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1. УВОД 
 

Израда ове студије становања један је од низа стручних послова који претходе 
изради новог генералног плана града, односно ревизији важећег Генералног плана гра-
да Новог Сада до 2021. године (у даљем тексту: Генерални план). Израда различитих 
студија и анализа првенствено ће се користити као документациона основа за израду 
новог генералног плана. Циљ је да се добију подаци о стању и капацитетима основних 
функција у простору града, као и да се истакну потребе и пруже смернице за даљи раз-
вој, као полазне основе за нови генерални план. 

Ова студија анализира становање, основну функцију сваког насеља, која прос-
торно заузима највећу површину града. Од доношења важећег Генералног плана  (2000. 
године) функција становања се развијала у одређеним правцима чиме је дошло и до 
различитих промена у изграђеним структурама града и начину коришћења простора 
града. Правце развоја и настале промене потребно је сагледати и оценити, и проверити 
капацитете, али и тенденције будућег развоја.  
 
1.1. Циљ и метод израде студије 
 

Задатак студије: 
- утврђивање стања функције становања на целој територији Града Новог Сада,  

(капацитети, густине становања, величина стана, однос са другим функцијама…) 
- детаљнија анализа појединих простора са реализованим новим стамбеним цели-

нама, са циљем  сагледавања квалитета живота у њима (структура објеката, зау-
зетост, индекс изграђености, квалитет становања – удео пратећих, нестамбених 
садржаја…), 

- дефинисање потреба, проблема и потенцијала,  
- дефинисање циљева развоја и указивање на могуће правце даљег развоја стано-

вања на територији града. 
 

Основни циљ студије становања је утврђивање стварних последица стамбене изгра-
дње у последњој деценији, на простор и квалитет живљења у граду, што треба да 
послужи за постављање смерница за будући развој ове функције. 

 
 
 
Метод израде студије чини анализа градског простора, од општег: град - насеља, 

ка посебном: стамбене зоне - мање урбане целине - блокови (група блокова). Простор 
се анализира кроз урбанистичке показатеље и друге релевантне параметре, који су 
примењени у зависности од просторног нивоа који се анализира. Како би се нагласиле 
тенденције промена, користи се упоређивање релевантних података из ранијих перио-
да, али основ су подаци прикупљени за потребе важећег генералног плана (пресек око 
2000. године) и садашњи подаци (за 2009. годину). Такође, ради сагледавања располо-
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живих капацитета, користе се подаци из важећих урбанистичких планова и планова у 
изради, рађених за територију града.  

На општем нивоу посебно је анализиран и економски аспект развоја функције 
становања, са посебним акцентом на период последње деценије. 

Као посебни вид развоја становања, анализирана је бесправна стамбена изград-
ња, уопштено и појединачно по локалитетима. Уочени су и анализирани актуелни 
локалитети бесправне изградње породичних и викенд објеката и дате смернице за 
њихов будући третман. 

У посебном делу студије приказани су поједини локалитети других намена за 
које су рађене стручне анализе са циљем да се испита могућност њихове пренамене у 
становање.  

Представљен је и нови Закон о социјалном становању ("Сл. гласник РС", број 
9/2009), као значајна прекретница у третману овог вида становања, разумевању појма и 
значаја ове области на  трендове развоја становања уопште. 

На основу свега наведеног, уочени су проблеми и потенцијали у овој области, и 
дефинисане основне потребе. Предложене су одређене смернице за даљи просторни 
развој, као и принципи за планирање становања у новом генералном плану. 
 
1.2. Подела на просторне целине 
 

Важећим генералним планом грађевински рејон града подељен је на бачки и 
сремски део града. Бачки део подељен је на северно, западно и централно подручје, а 
сремски на уже подручје Сремске Каменице и Петроварадина са Мишелуком и шире 
подручје Сремске Каменице и Петроварадина. 

Цело подручје града подељено је и на мање просторне јединице – зоне (подруч-
ја), становања и центра (од 1 до 26) и привредне и радне зоне (од 31 до 37), као и на 
туристичко – спортско- рекреативну зону (38) и зону мешовите намене - Југовићево 
(39). 

Ова подела коришћена је при анализи функције становања и у овој студији. 
(графички приказ број 1). Такође, за детаљније нивое анализе, коришћена је и подела на 
урбанистичке блокове. 
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2.  АНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА (стање 2009. године) 
 
2.1.  Подручја становања 
 
Величина 
 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. године, дефинише се површина 
укупног грађевинског подручја, која износи 10.871,02 ha. Површина ужег градског под-
ручја (без водених површина, заштитног зеленила и специјалних намена) износи 
7.973,16 ha. Као оријентир при утврђивању одговарајуће површине градског подручја 
могу се користити нормативи из стручне литературе (Проф. М. Узелац, "Теорија наме-
не површина у урбанизму", 1989). Тако би уже градско подручје, према садашњем бро-
ју становника требало да заузима око 5.800 ha, док би за прогнозираних 300.000 стано-
вника ова површина требало да износи око 6.300 ha. 

Намена становања је планирана на 2.204 ha, док би према нормативу требало да 
заузима око 2.800 ha за потребе садашњег броја становника, односно око 3.000 ha за 
планирани број становника до 2029. године. Могло би се закључити да становање не 
задовољава критеријуме комфора када је површина у питању. То потврђује и учешће 
намене становања у површини ужег градског подручја која би, према нормативу треба-
ла да износи од 31 до 47 %, док је вредност према генералном плану свега 22,3%. Овај 
проценат је ипак реално већи, будући да је становање заступљено и у другим наменама, 
нарочито у намени општеградског центра који заузима скоро 5% површине ужег град-
ског простора.  

Наведени подаци указују на донекле нерационално коришћење грађевинског 
подручја. Овоме у многоме доприноси велика површина намењена радним зонама, које 
заузимају 21,68 % ужег градског подручја, док би рационално било између 9 и 18%. 
Такође, површина града се ширила како би се обухватили локалитети бесправне изгра-
дње, настали претежно на пољопривредном земљишту, што је довело до непланског 
повећања грађевинског рејона. 

 
Основни облици становања 
 
 Намена становања заузима највећи део градског подручја. Поред објеката за ста-
новање, појам ове намене подразумева објекте и површине за задовољење свакоднев-
них и дела повремених потреба становника. Такође, ова намена (према Генералном 
плану – преовлађујућа) обухвата и просторе разноврсних делатности које нису у супро-
тности са наменом становања. 
 На нивоу Генералног плана дефинисана су два основна облика становања: поро-
дично и вишепородично.  

Између ова два основна, постоји читав низ прелазних облика. Висина објекта, 
начин првобитног коришћења, величина парцеле, приближавају их породичном, а број 
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станова на парцели, власништво над објектима и право коришћења земљишта вишепо-
родичном становању. Зоне у којима преовлађују ови "мешани" облици дефинишу се 
као зоне мешовите изградње, односно опште стамбене зоне. Такође, простори у оквиру 
којих није могуће препознати хомогене целине породичног или вишепородичног ста-
новања на нивоу групе блокова сврставају се у овај облик становања (графички приказ 
број 2). 
 
Распрострањеност и структура 
 
 Највећу површину намене становања заузима породично становање – 62,4%. 
Затим следе опште стамбене зоне које заузимају 19,5%, па вишепородично становање 
на око 15%. Мали део површине заузимају још и становање у комбинацији са радним 
активностима (око 3%) и викенд зоне (око 0,4%). 
 На територији Петроварадина и Сремске Каменице доминира чисто породично 
становање. Опште стамбене зоне заузимају просторе центра насеља, као и подручје 
Мишелука и Транџамента. Зона чистог вишепородичног становања, новијег, у полуот-
вореним блоковима, егзистира једино у  делу Петроварадина уз пругу, на око шест хек-
тара. 
 У Новом Саду, породично становање заузима северно градско подручје (Клиса, 
Видовданско насеље, Мали Београд – Велики рит, насеља Шумице I и II). Зона Адица и 
Телепа, такође представљају већу површину породичног становања. Ова намена засту-
пљена је још на пар појединачних локација у западном градском подручју (Сајлово, 
Авијатичарско насеље, Ветерничка рампа и део простора уз Булевар војводе Степе), као 
и на делу Салајке (централно градско подручје). То је класично породично становање, 
традиционално и савремено, у слободностојећим, двојним и кућама у низу. 
 Чисто вишепородично становање средњих и високих густина заступљено је у 
станичном подручју и уз северни део Булевара ослобођења, као  и у деловима уз Руме-
начки пут и старој Детелинари.  
 Најстарије вишепородично становање се налази у деловима центра (Мали 
Лиман), уз Београдски кеј и источни део Подбаре. 
 Новије вишепородично становање (шематично и у полуотвореним блоковима) 
заузима подручје Лимана и Новог насеља (Бистрице). 
 Становање у линијским центрима у формирању развија се уз нове булеваре 
(Суботички, Сомборски). 
 Највећи део централног градског подручја заузимају опште стамбене зоне. То су 
делови града (зоне): Салајка (јужно од железничке пруге), већи делови Подбаре, Цен-
тра, Старог центра и Житног трга, затим скоро цео простор зоне између Футошке улице 
и Булевера цара Лазара (Грбавица и простор уз Улицу цара Душана), делови Телепа уз 
нове булеваре, већи део зоне Банатић – Футошки парк (северно од Футошке), нова 
Детелинара (између Сајма и улице Корнелија Станковића, уз Суботички булевар), као и 
део Новог насеља (Бистрице) око дома здравља и део Југовићева. 
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2.2. Просторни размештај становника 
 
Остварени демографски развој 
 

Према студији Демографски развој Града Новог Сада, рађеној за потребе ревизи-
је Генералног плана града, 2009. године, град Нови Сад тренутно има 281.791 станов-
ника. Подаци којима располаже ЈП "Информатика" приказују нешто мањи збир станов-
ника, 279.000. Због једноставности коришћења податка, предлаже се да се при даљој 
анализи рачуна да град Нови Сад тренутно има 280.000 становника. 

