
УП БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ, ЛОВЋЕНСКЕ, РАДНИЧКЕ И 

БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ 1,05 

36 ДУП БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ 0,74 

37 
ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ ТЕМЕРИНСКЕ, КИСАЧКЕ И ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ У 

НОВОМ САДУ 0,53 

38 
ПДР ДЕЛА САЛАЈКЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТЕОДОРА МАНДИЋА, ТЕМЕРИНСКЕ, 

ПАРТИЗАНСКЕ И СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ 4,43 

39 РП ПРОСТОРА УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ 7,27 

40 РП "КЛИСАНСКИ ПУТ" У НОВОМ САДУ 0,76 

41 ПДР СТАРОГ МАЈУРА У ПЕТРОВАРАДИНУ 2,30 

42 ПДР ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ   

43 РП БЛОКОВА "ПЕТРОВАРАДИН IX" 0,30 

44 
ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРЕРАДОВИЋЕВЕ И МАЖУРАНИЋЕВЕ  У 

ПЕТРОВАРАДИНУ 0,17 

45 ПДР "БУКОВАЧКИ ПЛАТО" У ПЕТРОВАРАДИНУ 0,58 

46 ПДР МИШЕЛУКА I  У НОВОМ САДУ 1,00 

47 ПДР МИШЕЛУКА III  У НОВОМ САДУ 8,97 

48 ПДР ДЕЛА ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ 2,22 

49 ПДР МИШЕЛУКА II  У НОВОМ САДУ 6,40 

50 РП КОМПЛЕКСА ВАНСТАМБЕНИХ САДРЖАЈА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 2,53 

51 РП НОВОГ ЦЕНТРА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 3,83 

52 ПДР ПРОСТОРА "ЧАРДАК" У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 3,24 

53 РП ЦЕНТРА СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ 1,50 

54 ПДР КАРАГАЧЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ 0,44 

55 ПДР ПРОСТОРА БОЦКЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 0,21 

56 ПДР КИП У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 0,00 

57 ПДР ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ САДУ 1,68 
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58 РП БЛОКА "ХОТЕЛ НОВИ САД" У НОВОМ САДУ 1,39 

59 ПДР "БУЛЕВАР IV" У НОВОМ САДУ 1,60 

60 
ПДР ДЕЛА НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СЕВЕРНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У 

НОВОМ САДУ 2,50 

61 ПДР ДЕЛА НОВОГ ЦЕНТРА - ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ 2,30 

62 ПДР "БУЛЕВАР III" У НОВОМ САДУ 2,12 

63 ПДР  "БУЛЕВАР V" У НОВОМ САДУ 1,55 

64 
ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛ.КРАЉА ПЕТРА I, УЛИЦА КРАЉЕВИЋА МАРКА, 

САВЕ КОВАЧЕВИЋА И БУЛ ЈАШЕ ТОМИЋА У НОВОМ САДУ 0,18 

65 
ПДР ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ И ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

"РОТКВАРИЈА" У НОВОМ САДУ 0,72 

66 
РП БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КИСАЧКЕ, БЕРИСЛАВА БЕРИЋА, КРАЉЕВИЋА 

МАРКА И БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА У НОВОМ САДУ 0,18 

67 ПДР ДЕЛА ПОДБАРЕ УЗ УЛИЦУ МАРКА МИЉАНОВА У НОВОМ САДУ 2,00 

68 ПДР ДЕЛА ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ 3,89 

69 ПДР ЛИМАНСКЕ ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ 0,70 

70 

ПДР МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦА 

МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА,ЂОРЂА СЕРВИЦКОГ И НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ УЛИЦЕ 

У НОВОМ САДУ 0,29 

71 
ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ 

САДУ 7,33 

72 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "СЕВЕР III" У 

НОВОМ САДУ 1,35 

73 ПП БЛОКА СЕРВИСА НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ У НОВОМ САДУ 1,63 

74 РП "ПЕЈИНОВО НАСЕЉЕ" У НОВОМ САДУ 4,92 

75 
ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЧУРИНОВЕ, НОВОСАДСКОГ САЈМА И 

ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ 0,45 

76 
ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА И ОБЛАЧИЋА РАДА 

У НОВОМ САДУ 0,61 

77 
ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА, МИЧУРИНОВЕ, 

БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I И БРАНИМИРА ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ 0,90 

78 

ПДР БЛОКОВА ИЗМЕЂУ БУЛ. ЈАШЕ ТОМИЋА, ГАГАРИНОВЕ УЛИЦЕ, БУЛ. 

КРАЉА ПЕТРА I, РУМЕНАЧКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ПАРИСКЕ КОМУНЕ У НОВОМ 

САДУ 0,29 

79 
ПДР ОПШТЕСТАМБЕНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА РУМЕНАЧКЕ И ПАРИСКЕ 

КОМУНЕ У НОВОМ САДУ 1,30 

80 

РП ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА, ЈОВАНА 

ХРАНИЛОВИЋА, РУМЕНАЧКЕ И СТЈЕПАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ У НОВОМ 

САДУ 0,46 

81 
ПДР ДЕТЕЛИНАРЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВЕ, ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА, 

БРАНКА БАЈИЋА И ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ 3,53 

82 
ПДР ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ПОПОВИЋ, БРАНКА БАЈИЋА И ИЛИЈЕ 

БИРЧАНИНА У НОВОМ САДУ 3,37 

83 ПДР БЛОКОВА УЗ УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У НОВОМ САДУ 0,90 

84 ПДР ДЕЛА АВИЈАТИЧАРСКОГ НАСЕЉА И ДЕТЕЛИНАРЕ У НОВОМ САДУ 1,18 

85 РП "МАЛИ ДО" У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 0,18 

86 ПДР ПРОСТОРА "САДОВИ" У ПЕТРОВАРАДИНУ 2,15 

87 РП ЦЕНТРА "КЛИСА" У НОВОМ САДУ 3,44 

88 ПДР ШУМИЦЕ I И II У НОВОМ САДУ 1,13 

89 ПДР МАЛОГ БЕОГРАДА – ВЕЛИКОГ РИТА II У НОВОМ САДУ 0,34 

90 ПДР ''МАЛИ БЕОГРАД – ВЕЛИКИ РИТ I'' У НОВОМ САДУ 0,64 

91 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, 

БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД 

КОСОВСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ 2,64 

92 
ПДР ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ БРАНКА БАЈИЋА И 

НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ 0,17 
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93 ПДР УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ 6,6 

УКУПНО 259,48 

 

Анализом планске документације која је у фази израде и усвајања утврђени су 

планирани капацитети централних функција који су приказани у следећој табели. 

 

Табела бр. 9 –Анализа капацитета централних функција према планској документацији 

која је у фази израде и усвајања 

 

Анализа капацитета централних функција према нацртима планских докумената 

Редни  

број 
Назив плана Површина намењена за  

централне функције (ha) 

1 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОИРИШКОГ ПУТА СА ДЕЛОМ ПАРАГОВА У 

СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 0,43 

2 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ 3,92 

3 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ И ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА У 

СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 2,29 

4 ПДР СТАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА СА ПАРКОВИМА У НОВОМ САДУ 2,03 

5 ПДР ДЕЛА СТАМБЕНЕ ЗОНЕ VIII У ПЕТРОВАРАДИНУ 0,25 

6 ПДР СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ПЕТРОВАРАДИН ЈУГ У ПЕТРОВАРАДИНУ 0,07 

7 ПДР ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНО СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ 23,93 

8 ПДР ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТРВЂАВЕ У НОВОМ САДУ 16,65 

9 ПДР ДЕЛА АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ 0,65 

10 ПДР БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ 0,94 

11 ПДР ДЕЛА ОПШТЕСТАМБЕНЕ ЗОНЕ У КОМПЛЕКСУ "ЈУГОВИЋЕВО" У НОВОМ САДУ 1,38 

12 ПДР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ 0,32 

13 ПДР КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ 0,4 

14 
ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ У НОВОМ 

САДУ 2,56 

15 ПДР "БУКОВАЧКИ ПУТ II" У НОВОМ САДУ 0,49 

16 ПДР НОВЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ "ШИРИНЕ I" У ПЕТРОВАРАДИНУ 4,71 

17 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШИРИНЕ II"  

У ПЕТРОВАРАДИНУ 1,05 

УКУПНО 62,74 

 

 Важећом планском документацијом је на посматраном подручју планиран 

укупни максимални капацитет садржаја пословне намене на развијеној бруто површини 

од 13.100.116 m². У ову површину укључени су сви пословни простори који су 

планирани на подручјима у којима преовлађују следеће намене: централне функције, 

пословање на улазним правцима, радне и стамбене зоне. Однос постојећих и 

планираних капацитета пословног простора и осталих нестамбених намена на подручју 

Новог Сада, Петроварадина и Сремске Каменице приказан је у следећој табели. 

 

Табела бр.10 –Анализа постојећих и планираних капацитета пословног простора и 

осталих нестамбених намена према важећој планској документацији 
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Важећом планском документацијом је за садржаје општеградских центара 

утврђен однос 75 m² - једно паркинг место, али је тај однос приликом реализације 

садржаја ове намене на подручјима ограничених просторних могућности у појединим 

случајевима нарушен. Лакше достизање дефинисаног параметра могуће је ван 

централног урбаног ткива, где је у приликом реализације дошло и до изградње већег 

броја паркинг места у односу на нормиране вредности. Важећом планском 

документацијом планиран је довољан број јавних гаража, као и посебан вид јавног 

градског транспорта увођењем трамвајског саобраћаја. Нажалост до данас није 

изграђен већи број јавних гаража, који би значајније утицао на решавање проблема 

стационарног саобраћаја, нити је побољшан систем јавног градског транспорта, с 

обзиром на значајна финансијска средства потребна за његову изградњу. 

 

Стари градски центар и Петроварадинска тврђава 

 

 Анализом важеће планске документације утврђено је да су традиционални 

центри планирани на површини од 51,8 ha, и да обухватају 0,47% градског 

грађевинског подручја. Њихов обим се израдом нове планске документације није 

значајно променио, с обзиром да ове целине представљају већ формиране просторе који 

су представљали најстарије елементе централитета нашег града. Ступањем на снагу 

Одлуке о утврђивању Старог језгра Новог Сада за просторно културно – историјску 

целину, подигнут је степен заштите овог подручја, те је у циљу свеобухватног 

сагледавања заштићеног простора приступљено изради нове планске документације. 

Планском документацијом задржавају се сви постојећи елементи централитета и 

планирају се нови у складу са потребама корисника. 

 

Зонски центри 

 

Анализом важеће планске документације утврђено је да су зонски центри 

планирани на површини од 44,5 ha, и да обухватају 0,41% градског грађевинског 

Катастарска 

општина 

I – Нови Сад II-Петроварадин III-Сремска 

Каменица 

Укупно I+II+III 

    

стање план стање план стање план стање план 

пословни 

простор (m²) 
3.140.465 11.117.912 196.930 976.010 86.770 1.016194 3.421.165 13.110.116 

остале 

нестамбене 

намене (m²) 

381.971 1.496.906 83.924 232.800 114.487 391.650 580.382 2.121.356 

Учешће 

пословног 

простора (%) 

33,2 48,0 31,8 27,9 15,1 28,7 32,2 43,4 

учешће осталог 

нестамбеног 

простора (%) 

4,0 6,5 13,7 6,7 20,0 11,1 5,5 7,0 
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подручја. Развој постојећих зонских центара на Лиману, Бистрици, Детелинари и Клиси 

планиран је на површини од 17,2 ha. Формирање планираних зонских центара на 

подручју Старе ранжирне станице и Мишелука предвиђено је на површини од 27,3 ha. 

Зонски центар на Лиману реализован је у складу са важећом планском 

документацијом, док Зонски центри на Детелинари, Бистрици и Клиси нису 

реализовани у планираном обиму.  

Израдом планске документације детаљније разраде за сремску страну града 

преиспитане су локације које су важећим Генералним планом предвиђене за садржаје 

централних функција. На сремској страни града утврђен је један зонски центар који је 

позициониран на Мишелуку, као просторном и функционалном центру ове области. 

Реализација овог центра у многоме зависи од реализације планираног вишепородичног 

становања, као и планиране инфраструктуре која опслужује цео простор.   

 

Линијски центри 

 

Планском документацијом утврђени су режими за изградњу линијских центара, 

тако да су сви доминантни линијски правци: Булевар Ослобођења, Футошки и 

Темерински правац, задржали карактеристике општеградских центара, док су линијски 

центри нижег ранга у већини случајева планирани као стамбене зоне са пословним 

садржајима у приземљу.    

Анализом важеће планске документације утврђено је да су линијски центри 

планирани на површини од 182,7 ha, и да обухватају 1,67% градског грађевинског 

подручја. Развој постојећих линијских центара на правцима Булевара Ослобођења, 

Футошком и Темеринском правцу планиран је на површини од 69,9 ha. Развој 

линијских центара које као максимум пословне намене имају пословање у приземљу 

планиран је на површини од 112,8 ha и представља најдоминантији вид остваривања 

намене централних функција. 

 

Локални и дипсерговани центри 

 

Анализом важеће планске документације утврђено је да су локални и 

дисперговани центри планирани на површини од 72,3 ha, и да обухватају 0,66% 

градског грађевинског подручја. Ови центри су планирани у складу са постојећим 

стањем и планираним потребама на целом посматраном подручју, тако да чине 

јединствену мрежу града.  

Израдом планске документације детаљније разраде за сремску страну града 

преиспитане  су локације које су важећим Генералним планом предвиђене за садржаје 

централних функција. Нове локације утврђене су на основу анализе терена, и у великој 

мери су детерминисане на основу власничких односа, односно преосталог 

расположивог неизграђеног земљишта на просторима који су раније нападнути 

бесправном изградњом. И поред наведених негативних улазних параметара који су 

карактерисали предметне просторе, локације намењене централним садржајима на 
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овом простору планиране су да функционално, квантитативно и квалитативно задовоље 

прописане норме. Анализом мреже ових садржаја може се утврдити да су сви садржаји 

функционално и садржајно повезани и чине градску мрежу коју карактерише симбиоза 

садржаја централних функција, зеленила, тргова, спортских садржаја, пословања на 

улазним правцима и саобраћајних колских и пешачких праваца.  

 

Тржни центри  

 

Анализом постојећег стања и важеће планске документације може се утврдити 

да су комплекси ове намене у највећој мери изведени у оквиру намене пословања на 

улазним правцима и да су груписани на бачкој страни града где уз улазне саобраћајне 

правце преовлађује ова намена. Са друге стране на сремској страни града оваквих 

садржаја готово да и нема. Могуће локације за њихово смештање биће утврђене уз 

примарне саобраћајне правце (путеви М-21 и М-22) у оквиру намене пословање на 

улазним правцима које ће бити дефинисано и за сремску страну града. 

Иако, у форми у којој се данас реализују, тржни центри представљају 

специфичан вид градских центара, њихова изградња углавном је везана за подручја 

намењена пословању на улазним правцима, с обзиром да често захтевају веће 

површине и да је матрица града у значајној мери већ дефинисана. Важећим Генералним 

планом за пословање на улазним правцима резервисана је површина од 619,1 ha. С 

обзиром да је већина тржних центара реализована у овој намени и да је тиме заузето 

само 12,7% укупно планираних капацитета, може се закључити да на посматраном 

подручју има довољно просторног потенцијала за изградњу тржних центара уз 

саобраћајне правце на улазу у град. 

У складу са светском праксом интенције у оквиру истраживања приказаног овом 

студијом, такође теже планирању оваквих објеката на улазним правцима, са акцентом 

ка њиховом равномерном просторном распореду на бачкој, али и на сремској страни 

града. Равномеран распоред тржних центара омогућио би већи степен задовољена 

потреба корисника целог подручја 

 

Централне функције општег значаја 

 

Последњу декаду карактерише проширивање мреже објеката органа управе и 

ван граница старог градског језгра. Сходно томе, у наредној табели приказани су 

локалитети и капацитети планираних објеката органа управе за чију изградњу је у 

већини случајева издата и урбанистичка документација. Анализом приказаних података 

може се закључити да је планирано проширење капацитета објеката ове намене за чак 

54.555 m². 

 

Табела бр.11 –Преглед планираних комплекса органа управе веће површине 

 

Преглед планираних комплекса органа управе веће површине 
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број адреса површина  
комплекса (ха) 

бруто развијена  
површина објекта 
(m²) 

1 Радничка улица 0,48 25350 

2 Лиман 0,71 28085 

3 Мишелук 0,14 1120 

  УКУПНО 1,33 54555 

 

Важећом планском документацијом предвиђена је изградња локалних органа 

управе и месних заједница у складу са планираним капацитетима простора. 

Позиционирање ових садржаја могуће је на скоро свим просторима намењеним 

општеградских центрима, према условима дефинисаним за конкретне локације и према 

могућностима њихове реализације. 

 Важећом планском документацијом предвиђена су проширења постојећих 

комплекса Полицијске управе Нови Сад, као и изградња нових комплекса у складу са 

тренутним и будућим потребама ове установе. 