У односу на стање из 1995. године, када је рађен пресек броја становника за 
израду важећег генералног плана, укупан број становника се повећао за 19 %, односно, 
у последњих 14 година број становника се повећао за скоро 53.000. Тада прогнозирани 
број за 2021. годину већ је премашен за око 4.400 становника.  

Број становника у сремском делу града повећао се за свега 8.300, тако да сада у 
Петроварадину и Сремској Каменици живи 28.000 становника, што је пак много мање 
од претпостављених 45.000 у 2021. години. Међутим, процентуално повећање у односу 
на 1995. годину износи 29%, што ипак представља знатни раст. 

У бачком делу града живи 251.300 становника. У последњих 14 година станов-
ништво се увећало за чак 43.800 (17%), што је за око 21.000 више од очекиваног у 2021. 
години. 

Ови подаци указују на неочекивани раст броја становника на територији Новог 
Сада (насеља), који прати и интензивна стамбена изградња на овом подручју. 

Значајан показатељ за анализу промена у стамбеној изградњи у последњих 10 
година је и разлика у броју становника по стамбеним зонама (табела - број и просторни 
размештај становника у граду Новом Саду). Процентуално највећи пораст броја стано-
вника (преко 60 %) десио се у зонама породичног становања. Ове промене су првенс-
твено инициране бесправном изградњом која је узела маха почетком претходног пери-
ода, и касније добила залет омогућавањем легализације и стављања у планске оквире 
тако насталих подручја. 

У Новом Саду то су зоне: Адице, Мали Београд – Велики рит и Шумице I и II.  
На сремској страни преко 60% број становника се увећао у стамбеној зони Чар-

дак – Староиришки пут – Боцке и Мишелук (Татарско брдо и око улице Динка Шиму-
новића). За 60% увећан је број становника на Алибеговцу и за око 40% у зони Буковач-
ки пут и Рибњак. 

Други разлог значајног повећања броја становника у појединим деловима града 
је и обимна изградња вишепородичних објеката у зонама реконструкције. Читави квар-
тови су се из породичних трансформисали у вишепородичне, чиме се знатно повећао 
број станова и становника. Највећа разлика, + 56% бележи се у зони Сајам – Детелина-
ра (Нова Детелинара) и Футошка улица – Булевар цара Лазара 35% (Грбавица и Цара 
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Душана). Затим следе Житни трг са 22% повећања, па Банатић – Футошки парк, Подба-
ра и Салајка са 20%. 

Станови и куће градили су се у значајном броју и у зонама Телеп, Ново насеље 
(Бистрица), Клиса, као и у Петроварадину и Сремској Каменици, тако да и ови делови 
града спадају у зоне већег повећања броја становника (преко 10%). 

 Интересантно је да је у три стамбене зоне забележен пад броја становника. Цело 
подручје Лимана (за око 4%), у коме је мали проценат новоизграђених станова, јер 
представља практично завршену целину,  и зона Стари центар, где је забележено 7,5% 
становника мање него 1995. године, што је очекивано, јер се стамбени простори тран-
сфомишу у пословне (графички приказ број 3).  
 
Прогнозе  
 

Претпоставка наведене демографске студије је да се број становника неће знат-
није мењати у наредних 20, па и 50 година. Рачунајући са најоптимистичнијом варијан-
том развоја (варијанта растућег фертилитета), у првих 20 година број становника ће 
бити у благом порасту, и 2029. износити око 295.500 становника. Даље се пак очекује 
постепени пад, тако да ће 2059. године у граду Новом Саду бити око 252.500 становни-
ка, значи око 30.000 мање него данас. У бачком делу града се 2029. очекује 263.000 ста-
новника (4,5% више него данас), а на сремској страни 33.000, односно 15% више него у 
2009. години. 

Резиме резултата пројекције, према студији демографског развоја, је следећи: 
1. неће бити већих квантитативних промена укупног становништва у 

Новом Саду; 
2. доћи ће до осетног погоршања квалитета становништва јер ће се удео 

младих смањити, а удео старих повећати, као и да ће доћи до простор-
не прерасподеле становништва у корист централног насеља (Нови Сад) 
и његове најближе околине.   

 
Просторни потенцијали 
 
 Анализом нумеричких података из планова детаљне регулације, рађених на 
основу важећег генералног плана, долази се до оријентационог (максималног) броја 
становника који је могуће сместити на територију града. Иако реално није могуће заис-
та достићи овај капацитет у простору, он нам је свакако показатељ планираног задово-
љења потреба становништва за стамбеним простором. Ако се упореди плански капаци-
тет и највећи прогнозирани број становника у наредних 50 година, видимо да би капа-
цитет био попуњен тек 56%, на нивоу целог града Новог Сада, лева обала 63%, а десна 
тек 29%. 
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 Дакле, на основу ове грубе анализе, јасно је да су капацитети предвиђени плано-
вима више него довољни за даљи просторни развој подручја града. 

Досадашња искуства у просторном планирању показују да су веће резерве у 
простору увек пожељне када се рачуна да ће се друштво демографски развијати. Оне су 
пожељне, такође, када се претпоставља да ће се град друштвено – економски развијати. 
Уколико се не би пошло од тога, план не би имао сврху. 
 У претходној демографској студији (рађеној за важећи генерални план)  претпо-
стављено је да ће се Нови Сад развијати по знатно мањој стопи раста од достигнутих 
стопа у претходном периоду. Међутим, нова студија показује да је у периоду између 
2002. и 2009. забележена изузетно висока стопа раста, 4,3. 
 
Прилог: Преглед стања, прогноза и капацитета демографског развоја. 
 
А. Планирани демографски развој до 2021. (према важећем ГП-у) 
 
- град укупно ……………………………………………………………  241.600 
- лева обала ……………………………………………………………… 216.600 
- десна обала ……………………………………………………………..   25.000 
 
Б. Остварени демографски развој (2009.) 
 
- град укупно ……………………………………………………………  279.300 
- лева обала ……………………………………………………………… 251.300 
- десна обала ……………………………………………………………..   28.000 
 
В. Прогноза демографског развоја за 2029. годину (Према демографској студији из 
2009.) 
 
- град укупно ……………………………………………………………  296.000 
- лева обала ……………………………………………………………… 263.000 
- десна обала ……………………………………………………………...  33.000 
 
Г. Капацитети подручја (према регулационим плановима - разрада ГП-а) 
 
- град укупно ……………………………………………………………  527.000 
- лева обала ……………………………………………………………… 414.600 
- десна обала ……………………………………………………...……... 112.400 
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Табела: Број и просторни размештај становника у граду Новом Саду. 
Бр. 
зоне 

Назив зоне Број становника1 

  1999. 2009. 2029. 
(расту-
ћи фер-
тили-
тет) 

2009/29 
однос у 
% 

1. Бачки део града 
 
    1.1. Централно градско подручје 
6 Лиман 3 и 4 22.000 21.500 
7 Лиман 1 и 2 12.400 11.800 
8 Бул. револуције, Бул. цара Лазара 13.900 21.300 
9 Сајам – Детелинара 5.800 13.300 
10 Банатић – Футошки пут 19.900 25.000 
11 Детелинара – Авијатичарско насеље 15.200 16.100 
12 Центар 12.500 13.700 
13 Житни трг 13.500 17.300 
14 Салајка 4.800   6.000 
15 Стари центар 4.500   4.200 
16 Подбара 10.400 13.000 
РЗ 32 Север II 100 - 
РЗ 39 Југовићево - 2.200 
Укупно 135.000 165.400 

  

   1.2. Западно градско подручје 
4 Бистрица 32.200 36.900 
5 Телеп 14.800 18.300 
24 Адице 2.000 7.500 
РЗ 36 Запад 420 300 
Укупно  49.400 63.000 

  

   1.3. Северно градско подручје 
1 Шангај 1.600 1.800 
2 Клиса  11.100 13.000 
3 Видовданско насеље 1.400 1.500 
23 Мали Београд – Велики рит 1.600 4.700 
Зона 0 Шумице 1 и 2 (…) 100 1.600 
РЗ 31 Север I 100 200 
РЗ 34 Север IV - 100 
РЗ 35 Римски шанчеви 100 - 
Укупно  23.100 22.900 

  

                                                 
1   1999. Према Регистру становништва; 
 2009. Према Регистру становништва (преузето из евиденције ЈП "Информатика"); 

2029. Прогноза из Демографске студије (2009). 
 



 9

Укупно Бачки део града 207.500 251.300 263.000 + 4,5 
 
2. Сремски део града 
17 Сремска Каменица 7.100 8.200 

18 Петроварадин 9.500 11.400 

19 Мишелук 400 1.700 

20 Алибеговац 200 500 

21 Чардак - Староиришки пут - Боцке 1.000 3.100 

22 Буковачки пут 500 900 

25 Садови 400 500 

26 Рибњак 300 500 

Зона 0 Извориште + (…) 300 1.200 

 Ван грађевинског рејона  500 

  

Укупно Сремски део града 19.700 28.000 33.000 + 15 
Укупно у грађевинском рејону 227.200 279.300 296.000 + 5,6 
 
 
2.3. Урбанистичка анализа подручја становања  

(према урбанистичким параметрима) 
 

Критеријуми који одређују квалитет и рационалност намене становања анализи-
раће се на нивоу целе територије града Новог Сада, на нивоу насеља (Нови Сад, Петро-
варадин и Сремска Каменица) и на нивоу зона становања, односно урбанистичких бло-
кова. 

Као најзначајнији, одабрани су следећи критеријуми (показатељи): 
- број и површина станова, 
- величина стана, 
- густина насељености 
- индекс изграђености, 
- учешће пословног у укупно изграђеном простору. 

 
Стандард становања провериће се и показатељима односа расподеле броја ста-

нова и квадрата стамбеног простора по становништву.  
Анализа урбанистичких показатеља представљена и графичким приказима (бр. 

4.1. до 4.5.). 
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Број и површина станова  
 
Табела: Укупан број и површина станова у 2002. и 2009. години.* 

2002. 2009. Разлика 02/09 
 

Број П (m2) Број П (m2) Број  П (m2) 

Нови Сад – град 84.563 5.338.341 121.395 6.642.176 + 36.832 1.264.287 

Нови Сад – насеље 77.183  112.729 5.933.310 + 35.546  
Петроварадин 4.036  4.609 336.357 + 546  
Сремска Каменица 3.344  4.057 372.509 + 713  
*Подаци су преузети из евиденције ЈП "Информатика", која се разликују од резултата из Пописа станов-
ништва 2002. године, будући да за 2009. располажемо само подацима из евиденције ЈП "Информатика". 

 
Табела: Број домаћинстава у 2002. и 2009. години. 

2002. 2009. Вишак станова 

 Број дома-
ћинстава 

Број чланова 
домаћинстава 

Број дома-
ћинстава 

Број члано-
ва* домаћин-

става 
2002.  2009. 

Нови Сад – град 81.825 2,8 93.930 3 2.738 23.717 

Нови Сад – насеље 73.060 2,6 84.225 3 4.123 24.853 
Петроварадин 4.881 2,9 5.517 3 - 845 -973 
Сремска Каменица 3.884 2,9 4.188 3 - 540 -163 

* претпоставка студије Демографски развој (2009) 

 
 Иако недовољно прецизни, бројеви из претходних табела нам говоре о изузетно 
великом вишку станова у односу на број домаћинстава на територији града Новог Сада, 
који је настао у последњих десетак година. 
 У последњих само седам година изграђено је око 33.000 станова, преко милион 
квадратних метара стамбеног простора, док је у претходне 32 године изграђено 48.000 
станова. У односу на број становника, односно домаћинстава, постоји вишак од преко 
23.700 станова. 
 Упоређујући податке о броју и величини станова са бројем становника града, 
долази се до јаснијег увида у достигнути ниво стандарда. 
 
Прилог: Показатељи односа броја становника и броја и величине станова.  
 1980. 2002. 2009. 
- Број станова на 100 становника 31,3 39 42
- m2 стана по становнику 17,1 m2 24,6 m2 23,6 m2 

- Број становника на један стан 3,2 2,56 2,38
 
Претходне табеле упућују на закључак да постоји велик број станова, али повр-

шина станова се смањује, односно гради се пуно малих станова.  
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Величина стана 
 
Величина стана је показатељ општег квалитета живљења, односно становања.  

 
Прилог: Величина стана на нивоу града и насеља (према подацима ЈП "Информатика" 
за 2009. годину) 

Просечна величина стана 
(m2) 

Површина стана по становнику 
(m2/ст)  

2002. 2009. 2002. 2009. 
Град Нови Сад 59,9 54,7 20,4 24,2 
Нови Сад 58 52,6 19,8 23,7 
Петроварадин 66,7 72,0 22,4 20,4 
Сремска Каменица 93,8 91,8 32,9с 30,0 
 

Тенденција смањења просечне величине стана на територији града, присутна у 
последњих десетак година, резултат је низа фактора (највише економских) и изражена 
је нарочито у Новом Саду. Опадање стандарда становништва услед свеопште кризе, 
тржишна економија и профит као основни покретач станоградње, утицали су на изгра-
дњу великог процента малих станова у вишепородичним објектима. У Сремској Каме-
ници се међутим бележи константан пораст просечне величине стана, будући да је ово 
простор у коме се развија изградња породичних објеката. 

Важно је нагласити да је просечна површина стана у граду пала испод планске 
величине од 60 m2, утврђене још Просторним планом Града Новог Сада из 1974. годи-
не. 

Површина стана по становнику се такође на укупном нивоу смањује. Посматра-
јући насеља појединачно, у насељима на сремској страни овај показатељ је такође у 
опадању, међутим у Новом Саду он расте, што је заправо последица укупног вишка 
станова у односу на број становника односно домаћинстава. 

Претходне констатације потврђује и анализа показатеља по урбанистичким бло-
ковима, односно стамбеним зонама (графички приказ број 4.2). Наиме, најкомфорније 
становање је у Сремској Каменици, са преко 25 m2/становнику на већини територије, 
као и у Рибњаку и у мањим деловима Петроварадина. У породичним стамбеним зонама 
на бачкој страни града овај показатељ је висок само у делу Ветерничке рампе, на неким 
деловима Адица и Телепа и у појединачним блоковима на Салајци и Авијатичарском 
насељу. Такође у свим зонама реконструкције, трансформације породичног у вишепо-
родично становање, овај показатељ је преко 25 m2/становнику. Повећање у односу на 
стање анализирано за потребе израде важећег генералног плана бележи се нарочито на 
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подручју Детелинаре, Грбавице и око улице цара Душана, на Подбари, Житном тргу, 
Банатићу, али и у деловима Лимана, Центра и неким блоковима Клисе и Адица. 
 
Густина насељености 
 

Укупна бруто густина насељености, за територију града Новог Сада износи 25 
st/ha. У самом насељу Нови Сад густина је нешто виша од укупне – 33 st/ha, док су гус-
тине на Сремској страни града знатно мање: Петроварадин 8 и Сремска Каменица       
10 ст/ha. 

Очекивано, значајна повећања густине становања десила су се у зонама обнове и 
реконструкције објеката (зона 8 – између Футошке и Булевара цара Лазара, Нова Дете-
линара, Житни трг, зона северно од Футошке, Подбара, јужни део Салајке). То указује 
на промену начина и повећану рационалност у коришћењу појединих градских подруч-
ја. 

Блокови са екстремним густинама насељености, преко 500 st/ha, осим у зонама 
вишепородичног становања из 60-их и 70-их година, формирали су се, у последњих 15 
година, и на појединим локацијама у зонама реконструкције. То су неколико блокова на 
Грбавици (у зони око Улице браће Рибникар), као и уз Косовску улицу, где је, уз више-
спратнице из ранијег периода, грађено најновије вишепородично становање, заменом 
породичних објеката. Врло велике густине (око 400 ст/ha)  карактеристичне су посебно 
и за простор нове Детелинаре, у зони уз Суботички булевар, у блоковима између улица 
Новосадског сајма и Ћирпанове, делови Житног трга, као и блокови на углу Булевара 
цара Лазара и Улице цара Душана. За положај и тип становања наведених блокова ове 
густине се сматрају изузетно високим, што резултира поремећајем и осталих урбанис-
тичких параметара који указују на комфор становања. 
 
Индекс изграђености 
 
 Индекс изграђености на анализираним просторним нивоима не прелази вреднос-
ти наведене у стручној литератури и вредности предвиђене важећим генералним пла-
ном града.  

На укупном подручју града индекс изграђености је 0,1 (уже градско подручје – 
0,13), на територији насеља Нови Сад износи 0,12, Петроварадина 0,03 и Сремске 
Каменице 0,04.  

Подаци на нивоу зона становања су испод граница предвиђених за одговарајуће 
типове становања. Највећи индекс (око 1,2) имају опште стамбене зоне у централном 
подручју. Екстремне вредности, преко 3, остварене су у неколико појединачних блоко-
ва, од којих је само један из периода после доношења важећег генералног плана (зграда 
"Зонед" на Суботичком булевару). 
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У поређењу са подацима из 2000. године, индекс изграђености повећао се у свим 
деловима у којима је у току реконструкција, као и у деловима где се даље развија поро-
дична изградња (Северно градско подручје, делови Сремске Каменице и Петроваради-
на, делови Телепа и Адица са Ветерничком рампом). 
 
Учешће пословног у укупно изграђеном простору 
 

Овај критеријум је од велике важности за планирање и требало би да представља 
значајну подршку за утврђивање градске политике. Промена пословне у стамбену 
намену, и обрнуто, прати првенствено економске законитости, и дешава се појединач-
но, према потребама самих корисника.  

На подручју Лимана и Новог насеља, где је учешће нестамбених садржаја било 
изузетно ниско, дошло је до побољшања у протеклом периоду. Више чисто пословних 
објеката изграђено је и у зони уз Булевар ослобођења. Али на највећој површини града 
учешће нестамбених намена се смањило у односу на пресек рађен пре десет година. То 
је резултат изградње скоро искључиво стамбених објеката (са одређеним учешћем пос-
ловног простора у приземљима) на свим просторима реконструкције. Такође, све више 
је случајева укидања (затварања) пословних простора због актуелне економске кризе, 
нарочито у стамбеним зонама.  

У неким деловима Старог центра повећано је учешће пословног простора, међу-
тим у некима је и смањено. У широј централној зони учешће пословања је генерално 
смањено, иако су на овим просторима највише плански заступљени садржаји опште-
градског центра. 

Учешће пословања 50 до 70% заступљено је у деловима зоне Старог центра, 
Центра (уз Футошку улицу и између улица Железничке и Васе Стајића), у деловима 
Подбаре и Салајке (северно од пруге). 
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Додатне анализе броја становника и попуњености станова 
 

Један од значајних задатака ове студије је да се утврди попуњеност садашњих 
капацитета становања, односно тренутни вишак станова у односу на број домаћинстава,  
као и укупни планирани капацитет, према плановима детаљне регулације, који је могу-
ће изградити на територији града. На основу ових података ће се планирати капацитети 
и размештај становника у новом генералном плану.  

Међутим, тренутни број домаћинстава, односно просечни број чланова домаћин-
ства, не може се прецизно утврдити на основу сада расположивих података. Број стано-
вника у Регистру становника, који представља број пријављених у Полицијској управи 
Нови Сад, са местом боравка на територији града Новог Сада, не представља тачан број 
становника који борави у граду. Претпоставља се да само студената који нису са тери-
торије града има око 27.600. Од тог броја њих скоро 25.000 живи ван студентских 
домова. То је око 9% укупног броја становника града. Значи,  уз претпоставку да има и 
других категорија становника који нису регистровани, може се претпоставити да је број 
становника који користи изграђене станове у граду већи за најмање 10% од званичног 
(укупно око 310.000 становника).   