 

 

 

 

 

Табела бр.12 –Преглед планираних проширења комплекса Полицијске управе Нови Сад 

 

Преглед планираних проширења  

постојећих комплекса полицијских управа 

број адреса бруто развијена  

површина објекта (m²) 

1 Радничка 32 1000 

2 Руменачка 159 693 

3 Мише Димитријевића 74 1380 

4 Ченејска 52 745 

5 Јоже Влаховића 1, Петроварадин 800 

6 Булевар Краља Петра I 1, Нови Сад 1400 

  УКУПНО 5018 

 

Табела бр.13 –Преглед планираних комплекса Полицијске управе Нови Сад 

 

Преглед планираних комплекса полицијских управа 
број адреса површина  

комплекса (ха) 
бруто развијена  
површина објекта (m²) 

1 Бистрица 0,1 1000 

2 Мишелук 0,1 1000 

  УКУПНО 0,2 2000 

 

 Важећом планском документацијом предвиђена је изградња два нова комплекса 

служвбе противпожарне заштите у складу са тренутним потребама ове установе. 
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Табела бр.14 –Преглед планираних комплекса Противпожарне заштите  

 

Преглед планираних комплекса полицијских управа 

број адреса површина  
комплекса (ха) 

бруто развијена  
површина објекта (m²) 

1 Телеп 0,1 1000 

2 Мишелук 0,1 1000 

  УКУПНО 0,2 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Дефинисање програма  

 

Израда програма треба да резултира дефинисањем конкретних потреба према 

делатностима које ће се у оквиру градских центара обављати. Димензионисање центара 

извршиће се применом важећих норматива у овој области а на основу података 

прикупљених анализом постојећег стања, важеће планске документације, као и 

података дефинисаних Демографском студијом.  Програм и мрежа централних 

функција израђена је на основу: 

- решења из важећег Генералног плана и остале важеће планске 

документације, 

- решења планова генералне регулације чија је израда започета, 

- урбанистичких анализа које су рађене у ранијем периоду за ову област, 

- урбанистичких норматива и принципа, 

- анализе постојећег стања и 

- актуелних трендова у овој области. 

  

У оквиру општеградских центара планирају се следеће намене, односно 

делатности: 

- трговина на мало, 

- канцеларијски простор,  

- услужно занатство, 

- угоститељство, 
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- садржаји културе, 

- органи градске управе, 

- садржаји образовања, здравства и социјалне заштите, 

- простори стамбене намене у одређеном проценту. 

 

У оквиру општеградских центара није дозвољено планирање следећих 

делатности: 

- све делатности са листе I пројеката за које је обавезна израда процене 

утицаја на животну средину и делатности са листе II за које надлежна 

служба процени да је потребна израда процене утицаја на животну 

средину, 

- све делатности које угрожавају животну средину и негативно утичу на 

здравље људи, 

- делатности које спадају у примарне и секундарне индустријске гране. 

 

Након анализе постојећег стања и важеће планске документације  може се 

закључити да постоје три могућности за дефинисање удела пословних садржаја у 

оквиру намене општеградских центара. 

 

1. Могу се издвојити подручја у оквиру којих је обавезно учешће 

пословања 100%, односно могу се планирати чисто пословни 

објекти. Оваква намена карактеристична је за одређене делове 

Старог градског центра, Петроварадинске тврђаве и нових зонских 

центара на простору Старе ранжирне станице и Мишелуку. 

2. За преостале површине општеградских центара могуће је 

дефинисати максимално учешће стамбене намене на 30% 

планиране површине, како је већ и дефинисано важећим 

Генералним планом. Са друге стране, у току реализације тржиште 

је диктирало повећани проценат стамбених садржаја на нивоу 

објекта, парцеле и блока, тако да однос пословних и стамбених 

садржаја у општеградским центрима буде изједначен.  Једно од 

могућих решења треба тражити у остварењу односа који је 

дефинисан важећим Генералним планом (пословање: становање = 

70 : 30), уз условљавање фазности у његовом достизању. Тако да 

прва фаза буде изједначен однос пословног и стамбеног. 

3. Последњу могућност представља снижавање критеријума у 

смислу дефинисања удела пословног простора, тако да он буде 

изједначен са уделом стамбеног простора. С обзиром да генерални 

урбанистички план представља стратешки плански докуменат који 

се ради за дужи временски период, ово решење није повољно с 

обзиром да не оставља довољно могућности за жељени развој 

централних функција. Ово решење фаворизује тренутне економско 
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– тржишне односе и постојеће стање у односу на планске 

принципе и будуће прилике, те из тог разлога није довољно 

флексибилно, а самим тим и квалитетно. 

 

И поред чињенице да зоне општеградских центара могу бити изграђене до 

максималног степена изграђености од 100%, потребно је посебну пажњу посветити 

озелењавању тих простора у циљу достизања њихове обликовне, микроклиматске и 

социолошке вредности. Сви велики пословни комплекси значајно добијају на 

атрактивности уколико имају озелењене просторе у својим оквирима. У случају када не 

постоје овакве површине, одређени проценат зеленила могуће је постићи у ентеријеру 

објекта. Формирање „зелених оаза“ у оквиру великих пословних комплекса постало је 

светска пракса, с обзиром да овакви простори привлаче значајан број корисника. 

Комплексе, односно објекте општеградских центара потребно је формирати по 

мери човека, те је уз адекватно озелењавање простора веома битан и однос површина и 

маса објеката у комплексу, односно однос изграђене структуре са непосредним 

окружењем. У том смислу, у оквиру општеградских центара, могуће је планирати 

просторне репере, као и уравнотежен однос између јавних и приватних простора 

формирањем наткривених пешачких праваца, мањих тргова и „зелених оаза“ у оквиру 

комплекса, у циљу постизања одговарајућег идентитета ових простора.   

 

 

Слика бр. 1 и 2 – Примери уређења зелених површина у оквиру пословних комплекса
3
 

 

                                                 
3
 Студија зелених и рекреативних површина, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, 

2009. године 



 38 

 

 Важећом планском документацијом утврђена је саобраћајна мрежа, која је 

провером кроз Новосадски саобраћајни транспортни модел показала да задовољава све 

потребе у планираном периоду. Такође је планирана и мрежа јавних гаража, као и 

унапређење система јавног градског превоза у циљу што боље повезаности градских 

центара са својим корисницима. Сви планирани капацитети задовољавају пројектоване 

потребе у будућем периоду, док ће од реализације планираних инфраструктурних 

система зависити квалитет саобраћајног аспекта централних функција. 

 

Стари градски центар и Петроварадинска тврђава 

 

Стари градски центар 

Простор Старог градског центра карактерише разноликост намена. Ипак, 

просторно је доминантно учешће становања са пословањем, односно трговином и 

угоститељством. У великој већини случајева ове намене нису стриктно разграничене, 

већ су комбиноване и заузимају површину 16,06 ha, што чини око 45% укупне 

површине овог простора. Осим доминантне намене унутар граница старог градског 

центра планиране су и намене: образовање, култура, здравство, локална управа, верски 

објекти и комплекси, комплекси ватрогасног дома и пијаце, као и специјална намена. 

Овај простор одређен је  и условима које одређује Завод за заштиту споменика културе 

града Новог Сада за поједине објекте који се налазе под заштитом. 

 С обзиром на велику потребу за обезбеђењем места за паркирање, поред осталих 

начина, планирана је и изградња јавних гаража одговарајућег капацитета, како би се 

задовољиле нормативне вредности.  
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Петроварадинска тврђава 

На Тврђави се уз туристичке објекте и површине планирају садржаји из области 

образовања, културе, туризма и рекреације, као што су: академија уметности, атељеи, 

летње позорнице, планетаријум, хотел и др. Намене које нису компатибилне са напред 

наведеним и које потенцијално угрожавају ово заштићено културно добро или животну 

средину, није могуће планирати на овом простору. 

 На горњем платоу, поред културних институција и објеката угоститељства, налазе 

се и простори погодни за забаву младих и одржавање манифестација. Простор 

Хорнверка уређиваће се за потребе академије уметности и за отварање летње 

позорнице уз примерено хортикултурно уређење, а могуће је и уређивање спортских и 

рекреационих терена. Простор Субурбијума задржава своју наслеђену традиционалну 

функцију центра уз могућност да поједини објекти или цели блокови добију намену 

угоститељства - хотели, хостели, пансиони и друго, што ће бити омогућено редукцијом 

саобраћаја кроз Београдску улицу и изградњом паркинга. 

Зоне летњих башти су дефинисане на Горњој тврђави, између Једноставне и 

Дуге касарне, на постојећој тераси ресторана и у Улици проте Михалџића у Подграђу. 

Простор за летњи биоскоп, концерте и остале културне догађаје је зона средишњег дела 

Хорнверка. За мање скупове и фестивале привремено се могу заузети слободне јавне 

површине Горње тврђаве, Хорнверка и Подграђа. У оквиру објеката одбране, у зонама 

паркова Горњег града и Хорнверка, могу се одржавати мања спортска такмичења и 

перформанси који неће угрозити основну намену простора и који не захтевају 

сложеније просторне и инфраструктурне услове. 

Није планирана изградња нових објеката осим појединачних објеката у 

Подграђу. Планира се реконструкција појединачних срушених аутентичних објеката, 

доградња објекта Академије уметности на Хорнверку и изградња објеката саобраћајне 

инфраструктуре (моста, тунела, приступних саобраћајница и саобраћајнице од тунела 

до Улице Дунавске дивизије). 

 Основни проблеми које је у циљу што бољег коришћења Петроварадинске 

тврђаве као културно – туристичког градског центра потребно решити су: исељење 

војске из објекта културе од великог значаја са простора Васерштата, разрешење 

саобраћаја кроз подграђе Тврђаве, обезбеђење приступа Тврђави и изградња малог 

пристана на Дунаву који би омогућио прилаз глисерима, бродићима, јахтама и чамцима 

на најпогоднијем месту испод Тврђаве, у близини моста или на другом месту.  

 

 

 

Зонски центри 

 

 Анализа просторних могућности за формирање новог зонског центра којем би 

гравитирали становници Бистрице и Детелинаре указује на подручје Старе ранжирне 

станице уз изведени Булевар Европе. Ово подручје задовољава све критеријуме за 

формирање новог зонског центра, који укључују: потребну површину, добру 

саобраћајну повезаност, повољне услове за обезбеђење стационарног саобраћаја, 
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постојање важеће планске документације којом је предметни простор резервисан за ову 

намену и пре свега добру просторну позицију у односу на територије Бистрице и 

Детелинаре, као подручја на којима зонски центри нису развијени у планираном обиму.  

 Постојеће зонске центре на Лиману, Детелинари и Бистрици могуће је развијати 

према важећој планској документацији, односно према будућим потребама корисника. 

 Зонски центар планиран на Мишелуку важећом планском документацијом 

нормиран је у складу са планираним капацитетима предметног простора.  

 Зонски центар на Клиси важећом планском документацијом нормиран је у 

складу са планираним капацитетом предметног простора и у складу са капацитетима 

постојећих и планираних шопинг молова, као новог вида централитета којима 

гравитирају корисници овог подручја.  

 

Линијски центри 

 

Развој линијског центра Булевара Ослобођења потребно је развијати на основу 

досада постављених основа, односно завршетком започетих целина према утврђеним 

принципима. У том смислу издвајају се следеће целине, углавном на источној 

регулацији овог правца, на којима је могућа реализација: простор око комплекса 

„Дневника“, простор око Футошке пијаце и простор око спортско – пословног центра 

„Војводина“. Простори око комплекса „Дневника“ и Футошке пијаце важећом 

планском документацијом предвиђени су за централне функције и представљају 

значајан елеменат целог система Булевара Ослобођења с обзиром да се налазе на 

раскрсници овог правца са правцем Футошке улице, као такође доминантног линијског 

центра града. Простор око спортско – пословног центра „Војводина“ важећим 

Генералним планом резервисан је за спортске садржаје и представља резервни 

потенцијал у смислу формирања новог градског центра, након реализације преосталих 

садржаја у његовом северном делу. Формирање новог центра на простору спортског 

центра уз Булевар Ослобођења ће у будућности створити нови квалитет овог простора 

због његовог изузетно повољног положаја у свеукупној градској мрежи. 

Имајући у виду резултате анализе постојећег стања и важеће планске 

документације може се генерално закључити да је реализација већине линијских 

центара текла у правцу реализације пословних садржаја само у приземљима објеката. У 

том смислу најизвесније решење представља предлог да се правци које карактерише 

овакав начин изградње издвоје као посебна намена у оквиру градских центара, за коју 

ће као минимум бити одређено пословање у приземљу планираних објеката, док се и 

даље оставља могућност формирања пословних објеката који ће садржати максималних 

100% пословног простора. Увођење нове категорије градских центара иницирано је 

великим процентом реализација оваквог вида централитета, с обзиром да због 

актуелних тржишно – економских прилика доминира тражња за стамбеним простором 

у односу на пословни.  

У том смислу је правце Булевара Европе и Сомборског Булевара, Прерадовићеве 

улице и све остале краће правце линијских центара у оквиру мањих целина, потребно 
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планирати као линијске центре у којима је као минимум дефинисано пословање у 

приземљу, а као максимум пословни објекат са 100% заступљених пословних садржаја. 

Са друге стране правац Булевара Ослобођења, Футошки правац у његовом највећем 

делу, Темерински правац и правац уз улицу Војводе Путника потребно је планирати 

као општеградске центре у којима ће преовлађујућу намену чинити садржаји 

централних функција.  

 

Локални и дипсерговани центри 

 

 С обзиром да је већина важеће планске документације за сремску страну града и 

део Клисе и Адица рађена у последњој декади и да је предметни простор, који је у 

већини случајева настао бесправном изградњом по капацитетима детаљно испитан, 

предложена мрежа централних функција локалних и диспергованих центара у највећој 

мери базирана је на важећим планским решењима. 

 Предметни локалитети који су планирани за локалне и дисперговане центре су 

предимензионисани у односу на нормативне вредности, с обзиром да су они настали 

као резултат бесправне изградње и да на овом подручју, из тог разлога, постоји 

дефицит зонских центара, који се, на неки начин, компензује изградњом локалних и 

диспергованих  центара у повећаном обиму. 

 

Централне функције општег значаја 

 

Позиционирање садржаја органа управе и месних заједница могуће је на скоро 

свим просторима намењеним општеградских центрима, према условима дефинисаним 

за конкретне локације и према могућностима њихове реализације. Капацитети 

предвиђени важећом планском документацијом задовољавају будуће потребе у овој 

области и представљају основу за формирање мреже објеката ове намене.  

Мрежа објеката Полицијске управе Нови Сад израђена је у складу са тренутним 

и будућим потребама овог органа, чиме је покривена целокупна територија која је 

предмет ове студије.  

Мрежу објеката службе противпожарне заштите је у односу на планиране 

локалитете потребно допунити са још два комплекса. Ове комплексе могуће је 

планирати на подручју северно од Булевара војводе Степе и на простору северно од 

Канала Дунав – Тиса – Дунав, као би се у случају ванредних ситуација обезбедио и овај 

део града. 

5. Специјализовани центри  

 

Специјализовани центри су одраз развоја специјализованих функција које Нови 

Сад као покрајински центар има. Програми специјалних центара се у већини случајева 

базирају на програмима развоја јавних служби која њима управљају, а који овакве 

документе израђују у складу са потребама њихових корисника, односно у складу са 

потребним функционално – технолошким развојем.  
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Специјализоване центре према нивоу опслуживања корисника тако делимо на: 

1. Специјализоване центре који су носиоци функција покрајинског нивоа: 

- специјализовани центри у области здравства- Клинички центар 

Војводине, институти у Сремској Каменици, Институт за 

здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Јодна бања, 

 - Универзитет, 

 - Новосадски сајам, 

 - Радио – телевизија Војводине, 

- железнички, аутобуски и ПТТ терминал и 

- Логистички центар*. 

 

2. Специјализоване центре који су носиоци функција општинског и градског 

нивоа: 

 - специјализовани центри у области здравства – опште болнице 

 - Градско гробље, гробље на Алибеговцу и 

- спортски центри који су обрађени у оквиру Анализе спортских 

центара. 

 

Просторни размештај комплекса специјализованих центара углавном је 

наслеђен, те су код Новосадског сајма и СПЦ „Војводине“ постојала језгра која су 

утицала на опредељење о формирању комплекса, док је за формирање комплекса 

Универзитета и Градског гробља опредељујући био концепт развоја града. 

 

4.1 Специјализовани центри у области здравства 

4.1.1. Анализа постојећег стања 

 

Здравствена делатност коју обављају здравствене установе, односно послови 

здравствене делатности, које обављају други облици здравствене службе, организује се 

и спроводи на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, у зависности од броја  

 

 

* Логистички центри представљају место концентрације логистичких система и 

интеграције различитих видова транспорта, према аутору С. Зечевићу, скрипте са 

предавања Логистички центри, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2005. 

године 

становника и њихових потреба за здравственом заштитом. Здравствене установе 

секундарног нивоа означене су као специјализовани градски центри. 

На секундарном нивоу спроводи се поликлиничка и стационарна здравствена 

заштита, а на терцијарном нивоу високо специјализована поликлиничка и стационарна 

здравствена заштита у следећим установама: 

- Клиничком центру ''Нови Сад'', 

- Медицинском факултету, 
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- Институту за здравствену заштиту деце и омладине, 

- Клиници за стоматологију, 

- Институту за кардиоваскуларне болести, 

- Институту за онкологију, 

- Институту за плућне болести, 

- Заводу за реуматизам и 

- Војно-медицинском центру. 

Табела бр. 15 -  Преглед распореда и постељних капацитета здравствених установа на 

територији Новог Сада и Сремске Каменице 

Ред. 

бр.  
Назив здравствене установе  

Број 

постеља  

1. Специјална болница за реуматске болести „Нови Сад“  70 

2. Клинички центар Војводине, Нови Сад  1370 

3. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад  350 

4. Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица  311 

5. Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица  225 

6. Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица  312 

7. Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад  25 

 УКУПНО 2.663 

 

Клинички центар „Нови Сад“ 

Клинички центар у Новом Саду, налази се на површини од 76.000 m
2
. Склоп 

комплекса чини 18 медицинских објеката са локацијски измештеним објектом за 

гинекологију, ИМС (биохемија) и Ортопедија (Чардак). У комплексу се налазе и 

немедицински објекти, пратеће техничке службе (котларница, вешерај, кухиња, 

радионица, рачуноводство). Објекти медицинске намене тј. клинике и институти 

грађени су у периоду од 1908 до 1970. године. Приказ површина института и клиника 

које се налазе у саставу Клиничког центра дат је у прилогу бр.1 ове студије. Клинички 

центар пружа поликлиничку и стационарну здравствену заштиту оболелим и 

повређеним лицима, пружа и спроводи високо специјализовану поликлиничку и 

стационарну здравствену заштиту из одређених грана медицине и обавља образовну и 

научно–истраживачку делатност. 

 У оквиру Клиничког центра „Нови Сад“ секундарну и терцијарну здравствену 

делатност обављају: 

- четири института за: хирургију, интерне болести, неурологију, психијатрију и 

ментално здравље и медицинске службе, 

- девет клиника за: инфективне болести, кожно-венеричне болести, болести уха, грла 

и носа, очне болести, гинекологију и акушерство, медицинску рехабилитацију, 

урологију, неурохирургију и ортопедију; 

- поликлиника. 



 44 

Мрежа објеката Клиничког центра „Нови Сад“ груписана је на три локалитета на 

територији Новог Сада и једном на територији Сремске Каменице. 

Највећи комплекс налази се у улици Хајдук Вељковој 1-9 у Новом Саду. На овој 

локацији су смештени сви институти и клинике Клиничког центра, осим Клинике за 

гинекологију и акушерство. На комплексу површине 18,4 ha налази се 35 објеката 

укупне површине 75.022 m
2
, од тога 31.164 m

2 
болничког простора. Објекти су грађени 

од 1908. године (Институт за хирургију) до 1983. године (Нова поликлиника), а 2000. 

године изграђена су два нова објекта: Развојно-истраживачко-пословни центар и ново 

одељење Клинике за инфективне болести. Уз западну границу комплекса је 1990. 

године започета изградња Ургентног центра, пројектоване површине око 20.000 m
2
. 

Укупан број болесничких кревета на овој локацији је 1.141. Изградња службе ургентне 

медицине планирана је до 2010. године и након њеног завршетка укупни капацитети 

увећаће се за око 6.261 m
2
. Након завршетка свих планираних објеката у оквиру 

комплекса Клиничког центра, ова установа задовољиће потребе свих својих корисника.  

Клиника за медицинску рехабилитацију основана је 1958. године, а у свом 

склопу има и образовну делатност у оквиру Медицинског факултета. У свом склопу 

има и салу за предавање са 66 места. У овој клиници постоји 120 постеља, док су за 

амбулантно лечење обезбеђене четири ординације. Годишње се у клиници лечи преко 

1.300 лежећих пацијената, а преко 16.000 амбулантно.  Укупна бруто површина објекта 

је око 4.500 m
2
. С обзиром да постојећи простор није у потпуности услован за рад, 

потребна је његова реорганизација. 

Институт за интерне болести основан је 1963. године, а данас ради са 

капацитетом од око 195 постеља и у свом оквиру има следеће клинике: 

- Клинику за нефрологију и клиничку имунологију (48 постеља, у склопу је 

и одсек Медицинског факултета), 

- Клинику за ендокринологију, дијабетес и поремећаје метаболизма, 

- Клинику за гастроентерологију  и хепатологију (56 постеља), 

- Клинику за хематологију (нето површина објекта око 4.500 m
2
). 

- Клинику за инфективне болести која функционише у оквиру два објекта 

и располаже са 100 постеља. 

Поликлиника је високо специјализована здравствена институција терцијалне 

здравствене заштите. У њеном саставу налази се 98 соба за преглед и лабораторија, а 

запослено је око 1.250 специјалиста који годишње прегледају око 300.000 пацијената. 

У оквиру Клинике за психијатрију  постоји 167 постеља. 

Клиника за неурологију изграђена је 1964. године и заузима нето развијену 

површину објекта од око 7.473 m
2
. У оквиру ове установе постоје укупно 262 постеље. 

Одељење неурохирургије просторно је удаљено од постојећег објекта неурохирургије, 

што представља значајан проблем. 

Комплекс Клинике за гинекологију и акушерство се налази у улици Бранимира 

Ћосића 37 у Новом Саду и заузима површину око 2 hа на којој се налази девет објеката 

укупне површине 10.210 m
2
. Стари објекат породилишта изграђен је 1930. године, а 

ново крило 1982. године. Клиника користи и један монтажни објекат површине 858 m
2
, 
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изграђен 1984. године. Породилишту, које је у оквиру Клинике, гравитира велики број 

насеља из ширег региона, тако да се у њему  годишње обави око 6.000 порођаја  и  

преко 3.000 операција. У току 2006. године завршена је изградња новог дела 

породилишта укупне површине 4.700 m2
, након чега су знатно побољшани услови рада 

у овој установи. Важећом планском документацијом омогућено је проширење овог 

комплекса, као и постојећих капацитета. Капацитет Клинике је 215 постеља за одрасле 

и 100 постеља за новорођену децу. У току 2008. године издата је урбанистичка 

документација за реконструкцију старог дела објекта, површине око 900 m2
, чиме ће се 

додатно побољшати услови коришћења објекта. 

 У Клиничком центру има укупно 1.366 постеља, а запослена су 2.753 радника, од 

којих су 503 доктора медицине, један дипломирани фармацеут, 1.398 медицинских 

сестара – техничара, 38 здравствених радника, 203 административна радника и 610 

техничких радника. 

На једну болесничку постељу иде 55 m
2 

корисне површине објекта и 105 m
2 

комплекса. То је нешто мање од нормативом прописаних 60 m
2 
површине објекта и         

нешто више од 100 m
2 
површине комплекса по постељи, али завршетком започетих 

радова на објектима и повећањем комплекса планираним кроз важеће урбанистичке 

планове, ове вредности ће се повећати. 

Завод за биохемију, који ради у оквиру Клиничког центра, налази се у Футошкој 

улици 34. Укупна корисна површина објеката износи 792 m
2
 и обухвата главни објекат 

спратности П+1 и приземне помоћне објекте. 

У Сремској Каменици, на Чардаку, налази се објекат ортопедије, саграђен 1936. 

године, на комплексу површине 1 hа. У овом објекту је радила болница за лечење 

туберкулозе костију и зглобова, а тренутно је у њему смештен Колективни избеглички 

центар. Болница има традицију дугу 70 година и значајна је за Нови Сад и за 

Покрајину. Важећом планском документацијом планирано је проширење комплекса за 

око 0,07 ha. 

Након завршетка центра ургентне медицине, управа Клиничког центра наводи 

потребу за изградњом додатног простора
 
за потребе Клинике за максилофацијалну и 

пластичну хирургију и за смештај администрације, све у оквиру постојеће локације у 

Хајдук Вељковој улици. 

 

Институт за здравствену заштиту деце и омладине „Нови Сад“ 

Институт за здравствену заштиту деце и омладине налази се у улици Хајдук 

Вељковој 10 и чине га: Клиника за дечије болести, Клиника за дечију хирургију и 

Центар за дечију рехабилитацију. 

 Први објекат је изграђен 1955. године, а касније је дограђиван и надограђиван, 

тако да сада има укупну површину од 15.136 m
2
. Спратност објекта се креће од П до 

П+5. 

 Површина комплекса, на коме се поред Института за здравствену заштиту деце и 

омладине налази и Клиника за стоматологију, износи 1,03 hа. 
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 Укупан број постеља је 350 (педијатријска клиника 206, дечија хирургија 78 и 

дечија рехабилитација 66).  

 На Институту су запослена укупно 873 радника, од тога 138 лекара, 593 остала 

медицинска радника и 142 немедицинска радника. 

 Однос броја постеља и површине објекта није задовољавајући и износу 43,3 m
2 

површине објекта по болесничкој постељи. Површина отвореног простора је мала и 

намењена је комуникацији и паркингу, међутим на овој локацији нема простора за 

проширење комплекса. Овај недостатак делимично ублажава то што је комплекс у 

непосредној близини Футошког парка. 

 У току 2005. године изведени су радови на проширењу Одељења за интензивну 

негу и терапију Педијатријске клинике, Одељења за рехабилитацију, као и Одељења 

медицинске генетике са генетским саветовалиштем и цитогенетском лабораторијом. 

 Важећим урбанистичким планом за овај простор планирана је доградња новог 

анекса намењеног за стоматолошку клинику у циљу повећања корисног простора за око 

720 m
2 

бруто. 

 

Клиника за стоматологију 

 Клиника за стоматологију, Хајдук Вељкова 12, обавља секундарну и терцијарну 

здравствену делатност путем свих врста стоматолошких здравствених услуга, обавља 

васпитно-образовну делатност и научно-истраживачки рад. 

 Објекат Клинике изграђен је 1949. године, спратности је П+1+М и развијене 

површине око 2.000 m
2
. 

 Клиника запошљава 82 радника, 67 медицинске струке и 15 радника 

немедицинске струке. 

 У Клиници за стоматологију постоје две постеље у служби дневне болнице 

Одељења за оралну хирургију. 

 

Завод за реуматизам „Нови Сад“ 

 Завод за реуматизам је специјализована здравствена установа која се бави 

медицинском рехабилитацијом реуматских обољења (амбулантна дијагностика, 

терапије и стационарно лечење). 

 Завод је смештен у парку јодних извора, на изворишту лековите термалне воде. 

Комплекс, површине 0,64 hа, налази се у Новом Саду у Футошкој улици број 68. Цео 

комплекс Јодне бање заштићен је као просторно културно-историјска целина од 

великог значаја.  

 Централна зграда Јодне бање изграђена је 1910. године, спратности Су+П, 

површине 1.830 m
2
. Стационар је изграђен 1931. године, спратности П+2, површине   

921 m
2
. Објекти: базен, санаторијум, котларница, димњак и гаража су ван употребе. 

 Број постеља за стационарно лечење је 70. Укупна површина објеката који су у 

употреби је 2.751 m
2
, што је 39,3 m

2 
по постељи. 
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 Од укупно 110 запослених у Заводу за реуматизам, 16 је лекара, 65 осталих 

медицинских радника и 29 немедицинских радника. 

 Објекат Јодне бање нема довољно капацитета за садашње потребе корисника. 

Тренутни капацитет стационарног дела објекта је недовољан и потребно је простора за 

нових 160 постеља. Објекат некадашњег базена је руиниран и ван употребе је већ више 

од 30 година. Потребна је рестаурација и враћање у функцију овог објекта. Такође, 

изградњом новог објекта са базенима и пратећим садржајима површине око 1.000 m
2
, 

решиле би се просторне потребе ове здравствене установе, а при томе и обогатила 

туристичка понуда града Новог Сада. 

 

Институт у Сремској Каменици 

 Комплекс института у Сремској Каменици, Институтски пут 4, обухвата 

површину од 36,8 hа. Простор у оквиру комплекса од 29 hа под заштитом је државе и 

означен је као парк природе.  

 Објекти на комплексу су власништво три института: 

- Института за онкологију, 

- Института за кардиоваскуларне болести, 

- Института за плућне болести. 

Укупна површина објеката износи 10.224 m
2
. Главна зграда–стационар 

изграђена је 1960. и дограђена 1984. године, тако да је сада спратности П+5, а 

површине 33.734 m
2
. Остали објекти су већином изграђени 1960. године, магнетна 

резонанца 1995, а објекат за прераду воде 1999. године. Важећом планском 

документацијом планирано је проширење постојећих капацитета института за око 

10.350 m
2 

болничког простора, што ће према наводима надлежних служби бити 

довољан капацитет за наредни период. 

 

           Институт за онкологију 

 Институт за онкологију је високоспецијализована здравствена, образовна и 

научно-истраживачка установа из области онкологије која је основана 1965. године. 

 Укупна површина коју користи Институт за онкологију (у оквиру главног, 

административног и помоћних објеката на комплексу института у Сремској Каменици) 

износи 12.181 m
2
. Део површине комплекса института који користи Институт за 

онкологију је око 11,2 hа. 

 На Институту има укупно 482 запослена. Здравствених радника је 358                   

(93 лекара), а немедицинских радника 114. 

 Здравствену заштиту у својој области Институт пружа за подручје целе 

Војводине, а и за део становника Републике Србије (око 500.000). 

 Институт располаже са 238 постеља и годишње хоспитализује преко 8.000 

пацијената. Годишње се амбулантно прегледа преко 35.500 пацијената, рехабилитује  



 48 

око 1.900 пацијената, центар за дијагностику посети 24.300 пацијената и обави преко 

2.500 операција. 

 Показатељ односа површине објекта према броју постеља нешто је испод 

нормативом предвиђеног и износи 51 m
2 
површине објекта по постељи. Институту је 

потребно додатних 5.000 m
2 
за потребе поликлинике, рехабилитације, смештаја 

лежећих пацијената радиотерапије, администрације и пратећих служби, као и за 

потребе Завода за нуклеарну медицину. 

 

       Институт за кардиоваскуларне болести 

Институт за кардиоваскуларне болести је високоспецијализована здравствена 

установа за дијагностику, медицинско и хируршко лечење срчаних обољења. Осим 

здравствене, бави се и образовном и научно-истраживачком делатношћу. Институт 

чине  две клинике: Клиника за кардиологију и Клиника за кардиоваскуларну 

хирургију. Ово је најзначајнија установа ове врсте у нашој земљи. 

 Површина затвореног простора која, у оквиру института у Сремској Каменици, 

припада Институту за кардиоваскуларне болести износи око 16.900 m
2
. Број 

болесничких постеља је (према подацима из 2009. године) 214, тако да је површина 

објекта по постељи 79 m
2
, што је веома задовољавајуће. У току 2008. године почели су 

радови на доградњи постојећег комплекса у циљу његовог проширења за око 3650 m
2
 

нето развијене површине. Овај простор биће намењен за радиолошки центар, док ће 

један део капацитета користити Институт за кардиоваскуларне болести. У оквиру овог 

института тренутно су запослена 594 лица, од којих 90 лекара, 312 медицинских 

сестара – техничара, 21 остали медицински радник и 171 административни, технички и 

помоћни радник. 

 

    Институт за плућне болести 

Институт за плућне болести је високоспецијализована здравствена установа 

за лечење плућних болести, чије услуге користе, осим становника града Новог Сада, 

становници са подручја целе Војводине и шире. Основан је 1960. године. 

Од укупне површине објеката Института у Сремској Каменици, Институт за 

плућне болести заузима 14.105,47 m
2 
простора. 

Институт има укупно 569 запослених и то: четири клиничка лекара,                         

75 специјалиста,  1 стоматолога, 7 биохемичара, фармацеута и биолога, 304 остала 

медицинска радника и 163 немедицинска радника. 

За потребе болничког лечења, на Институту има 312 постеља, што омогућава 

хоспитализацију за преко 6.000 пацијената годишње. 

По једној постељи има 45 m
2 
површине објеката. Постоји потреба за 

проширењем простора за око 1.000 m
2 

за потребе изградње објекта за радиотерапију. 
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Војно–медицински центар се налази у Петроварадину, у Подграђу 

Петроварадинске тврђаве, а основан је 1788. године. Ова установа пружа примарну и 

секундарну здравствену заштиту војним осигураницима и у надлежности је Санитетске 

управе Војске Србије, а од 2009. године пружа услуге секундарне здравствене заштите 

и осталим грађанима. У болници постоје два одељења интерно и хируршко са 

стационарима, као и пратећа дијагностичка одељења, а капацитет објекта је 150 

кревета. 