Званични подаци (према Регистру становника) о броју становника у вишепоро-
дичним зградама не одговарају у потпуности стварном стању, што показују и подаци о 
пријављеним члановима домаћинства, који су приступачни преко евиденције ЈП 
"Информатика". Наиме, број регистрованих становника (према Регистру) у деловима са 
старијим вишепородичним објектима је око 14% већи од броја пријављених чланова 
домаћинстава, док је у деловима реконструкције (са вишепородичним објектима изгра-
ђеним у последњих десетак година) ситуација обрнута, број чланова домаћинстава већи 
је за око 13% од броја регистрованих становника (графички приказ 13.1. и прилози 1 и 
2). Може се претпоставити да грађани не пријављују ажурно стварну адресу становања, 
те извесно време остају пријављени на старим адресама. Такође, ту су и подстанари 
који у малом проценту пријављују стварно место пребивалишта. Ово потврђују и дода-
тне анализе потрошње воде у блоковима вишепородичног становања, које су показале 
да се у блоковима (за анализу одабрано по три блока) у подручјима старијег вишепоро-
дичног становања (Ново насеље, Лимани, Детелинара – стара) троши нешто мање од 
просечне потрошње воде по становнику, док се у становима у новијој изградњи (центар 
јужно од Футошке, Детелинара – нова, Грбавица) троши знатно више од просека (гра-
фички приказ 13.2. и прилог 3). 

Додатне анализе показале су и да није реално рачунати да просечно домаћинство 
у граду има три члана, нарочито у насељу Нови Сад. Према броју пријављених чланова 
домаћинства, у месним заједницама са старијим вишепородичним становањем, по јед-
ном стану има око 2,4 становника, а у месним заједницама које обухватају и зоне 
реконструкције у једном стану у просеку има 1,8 становника. 
 У Студији је, за одређивање тренутног вишка станова (према броју домаћинста-
ва), коришћена претпоставка Студије демографског развоја, рађене за потребе ревизије 
Генералног плана (2009), по којој просечна величина домаћинства износи три члана за 
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2009. годину, те сваких наредних 10 година опада за 0,1. Такође,  приказана је и прове-
ра са званичним податком о просечној величини домаћинства према последњем попису 
из 2002. године. Међутим, ако се претпостави да просечно новосадско домаћинство има 
мање чланова (2,6; 2,4), на шта упућују наведене анализе, податак о вишку станова је 
значајно другачији. 
 
 
Табела: Вишак станова у односу на различиту претпостављену просечну величину 
домаћинства у граду Новом Саду, у 2009. години. 

Претпостављени просечни број чланова домаћинства 
 

3 2,8 2,6 2,4 
Број домаћинстава¹ 93.930 100.640 108.390 117.420 
Вишак станова² 27.470 20.760 13.010 3.980 

¹ Број становника 281.800, према Студији демографског развоја (2009). 

² Разлика броја изграђених станова (121.400) и броја домаћинстава. 

  
Претходно изнете податке и резултате додатних провера треба узети у обзир при 

планирању развоја становања и нових капацитета у овој области код израде новог гене-
ралног плана града. 
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3.   ЕКОНОМСКИ АСПЕКТ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ СТАНОВАЊА 
 
3.1. Основни економски параметри стамбеног насеља 
  

Изградња насеља или његових делова, поред урбанистичких, техничких, еколо-
шких, естетских  и других  параметара, треба да задовољи и  параметре којима се обез-
беђује економска ефикасност изградње и функционисања насеља односно  његових 
појединачних целина. Економска  ефикасност насеља може се изразити као однос  ула-
гања (изградња, одржавање и експлоатација) и ефеката који се остварују као резултат 
тих улагања, из чега произилази да   анализа економске  ефикасности  насеља обухвата: 

- анализу трошкова изградње  насеља; 
- анализу трошкова  функционисања  садржаја који чине насеље; 
- анализу економске ефикасности функционисања насеља. 
Трошкови изградње насеља условљени су различитим факторима. Они су  

делом објективно условљени карактеристикама  простора на коме се насеље гради  
(санирање терена, уклањање  постојећих  стамбених и других објеката и др.),  а делом 
су  резултат субјективних фактора (примењена технологија, организациони  фактори и 
др.). С обзиром да се структура садржаја  насеља, њихови међусобни односи у простору 
као и основни урбанистички параметри (бруто развијена грађевинска површина, индекс 
изграђености и заузетости простора и др.) дефинишу урбанистичким плановима, ови 
документи у највећој мери опредељују укупне трошкове  изградње и функционисања 
насеља, односно величину трошкова по m2 изграђеног простора 

 Ниво економске развијености одређене средине је један од најзначајнијих 
друштвених чинилаца  који битно утиче  на карактеристике планских  урбанистичких 
решења  с обзиром да су полазни елементи за планирање условљени нивоом  економске 
развијености друштва.  Виши ступањ економске  развијености  даје могућност да се 
оствари већи ниво задовољења заједничких и индивидуалних потреба у урбаној среди-
ни (виши стандард објеката за заједничке потребе, већу стамбену површину по станов-
нику и др) .  

Плановима детаљне регулације стамбеног насеља утврђују се параметри  и усло-
ви за изградњу и функционисање одређене просторно-функционалне целине насеља. 
Параметри за уређивање делова насеља дефинишу се уз поштовање параметара који су 
утврђени одговарајућим урбанистичким планом за цело насеље. Садржај планова утвр-
ђен је Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник" РС, бр. 72/2009 и            
81/2009)  и подзаконским актима којима се регулише детаљна разрада и начин уређи-
вања и коришћења простора, са циљем да се доношењем одговарајућег урбанистичког 
плана за одређену просторну целину, успоставе просторно-плански услови чијом при-
меном се остварује рационално коришћење. У складу са  структуром  садржаја на  
локалитетима који чине  насеље (реализованим  или планираним) утврђује се структура 
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садржаја на конкретном локалитету која ће се  формирати у планском периоду. Услед 
тога,  обим улагања  и структура садржаја  на локалитету  дефинисаном урбанистичким 
планом, не одражава његов укупан урбани квалитет, већ само његов део, који је до тог 
времена реализован. С обзиром да се планом детаљне регулације дефинише комплетна 
урбана структура на одређеном локалитету, њена изградња се остварује до коначне  
реализације плана,  да би се  тек након завршене целокупне изградње формирали пла-
нирани односи између елемената те структуре.  

У  складу са реалним економским могућностима, планском документацијом  за 
конкретан  локалитет, утврђују се  просторно-плански услови за задовољавање  потреба 
становништва у свим фазама изградње насеља. Динамика реализације планираних 
садржаја стамбеног насеља  одвија се у складу са утврђеним приоритетима,  али  је у 
условима тржишне економије улога тржишних фактора врло често пресудна. У стамбе-
ним насељима најчешће се тек након изградње станова насеље опрема објектима урба-
не опреме, а динамика њихове реализације условљена је економским могућностима. 
Услед тога планирана структура насеља није  оптимална све  до завршетка изградње, 
што је веома често изложено врло  израженој друштвеној критици. 

Трошкови функционисања  и одржавања  објеката у насељу су битан фактор 
укупне економије насеља, па је неопходно да се третирају  као важан  улазни елемент   
при  пројектовању и изградњи  објеката. То се нарочито односи на  факторе којима се 
постиже висок ниво  енергетске ефикасности, односно  смањење потрошње свих  врста 
енергије и обезбеђење одрживе изградње применом техничких мера, стандарда и усло-
ва планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката, (фасада, кровова, степени-
шта, инсталација) и секундарне инфраструктуре. Трошкови изградње, експлоатације и 
одржавања насеља  представљају директне трошкове и у реализацији насеља тежи се 
њиховом минимизирању у односу на планом  утврђене параметре (стамбене површине 
по становнику, површине урбане опреме по становнику и др.). Економски  ефекти  су 
знатно шири и могу се изразити као однос трошкова изградње  и експлоатације насеља 
и уштеда, које се остварују као функција изградње и експлоатације  насеља. Те уштеде  
не могу се увек квантитативно  измерити, али се могу изразити  кроз: 

- смањење друштвено потребног времена за задовољавање потреба становниш-
тва насеља; 

- слободно време и његово коришћење за повећање психо-физичких способности 
становника насеља; 

- смањење потребног времена за путовање на посао, односно  смањење трошкова 
саобраћаја по  становнику; 

- побољшање укупне функционалности и стандарда урбане структуре и смањења 
трошкова  по јединици те структуре. 

Укупни економски ефекти изградње и функционисања насеља морају се посмат-
рати кроз резултат деловања свих фактора економичности, јер само таква анализа еко-
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номских ефеката нових насеља може да  допринесе  усавршавању модела економски 
рационалног  насеља. 

   
3.2. Становање и стамбена  изградња  у Новом Саду  у периоду  транзиције  

 
Процес  транзиције, који је започео деведесетих година прошлог века  довео 

је до  великих промена у области стамбене изградње и становања. Увођењем тржишних 
односа у  привреду и приватизацијом друштвене имовине, унете су и корените промене 
у функционисање стамбене  области. Уместо до тада,  у социјалистичком  друштвеном 
систему важећег правила, да је решавање стамбеног питања друштвена брига, успоста-
вљено је ново по коме је решавање стамбених проблема пренето на појединца  који сво-
је стамбене проблеме решава самостално, уз коришћење различитих видова друштвене   
помоћи ( повољни кредити, социјално становање и др.) 

Прва, веома значајна  промена у стамбеној области, која је последица транзиције 
и успостављања новог, тржишног концепта функционисања стамбене области, јесте 
приватизација стамбеног фонда. Промена власништва стамбеног фонда   реализована 
је  продајом  друштвених станова дотадашњим носиоцима станарског права.  Овај  про-
цес  обављен је у  неповољним друштвеним условима  и уз одсуство  одговарајућих 
мера државе, којима  би се  утврдили  неопходни елементи правног и  институционал-
ног  оквира, укључујући  и финансијски систем  и систем регистрације власништва  
који је неопходан за успешно функционисање одрживог стамбеног фонда. Процес при-
ватизације друштвеног стамбеног фонда практично је завршен током деведесетих 
година.  Према попису станова из 2002. године, од 88.162 стана  у Новом Саду,  86.122 
или  97,7% било је у власништву физичких лица. 