 

4.1.2. Анализа важеће планске документације 

 

Предлогом Просторног плана Републике Србије дефинисане су препоруке за 

организацију јавних служби у области здравствене заштите према хијерархијском 

нивоу насељу, а исте су приказане у следећој табели.  

 

Табела  бр. 16 - Препоруке за организацију објеката здравства према хијерархијском 

нивоу насеља, према предлогу Просторног плана Републике Србије 

 

Јавне службе 

Хијерархијски ниво насеља 

Напомена републи -

чки 

макро - 

регионални 

регионал 

- ни 
обласни 

општин -

ски 

Насеље – 

локална 

заједница 

Здравствена заштита 

     X 

Гравитационо подручје до 

1000 становника, у циљу 

обезбеђења примарне 

здравствене заштите свих 

становника. 1. 
Амбуланта, здравствена станица, 
мобилна здравствена служба 

2. Дом здравља      X XX 

До 10.000 становника 

зависно од густине 

насељености. Могућност 

приватне иницијативе и 

коришћења наменских 

јавних фондова. 

3. Општа болница    X(*) X(*)   

4. 
Специјалне (специјализоване) 

болнице, заводи и институти 
X(*) X(*) X(*)     

5. 
Клинички и универзитетски  
центри 

X X (X)     

6. Заводи за здравствену заштиту X X X X    

7. 
Центри за рехабилитацију и 

специјализована лечења 
X(*) X(*) X(*) X(*) X(*)   

8. Диспанзери медицине рада    (X) (X)   

9. Апотеке +     X (X)  

10. Ветеринарске станице +    X(*) (X)   

 

ОБЈАШЊЕЊЕ ЗНАКОВА: 

Х - обавезно;  

ХХ - ако се не може организовати у насељу, јер за то не постоје потребни услови (потенцијални број 

корисника, грађевински фондови и сл.), обавезно је обезбедити организовани превоз до суседног места у 

коме садржај постоји;  

(Х) - могуће ако постоји интерес и економска основа за организовање садржаја, било у оквиру јавног или 

приватног сектора власништва;  

(К) - обавеза организовања комплементарног - пратећег садржаја који осигурава целовито задовољење 

потреба;  

+ - дефинисан је најнижи ниво обавезне организације садржаја, а за нивое изнад тога примена се 

подразумева; 

(*) - у центру или неком другом насељу на подручју територијалне целине. 
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У односу на мрежу објеката здравства који се класификују као специјалозиовани 

центри, а који су предвиђени Генералним планом града Новог Сада до 2021. године, 

утврђивањем стања на терену и анализом важеће планске документације, нису утврђена 

одступања. 

Констатована је локација за изградњу објекта здравства које оснива Покрајина, у 

конкретном случају опште болнице са породилиштем, а која је предвиђена важећом 

планском документацијом на подручју јужног Телепа. Поред ове локације и даље се 

планира нови објекат опште болнице на подручју Малог Београда, а према мрежи 

дефинисаној у анализи јавних служби. 

  

Анализом важеће планске документације, као и документације која је у поступку 

усвајања утврђене су планиране промене капацитета постојећих објеката здравства, 

које су дефинисане у табели бр.17:   

 

Табела  бр.17 – Преглед планираних проширења здравствених установа 

 

Преглед планираних проширења постојећих здравствених установа 
 на територији града Новог Сада 

број адреса површина комплекса 
(ha²) 

Бруто развијена 
површина 
објекта (m²) 

  

1 Клинички центар 4 135586 

2 Клинички центар – Сремска каменица - ортопедија 0 730 

3 институти Сремска Каменица  0 34212 

4 Клиника за гинекологију и акушерство 0,44 3000 

5 Јодна бања 0 2215 

  УКУПНО                                 4,44 175743   

 
 

Анализом представљених података може се утврдити да је планском 

документацијом предвиђено проширење постојећих објеката здравства за 175.743 m², 

што представља повећање од око 24% у односу на постојеће капацитете.  

Анализом важеће планске документације, као и документације која је у поступку 

усвајања утврђене су планиране локације за изградњу нових објеката здравства, које су 

дефинисане у табели бр.18:   

 

Табела  бр. 18 – Преглед планираних здравствених установа 

 

Преглед планираних здравствених установа на територији Града Новог Сада 
број адреса површина 

затвореног  
простора (m²) 

површина 
отвореног  
простора (m² 
бруто) 

врста установе 

  

1 
Телеп 0,11 4288 

општа болница са породилиштем 
 

2 Мали Београд I 2,51 15800 Болница 
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  УКУПНО 2,62 20088   

 

Анализом представљених података може се утврдити да је планском 

документацијом предвиђена изградња нових објеката здравствене делатности 

површине 20.088 m², што представља повећање од око 5,6% у односу на постојеће 

капацитете. Такође се може закључити да ће, након извођења планираних радова однос 

бруто развијене површине објекта по кориснику, као и однос површине комплекса по 

кориснику бити у оквиру нормираних вредности тих параметара. 

На основу анализе издатих урбанистичких услова и услова за изградњу, 

доградњу и реконструкцију у периоду од 2004. до септембра 2009. године, дат је 

преглед изведених радова на изградњи, доградњи и реконструкцији постојећих објеката  

здравствених установа на територији Новог Сада Петроварадина и Сремске Каменице, 

који су дефинисани у табелама бр.19:   

 

Табела  бр. 19 – Преглед издате урбанистичке документације за здравствене установе 

 

Преглед издатих урбанистичких услова за проширења објеката 
 здравствених установа у периоду 2004-2009. године 

  

  Радови на територији Града Новог Сада     
број локација врста радова развијена 

површина 
објекта 
(бруто m²) 

година 
издавања  
УУ-а 

број УУ-а 

1 Клинички центар доградња 785 2004 49750 

2 Клинички центар доградња 261 2004 51377 

3 Клинички центар доградња 326 2004 57392 

4 Дечија болница доградња 1074 2005 62511 

5 Клинички центар - привремено изградња 17 2006 68287 

6 Клинички центар - привремено изградња 10 2006 68241 

7 Поликлиника - Дечија болница  изградња 562 2007 75185 

8 Клинички центар доградња 555 2007 77677 

9 Гинеколошко – акушерска клиника доградња 395 2007 77684 

10 Институт, Сремска Каменица доградња 3611 2008 77950 

11 Клинички центар - привремено доградња 150 2008 78152 

12 Клинички центар - Ургентни центар изградња 10387 2008 82363 

  УКУПНО   18133     

  

Преглед издатих урбанистичких услова за реконструкцију објеката 
 здравствених установа у периоду 2004-2009. године 

  

  Радови на територији Града Новог Сада     
број локација врста радова година 

издавања  
УУ-а 

број УУ-а 

  

1 Институт у Сремској Каменици реконстр. 2004 47954 

2 Дечија болница реконстр. 2004 52840 

3 Клинички центар реконстр. 2005 58576 

4 Институт у Сремској Каменици гараже 2008 79724 
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5 Институт у Сремској Каменици реконстр. 2008 80203 

 

Анализом представљених података може се закључити да се у последњих шест 

година у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици просторно повећао 

капацитет објеката здравствених установа чак за 18.133 m²,  што је знатно утицало на 

растерећење постојећих капацитета.  

 

4.1.3. Дефинисање програма  

 

У оквиру комплекса Клиничког центра Војводине уочени су следећи проблеми, 

који ће након реализације према важећем планском решењу бити отклоњени: 

 

- сва одељења хирургије требало би да буду у јединственом објекту, што ће 

бити могуће тек након изградње нових ламела које су планиране уз 

Ургентни центар, 

- потребно је остварити везу између поликлинике,  операционих 

хируршких блокова, одељења интерне медицине и одељења за 

дијагностику, 

- потребно је повезати одељења неурологије и неурохирургије, 

- потребно је остварити везу између одељења ургентне хирургије и 

операционих блокова, 

- потребно је обезбедити најкраћи могући пут за возила хитне помоћи и 

остала интервентна возила, 

- потребно је разделити правце кретања пацијената различитих категорија 

(ургентни случајеви, лежећи пацијенти, посетиоци, особље, превоз 

материјала и сл.), 

- утврђено је непостојање дневне болнице, 

- Клиника за инфективне болести смештена је између поликлинике и 

планираних дијагностичких блокова, те је потребно размотрити њено 

измештање, 

- не постоји хелиодром, те је потребно планирати простор за његово 

лоцирање.  

 

Иако је према Мастер плану Клиничког центра Војводине предвиђено смањење 

броја постеља до 2012. године са 1.354 на 1.200, односно смањење периода лежања 

пацијената са 9.58 на 6.4 дана, имајући у виду податке Демографске студије који 

указују на знатно повећање броја старог и остарелог становништва, може се очекивати 

да у пракси ова процена смањења броја постеља неће бити спроводљива. У складу са 

тим, потребно је и даље планирати повећање постојећих капацитета у складу са 

демографским пројекцијама које указују на то да ће до 2059. године становника 

старијих од 80 година бити око 18.086 (чак 107% више у односу на садашњи број), 

односно старијих од 65 година око 64.267 (51% више у односу на садашњи број).  
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Табела бр.20 -  Анализа постојећих и планираних капацитета Клиничког 

центра у  односу на нормиране вредности параметара 
Бр. Центар / услуга/ 

одељење 

Планска 

јединица 

Број јединица 

на 100 

постеља 

Повр. 

m² по 

једин. 

Потреб

на повр. 

m² 

Постојећа 

површина 

m² 

% Прва фаза % Друга 

фаза 

% Трећа 

фаза 

% 

 

1.0 Преглед и лечење             

1.1 Пријем и ургентно    5.600 6.258 12 5.899 5 5.724 2 5.724 2 

1.2 Клинике Кревет 1000 4,8 4.800 5.079 6 5.107 7 4.842 1 3.670 -23 

1.3 

1.4 

Дијагностика 

Ендоскопија 
Кревет 1000 2,5 2.500 1.835 -27 2.268 -0.3 681 -73 2.488 -0.5 

1.5 Лабораторијска 

дијагностика 
Кревет 1000 2 2.000 

2.542 6 4.067 60 2.510 5 2.438 2 

1.6 Патологија Кревет 1000 0,4 400 

1.7 

1.8 

Радиологија МР, НМД 
Кревет 1000 3,5 3.500 2.307 -34 4.724 34 3.402 -0,3 3.492 -0.2 

1.9 Операциони блок Опер. сала 28 200 5.600 1.819 -67 4.432 -21 5.056 -0,6 5.065 -10 

1.10 

1.11 

Физикална медицина и 

рехабилитација 
Кревет 1000 4 4.000 2.871 -28 2.875 -28 4.158 4 4.158 4 

1.12 Дежурства Соба 15 25 375  -100 372 -0.8 372 -0,8 372 -0.8 

 Укупно    28.775 22.711 -21 26.844 3 26.844 -6,7 27.407 -4.7 

 

2.0 Нега пацијената             

2.1 Нега без 

рехабилитације 
Кревет 666 30 19.980 10.675 -46 17.923 -10 21.764 9 20.893 5 

2.2 Интензивна нега Кревет 55 60 3.300 883 -73 1.402 -58 2.756 -16 2.756 -16 

2.3 Дијализа Кревет 1000 1,24 1.240 422 -66 425 -67 1.386 12 1.386 12 

2.4 Инфективне болести Кревет 70 30 2.100 1.191 -43  -100 2.102 0,1 2.102 0.1 

2.5 Физијатријска нега Кревет 125 30 3.750 4.490 20 4.250 13 4.490 20 3.918 4 

2.6 Дневна служба Пацијент 85 30 2.550 381 -85 2.545 -0.2 2.013 -21 2.441 -4 

 Укупно    32.920 18.042 -45 26.545 -19 34.511 4,8 33.496 2 

 

3.0 Администрација             

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Мен. и администр. 

Архива 

Информ. и докум. 

Библиотека 

Кревет 1000 2 2.000 

1.739 

10 1.597 -20 3.124 56 3.156 58 
350 

 

112 

 Укупно    2.000 2.201  1.597 -20 3.124 56 3.156  

 

4.0 Особље и социјалне 

службе 
 

 
  

 
    

 
  

4.1 Социјалне службе     25  25      

4.2 Гардеробе Кревет 1000 1 1.000  -100 618 -38 1.136 14 1.193 19 

4.3 Гардеробе Кревет 1000 1 1.000  -100 265 -73 265 -73 441 -56 

 Укупно    2.000 25  908 -55 1.401 -30 1.694 -18 

 

5.0 Предмети опште 

употребе 
 

 
  

 
    

 
  

5.1 Апотека Кревет 1000 0,7 700 405 -42 409 -42 865 22 855 22 

5.2 

5.3 

5.4 

Стерилизација 

Инструменти 

Чишћење кревета и 

дезинфекција 

Кревет 1000 0,9 900 620 -31 407 -55 819 -9 819 -9 

5.5 Кетеринг Кревет 1000 1,1 1.100 523 -52 525 -52 523 -52 1.096 -0.4 

5.6 Веш Кревет 1000 0,9 900 575 -36 578 -36 565 -38 870 -3 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

 

Спремишта 

Одржавање и попр. 

Отпадни материјал 

Болничке службе и 

транспорт 

Кревет 1000 1,5 1.500 1.904 27 1.164 -22 2.273 51 1.710 14 

5.11 Мртвачница Кревет 1000 0,6 600 288 -52 293 -51 457 -24 457 -24 

 Укупно    5.700 4.915 -24 3.376 -41 5.482 -4 5.807 2 

 

6.0 Истраживање и 

едукација 
 

 
  

 
    

 
  

6.1 

6.2 

6.3 

Истраживање 

Едукација 

Практична настава 

Кревет 1000 4 4.000 1.000 -75 947 -76 1.658 -59 4.643 16 

6.4 Постојећи факултет    12.000 12.000  12.000 0 12.000 0 12.000  

 Укупно    16.000 13.000 -19 12.947 -19 13.658  16.643 4 

 

7.0 Остало             

7.1 Трансфузија/Пастеров 

завод 
 

 
 2.400 2.400  2.400  2.400 0 2.400 0 

7.2 Смештај особља Соба 30 20 600 113 -81 977 63 800 33 1.026 71 

7.3 Угоститељски објекти    1.000 75 -92 199 -80 380 -62 730 -27 

7.4 Неизграђен простор     824  830      

 Укупно    4.000 3.412 -15 4.405 10 3.580 -10 4.156 4 
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 УКУПНО    91.395 63.706 -30 79.523 -13 88.600 -3 92.299 1 

 

8.0 Технички системи и 

инфраструктура 
 

 
  

 
    

 
  

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

Канализација 

Водовод 

Грејање 

Гасови из грејања 

Струја 

Телекомуникације 

Хлађење 

Лифтови 

 

 

 6.3981 3.709 -42 5.566 -13 6.202 -3 6.460 1 

 Укупно 7%    6.398 3.709 -42 5.566 -13 6.202 -3 6.460 1 

 

9.0 Комуникација             

9.1 

9.2 

Ходници и холови 

Степеништа  
 

 13.710 
5.001 

-45 11.928 -13 13.290 -3 13.845 1 
2.606 

 Укупно    13.710 7.607 -45 11.928 -13 13.290 -3 13.845 1 

 

Анализом података из наведене табеле може се закључити да је постојећи 

просторни капацитет Клиничког центра 7.607 m
2
, а да је потребна површина од 

13.710m
2 

, што значи да је потребна површина обезбеђена важећим планским решењем.  

Град Нови Сад, као макрорегионални и регионални центар, треба да обезбеди 

болничке капацитете, осим за становнике своје територије и за потребе региона                  

(+ 30%) и покрајине (+15%). Да би се то постигло, уз норматив од седам болесничких 

постеља на 1.000 становника, потребно је укупно око 1.970 постеља за тренутне 

потребе. За планирани број становника до 2034. године према варијанти растућег 

фертилитета, биће потребно укупно 2.025 болесничких постеља, што значи да на нивоу 

Новог Сада има обезбеђен довољан број постојећих постеља - 2.700. Ипак, због 

гравитације становника региона и Покрајине потребан је већи број постеља у односу на 

постојеће капацитете. 

Просторни услови у здравству су прилично неуједначени. На комплексу 

института у Сремској Каменици има 481,7 m
2 

комплекса по болесничкој постељи, док 

цео комплекс, на коме се налазе Институт за здравствену заштиту деце и омладине и 

Клиника за стоматологију, има површину 29,4 m
2 

по постељи. Укупна површина 

болничког простора ( без објеката института у Сремској Каменици) износи 38,9 m
2 

по 

постељи, што је знатно мање од нормативом прописаних 60 m
2 

по постељи. Након 

завршетка комплекса Клиничког центра, овај параметар приближиће се својој 

нормираној вредности.  

Гинеколошко-акушерска клиника, у оквиру чијег комплекса је у протеклом 

периоду завршена доградња новог дела, а започета реконструкција старог, важећом 

планском документацијом има могућност проширења, те ће планирани простор 

задовољити све потребе у наредном периоду.  

Институт за здравствену заштиту деце и омладине је на преизграђеном 

комплексу, на коме се и даље гради за потребе проширења Института, што је веома 

неповољно. Пошто постојећи комплекс није могуће ширити, потребно је планирати 

нову локацију за проширење или потпуно пресељење ове установе. 
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Комплекс у Сремској Каменици пружа могућности за даљи просторни развој 

института који су у њему лоцирани, али и за изградњу нових специјализованих 

болница, што је и предвиђено важећом планском документацијом. 

Војно – медицински центар се задржава на постојећој локацији у оквиру 

постојећих граница комплекса. Могуће је повећање корисног простора у складу са 

будућим потребама корисника и према условима надлежног завода за заштиту 

споменика културе. 

 

4.2 Специјализовани центри – Универзитет 

 

4.2.1. Анализа постојећег стања 

 

Универзитет у Новом Саду припада мрежи универзитета чији је оснивач 

Република Србија.  

 

Табела бр.21 -  Број студената, запослених и студијских програма Универзитета 

у 2008. години  

 

Број студената – I ниво студија   44.012 

Број студената – II и III ниво студија   2.060 

Број запослених   4.097 

Број наставника и сарадника  2.983 

Број ненаставног особља   1.114 

Број студијских програма на свим 

нивоима студија   
300 

Први ниво студија: основне струковне 

студије,  

основне академске студије и интегрисане 

основне и дипломске академске студије  

134 

Други ниво студија: дипломске 

академске студије – мастер, 

специјалистичке струковне студије и  

специјалистичке академске студије   

115 

Трећи ниво студија: докторске студије  51 

Број промовисаних доктора наука:  

 
 

¬ укупно од оснивања Универзитета до 

краја 2008. године 
2.821 

¬ у 2008. години  128 
 

 

Новосадски Универзитет чини 14 факултета, од чега је десет са седиштем у 

Новом Саду, два у Суботици (Економски и Грађевински), један у Зрењанину (Технички 

факултет ''Михајло Пупин'') и један у Сомбору (Учитељски факултет). Настава 

Економског факултета се одвија симултано и у одељењу у Новом Саду. 
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Табела 22. - Број студентата, наставника и сарадника на Универзитету  

 
Факултет Година 

оснивања 

Број студената Број 

наставника и 

сарадника 
Први ниво Други 

ниво 

Трећи 

ниво 

УКУПНО 

Пољопривредни 

факултет 
1954. 3417 92 15 3524 242 

Филозофски 

факултет 
1954. 4332 196 27 4555 376 

Технолошки 

факултет 
1959. 997 4 11 1012 130 

Правни факултет 1959. 5358 97 4 5459 71 

Медицински 

факултет 
1960. 3237 - 249 3486 561 

Економски 

факултет 
1960. 5582 357 27 5966 103 

Факултет 

техничких наука 
1960. 9259 1641 121 9544 621 

Природно–  

-математички 

факултет 

1969. 5403 153 109 5665 313 

Факултет спорта  

и физичког 

васпитања 

1974. 1385 9 - 1394 45 

Академија 

уметности 
1974. 779 42 - 821 251 

Грађевински 

факултет 
1974. 584 9 8 601 51 

Технички 

факултет 

„Михајло Пупин“ 

1974. 2644 188 - 2832 78 

Педагошки 

факултет 
1993. 809 128 - 937 107 

Учитељски 

факултет на 

мађарском 

наставном језику 

2006. 226 50 - 276 34 

Укупно - 44.012 1.489 571 46.072 2.983 

 

На Универзитету је запослено 1.688 наставника и то 777 редовних професора, 

382 ванредна професора, 488 доцената, 9 виших предавача и 32 предавача. Однос 

наставника у укупном броју приказан је на графичком приказу бр.13. 

 

График бр.4 – Однос наставника у укупном броју 

 

редовни професор 45%

ванредни професор 23%

доцент 29%

виши предавач 1%

предавач 2%
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У школској 2008/2009. години је на факултете Универзитета у Новом Саду 

укупно било уписано 7.664 студената. 

Табела бр.23 -  Преглед броја уписаних студената на прву годину студија  у 

последњих пет година* 

Укупно уписано 2003/04. 2004/05. 2005/06. 2006/07. 2007/08. 2008/09. 

Буџет 4.175 4.054 4.215 4.185 4.222 4.573 

Самофинансирање 3.142 3.328 3.293 3.734 3.564 3.091 

Укупно 7.317 7.382 7.508 7.919 7.786 7.664 

Годишњи пораст(%) - 0.01% 0.02% 0.05% -0.01% -0.01% 

 

Анализом представљених података може се закључити незнатан раст броја 

уписаних студената на прву годину студија до школске 2005/06. године, након чега је 

евидентиран постепен пад од 0.01% до данас. 

 

График бр.5 - Преглед броја уписаних студената у последњих пет година* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр.24 - Преглед укупног броја студената у последњих пет година* 

 

Укупно уписано 2003/04. 2004/05. 2005/06. 2006/07. 2007/08. 2008/09. 

Буџет 24.602 25.959 27.400 28.197 28.400 28.537 

Самофинансирање 13.220 12.210 11.429 13.689 14.859 15.475 

Укупно 37.822 38.169 38.829 41.886 43.259 44.012 

Процентуални 

годишњи пораст 
- 0.92% 1.73% 7.87% 3.28% 1.74% 

 

Анализом представљених података може се закључити раст укупног броја 

студената до школске 2006/07. године, након чега је евидентирано постепено смањење 

овог тренда. У односу на 2003/04. годину, укупан број студената повећан је за 6.190 

студената, односно за 16,4%.  
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График бр.6 - Преглед укупног броја студената у последњих пет година* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Граду Новом Саду постоје три више школе и то су: Виша техничка школа, 

Виша пословна школа и Виша школа за образовање васпитача (Педагошка академија). 

Укупан број студената на више школе школске 2008/09. године је: 1.155 – Виша 

техничка школа, 3.090 – Виша пословна школа и 769 – Виша школа за образовање 

васпитача, што укупно износи 5.014 студената. 

 

Новосадски Универзитет се налази у универзитетском кампусу који је лоциран 

на левој обали Дунава, на Лиману I и заузима површину 29,8 ha. По садржини, 

универзитетски кампус прати потребе укупног функционисања Универзитета. Од 14 

факултета у саставу Универзитета, девет факултета има седиште у Новом Саду, од 

којих седам има радни простор у објектима у универзитетском кампусу и то: 

Филозофски, Пољопривредни, Технолошки, Правни, Факултет техничких наука, 

Природно-математички факултет и Факултет физичке културе. Поред факултета, у 

универзитетском кампусу налазе се: Студентски центар, два студентска дома, 

централни студентски ресторан, хотел са апартманима за привремени смештај младих 

наставника и асистената, Завод за заштиту здравља студената, Здравствено- потпорно 

удружење студената и сличне студентске организације и задруге. 

 

Постојећи капацитети 

 

Објекти у кампусу грађени су у периоду од 1958. године (зграда 

Пољопривредног факултета) до 1987. године (ПМФ). Спратност објеката се креће од П 

до П+9 (кула у којој је смештен ректорат), а преовлађујућа спратност је П+3 и П+4. 
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Укупна изграђена површина објеката намењених научно - наставној функцији износи 

122.382 m
2
, односно 4,78 m

2 
по студенту.  

 

* Према Извештају о раду Универзитета у Новом Саду у 2008. години који 

је издао Универзитет у Новом Саду 

 

За изградњу зграде ректората издати су урбанистички услови 2008. године, те се 

након њене изградње очекује измештање управе Универзитета из зграде Факултета 

техничких наука.  

Године 1990. завршена је зграда за привремени смештај младих научних 

радника и уметника (Апарт хотел), спратности П+11, развијене површине 4.388 m
2
. 

Објекат Студентског центра са рестораном за исхрану студената усељен је у 

новоизграђени објекат 1991. године и укупне је површине 3.610 m
2
. 

Завод за здравствену заштиту студената почео је са радом у новом објекту 1997. 

године и корисне је површине 1.758 m
2
. 

У универзитетском кампусу налази се и Ђачко игралиште, спортско-                     

-рекреативни центар, који је реконструисан и адаптиран за рекреативну наставу и 

спортске активности студената. 

Површина универзитетског комплекса по студенту данас износи 9,2 m
2
. 

Академија уметности се налази на Петроварадинској тврђави и у објекту у 

улици Ђуре Јакшића 7 у центру Новог Сада. Медицински факултет је лоциран у оквиру 

комплекса Клиничког центра Нови Сад и Института у Сремској Каменици. 

 

4.2.2. Анализа важеће планске документације 

 

Поређењем мреже виших и високих школа, која је предвиђена Генералним 

планом града Новог Сада до 2021. године, стања на терену  и важеће планске 

документације, нису утврђена никаква одступања.  

Анализом важеће планске документације, као и документације која је у поступку 

усвајања, утврђене су планиране промене капацитета постојећих високих и виших 

школа доградњом постојећих објеката и изградњом нових, које су дефинисане у табели 

бр.24:   

Табела  бр. 24 - Планирана проширења и изградња виших и високих школа 
Преглед планираних проширења  и изградње високих и виших школа на територији Града Новог 

Сада 
број адреса површина 

комплекса 
(hа) 

развијена 
површина  
објекта 
(m²) 

број 
студената 

површина 
комплекса 
(hа)/ број 
студената 

развијена 
површина  
објекта (m²)/ 
студената 

врста радова 

1 ФТН - Машински факултет 0,87 26100 2175 4,0 12,0 Изградња 

2 ФТН - ТМД 0,5 21113 1759 2,8 12,0 Изградња 

3 Пољопривредни факултет 0,08 2922 243 3,3 12,0 Изградња 

4 ФТН - Грађевински факултет 0,05 2600 217 2,3 12,0 Изградња 

5 ПМФ 0,1 1938 162 6,2 12,0 Изградња 
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6 ПМФ 0,1 4850 404 2,5 12,0 Изградња 

7 Универзитетска библиотека 0 6000 500 0,0 12,0 Изградња 

8 Факултет физичке културе 0,16 2500 208 7,7 12,0 Доградња 

9 Виша техничка школа 0 1650 138 0 12,0 Доградња 

10 Педагошка академија 0 1180 98 0 12,0 Доградња 

11 ФТН 0 948 79 0,0 12,0 Надоградња 

  УКУПНО 1,86 71801 5983 3,1 12,0   

 

 

 

Анализом представљених података може се утврдити да је планском 

документацијом предвиђено проширење постојећих објеката и изградња нових објеката 

виших и високих школа за 71.801 m², што представља повећање од око 65% у односу на 

постојеће капацитете.  

 

На основу анализе издатих урбанистичких услова и услова за изградњу у 

периоду од 2004. до септембра 2009. године, дат је преглед изведених радова на 

изградњи, доградњи и реконструкцији постојећих објеката виших и високих школа на 

територији Новог Сада, Петроварадина и Сремске Каменице, који су дефинисани у 

табели бр.25:   

 

Табела  бр. 25 – Преглед издате урбанистичке документације 

 
Преглед издатих урбанистичких услова за изградњу и доградњу у периоду 2003-2009. 

године за проширење 
 и изградњу објеката виших и високих школа на територији Града Новог Сада 

број локација врста радова површина 
објекта 
(нето m²) 

година 
издавања  
УУ-а 

број УУ-а   

1 Економски факултет доградња 299 2006. 67072 

2 ФТН изградња 2410 2008. 77939 

3 Медицински факултет доградња 2325 2008. 80306 

4 ПМФ доградња 57 2008. 81389 

5 Универзитетски ректорат изградња 6672 2008. 81651 

6 Истраживачки центар - привремено изградња 63 2009. 82909 

  УКУПНО   11826   

  

Преглед издатих урбанистичких услова за реконструкцију објеката виших и високих школа 
на територији Града Новог Сада у периоду 2003-2009. године  

број локација врста радова година издавања  
УУ-а 

број 
УУ-а 

  

1 ПМФ реконструкција 2003. 46271 

2 ФТН топла веза 2003. 47475 

3 Факултет физичке културе реконструкција 2004. 55468 

4 Правни факултет лифт 2008. 80405 

5 ПМФ реконструкција 2008. 81030 

6 Правни факултет затварање пасажа 2008. 81847 

  УКУПНО         
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Анализом представљених података може се закључити да се у последњих шест 

година у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици просторно повећао 

капацитет објеката виших и високих школа за 10,7%, што је делимично утицало на 

растерећење постојећих објеката.  

 

 

4.2.3. Дефинисање програма  

 

Нацртом новог плана за предметно подручје предлажу се локације намењене 

проширењу постојећих капацитета Универзитета. 

На углу Фрушкогорске улице и улице Др Илије Ђуричића предвиђена је 

изградња објекта Факултета техничких наука. Могућа је фазна реализација објекта 

спратности од Су+П+3+Пк до Су+П+5+Пк, уз степен заузетости до 70%.  

Изградња нових објеката предвиђа се и на парцели број 3657 где се сада налазе 

лабораторије Машинског факултета. Максимална спратност планираних објеката је  

Су+П+5 и степен заузетости до 50%.  

Предвиђа се изградња објекта на углу улице Др Зорана Ђинђића и Булевара цара 

Лазара  за потребе Пољопривредног факултета, спратности Су+П+2. Даје  се могућност 

надоградње постојећег објекта Факултета техничких наука на парцели број 3663 до 

спратности Су+П+12 (постојећи објекат је спратности Су+П+9). Предвиђа се изградња 

објекта спратности П+2 којим би се остварила веза између објекта Ректората (парцела 

број 3663) и библиотеке Факултета техничких наука (парцела број 3664). 

 Такође, предвиђа се и друга фаза изградње објекта Природно - математичког 

факултета, на парцели број 3660/4, спратности П+1. Изградња објекта предвиђа се у 

складу са постојећом пројектном документацијом. 

На парцели број 3660/6, између Природно-математичког факултета и Факултета 

спорта и физичког васпитања, предвиђа се изградња објекта спратности Су+П+3.  

Предвиђа се проширење капацитета и доградња Факултета спорта и физичког 

васпитања. Између улице Др Симе Милошевића и постојећег објекта предвиђена је 

изградња сале намењене различитим спортским садржајима у складу са потребама 

корисника. 

На углу улица Др Илије Ђуричића и Др Симе Милошевића предвиђа се 

изградња објекта за потребе Департмана за грађевинарство, спратности Су+П+2+Пк. 

На парцелама бр. 3653/1, 3653/9 и 3653/10, а према Булевару цара Лазара, 

предвиђа се изградња дома за смештај студената докторских и мастер студија, 

спратности П+3 и пословног објекта спратности Су+П+2.  

Предвиђа се реконструкција постојећих и изградња нових спортских терена, као 

и уређење простора трибина фудбалског терена у оквиру „Ђачког игралишта“. 

Дозвољава се надоградња објекта Завода за здравствену заштиту студената до 

спратности П+4+Пк. 
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Више школе 

 

Виша техничка школа се налази у улици Школској 1, поред Електротехничке 

школе, на комплексу површине 0,3 ha. Објекти заузимају корисну површину од 3.200 

m
2
. У току школске 2008/09. године ову школу је похађало 1155 студената, што је за 

207 студената мање од вредности овог параметра за 1998. годину, с обзиром да су у том 

периоду у ову установу на прву годину била уписана чак 1362 студента. Површина 

објекта по студенту износи 2,8 m
2
, а површина комплекса по студенту је 2,6 m

2
, што је 

знатно испод нормативних вредности за овај параметар. 

Виша пословна школа се налази у улици Владимира Перића Валтера 4 у Новом 

Саду, у оквиру универзитетског комплекса, а део наставе се одвија и на III спрату 

објекта Средње машинске школе. Виша пословна школа уписала је у школској 2008/09. 

години 3.090 студената. Укупан корисни простор који заузима ова школа је око 4.400 

m
2
. 

Виша школа за образовање васпитача – Педагошка академија користи објекат 

Јеврејске општине. Корисна површина објекта је око 1.600 m
2
, на парцели површине 

око 2.700 m
2
. Године 2008. уписано је 769 студената, а стално запослених је 31. 

Корисна површина по студенту је 2,1 m
2
, што је знатно испод нормиране вредности. 

Према предлогу новог плана, на овом објекту предвиђена је доградња и проширење за 

око 1.180 m². 

У оквиру планираног проширења комплекса Епархије Сајлово планирана је 

изградња образовног верског објекта за потребе Епархије. 

 

4.3 Специјализовани центри – комплекс радио - телевизије 

4.3.1. Анализа постојећег стања 

Радио – телевизија Војводине, имала је седиште на Мишелуку, Каменички пут 

45, у објекту површине 22.000 m
2
 који је скоро у потпуности уништен у НАТО 

бомбардовању Новог Сада 1999. године. Тренутно седиште РТВ Нови Сад је у улици 

Игњата Павласа 3, Сутјеској 1 и Патријарха Рајачића у Петроварадину. 