Приватизацијом стамбеног фонда укинута су и средства која су у складу са 
претходним моделом обезбеђивана  за његово  одржавање, па је проблем  одржавања  
стамбених објеката колективног (вишепородичног) становања постао веома изра-
жен.  Закон о одржавању  стамбених зграда ("Службени гласник РС" бр. 44/95, 46/98, 
1/01 и 101/05)  није  на одговарајући начин  решио питање одржавања стамбених  обје-
ката  јер  је  обавезно одржавање стамбеног фонда  утврђено само у мери којом се 
остварује безбедност и заштита људи, а не и очување одговарајућег квалитета  одржа-
вања стамбеног фонда. Проблеми одржавања  стамбеног фонда  у великој мери су 
изражени  и у Новом  Саду, с обзиром на високо учешће  вишепородичног становања  у 
укупном стамбеном фонду и низак ниво дохотка са којим располажу власници великог 
дела станова у таквим зградама.  

 У новонасталим условима, једини значајнији извори финансирања  одржавања   
вишепородичних  стамбених објеката (поред средстава власника станова ), су приходи 
од издавања у закуп просторија које су заједничка својина власника станова у    згради. 
Средства остварена на такав начин су углавном недовољна за квалитетније инвестици-
оно одржавање, а  део зграда  ни не располаже таквим изворима прихода. Недовољна  
економска способност знатног дела власника станова  у вишепородичним зградама,  
недостатак солидарности и неефикасне мере државе којима би се  власници станова 
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присилили  на издвајање средстава за инвестиционо одржавање зграде, као и недоста-
так других извора финансирања, учинили су да је сада углавном  обезбеђено текуће 
одржавање, док је  проблем инвестиционог  одржавања  веома изражен , посебно  када 
је у питању одржавање  равних кровова и фасада.  

У циљу решавања наведених проблема инвестиционог одржавања, власници 
станова у вишепородичним зградама са равним кровом, које су испуњавале  урбанисти-
чке, техничке и економске параметре, склапали су са инвеститорима  уговоре о надо-
градњи  зграда и тако делимично  решавали проблеме одржавања зграда.. На овај начин 
изграђен је већи број станова у већ завршеним целинама, (Лиман II, III и IV и други 
појединачни објекти), што је повећало рационалност коришћења градског простора али 
и изазвало одређене урбанистичке естетске, архитектонске, функционалне, техничке и 
друге  проблеме, посебно тамо где инвеститори нису поштовали  утврђене услове 
изградње.   

Деведесете године прошлог века карактеристичне су и по паду обима стамбене 
изградње, што је последица велике економске кризе  изазване распадом бивше СФРЈ, 
ратом у окружењу, санкцијама, али и спорим и неадекватним реформама друштвено-
економског система. Ниска куповна моћ становништва, инфлација, висок ниво незапо-
слености и друге неповољне околности утицале су на пад обима стамбене изградње 
почетком деведесетих година, како на територији целе Републике тако и у Новом Саду. 
Однос просечне плате и цене једног метра стамбене површине достизао је у  том пери-
оду  1: 10. То је далеко  превазилазило  оквире  у којима  је могуће по основу плате и  уз 
помоћ кредита (који су такође били неповољни ) решавати стамбени проблем.  Колико 
је овај однос био неповољан може се видети ако  се упореди са куповном моћи у разви-
јеним европским земљама, у којима се он креће у размери  од око  1:1.  

Према  статистичким подацима, број изграђених станова у Новом Саду током 
деведесетих  година прошлог века, био је следећи: 

 
Табела: Изграђени станови у  Новом Саду у периоду 1990-2000. године 
Година Број изграђе-

них.станова 
у Новом Саду 

Површина 
m2 

Просечна 
површина 
стана  m2 

Број изграђених 
станова 
у Војводини 

Учешће  Н. Сада у  
становима 
изграђеним у 
Војводини  % 

1990 1. 551 92.000 59,3 7.558 20,5 
1991 873 49.000 56,0 5.913 14,8 
1992 517 32,000 61,9 4.886 10,5 
1993 335 22.000 65,6 4.090 9.4 
1994 520. - - - - 
1995 654 44.000 67,2 2.835 23,1 
1996 747 60 000 80,3 2.211 33.8 
1997 390 24.000 61,5 1.956 19.9 
1998 619 40.000 65,0 1954 31.6 
1999 482 25.000 51,9 2.017 23,8 

2000 618 32 500 52,5 2540 24,3 
                                                                                                                 -извор:годишњак општина  .РЗС 
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Обим стамбене изградње у Новом Саду деведесетих  година пао је  знатно испод 
дугогодишњег просека из претходног периода, а који је износио између хиљаду  и 
хиљаду и петсто станова годишње. У исто време, дошло је до великог пораста бесправ-
не стамбене изградње (детаљније  у посебном поглављу),  што  је првенствено последи-
ца великог прилива  избеглог становништва, али  су узроци појаве бесправне изградње 
у том периоду знатно сложенији (сива економија, ратно профитерство,  неефикасност, 
односно прећутна сагласност државе  која је тиме одржавала социјални мир и др.).  

Због економске кризе и високог пада  нивоа друштвеног производа  у целој  
земљи, обим стамбене изградње  у Војводини опао је  у периоду  деведесетих година на 
око 20% стамбене изградње остварене на почетку периода. У односу на укупну стамбе-
ну изградњу у Војводини, стамбена изградња у Новом Саду  је, након  високог пада у 
првим годинама кризе, повећала учешће у укупној стамбеној изградњи Војводине  зна-
тно изнад учешћа оствареног на почетку периода.  То указује да је већ у овом периоду, 
иако у условима ниског нивоа инвестиција и пада укупне стамбене изградње, поред 
прилива иностраних средстава и раста локалног капитала, дошло до значајног прилива 
капитала из других подручја земље  у Нови Сад, од којег је део улаган  у стамбену  
изградњу. 

  Период  деведесетих година прошлог века, који карактерише  висок пад обима 
стамбене изградње, оставио је негативне последице на становање, стамбену изградњу и 
просторни развој Новог Сада: 

- интензивном бесправном стамбеном изградњом битно је нарушен концепт пла-
нираног дугорочног урбаног развоја Новог Сада, са трајно  негативним последицама на 
просторну и  функционалну организацију и рационалност  коришћења простора и 
инфраструктурних система; 

- због неефикасности  државе у спречавању бесправне стамбене изградње, вели-
ка  финансијска средства утрошена  су на  бесправну стамбену изградњу, уместо  да су 
усмерена на подручја града са неквалитетним стамбеним фондом чијом реконструкци-
јом би се повећала укупна ефикасност и рационалност коришћења  градског простора и 
инфраструктурних  система; 
 - деведесетих година створене су велике регионалне разлике у квалитету и  вре-
дности станова,  што је елиминисало  стамбену мобилност на тржишту рада, која пред-
ставља  један од битних фактора ефикасног функционисања тржишне економије.  

Период  после двехиљадите године  карактеришу позитивна кретања у развоју 
економије у земљи, што се одразило и на обим стамбене изградње. Однос просечне 
плате и просечне цене стана, који је један од показатеља куповне моћи становништва,  
постепено је доведен у повољнији однос  и у 2009. години  је износио око  1:3, што је и 
даље знатно испод  оствареног односа у развијеним земљама, али је у релацијама у 
којима је, уз друге повољне услове (банкарске кредите, државне субвенције, раст запо-
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слености  и др.), значајно повећаван удео становништва које је могло  да решава своје 
стамбене проблеме.  
 У периоду после двехиљадите године дошло је до наглог пораста стамбене 
изградње,  па је број станова који је годишње грађен у Новом Саду, највећи  у периоду 
после Другог светског рата: 
Табела: Број изграђених станова у Новом Саду у периоду 2001-2007. године. 
    

Година Број изграђених 
станова 

у Новом Саду 

Површина 
m2 

Просечна 
површина стана  

m2 

Број изграђених 
станова 

у Војводини 

Учешће  Н. Сада 
у  становима 
изграђеним у 
Војводини  % 

1 2 3 4 5 6 
2001 183 12 661 69,2 1792 10,2 
2002 859 41.583 48,4 2605 32,9 
2003 1.135 58.298 51,4 3325 34,1 
2004 2.262 103.486 45,7 4.977 49,8 
2005 1.189 57.760 48,5 2755 43,1 
2006 1.897 123069 64,8 3793 50,2 
2007 2.401 142.154 59,2 4010 60,0 
                                                                                                                                     извор :Годишњак општина ,РЗС 