 

4.3.2. Анализа важеће планске документације 

Према важећем планском решењу на подручју Бистрице, на углу Булевара 

Војводе Степе и Булевара Европе на површини од 2,13 ha могућа је изградња 

комплекса телевизије спратности од П+2 до П+4. 

 

4.3.3. Дефинисање програма  

Капацитети планираних садржаја ове намене задовољавају тренутне и будуће 

потребе у овој области. Потребне капацитете могуће је позиционирати и на осталим 

површинама намењеним за централне функције, уколико исте задовољавају све 

потребне критеријуме и нормативе за изградњу комплекса ове намене. 

 

4.4 Специјализовани центри – Новосадски сајам 
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4.4.1. Анализа постојећег стања 

Комплекс Новосадског сајма површине 22,85 ha, неправилног је облика и 

визуелно је подељен на два дела планираном саобраћајницом у продужетку улице 

Новосадског сајма. Општи део или северна целина је у функцији изложби током већег 

дела године, док је јужна целина мање у функцији изложбеног простора и више 

поприма карактер комерцијалних садржаја због просторне оријентације на планирани 

булевар. 

 

4.4.2. Анализа важеће планске документације 

Важећом планском документацијом предметни локалитет Новосадског сајма се 

задржава уз могућност изградње нових садржаја у складу са тренутним и процењеним 

потребама корисника. 

 

4.4.3. Дефинисање програма  

Важећом планском документацијом дефинисани су режими за задржавање, 

доградњу, изградњу и реконструкцију појединих објеката у складу са тренутним и 

планираним потребама корисника. 

Зона изградње нових објеката дефинисана је и уз планирани булевар. Ова 

површина намењена је изградњи полифункционалних садржаја, који треба да су у 

функцији изложбеног простора Новосадског сајма, а ван сајамских приредби у 

функцији спорта, комерцијалних садржаја, културних и сличних дешавања.  

Према програму који је дефинисан у складу са потребама корисника 

Новосадског сајма постојеће капацитете потребно је допунити доградњом постојећих и 

изградњом нових објеката укупне развијене површине од око 28.126 m
2
, како је 

приказано у наредној табели. 

 

Табела бр.26 – Анализа постојећих и планираних капацитета Новосадског сајма 

 Постојећи капацитети Планирани 

капацитети 

Разлика планираних 

и постојећих 

Развијена 

површина 

објеката (m
2
) 

60.597 88.723 28.126 

 

4.5 Специјализовани центри – Градско гробље 

4.5.1. Анализа постојећег стања 

Гробља представљају вид специјализованих центара градског нивоа, с 

обзиром да као категорија површина комуналне намене спадају у неопходне 

садржаје коју град као целина треба да има. 

Основни концепт организације и обликовања гробља као целине наглашен је 

пејзажним карактером. Сама основа гробља органски је постављена, са повезивањем 

свих потребних функција на целом комплексу, као и у односу на шири, околни простор. 
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Савремена гробља, нарочито на заталасаном терену, најчешће се обликују у пејзажном 

стилу, где се рационализација простора постиже геометарском организацијом, 

појединих њихових делова. Шумска гробља такође пружају посебне амбијенте, као 

основу за обликовање савремено конципираних гробаља. 

 

Градско гробље 

У равничарском пределу, какав је случај код Градског гробља, већи масиви 

вегетације имају улогу и амбијенталног, односно орографског фактора при формирању 

целине. Зелени заштитни појасеви постављени ободно и између појединих делова 

гробља чине основну матрицу формирања унутрашњег простора гробља, баријеру у 

односу на околне намене, те визуелну и микроеколошку улогу побољшања услова 

(заштита од ветра, осунчања, прејаких испарења и др.). 

Доминанта уређења простора очитава се у повезаности зелених масива, 

њиховим слободним груписањем. Елементи декоративног парковског уређења имају 

посебну изражајност на улазним деловима, око опроштајног трга и дуж главних, 

широких алеја у средишњем делу гробља. Уједно ови простори су наглашени дугим 

визурама преко изразитих партерних, травних простора. 

Просторна организација Градског гробља обезбеђује услове за изградњу и 

функционално уређење површина са следећим елементима:  

 

Целина I: 

- површина за сахрањивање – гробна поља I – VII; 

- главни гробни центар са крематоријумом и опроштајним тргом; 

- управна зграда и пословно технички блок; 

- спомен гробље; 

- спомен кућа; 

- колумбаријум и розаријум 

- шумско гробље; 

- озаријум 

- простор за одлагање земље и биљног отпада; 

- прилазни простор и паркинзи на Руменачком путу; 

- главна улазна капија са Руменачког пута; 

- систем алеја, стаза и колских приступа; 

- ограда око гробља; 

- зелене површине; 

- вртларија. 

Целина II: 

- површине за сахрањивање – гробна поља VIII – XIV; 

- гробна поља посебног обликовања; 
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- колумбаријум и розаријум; 

- шумско гробље; 

- озаријум; 

- објекат гробног центра II са опроштајним салама и тргом; 

- простор за изградњу опроштајних капела за више конфесија; 

- улазна капија II са улице Доње Сајлово, са продавницама цвећа; 

- паркинзи уз улицу Доње Сајлово; 

- систем пешачких и колских комуникација; 

- зелене површине; 

- вртларска кућа; 

- ограда гробља. 

 

Гробље на Алибеговцу 

Површина комплекса која је важећима Генералним планом намењена за гробље 

обухвата око 31,34 ha. Ради се о просторној целини левкастог облика која представља 

део платоа издигнутог над Алибеговцем (потес Ширине) на просечној надморској 

висини око 220 m. До данас реализација овог садржаја на терену није изведена. 

 

4.5.2. Анализа важеће планске документације 

 

Градско гробље 

Важећом планском документацијом предметни локалитет Градског гробља се 

задржава уз могућност изградње нових садржаја у складу са тренутним и процењеним 

потребама. 

 

Гробље на Алибеговцу 

Важећом планском документацијом утвђени су капацитети, у циљу решавања 

проблема сахрањивања не само на сремској страни града већ и ширег гравитационог 

подручја, имајући у виду да је период сахрањивања на Новом гробљу до 2017. године, а 

да се непосредно на грађевински рејон сремске стране града наслањају гравитирајућа 

насеља Лединци и Буковац. 

 

4.5.3. Дефинисање програма  

 

Градско гробље 

У оквиру реализоване целине I Градског гробља највећи део потребних 

објеката је реализован: главни гробни центар са крематоријумом, двораном 

опроштаја, мртвачницом, пратећим просторијама, надстрешницом и санитарним 

чвором. Уз главни улаз планиране су продавнице цвећа и друге опреме. Управа 

гробља позиционирана је непосредно уз улаз и паркинг са Руменачког пута. У 
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оквиру пословно-техничког блока на северном делу гробља, уз постојећи објекат 

механичарске радионице и трафо станице планирана је изградња гаража, магацина, 

радионица, сервиса и вртне опреме. Стална изложбена поставка узорака споменика 

и уређења гробних места планира се на делу вртларије и радионице за израду 

споменика.  

На проширењу дела гробља, целина II, планирана је изградња објекта: 

гробног центра II са опроштајним салама, боксовима за ковчеге (одар), расхладна 

комора, просторије за запослене, просторије за свештена лица, магацин опреме, сала 

за даће, санитарни чвор. У оквиру западне капије уз улаз II из улице Доње Сајлово 

планирани су следећи садржаји: продавнице цвећа и пратеће опреме, мањи 

угоститељски простор, санитарни чвор, портирница. У непосредној близини 

планирана је вртларска кућа са мањим магацинским простором. 

Колумбаријум је планиран на потесу западно од XI гробног поља, на 

постојећем бетонском путу. Озаријум или заједничка костурница је полуукопана 

хумка покривена земљом и травњаком за смештај посмртних остатака након 

времена почивања. Појединачне хумке (6,0 х 6,0 m) или њихови низови, планирани 

су на зеленим површинама између гробних поља. Потребе за изградњом костурнице 

биће изражене у каснијим фазама изградње и попуне гробних поља. У ове 

костурнице могу се пренети посмртни остаци и са других гробаља (након истека 

временског турнуса). 

 

Биланс планираних површина објеката целине II: 

- Гробни центар    3400 m
2
 

- Надстрешница       450 m
2 

- Улазна партија      700 m
2
 

- Пословно технички блок      300 m
2
 

- Колумбаријум    2600 m
2
 

- Зона изградње капела   4600 m
2
 

 

I – VII гробно поље ...................................................................................... 21,7 ha  

VII – XIX гробно поље ................................................................................. 14,4 ha 

Спомен гробље ............................................................................................... 1,5 ha  

Гробно поље посебног обликовања .............................................................. 1,8 ha  

Колумбаријум и розаријум ............................................................................ 1,1 ha  

Шумско гробље (на више пунктова) ............................................................ 1,2 ha  
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Вртларија. ........................................................................................................ 0,9 ha  

Зона капела ...................................................................................................... 0,5 ha  

Зоне изградње и објекти ........................................................................... 7.250 m
2
 

Површина гробља ................................................................................. 110,00 ha  

 

Капацитети коришћења гробља 

I – VII гробно поље (21,7 ha) .............................................. 86.800 гробних места 

VII – XIX гробно поље (14,4 ha) ........................................ 57.700 гробних места 

                                      Укупно: ................................. 144.500 гробних места  

 Попуна гробља зависи од стопе морталитета, начина сахрањивања, начина 

коришћења гробних места, времена почивања, обима кремирања и коришћења осталих 

гробаља у Новом Саду.  

Табела бр.27 – Анализа постојећих и планираних капацитета Градског гробља 

 Постојећи капацитети Планирани капацитети Разлика планираних и 

постојећих 

Развијена површина 

објеката (m
2
) 

4.072 10.600 6.528 

 

Гробље на Алибеговцу 

На основу анализе урбанистичке документације, основних циљева уређења и 

грађења овог дела града, програмских елемената плана као и анализе постојећег стања 

(природни услови, карактеристике терена, власничка структура земљишта и постојећа 

парцелација, стање саобраћаја) одређен је одговарајући тип и карактер гробља. 

Концепција идејног решења се заснива на геометријском начину обликовања односно 

ортогоналној основној структури гробних поља са костуром који чине саобраћајне 

површине (алеје, шетне стазе). Овакав просторни концепт је диктиран пре свега 

постојећом парцелацијом – великим "таблама" релативно правилних облика (постојећи 

виногради) и пољским земљаним путевима који су значајних димензија. 

У оквиру планираног комплекса новог градског гробља на Алибеговцу 

планирани следећи садржаји: површине за сахрањивање, мртвачнице са довољним 

бројем одељења и хладњачама, сале за комеморацију и опела, управна зграда, 

парковски обликоване просторе, сакрални трг, саобраћајне површине (алеје, шетне 

стазе, прилази гробљу, паркинзи), зелени заштитни појас и други садржаји. 

Однос површина за укоп и површина за пратеће функције: је 11,09 ha према 

20,26 ha што износи 35,37% према 64,62%. За планираних 45.000 становника и бруто 

површину гробног места од 4.0 m2 добија се период коришћења гробља од 52 године. 

За планираних 27.000 становника и 324 умрлих годишње добија се период коришћења 

од 85 година. 

Број гробних места од близу 20.000 је искључиво у оквиру гробних поља где се 

планира класично сахрањивање. Број гробних места у оквиру површина – гробних 
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поља специјалне намене (колумбаријум, дечје гробље, алеја урни, гробнице) износи око 

6400, а у оквиру заједничких костурница (розаријума) око 1500.  

 

4.6 Специјализовани центри – Железнички, аутобуски и ПТТ терминал 

 

4.6.1. Анализа постојећег стања 

 

 Железнички терминал 

Железнички терминал се састоји од путничке станице, старе и нове ранжирне 

станице. Сви поменути терминали припадају новосадском железничком чвору. Стара 

ранжирна станица као и ложионица су делимично измештени на нову локацију уз 

путничку станицу. У оквиру нове ранжирне станице се налазе: локомотивски депо, 

група за намирење, колска радионица и претоварни терминали. 

 

Аутобуски терминал 

Аутобуским терминалима у Новом Саду управља Јавно градско предузеће "Нови 

Сад" (ЈГСП "Нови Сад"). Предузеће тренутно има запослених 1250 радника и то 1180 

радника који раде на пословима организације и превоза путника на подручју Градске 

заједнице Нови Сад и општина Сремски Карловци. Беочин, Темерин и Жабаљ и 70 

радника који раде на пословима пружања станичних услуга. Мерено односом броја 

запослених на једно возило ЈГСП "Нови Сад" има коефицијент  5,2, што је нешто већи 

однос од светских стандарда. 

Са терминала Међумесна аутобуска станица (МАС) који функционише у заједно 

са железничким путничким терминалом на булевару Јаше Томића, свакодневно се 

организује око 840 полазака и исто толико долазака на линијама међумесног превоза. 

Станица за овај обим саобраћаја има 14 полазних и 5 долазних перона што није 

довољно за нормално функционисање ово Терминала. 

Терминал Приградског аутобуског саобраћаја (ПАС) који се налази у оквиру 

истог простора, представља „уско грло“ за одвијање саобраћаја, тим пре што се на овом 

простору налазе још и паркинг простор за потребе Железничке станице "Нови Сад". 

 

ПТТ терминал 

 Постојећи ПТТ терминал лоциран је на Грбавици поред комплекса Лиманске 

пијаце. Поред комплекса Најлон пијаце на Клиси постоји комплекс аутосервисне 

радионице радне јединице Нови Сад површине 3,16 ha, на коме су изграђени објекти 

бруто развијене површине 3.858 m
2
.  

 

4.6.2. Анализа важеће планске документације 
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Железнички терминал 

Важећим Генералним урбанистичким планом, постојећа путничка железничка 

станица и нова ранжирна станица се задржавају. 

Површина резервисана за железничке терминале је око 116,03 ha. 

 

Аутобуски терминал 

Важећим Генералним урбанистичким планом, постојећа МАС се задржава с тим 

да се предвиђа његово проширење. Проширење на 1,83ha је дефинисано урбанистичким 

пројектом међумесне аутобуске станице у Новом Саду из 2002. године. 

Важећим Генералним урбанистичким планом, постојећа ПАС се задржава. 

 

ПТТ терминал 

Важећом планском документацијом планирано је задржавање постојећег 

комплекса ПТТ терминала на Грбавици и проширење аутосервисне радионице на 

Клиси за око 4.000 m
2
. 

 

4.6.3. Дефинисање програма  

 

Железнички терминал 

Планирани развој железничких терминала је у оквиру простора већ планираних 

за овај вид превоза. Такође се планира потпуно измештање старе ранжирне станице са 

простора уз Булевар Европе на нову локацију,  чиме ће се овај простор ослободити за 

намене које су дефинисане у важећим плановима за то подручје. Површина нове 

ранжирне станице се планира на  96,83 ha. 

 

 

 

Аутобуски терминал 

Планирано је да у наредном периоду број запослених на једно возило ЈГСП 

"Нови Сад" буде са коефицијентом 4,5. У складу са тим, на МАС-и која тренутно броји 

70 запослених, у наредном периоду се очекује смањење броја запослених за око 10% 

што ће омогућити увођење нових технологија. Планира се и проширење постојеће 

МАС-е на 1,83 ha и то додавањем 8 нових полазно-долазних перона, 5 паркинг места за 

аутобусе итд. 

За ПАС је потребно обезбедити адекватан простор за 10 полазних перона за соло 

возила и 4 полазна перона за зглобна возила. Овај простор може се обезбедити на 

постојећој локацији захватањем, поред постојећег простора и дела парковске површине 

или резервације простора са друге стране пруге на локацији бившег „ Новотранса “, при 

чему је повезивање ова два простора могуће решити једним тунелом испод Железничке 

станице.Оваквом организацијом саобраћаја, на овом терминалу, растеретио би се Трг 

испред железничке станице и булевар Јаше Томића с обзиром да се велики број 

полазака управо организује са ових локалитета. Пробијање овог тунела би евентуално 
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било од значаја и за повезивање будућег трамвајског система у мрежу јавног превоза у 

Новом Саду.  

 

ПТТ терминал 

С обзиром на немогућност развоја постојећих капацитета на Грбавици, 

планирано је измештање основних функција поштанских садржаја на комплекс 

постојеће аутосервисне радионице на Клиси. На овај начин повећала би се бруто 

развијена површина простора за око 2.100 m
2
 и на овој локацији би био формиран 

главни поштански центар са 93 запослена лица. Постојећем поштанском центру на 

Грбавици је након изградње новог главног поштанског центра, могуће задржати  

намену за остале функције поште, или га је могуће пренаменити за друге јавне службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Специјализовани центри – Логистички центар 

4.7.1. Анализа постојећег стања 

Логистички центар позициониран је уз канал Дунав – Тиса - Дунав и на 

садашњем нивоу садржи лучке услуге и то: 

-  Претоваре расутих терета, 

-  Претоваре генералних терета 

-  Претоваре контејнера (до 27т) 

-  Складиштење палетизоване робе, 

-  Царина, 

-  Царинско складиште, 

-  Шпедитерске услуге.  Слика бр.3 –     Структура логистичког центра 
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У оквиру комплекса постоје: 

1– 3  Лучке порталне дизалице носивости      5t,12.5t и 27.5t 

4 Левкови за утовар расутих терета капацитета 400t/h 

5 Претоварни систем за истовар расутих терета са бункером 

6 Вертикални кеј 126m 

7 Коси кеј 674m 

8 Затворена складишта  44.000m² и 

9 Отворена складишта 100.000m². 

 

Следећи фактори утичу на планирање и дизајн логистичких центара: 

- Врсте производа чије складиштење и манипулисање ће се обављати у центру.  

- Врсте и димензије складишних и манипулативних јединица.  

- Капацитет центра.  

- Да ли планиране врсте производа захтевају неки посебан редослед обраде (FIFO, 

LIFO, итд.)  

- Да ли се очекују сезонске осцилације у токовима роба?  

- Планирани вид складиштења.  

- Оперативност.  

- Које све операције треба да буду омогућене у центру?  

- Да ли те операције и врста производа захтевају известан приоритет у 

складиштењу (нпр. лако кварљиве робе)?  

- Расположив простор и његова расподела.  

1 

1 

2 

4 

3 

2 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
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- Грађевинска ограничења у смислу висине објеката и у смислу захтева за 

носивошћу и уређењем тла. 

- Опрема: врста, капацитет и потребан број.  

- Безбедосне регулативе везане за врсте производа и вид складиштења.   

- Осигурање објеката и производа.  

- Инвестиције и поврат уложеног (Инвестициони капитал -  количина уложених 

средстава, повратни период -  време повраћаја уложених средстава 

годишњи однос повраћаја улагања у %). 

 
 Слика бр.4 – Фазе избора погодне локације за изградњу логистичког центра 

4.7.2. Анализа важеће планске документације 

Важећим Планом детаљне регулације радне зоне Север III у Новом Саду је за 

логистички  (робно – транспортни) центар резервисана површина од 14,0 ha. 

Логистички центар састоји се из више технолошко - просторних целина: 

1. Терминал за друмско теретна возила  

Терминал за друмско теретна возила састоји се од паркинг простора који треба 

да се реализује као јединствен комплекс, са "HUCKE - PACK" терминалом  у  близини  

пословно управљачког центра. Основна функција овог терминала је пријем, чување и 

опслуживање возила која чекају на утовар или истовар, или на улаз у простор за 

царињење, затим  која су у  транзиту или чекају на сервисирање и одржавање. У склопу 

овог терминала планиран је објекат радионице за поправку и одржавање возила. 

2. "HUCKE-PACK" терминал 

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

систем подразумева комбинацију друмско-железничког транспорта где се друмска 

возила или делови тих возила (приколице) на једном делу пута превозе  средствима 

железничког транспорта.  

3. Контејнерски терминал 

Контејнерски терминал је лоциран у североисточном делу зоне, уз  оперативну 

обалу Луке "Нови Сад". У њему се обављају следећи процеси: пријем и  отпрема 

контејнера водним, железничким и друмским транспортом, претовар, одлагање и 

складиштење контејнера, затим пуњење и пражњење, као и пријем, опслуживање и 

отпрема  фриго контејнера. 

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

претоварни систем у коме се средствима водног транспорта (брод барже и сл.) превозе 

комплетна средства друмског транспорта или њихови делови (приколице). При томе се 

примењује хоризонтални начин утовара друмских средства на  пловне јединице. 

Бродови "Rо-Rо" система морају имати посебну опрему за повезивање палубе са 

обалом (бродске рампе), а и пристаништа морају бити снабдевена косим рампама на 

којима се врши пристајање пловних јединица."Rо-Rо" терминал лоциран је на ушћу 

kанала у Дунав. 

5. Складишни подсистем  

У оквиру складишног подсистема обављају се операције пријема, чувања и 

опслуживања роба у време неравномерности транспортних ланаца. Чине га отворена и 

затворена складишта. Она су на предметном простору углавном изграђена и у функцији 

су. Планира се изградња једног затвореног и део отворених складишта. Зависно од 

технолошких захтева, у овом подсистему могуће је применити режим слободне зоне." 

6. Пословно управљачки центар  

Један од садржаја Робно-транспортног центра је пословно-управљачки и 

услужни центар у оквиру кога се налази управа РТЦ-а, шпедиција, представништва 

транспортера, царинска служба и служба обезбеђења и услуге у области трговине, 

угоститељства  и ПТТ-а. Предлог за лоцирање овог центра је простор западно од 

затвореног царинског складишта. Локалитет је повољан јер заузима скоро 

централни положај у односу на остале садржаје. Расположиви простор по величини 

одговара садржајима центра и може се сматрати да постојећа надстрешница неће 

бити  препрека да се изгради објекат за обједињавање свих  логистичких функција у  

дистрибуцији и транспорту. 

Од стране ЈП „Урбанизам“ је 2004. године израђена Студија о условима 

оправданости изградње Робно – транспортног центра у Новом Саду у оквиру које је 

разматрана могућност изградње овог садржаја за три могућа сценарија привредног 

развоја. Анализом сценарија очекиваног развоја оправданост изградње се оцењује као 

задовољавајућа, што указује на чињеницу да је, уколико постоји искрено и јасно 

опредељење ка политици прогреса и унапређења привредних односа, потребно 

предузети даље кораке у циљу реализације изградње логистичког центра.    

 

 

 

4.7.3. Дефинисање програма  

У оквиру пројекта Министарства за науку и технологију под називом „Токови 

роба у Дунавском региону, инфраструктура, ЕУ и локални логистички центри, 

ефективност контејнерских терминала, утицај управљања на техничке перформансе и 

век трајања контејнерских дизалица за речне луке“ израђеног од стране Факултета 

техничких наука у Новом Саду за изградњу логистичког центра дефинисане су следеће 

локације:  

1. Ранжирна станица – железички терминал, са контејнерским терминалом и 

складиштима са комисионирањем. 

2. Лука Нови Сад – постојећа локација 
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3. Лука Нови Сад  - планирано проширење – Логистички центар Нови Сад – 

Европа - Азија. 

   Слика бр.5 – Лок. логист. центра 

У оквиру пројекта анализирана је трансформације Луке Нови Сад, као јавног 

сектора у део логистичког центра Нови Сад, који је опет део логистичке зоне Нови Сад. 

Поред Ранжирне станице која треба да прерасте у Железнички терминал, логистички 

центар чине локације Луке Нови Сад, која треба да садржи еколошки прихватљиве 

садржаје и у наредно време са додатним логистичким услугама. На локацији источно 

од Рафинерије предвиђено је проширење Луке за делатности које са еколошког аспекта 

нису за постојећу локацију и за логистички центар Европског значаја, обзиром на 

растући ток роба (првенствено контејнера) између Европе и Азије, што Дунаву даје 

посебан значај. 

 

Логистички центар – ЛУКА Нови Сад 

 

У скорије време на овој локацији треба да се обављају претовар и складиштење 

са додатним логистичким услугама: 

 

1. Контејнерски терминал приближног капацитета 2.000 ТЕУ са контејнерском 

дизалицом и портланим слагачем који би служили и за генералне терете већих 

габарита. 

2. Силос за житарице од 20.000t подићи ће ниво услуга, 

2 1 
3 
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3. Ро - Ро и аутомобилски терминал са рампом, првенствено је намењен за 

претоваре пољопривредне механизације (и сличне покретне опреме), 

аутомобила из увоза и по потреби камиона. На овом простору планирано је и 

складиште регалног типа за нове аутомобиле. У оквиру логистичког центра 

предвиђено је и складиште регалног типа за прехрамбене производе (са и без 

хлађења) од око 10.000 палетних места. Постојећа складишта потребно је 

модернизовати тако да пружају додатне логистичке услуге.  

 
Слика бр.6 – Графички приказ логистичког центра у оквиру Луке Нови Сад 

 

Нови Сад – Европа – Азија логистички центар 

 

Пошто је трансформација робно-транспортних центара у логистичке центре већ 

одавно обављена у области горњег тока Дунава и Рајне, Србија се мора у том смислу 

прилагодити и хармонизовати. Нарочито је значајно увођење додатних логистичких 

услуга, које запошљавају капацитете. С обзиром на токове роба и контејнера на 

релацији Азија-Европа, нова локација луке би могла бити Азија логистички центар. 

Овај центар би требало да садржи контејнерски терминал европског регионалног 

значаја, капацитета око 5.000 ТЕУ са свим логистичким услугама (деконтејнеризација у 

реглана складишта). Овим логистичким центром би биле обухваћене следеће услуге: 

чишћење празних контејнера, репарација, сертификација контејнера са посебним 

просторима за празне контејнере. Посебне целине су терминал за расуте терете који 

еколошки нису погодни на постојећој локацији као и терминал за опасне терете. 

Логистички центар би требало да садржи поменута складишта (до 20.000 палетних 

места) са комисионирањем. Такође је потребан и простор за предузећа која оплемењују 

увозно извозне робе и сл. 

 

1 

3 

2 
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Слика бр.7 – Графички приказ логистичког центра Нови Сад – Европа - Азија 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. УПОРЕДНА АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА НА 

ПРИМЕРИМА НОВОГ САДА, НИША И РИЈЕКЕ 

  

У циљу провере дефинисаних капацитета централних функција урађена је 

упоредна анализа ових параметара за Нови Сад, Ниш и Ријеку. Пример Ниша је узет 

као упоредни, с обзиром да је на територији Србије овај град најближи по величини 

Новом Саду и да је за њега у току усвајање новог генералног урбанистичког плана. 

Пример Ријеке је узет као упоредни с обзиром: да се налази у суседној држави коју 
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такође карактеришу процес транзиције и сличне политичко – економске прилике, да је 

овај град био анализиран Студијом центара града коју је ЈП „Урбанизам“ 1983. године 

израдио за потребе тадашњег генералног плана и да је тада Ријека по броју становника 

била приближно једнака Новом Саду. У међувремену се због актуелне политичке 

ситуације број становника Ријеке смањио, а број становника Новог Сада, 

обрнутопропорционално повећао.   

Упоредном анализом капацитета централних функција на примерима Новог 

Сада, Ниша и Ријеке може се закључити следеће: 

- Најнижи параметри констатовани су за град Ријеку, осим броја 

запослених чији је просек по хектару највећи. И поред тога у Ријеци су за централне 

функције пројектоване знатно мање површине у односу на остала два града. 

- Ниш, иако приближно једнак Новом Саду по броју становника, захвата 

већи грађевински рејон и карактерише га знатно већа површина намењена за 

централне функције. Ово је вероватно последица величине површине, односно тежње 

да цела територија буде покривена садржајима ове намене. 

- Нови Сад се према анализираним параметрима може сврстати између 

остала два града. Површине комплекса примарних и осталих центара по становнику, 

као и индекс њихове опремљености у складу су са нормативним вредностима. 

 

Табела бр.28 –  Анализа планираних капацитета централних функција  за Нови Сад,       

Ниш и Ријеку 

 

Град Нови Сад Ниш Ријека 

Просторни обухват 

грађевинског рејона (ha) 
10.910 16.051 4.335 

Тренутни број становника 281.791 254.164 143.817 

Прогнозирани број 

становника до 2030. 

године  

291.282* 261.675**** 160.000 

Површина градских 

центара (ha) 
454,10 617,00 95,51 

Учешће градских центара 

у укупном простору (%) 
4,2 3,8 2,2 

Површина градских 

центара по становнику 

(m
2
/станов.) 

15,60 23,58 5,97 

Површина комплекса 

примарних центара 
264,6 220,00 59,7 

Површина комплекса 

примарних центара 

по становнику 

(m
2
/станов.)

 

9,08 8,41 3,74 

Површина комплекса 

осталих центара** 
72,3 397,00 8,42 

Површина комплекса 2,48 15,17 0,52 
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осталих центара по 

становнику (ha) 

Број становника који 

гравитирају осталим 

центрима*** 

118.900 163.113 119.300 

Индекс опремљености 

осталих центара 
608 2.433 70 

Број запослених 112.601 55.118 70.000 

Број запослених по ha 10,3 3,4 16,4 

 

* Према прогнози константног фертилитета Студије демографског развоја Града Новог 

Сада и његових насеља до 2059. године, Бранислав С. Ђурђев, Нови Сад, 2009. године 

** Остали центри не подразумевају специјализоване центре 

*** Рачунато за радијус 500-700m 

**** Прогноза до 2025. године, према подацима исказаним у Нацрту Генералног 

урбанистичког плана града Ниша до 2025. године, ЈП „Завод за урбанизам Ниш“, 2010. 

године 

** 

 

6. УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА СА РЕЗУЛТАТИМА 

СТУДИЈЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА, ОБЛИКОВАЊА, ЗЕЛЕНИЛА, 

ЈАВНИХ СЛУЖБИ И СПОРТА 

  

Упоредна анализа мреже централних функција са мрежама пословања на 

улазним правцима, тргова, зеленила, јавних служби, дечијих игралишта и спорта, 

указује да сви ови садржаји представљају јединствену мрежу града. Након формирања 

свих потребних намена и на сремској страни града, биће остварене везе унутар целог 

градског система, као и везе града са ужом и широм околином.  

Мрежу градских центара није могуће посматрати искључиво као издвојен 

систем, с обзиром да њу употпуњавају сви наведени комплементарни садржаји. На тај 

начин могуће је постићи контитуитет у простору, а самим тим и побољшати 

функционисање града, као организма који се временом развија. 

 

 

 

 

 

7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Након анализе постојећег стања, важеће планске документације, нормативних 

вредности, демографских пројекција и потреба корисника у овој области утврђена је 

мрежа садржаја централних функција и дефинисани су нумерички показатељи који 

илуструју графичке податке приказане предложеном мрежом. 
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Табела бр.29 - Анализа планираних капацитета према врстама централних функција 

 

Анализа планираних капацитета према врстама централних функција 

Врста централних функција Површина намењена за  

централне функције (ha) 

Удео у 

грађевинском рејону  

(%) 

Стари градски центар 35,2   

Петроварадинска тврђава 16,6   

УКУПНО ТРАДИЦИОНАЛНИ ЦЕНТРИ 51,8 0,47 

Лиман 3,2   

Бистрица 6,8   

Детелинара  2,9   

Клиса 4,3   

Укупно постојећи зонски центри 17,2   

Ранжирна станица 13,6   

Мишелук 13,7   

Укупно планирани зонски центри 27,3   

УКУПНО ПОСТОЈЕЋИ И ПЛАНИРАНИ ЗОНСКИ ЦЕНТРИ 44,5 0,41 

Булевар Ослобођења 25,2   

Футошки правац 25,5   

Темерински правац 19,2   

Укупно линијски центри са централним функцијама 69,9   

Линијски центри са пословним приземљем  112,8   

УКУПНО ЛИНИЈСКИ ЦЕНТРИ  182,7 1,67 

Универзитет 21,1   

Сајам 15,1   

Клинички центар 64,7   

Радио - телевизија 6,1   

Железнички, аутобуски и ПТТ терминал 13,2   

Логистички центар 46,2  

Гробља 141,3  

УКУПНО СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ЦЕНТРИ 307,7 2,82 

УКУПНО ОСТАЛИ ЦЕНТРИ 72,3 0,66 

УКУПНО 659,2 6,04 

 

Предложена мрежа уклапа се и са нормативним вредностима које су дефинисане 

у овој области. Применом норматива од 0,33 ha примарног центра на 1000 становника 

добија се потребна површина примарног центра за прогнозирани број становника до 

2029. године од 96,1 ha. Предложеном мрежом површина примарних центара 

(традиционалних и зонских) износи 96,3 ha, што се у потпуности уклапа у површину 

израчунату применом нормативних вредности. С обзиром да према нормативним 

вредностима површина примарног центра заузима 50-70% укупних потреба 

општеградског центра, може се закључити да је за прогнозирани број становника на 

предметном подручју потребно планирати централне функције на површини од 192,6 

ha. С обзиром да је предложеном мрежом за ову намену планиран 351,3  ha предметног 

простора, може се закључити да ће планирани капацитети у потпуности задовољити 

будуће потребе и у случају да реализација не буде потпуна.  
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Табела бр.30 - Сумирање капацитета садржаја централних функција 

Број Параметар Површина (ha) 

1 Површина примарног центра према 

нормативима* 
96,1 

2 Планирана површина центра 96,3 

2-1 Разлика између планиране и нормиране 

површине примарног центра 
0,2 

3 Површина општеградског центра према 

нормативима* 
192,6 

4 Планирана површина општеградског 

центра 
351,3 

4-3 Разлика између планиране и нормиране 

површине општеградског центра 
158,7 

 

*  Приликом прорачуна нормираних вредности узет је прогнозирани број 

становника до 2029. године, према пројекцији константног фертилитета, и примењена 

је формула која гласи површина примарног градског центра = 0,33 ha x 1000 

становника. 