 Према подацима којима  располаже ЈП "Завод за урбанизам", а који су утврђени 
првенствено на основу издате урбанистичке документације за изградњу, број изграђе-
них станова у Новом Саду у периоду после 2000. године, знатно је  већи од  броја ста-
нова који је приказан у званичним статистичким подацима.  Процена је, да је  до разли-
ке у броју  изграђених станова у Новом Саду дошло пре свега  јер део стамбених зграда 
иако је завршен, из различитих разлога  нема употребну дозволу. Поред тога,  одређен 
број  вишепородичних зграда  у Новом Саду, због финансијских и других проблема 
инвеститора, није  завршен иако се оне  дуго  налазе у завршној фази. 
 У периоду после  двехиљадите  године, обим  стамбене изградње  у Новом Саду 
кретао се и до  60% укупног броја изграђених станова на подручју Војводине. То указу-
је да је у том периоду дошло до великог прилива финансијских средстава на подручје 
Новог  Сада, од којих  је значајан део усмерен на стамбену изградњу. Разлози који су 
довели до пада инвестиција у стамбену изградњу на подручју Војводине и истовремено 
веома интензивне стамбене изградње на подручју  Новог Сада, могу се  свести на неко-
лико најбитнијих. 
 Пад привредних активности  на целокупном  подручју  Републике Србије,  ути-
цао је на  пад  вредности некретнина, који је био знатно израженији у мањим  насељи-
ма, па је опао  и економски  интерес  за инвестирање у та подручја. Највећи део акуму-
лираних средстава, која су појединци стекли по разним основама (приватизација, сива 
економија, инострани капитал и др.), пласиран је у велике градове, пре свих Београд и 
Нови Сад у којима је расла цена некретнина, а истовремено је и постојала могућност за 
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њихово рентирање, па је постојао већи економски интерес за инвестирање у те средине. 
Знатан део тих средстава усмерен је у стамбену изградњу на подручју Новог Сада, где 
је постојала висока тражња за становима, па је и инвестирање у њих било  профитабил-
но. 
 Оваква концентрација  финансијског  капитала у великим градовима, са  аспекта 
укупног економског развоја земље је  веома  неповољна с обзиром да повећава  већ 
изражене регионалне разлике у нивоу развијености, али је  она веома значајно утицала 
на урбани развој Новог Сада у претходном периоду. Динамична стамбена изградња 
створила је услове за трансформацију урбаних подручја Новог Сада са  неквалитетним 
стамбеним фондом  и нерационалним  коришћењем земљишта, у високо урбанизоване 
делове градског подручја, са високим степеном искоришћености простора и инфрас-
труктурних система.  Стамбена изградња на просторима урбане реконструкције одвија-
ла се у складу са планском документацијом, а с обзиром да је постојала висока тражња 
за становима, било је могуће у кратком периоду реализовати веће целине, чиме је на 
тим просторима остварен већи стандард становања и постигнуто рационалније 
коришћење градског земљишта.   
 Динамичну изградњу стамбених објеката на подручјима  на којима се одвија 
потпуна замена неквалитетног стамбеног фонда, малих густина, могуће је остварити 
уколико се планерским параметрима обезбеде економски услови прихватљиви за инве-
ститоре. При томе се морају  имати у виду и конкретни друштвени и  економски услови 
у којима се таква стамбена изградња одвија, с обзиром да  они одређују куповну моћ 
просечног потенцијалног купца станова. "Методе економског вредновања  детаљних 
урбанистичких решења своде се на утврђивање основних економских релација које 
произилазе из планских решења и оцене могућности реализације планиране структуре 
садржаја у одређеним друштвено-економским условима. Тражња за корисном повр-
шином објеката за различите намене у планском периоду и тржишна цена корисне 
површине објеката представљају лимите у  оквиру којих  се тражи најповољније 
детаљно урбанистичко решење. Претходном анализом локације  се утврђује  да ли је 
изградња на конкретном локалитету могућа са становишта трошкова, да би се тек 
након избора локације  тражило најповољније  урбанистичко решење за програмиране 
садржаје."2 

Повољне полазне претпоставке, неопходне за обезбеђење динамичног процеса 
реконструкције на конкретном локалитету, могуће је успоставити уколико се на прос-
торима реконструкције планира одговарајућа спратност објеката, односно  изграђеност  
простора, која ће задовољити економске параметре  којима се омогућује изградња ста-
нова по тржишно прихватљивим ценама за  дате  друштвено-економске услове. При 
томе је потребно имати у виду, да тржишну цену стана  одређују, поред трошкова 

                                                 
2 Иво Ш. Маринић, Економске основе урбаног развоја, ФТН, Нови Сад,  2006, стр. 224 
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изградње стамбеног објекта и други фактори као што су локација, конкуренција, траж-
ња  и др.  

Уколико се на просторима планираним за потпуну реконструкцију, планском 
документацијом  предвиди  ниска спратност објеката тј. мала  изграђеност земљишта, 
односно утврде урбанистички параметри на основу којих инвеститор не може изгради-
ти  станове стандардног квалитета по тржишно прихватљивим ценама, тада ће се 
реконструкција постојећег неквалитетног стамбеног фонда на тим просторима одвијати  
најчешће заменом појединачних објеката (тамо где се постигну економски прихватљи-
ви параметри), па ће се и реализација већих просторних целина одвијати  у дужем  вре-
менском периоду. Таквом реконструкцијом урбаног простора постигао би се већи ста-
ндард становања, али би реконструкција знатно дуже трајала  и  била би праћена  низом 
проблема које такав процес неминовно производи. Потпуно комунално уређивање и 
опремање  таквог подручја  могло  би се остварити тек након достизања  високог степе-
на  реализације изградње тe просторне целине. То значи да би услови живљења  на том 
подручју, због дугог и  неизвесног тока реализације , били  у дужем периоду  врло  
неповољни. 
  Наведене констатације, којима се указује на  проблеме  урбане реконструкције, 
морају се имати у виду када се критички оцењује  урбана реконструкција остварена у 
појединим временским периодима. Реконструкција урбаног простора мора се првенс-
твено  посматрати у склопу датих друштвених и економских услова у којима се таква 
изградња  реализује.  
  У време социјалистичких  друштвених односа, реконструкција појединих делова 
града (пример Лиман I) одвијала се експропријацијом и исплатом тзв. "правичне накна-
де" за објекте у приватној својини који су рушени ради изградње вишепородичних ста-
мбених објеката. У таквим условима, власник куће на простору који је намењен  за  
реконструкцију, морао је да прихвати понуђени новчани износ, или да покрене судски 
поступак, али није могао да заустави изградњу на том простору. Тиме је био  успостав-
љен законски основ да се поједина подручја планирана за реконструкцију реализују у 
континуитету. 
    Након промена друштвеног уређења и увођења тржишних односа у функцио-
нисање привреде, реконструкција подручја са неквалитетним стамбеним фондом одвија 
се на  тржишним  основама, односно  откуп постојећих стамбених и других објеката 
може се остварити уколико власници објеката и инвеститор изградње вишепородичног 
објекта на тој  парцели, остваре заједнички интерес. То значи да у условима тржишне 
економије, параметри који су урбанистичким планом дефинисани за одређено подручје, 
које се планира за  реконструкцију (индекс изграђености и др.), у највећој мери опре-
дељују потенцијалне инвеститоре да се одлуче за изградњу на тој локацији,односно 
конкретној парцели.   
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У периоду  високог прилива средстава  и веома изражене тражње  за становима  
у Новом Саду ( период после 2000. године), планским усмеравањем градње на подручја 
са неквалитетним стамбеним фондом, односно планирањем и применом урбанистичких 
и економских параметара  који су прихватљиви  за  дате друштвено-економске услове и 
уз  деловање тржишних фактора, остварена је реконструкција стамбеног фонда на под-
ручјима малих густина становања и за урбане услове нерационално искоришћеног про-
стора. Највећи обим  реконструкције урбаног простора остварен је на подручју Старе 
Детелинаре, Грбавице, око улица Данила Киша, Мише Димитријевића, Булевара цара 
Лазара и др. 

Висок обим реконструкције делова града са неквалитетним стамбеним објектима 
и малих  густина изграђености, који је остварен у периоду интензивне стамбене изгра-
дње  после 2000. године, указује на то, да су смерницама утврђеним Генералним пла-
ном Новог Сада и плановима детаљне урбанистичке разраде, за та  подручја успостав-
љени  одговарајући плански урбанистичко-економски параметри који су омогућили, да 
се у датим друштвено-економским условима, на тим локацијама реализује висок обим 
стамбене изградње. У условима интензивне стамбене изградње, остварени су и одгова-
рајући приходи у  фондовима за  уређивање грађевинског земљиштa, чиме је омогућено 
да се подручја интензивне реконструкције али и други простори, опреме одговарајућом 
инфраструктуром и комуналним објектима. На тај начин су новоизграђени делови гра-
да, за наше услове у релативно кратком року, опремљени одговарајућом комуналном  
инфраструктуром  и другом урбаном опремом.      

Реконструкцијом делова града са неквалитетним стамбеним објектима и малим 
густинама изграђености  остварен је и рационалнији  развој града с обзиром да је пос-
тигнута већа искоришћеност инфраструктуре и земљишта и успорено ширење станова-
ња на нове, најчешће пољопривредне површине.  
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4. КАПАЦИТЕТИ ПРОСТОРА СТАНОВАЊА  
ПРЕМА ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 
Урбанистичким плановима, којима се детаљније регулишу услови изградње и 

уређења простора на основу Генералног плана, покривена је скоро цела територија гра-
да. То су претежно планови детаљне регулације, али и урбанистички пројекти за неке 
делове простора. Капацитети који су дефинисани плановима разраде представљају мак-
симални просторни потенцијал за изградњу који је могуће остварити и доступни су у 
бази података ЈП "Урбанизам" (катастар блокова – план)3. У посебном делу овог погла-
вља анализирани су претпостављени минимални, односно оптимални капацитети прос-
тора за становање. 

Капацитети простора становања представљени су табеларно и графички, по ста-
мбеним зонама и на нивоу насеља. Неки планови су у поступку усвајања, тако да пода-
ци у њима нису званични, али су значајни са аспекта укупних капацитета, будући да су 
рађени на основу Генералног плана.   
 
Табела: Број становника– стање и капацитет. 

 
Број становника 
2009. (стање*) 

Прогноза 
за 2029. 

Број становника 
- капацитет према 

ПДР-овима 
Нови Сад (насеље) 252.700 263.000 414.600 
Петроварадин 16.500 18.200 61.700 
Сремска Каменица 12.500 14.200 50.700 

Укупно град Нови Сад 281.700 295.400 527.000 

* према регистру становништва за 2009. годину. 
 

Податак о планираном броју становника је оквиран, рачунат тако што се плани-
рани број станова на одређеном подручју (у обухвату ПДР-а) множи са просечним бро-
јем чланова домаћинства (2,7 до 3). У односу на овај податак, тренутно је заузето само 
53% укупног капацитета на територији града. Ако би се достигао највећи прогнозирани 
број становника у наредних 50 година (највећи број становника очекује се око 2029. 
године, затим је у опадању), капацитети би били попуњени свега 56%. На сремској 
страни града заузето је мање од трећине капацитета. 

Иако оријентациона, ова анализа је довољно упућујућа при оцењивању задово-
љења потреба у стамбеном простору на територији града. Чак и са евентуалним непре-
двиђеним порастом броја становника, као и неопходним резервама, планирани капаци-
тети станова више су него довољни, нарочито у Петроварадину и Сремској Каменици. 
 
 
                                                 
3 Планирани капацитет обухвата објекте који се задржавају и планиране нове објекте, без објеката пла-
нираних за рушење. 
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Табела: Број станова– стање и капацитет 

Број станова 2009. 
Укупни капацитет, према 

ПДР-овима 
Расположиви капа-
цитет (разлика)   

Број П (m2) Број П (m2) Број  П (m2) 

Нови Сад – град 121.395 6.642.176 194.729 14.667.052 73.334 8.024.876 
Нови Сад – насеље 112.729 5.933.310 153.475 10.427.192 40.746 4.493.882 
Петроварадин 4.609 336.357 22.614 2.117.000 18.005 1.780.643 
Сремска Каменица 4.057 372.509 18.640 2.122.860 14.583 1.750.351 

Површине станова изражене су у нето вредностима. 

 
Графикон: Однос садашњег броја станова и укупног капацитета, по деловима града. 
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Анализирајући капацитет према планираном броју станова долази се до истих 
закључака у погледу просторних могућности задовољења потреба у стамбеном просто-
ру. Овде се уочава неуједначен однос разлике површине станова и разлике у броју ста-
нова (постојећег и планираног). Наиме, планирана просечна величина стана (подразу-
мева оба облика становања – породично и вишепородично) је много већа од постојеће и 
износи 75,9 m2 нето, док је садашњи просек 54 m2. Зато се за реалну процену у преоста-
лом капацитету треба ослонити на податак о планираној  новој површини станова, која 
је за око 17% већа од постојеће, односно капацитет је тренутно попуњен 45% (графички 
прикази под бројем 5). 
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Табела: Планирани урбанистички показатељи. 

 
Просечна 
величина 
стана (m2) 

Површина 
стана по 

становнику 
(m2/ст) 

Густина 
становања 

(ст/ha) 

Учешће 
пословног 
простора 

(%) 

Укупни 
степен зау-
зетости (СЗ) 

(%) 

Укупни 
индекс изгра-
ђености (ИИ) 

Нови Сад – 
насеље 

67,9 25,1 58 47,6 22,5 0,39 

Петроварадин 93,6 34,3 31 29,2 18,7 0,21 
Сремска Каме-
ница 

113,9 41,8 26 28,8 17,0 0,23 

Нови Сад - град 75,9 28 24 43 21,2 0,17 

 
 Према показатељима из табеле, закључује се да се, према урбанистичким плано-
вима, просечна величина стана увећава за око 20% на нивоу целог града и у насељима.  

Површина стана по становнику се са солидних 24,2 повећава на 28 m2/ст, однос-
но за 14% на нивоу целог града. За територију Новог Сада планира се повећање од тек 
6%, док је за Петроварадин и Сремску Каменицу повећање значајно (40 и 30%). 

Густина становања се кроз планове значајно повећава. На нивоу целог града са 
17 на 24 ст/ha, односно за око 30%, за насеље Нови Сад за око 40%, а за Петроварадин и 
Сремску Каменицу за преко 70%, будући да је на сремској страни тренутно густина 
веома мала (6 до 8 ст/ha). 
 Планирано је и значајно повећање учешћа пословног у укупно изграђеном прос-
тору, са мање од трећине на скоро половину. Највише пословања градиће се у Новом 
Саду, а повећање за 50% планира се и у Сремској Каменици. На територији Петровара-
дина планира се смањење учешћа пословног простора.  

Посебно је значајно истаћи слободне капацитете по облику становања (породич-
но/вишепородично) по деловима града. Ситуација, да на бачкој страни града нема 
довољно простора за изградњу породичних објеката, промењена је доношењем регула-
ционих планова за бесправно настале зоне породичног становања. У бачком делу града, 
према плановима детаљне регулације, сада имамо могућност изградње још око 13.000 
станова у породичном становању, односно преко два милиона квадратних метара.   
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Табела: Капацитети станова према облику становања – породично и вишепородично. 
Бачки део града 

Број станова 2009.  
Капацитет према регула-

ционим плановима 
Расположиви капа-
цитет (разлика)  Тип становања: 

Број П (m2) Број П (m2) Број  П (m2) 

Породично  19.122 1.561.723 32.225 3.684.702 13.103 2.122.979 
Вишепородично 94.032 4.419.251 123.345 7.066.990 29.313 2.647.739 

 
Сремски део града 

Број станова 2009.  
Капацитет према регула-

ционим плановима 
Расположиви капа-
цитет (разлика)  Тип становања: 

Број П (m2) Број П (m2) Број  П (m2) 

Породично  6.866 617.203 30.454 3.662.470 23.588 3.045.267 
Вишепородично 1.803 91.957 13.079 841.840 11.276 749.883 

 
 
4.1. Претпоставка оптималног капацитета 
 

Капацитет унет у базу података (катастар блокова), коју је формирао ЈП "Урба-
низам", представља максималне вредности предвиђене (дозвољене) плановима разраде, 
што је реално скоро немогуће остварити. Ради реалнијег сагледавања капацитета, у 
односу на максимални, претпостављен је минимални и оптимални капацитет који је 
могуће плански реализовати у простору. На распон капацитета утиче елемент за који је 
у плановима детаљне регулације најчешће дефинисана максимална вредност, а то је 
број станова у породичном објекту. За вредности минималног капацитета претпостав-
љено је да, на целој територији града, један породични објекат има 1 до 1,5 станова, док 
се у оптималном капацитету рачунало са 1,5 до 2 стана по објекту. До ових резултата 
дошло се апроксимацијом максималних капацитета, тако да се могу применити само на 
општем нивоу. 
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Табеле: Минимални, максимални и оптимални капацитети 
 

 
1. Број станова 
 

Број станова 
 

породично вишепородично укупно 

Стање (Информатика) 25.990 95.840 121.830 

максимални 60.840 136.370 197.210 Планирани 
капацитет 

минимални  43.430 136.370 179.800 

 

Број станова породично вишепородично укупно 

Оптимални капацитет 45.630 136.370 182.000 

 
 
1.1. Број станова - расположиви капацитет 
 

Број станова Расположиви 
капацитет 

 породично вишепородично укупно 

максимални 34.850 40.530 75.380 

минимални  17.440 40.530 57.970 

оптимални 19.640 40.530 60.170 

 
1.2.  Број станова - тренутна попуњеност капацитета 
 

Планирани капа-
цитет укупно    породично вишепородично 

максимални 62 %  43 % 70 % 

минимални  68 %  60 % " 

оптимални 67 %  57 % 70 % 

 
 
 



 30

2. Број становника 
 

Број становника 
 породично 

(оквирно) 
вишепородично

(оквирно) укупно 

Стање (Информатика)   280.530 

максимални 165.880 368.200 534.080 Планирани* 
капацитет 

минимални  117.260 368.200 485.460 

 

Број становника породично вишепородично укупно 

Оптимални капацитет 123.200 368.200 491.400 

* планирани број становника рачунат са претпостављеним бројем од 2,7 чланова  по домаћинству (према 
Студији демографског развоја, 2009) 
 
 
2.1. Број становника – расположиви капацитет 
 
Расположиви 
капацитет 

 
Број становника (укупни) 

максимални 253.550 

минимални  204.930 

оптимални 210.870 

 
2.2. Број становника - тренутна попуњеност капацитета 
 
Планирани 
капацитет Тренутна попуњеност капацитета  

максимални 53 % 

минимални  58 % 

оптимални 57 % 
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5. АНАЛИЗА СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ У НОВОМ САДУ У ПОСЛЕДЊОЈ 
 ДЕЦЕНИЈИ  
 

У овом делу Студије становања анализиран је просторни развој породичне и 
вишепородичне стамбене изградње која се одвијала према планској документацији, а на 
основу важећег генералног плана. У ову сврху су коришћени подаци којима располаже 
ЈП "Урбанизам", а то су: регистровани захтеви за издавање урбанистичких услова за 
породичне, вишепородичне и пословне објекте, издати урбанистички услови (услови за 
изградњу), издате сагласности на идејне пројекте за вишепородичне објекте, геодетске 
подлоге, аеро снимци, као и фотодокументација. Анализирани период зависи од датума 
почетка вођења електронске базе података, који се разликује за различиту врсту пода-
така, али оквирно је то последња деценија. Издати урбанистички услови, који су 
коришћени у анализи појединачних простора, графички се региструју од 01.02.2002. 
године, тако да је у овим деловима студије обрађен период од последњих 7,5 година. 
Коришћени су и подаци из ЈП "Информатика" о броју становника, броју и површини 
станова, и сви урбанистички параметри који се могу извести из ових података, а досту-
пни су по урбанистичким блоковима који су у Катастру блокова. 
 
5.1. Породично становање 
 

Према броју издатих урбанистичких услова, у последњих 10 година у граду 
Новом Саду изграђено је око 1400 породичних објеката. Од тог броја, чак 70 % је на 
територији насеља Нови Сад, 20 % у Сремској Каменици и 10 % у Петроварадину. Зак-
ључује се да је, и поред скоро једнаке површине простора намењеног породичном ста-
новању и више неизграђеног простора у овој намени на сремској страни, интересовање 
за изградњу кућа знатно веће за бачки део града. И поред тога, евидентно је да потраж-
ња на сремској страни ипак расте, док је у Петроварадину број захтева у целом проте-
клом периоду приближно једнак, односно  константно мали (око 10-ак годишње).  

Треба подвући да су ово подаци за објекте у легалној процедури, и не односе се 
на укупну изградњу, али су веома упућујући при оцени погодности и атрактивности за 
изградњу на одређеним просторима, што подразумева и квалитет урбанистичке доку-
ментације. 
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Табела: Укупан број издатих урбанистичких услова за објекте породичног становања, 
по годинама, од 1.1.2000. до 30.9.2009. године. 