 

Упоредном анализом капацитета централних функција које су планиране 

генералним плановима рађеним 1985, 2001 и 2010. године може се утврдити да су 

максимални капацитети планирани 2001. године с обзиром на значајне политичке, 

економске, а самим тим и просторне промене које су претходиле у том периоду.  

 

Табела бр.31 - Анализа капацитета централних функција 1983, 2000. и 2010. године 

Анализирана 

година 1985. 2001. 2010. 

Повр. грађ. рејона 11.700 10.910 10.910 

Врста центра Површина 

комплекса 

(ha) 

Процентни 

удео у 

грађевинском  

рејону (%) 

Површина 

комплекса 

(ha) 

Процентни 

удео у 

грађевинском  

рејону (%) 

Површина 

комплекса 

(ha) 

Процентни 

удео у 

грађевинском  

рејону (%) 

Општеградски 

центри 
164 1,4 433 4,0 351 3,2 

Специјализовани 

центри 
257 2,2 104 1,0 308 2,8 

УКУПНО 421 3,6 537 5,0 659 6,0 

 

График бр.7 -  Анализа капацитета централних функција 1985, 2001. и 2010. 

године 
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Искуства која смо стекли анализом параметара у последњој деценији кроз 

израду и реализацију нове планске документације указују на потребу за смањењем 

планираних капацитета централних функција, што се првенствено односи на 

капацитете општеградских центара. Анализа реализације садржаја ове намене показала 

је, да је у области линијских центара реализација у највећем броју случајева сведена на 

пословање у приземним етажама објеката као максимални проценат пословних 

садржаја. Већа тржишна тражња за стамбеним простором у односу на пословни, 

комплетна комунална опремљеност локалитета у реализованим стамбеним зонама, 

недостатак финансијских средстава за реализацију садржаја културе, образовања и 

здравства, једни су од многобројних фактора, који су утицали на смањену потребу за 

централним садржајима. У складу са наведеним утицајним факторима који су 

карактеристични за ову област, предложена мрежа садржаја централних функција у 

највећој мери базирана је на решењима из важеће планске документације, која је 

настала као резултат анализе постојећег стања на терену и актуелних потреба 

корисника простора.    

Шематски приказано централне функције обухватају:  

- традиционалне центре (Стари градски центар и Петроварадинска тврђава),  

- зонске центре (Лиман, Стара ранжирна станица и Мишелук) и  

- локалне центре. 

 

Ови центри повезани су: 

- прстенасто: 

- примарни саобраћајни прстен (који чине: Булевар Михајла Пупина, 

Прерадовићева улица у Петроварадину, Новосадски пут и улица Војводе 

Путника у Сремској Каменици, Булевар Европе, улица Корнелија 

Станковића, Булевар Јаше Томића и улице Косте Шокице, Филипа 

Вишњића и Косовска), 

- секундарни саобраћајни прстен на бачкој страни града (Булевар цара 

Лазара, Сомборски Булевар, Булевар кнеза Милоша, Јована Дучића и 

Европе, улице Облачића Рада, Руменачка, Партизанска и Венизелосова и 

Кеј жртава рације) 



 82 

- секундарни саобраћајни прстен на сремској страни града који представља 

проширење примарног (улице Прерадовићева и Рачког, Институтски  и 

Фрушкогорски пут).  

- линијски: 

- примарни линијски центар Булевар Ослобођења, 

- секундарни линијски центри (Футошки, Темерински и Руменачки правац, 

приобални правац). 

   

Након свеобухватне анализе предметног простора може се закључити следеће: 

- Важећом планском документацијом планиране су површине и 

дефинисани услови за изградњу општеградских центара у складу са важећим 

нормативима у овој области. На основу ових података формирана је мрежа, која је 

коригована само у сврху повезивања свих садржаја у јединствену градску мрежу. 

- Као најзначајнија карактеристика постојећег стања истиче се пословање у 

приземљима објеката као максимални удео пословања у општеградским линијским 

центрима, односно најзаступљенији вид ове намене приликом реализације. 

- С обзиром да планирани капацитети у области саобраћаја задовољавају 

будуће потребе, у циљу ефикаснијег саобраћајног повезивања центара, односно 

решавања проблема стационарног саобраћаја, као незаобилазног елемента у планирању 

централних функција потребно је: формирати саобраћајни прстен одговарајућег 

протока, обезбедити одговарајући број паркинг места уз садржаје градског центра у 

складу са дефинисаним нормативима, реализовати планиране гараже које тангирају 

саобраћајни прстен у циљу решавања стационарног саобраћаја. 

- Планирање простора по мери човека у смислу његовог димензионисања, 

озелењавања и повезивања са околином, представља један од примарних циљева у 

области централних функција и знатно утиче на формирање одговарајућег идентитета 

простора. 

- У оквиру општеградских центара могуће је планирати следеће намене, 

односно делатности: трговину на мало, канцеларијски простор, услужно занатство, 

угоститељство, садржаје културе, органе градске управе, садржаје образовања, 

здравства и социјалне заштите, просторе стамбене намене у одређеном проценту. У 

оквиру општеградских центара није дозвољено планирање следећих делатности: свих 

делатности са листе I пројеката за које је обавезна израда процене утицаја на животну 

средину и делатности са листе II за које надлежна служба процени да је потребна 

израда процене утицаја на животну средину, свих делатности које угрожавају животну 

средину и негативно утичу на здравље људи, као и делатности које спадају у примарне 

и секундарне индустријске гране. 

- Иако, у форми у којој се данас реализују, тржни центри представљају 

специфичан вид градских центара, њихова изградња углавном је везана за подручја 

намењена пословању на улазним правцима, с обзиром да често захтевају веће 

површине, а да је матрица нашег града у значајној мери већ дефинисана. С обзиром да 

је већина тржних центара реализована у овој намени и да је тиме заузето само 12,7% 
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укупно планираних капацитета, може се закључити да на посматраном подручју има 

значајног просторног потенцијала за изградњу тржних центара уз саобраћајне правце 

на улазу у град. 

 -  С обзиром на реализоване садржаје у оквиру централних функција у 

смислу да су садржаји културе врло ретко реализовани у односу на комерцијалне 

садржаје, потребно је посебну пажњу посветити овом проблему. Једна од могућих мера 

је планирање садржаја културе на земљишту које није у приватном власништву чиме би 

бар једним делом била олакшана њихова реализација. 

 - Планирање површина специјализованих центара вршено је углавном на 

основу конкретних потреба и у складу са њима израђених програма надлежних 

институција. У последњој декади је за скоро све просторе специјализованих центара 

израђена урбанистичка документација којом су детаљно дефинисани услови за 

конкретне просторе. Нови услови дефинисани су за комплекс Радио – телевизије, ПТТ 

центра и Логистичког центра, аутобуског и железничког терминала, према њиховим 

тренутним и будућим потребама.  

 

Истовремено током израде ове студије јавила су се и одређена питања, на које је 

могуће одговорити вишеструким решењима. Ова питања односе се на следеће 

проблеме: 

- Да ли урбанистичке параметре општеградских центара треба дефинисати на 

нивоу: блока или парцеле? 

- Који однос пословања и становања треба условити у намени општеградских 

центара: 100 према 0%, 70 према 30% или 50 према 50%? 

- Шта треба дефинисати као намену за простор јужно од Футошког пута и за 

део радне зоне Запад?  

-  Колики индекс изграђености треба условити, с обзиром да је подзаконским 

актом овај параметар лимитиран на 4,2? 

 На наведена питања могуће је дати следеће одговоре: 

- Може се задржати формулација из важећег Генералног плана која гласи: 

„Критеријуми се примењују на нивоу хомогене целине коју може 

представљати подручје, група блокова, блок или део блока. Критеријуми се 

примењују и на парцели, унутар одговарајућег облика становања, врсте 

центра, делатности, уз могућа одступања која ће се утврдити планом детаљне 

регулације.“ 

- С обзиром на тренутне тржишно економске прилике које диктирају повећану 

тражњу за стамбеним у односу на пословни простор, једно од решења за 

дефинисање учешћа садржаја пословне намене у односу на стамбени 

простор, је етапно постизање жељеног односа. У првој фази би минимални 

удео пословних садржаја у општеградским центрима био 50%, са тежњом да 
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се у будућности достигне минимални удео ове намене од 70%. Друго решење 

је задржавање критеријума утврђених важећим Генералним планом по 

којима је минимални удео пословне намене у оквиру општеградских центара 

70%, а достизање ове вредности може се вршити фазно. 

- Простор јужно до Футошког пута могуће је наменити или за општеградски 

центар или за пословање на улазним правцима, с обзиром да овај простор 

полако губи карактер радне зоне. 

- Усклађивање урбанистичких параметара са вредностима исказаним у 

наведеном правилнику није неопходно, с обзиром да се овај пропис 

примењује у случајевима када не постоји важећи план и да у члану 201. 

Закона о планирању и изградњи није наведено да надлежни министар ближе 

прописује предметне параметре доношењем одговарајућег подзаконског 

акта. 
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Сада'', бр. 39/2006 – пречишћен текст), 

- Подаци и бројке, Извештај о раду Универзитета у Новом Саду у 2008. години, 

Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2000. године, 

- Уредба о плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС“, бр. 

42/2006, 119/2007, 84/2008 и 71/2009), 

- Параметри и критеријуми за планирање и програмирање стамбених насеља, 

''Југинус'' и ''Урбис'', Београд, 1977. године,  

- Публикација Савезног завода за урбанизам и стамбена питања, Београд, 1968. 

године, 

- Мр М. Маретић, „Истраживање градских центара“, Загреб, 1976. године, 

- M.Castells, „The Urban question“, Pitmanpress, Bath, 1977. година, стр.222, 

- Студија зелених и рекреативних површина, Пољопривредни факултет 

Универзитета у Новом Саду, 2009. године, 

- Нацрт Генералног урбанистичког плана града Ниша до 2025. године, ЈП „Завод 

за урбанизам Ниш“, 2010. године, 

- Генерални урбанистички плана града Ријеке, Јавна установа "Завод за просторно 

уређење Приморско-горанске жупаније", Ријека, 2007. године 

- Мр Наташа Даниловић Христић, „Нови универзални јавни простори“, АГ 

Магазин број 2, Београд, 2008. године.   

- Факултет техничких наука Нови Сад, Пројекат „Токови роба у Дунавском 

региону, инфраструктура, ЕУ и локални логистички центри, ефективност 

контејнерских терминала, утицај управљања на техничке перформансе и век 
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трајања контејнерских дизалица за речне луке“, Министарство за науку и 

технологију, Београд, 2010. године. 

- Студија о условима оправданости изградње Робно – транспортног центра у 

Новом Саду, ЈП ''Урбанизам'' Завод за урбанизам, Нови Сад, 2004. године. 

- Сва остала планска документација која важи за предметно подручје. 

 

Остали извори информација: 

- званичне интернет презентације (министарстава, секретаријата, Града Новог 

Сада) 

- званични подаци добијени од надлежних органа Градске управе Нови Сад, као и 

надлежних Покрајинских секретаријата. 

- подаци из документације ЈП ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад и 

- дневна штампа. 
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ПРИЛОЗИ: 

Прилог бр.1 – Састав и површине Клиничког центра Војводине 

 

Објекат бр. 1 Институт за Хирургију саграђен 1908. године састоји се од: 

 - сутерена   површине 759 м
2
 

 - високи партер површине 759 м
2
 

 - I спрат  површине 749 м
2
 

    Укупно:      2.267 м
2 

 

 Објекат бр. 2 Клиника за Урологију , максиофацијална и пластична хирургија 

саграђена је 1912. године, састоји се од: 

 - сутерена   површине 440 м
2
 

 - високи партер површине 440 м
2
 

 - I спрат  површине 440 м
2
 

    Укупно:      1.320 м
2 

 

 Објекат бр.3 Клиника за Неурохирургију, Васкуларну хирургију и Реанимацију, 

саграђена је 1912. године, састоји се од: 

 - сутерена   површине 792 м
2
 

 - високи партер површине 396 м
2
 

 - I спрат  површине 396 м
2
 

    Укупно:      1.584 м
2 

 

 Објекат бр.4 Клиника за Ортопедију саграђена 1926. године, састоји се од: 

 - сутерена   површине 443 м
2
 

 - I спрат  површине 443 м
2
 

 - мансарда  површине 150 м
2
 

    Укупно:      1.036 м
2 

 

 Објекат бр. 5 Клиника за кожне-венеричне болести саграђена је 1926. године, 

састоји се од: 

 - подрум  површине   34 м
2 

 - приземље  површине 222 м
2
 

 - I спрат  површине 222 м
2
 

 - II спрат  површине 222 м
2
 

    Укупно:         700 м
2
 

Објекат бр.7 и 8 Клинике за очне и Клиника ОРЛ саграђена 1926. године 

 Објекат бр. 7 

 - приземље  површине 207 м
2
 

 - I спрат  површине 275 м
2
 

 - II спрат  површине 275 м
2
 

    Укупно:         757 м
2 
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Објекат  бр.8 

 - сутерен  површине 463 м
2 

 - високи партер површине 463 м
2
 

 - I спрат  површине 463 м
2
 

    Укупно:      1.389 м
2 

 

 Објекат бр. 9  Оделење за дијализу саграђен 1978. године, састоји се од: 

 - приземља  површине 589 м
2
 

 - I спрат  површине 531м
2
 

    Укупно:        1120 м
2 

 

 Објекат бр.11 Клиника за рехабилитацију саграђена 1963. године, састоји се од: 

 - сутерен  површине  934 м
2 

 - приземље  површине       1709 м
2
 

 - I спрат  површине       1065 м
2
 

 - II спрат  површине  854 м
2
 

    Укупно:        4.559 м
2 

 

 Објекат бр.12 Институт за интерне болести саграђен 1963. године састоји се од: 

 - приземље  површине 638 м
2
 

 - I спрат  површине 625 м
2
 

 - II спрат  површине 625 м
2 

 
- III спрат  површине 625 м

2
 

 - IV спрат  површине 625 м
2
  

    Укупно:       3.138 м
2 

 

 Објекат бр. 13 Дијагностички центар у изградњи. Започет 1990. године. 

Наменска квадратура од око 20.000 м
2
. У току 2008. године издата је урбанистичка 

документација за 10.387 м
2 

. 

 

Објекат бр. 14 и 15 Клиника за инфективне болести саграђена 1926. године, 

састоји се од: 

Објекат бр. 14 

 - сутерен  површине  130 м
2 

 - високи партер површине 218  м
2
 

 - I спрат  површине 218 м
2
 

 - мансарда  површине 197 м
2
 

    Укупно:         763 м
2 

 

 

Објекат бр. 15 састоји се од: 

 - сутерен  површине 219 м
2 

 - високи партер површине 219  м
2
 

 - I спрат  површине 219 м
2
 

 -II спрат  површине 219 м
2
 

    Укупно:         876 м
2 
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Објекат бр. 17 Нова поликлиника саграђена 1938. године, састоји се од: 

 - сутерен    

 - I спрат    

 - II спрат   
 

 
- III спрат   

 - IV спрат   

 - V спрат   Укупно:       8.200 м
2 

 

Објекат бр. 20 Институт медицинских служби  

Радиологија саграђена 1970. године, састоји се од: 

 - приземље  површине 1062 м
2
 

 - I спрат  површине   940 м
2 

 
- II спрат  површине  1240 м

 

 - III спрат  површине   162 м
2
  

    Укупно:        3.404 м
2 

 

Објекат бр. 32 Завод за патологију, саграђен 1952. године, састоји се од: 

- приземља   површине 213 м
2 

 

Објекат бр. 33 Завод за судску медицину, саграђен 1962. године, састоји се од: 

- подрум  површине   62 м
2 

 - приземље  површине 222 м
2
 

- I спрат  површине 222 м
2 

 

    Укупно:         538 м
2 

 

 Објекат бр. 22 Завод за патологију, саграђен 1976. године, састоји се од: 

- приземља   површине 505 м
2 

 

 Објекат бр. 21 Институт за НПК неурологију, психијатрију и ментално здравље, 

саграђен 1964. године (психијатрија), 1968.године 

 Неурологија састоји се од: 

  - приземље  површине 2990 м
2
 

 - I спрат  површине 2455 м
2
 

 - II спрат  површине 1430 м
2
  

    Укупно:        6.875 м
2 

 Објекти за гинекологију и акушерство саграђени од 1930 до 2009. године укупне 

површине од 5.905 м
2
 

 Објекат Ортопедије (Главица) саграђен 1936. године на површини од 10.000 м
2
. 
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