Година 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Укупно

Нови Сад 70 87 105 107 119 107 80 117 146 77 1015 

Петроварадин 8 8 11 11 12 10 15 15 11 6 107 

Сремска Каме-
ница 0 11 18 26 18 27 29 46 57 47 279 

Укупно 78 106 134 144 149 144 124 178 214 130 1401 
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Важно је напоменути да је, током рада на студији, установљено да се подаци о 

броју и површини станова у деловима породичног становања насталог нелегално 
(већина чисто породичних стамбених насеља), не подударају потпуно са стањем на 
терену, односно да има више изграђених објеката него што је регистровано у бази        
ЈП "Информатика". Зато су, поред званичних података из ЈП "Информатика", приказани 
и подаци о броју објеката на терену, утврђеном бројањем  појединачних објеката са 
аеро снимака локалитета. Ови подаци коришћени су како би се најприближније утвр-
дио степен реализације планске документације, односно преостали слободни капаците-
ти породичног становања (графички приказ број 6.3). 

У оквиру анализа појединачних делова породичног становања приказани су аеро 
снимци са инсертованим издатим урбанистичким условима за породичне објекте – 
легална процедура (приказани жутом контуром). За одређена насеља приказана су и 
мишљења о легализацији (црвена контура). 
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5.1.1. Нови Сад (насеље) 
 

Породични објекти најинтензивније су се градили у новим стамбеним подручји-
ма, која су настала легализацијом бесправно насталих насеља, односно њиховим ста-
вљањем у планске оквире. Разрадом ових простора урбанистичким плановима, поред 
већ заузетих, формирале су се и неизграђене површине на којима је постала могућа 
легална изградња нових објеката. То су локалитети Адице (зона проширења после 
измена ГП-а 1994. године) и Шумице I и II. У нешто мањем обиму грађено је и на лока-
литету Мали Београд – Велики рит, нешто раније насталом такође бесправном изград-
њом, односно изградњом супротном тадашњем плану. На такође бесправно насталом 
локалитету Ветерничка рампа интензитет легалне изградње је мали. Заправо, овај лока-
литет је скоро у потпуности изграђен, али је план којим је омогућена легализација 
већине објеката тек недавно усвојен. 

Следећи по интензитету изградње породичних објеката су подручја постојећег 
породичног становања, практично већ завршене целине, тако да се у знатној мери ради 
и о захтевима за доградњу, надоградњу, реконструкцију, или замену постојећих објека-
та. То су делови: Телеп, Клиса и Видовданско насеље, као и подручја у опште стамбе-
ним зонама намењене породичном становању: делови стамбене зоне 8 – између Футо-
шке улице и Булевара цара Лазара, део зоне 10 – јужно од Булевара краља Петра I. 

Најмање захтева било је за породичне делове Салајке, Житни трг око улице Вој-
воде Бојовића и за насеље Сајлово. 

На осталим просторима породичног становања интензитет изградње био је без-
начајан. То су уже подручје Петроварадина, Садови, Мишелук I и III, и са бачке стране 
Авијатичарско насеље и преостале зоне породичног становања у општим стамбеним 
зонама. 
 Интензитет изградње породичног становања на територији града илуструје гра-
фички приказ број 6.1, на коме су графички назначени сви издати урбанистички услови 
за породичне објекте од 2002. године. 
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Приказ типологије, урбанистичких параметара, инфраструктурне опремљености 
и капацитета4 по локалитетима породичне изградње  
(анализа карактеристичних блокова са новом изградњом) 
 
Шумице I и II 
 
 Парцеле су величине у просеку 400 до 500 m2, настајале правилном поделом 
дугачких пољопривредних парцела на низове једнаких правилних полигона. У ужим 
блоковима формиране су и нестандардне, плитке парцеле, чији је улични фронт знатно 
шири од дубине. Овакве парцеле су и мале површине, око 330 m2.  
 

Објекти имају две или три корисне етаже и заузимају површину парцеле 20 до  
30 %. Индекс изграђености се креће од 0,5 до 0,7. Претежно су слободностојећи, често 
постављени уз бочну границу парцеле. 

Блокови су изразито издужени. Улице су паралелне и простиру се између неко-
лико ободних саобраћајница, све као последица 
првобитне парцелације.  
 Величина стана је задовољавајућа, 20 до       
25 m2/ст, а густина становања је 10 ст/ha. Разлог мале 
густине је велики проценат неизграђеног простора за 
становање. На великом простору су формирани дуги 
низови парцела, на којима још није започета реа-
лизација објеката.  

Пословни или други нестамбени објекти нису грађени у протеклом периоду. 
Планирани садржаји центра и дечији вртић нису реализовани. 

Улице одликују регулационе линије међусобног растојања од 8 до 15 m (нај-
чешће су 10 m). Готово на целом подручју не постоје улице са уређеним саобраћајни-
цама (коловоз, тротоари и бициклистичке стазе). 

 
 

 
                                                 
4 Максимални капацитет према урбанистичкој документацији. 

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

слободно
90%

изграђено
10%
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Водоводна и канализациона мрежа нису изграђене. Терен је врло низак и склон 
плављењу подземним водама. Неки делови су опремљени струјом, гасом и телефон-
ском мрежом. 
 
Мали Београд – Велики рит 
 
 Нове куће су се градиле претежно у јужном делу (Мали Београд-Велики рит II), 
у ком је остало више слободног простора него у северном (Мали Београд-Велики рит I). 

Простор је прилично хаотичан и урбанизацију је 
тешко спровести. Има веома неправилних блокова, 
са парцелама које се пружају у разним правцима, и 
пуно слепих улица. Површине нових парцела се кре-
ћу од 400 до 500 m2, уз екстремне случајеве форми-
раних нових парцела димензија 15 x 15 m. 
 Објекти су скромних димензија, до 100 m2 у 
основи, са претежно две корисне етаже, тако да је 
степен заузетости 20 до 30%, а индекс изграђености 
око 0,4.  
 Тако показатељ о величини стана по станов-
нику (9 m2/ст), уз мало већу густину за овакве прос-
торе (30 ст/ha), говори о прилично лошем стандарду 
становања у овом делу града. 
 Нестамбене намене заступљене су око 17%, а 
последњих година изграђено је неколико складишта 

и магацина, као и објекти трговине уз Темерински пут (ауто салони и сл.). Планирани 
садржаји јавне намене и центра насеља нису реализовани. 

Улице одликују регулационе линије међусобног растојања од 8 до 15 m (нај-
чешће су 8 и 10 m). Северни и централни део овог подручја саобраћајно је неуређен, 
док су коловози на јужном делу у већини улица пресвучени коловозним застором. На 
целом подручју не постоје изграђени  тротоари и бициклистичке стазе. 
  

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ   (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 1.348 4.400

Број станова 351 1.610

Површина станова 29.431 296.500

Просечна површина стана 83,8 184,2
Површина стана по стано-
внику 21,8 67,4

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 1,0% 12,3%

Индекс изграђености 0,012 0,108

Густина становања 4 12

Учешће пословања 6,9 7,2
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Простор је комунално неопремљен водоводном 
и канализационом мрежом, склон плављењу подзем-
ним водама. Делимично је опремљен електроенергет-
ском, гасификационом и телекомуникационом мре-
жом. 

 
Клиса  

 
 Објекти су се градили спорадично на целом 
простору. Највећи део простора се реализовао дирек-
тно према генералном плану. Карактеристичне су 
мале парцеле, око 360 m2, чак и изузетно мале, од 100 
до 200 m2. Oбјекти су такође мањи, у просеку 80 m2 у 
основи, са претежно две корисне етаже. Заузетост је 
око 30%, а индекс изграђености 0,4 до 0,7. 
 Блокови су претежно мали, густо изграђени. 
Има и низова празних новоформираних парцела. Гус-
тине становања по блоковима су претежно од 100 до 
300 ст/ha. 
 Површина стана по становнику се веома раз-
ликује по блоковима, а просек за цео простор је        
19 m2/ст. Просечна величина стана је 88 m2. 
 Пословање је заступљено у неколико блокова 
преко 70%, док је на целом простору просек 17% нес-
тамбеног простора. Градиле су се спортске хале и 
терени, производне хале и магацини, сервиси и слич-
но. 
 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 3.863 5.170

Број станова 805 1.920

Површина станова 56.662 247.700

Просечна површина стана 70,4 129,0
Површина стана по станов-
нику 14,7 47,9

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 0,1% 13,0%

Индекс изграђености 0,014 0,079

Густина становања 6 8

Учешће пословања 11,8 33,2

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

изграђено
23%

слободно
77%
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Улице одликују регулационе линије међусо-

бног растојања од 8 до 40 m (најчешће су 10 и 15 m). 
Скоро све улице имају изграђене коловозе са савре-
меним коловозним застором. У великом броју улица 
не постоје изграђени тротоари. На овом подручју не 
постоје изграђене бициклистичке стазе. 

 Простор је опремљен водоводном и канализационом мрежом, као и струјом, 
гасом и телекомуникационом мрежом. 
 
 
 
Видовданско насеље 
 

 У овом делу се врло мало градило. Нај-
чешће су тражене доградње и надоградње посто-
јећих кућа, као и неколико замена старих новим 
објектима. Највише је било захтева за промену 
намене, из стамбене у пословну, и то у појасу уз 
Темерински пут. У овој зони изграђено је и 
неколико пословно стамбених објеката веће 
спратности (до П+2+Т). 
 Породични објекти су ниже спратности, 
П+Т, на комфорним парцелама од око 600 m2. 
Заузетост парцеле је око 40 %. Блокови су пра-

вилног облика, као и геометрија парцела. Простор је комунално опремљен, а реализа-
ција се спроводи према регулационом плану из 2000. године. 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 13.207 13.410

Број станова 2.851 4.935

Површина станова 248.638 499.300

Просечна површина стана 87,2 101,2
Површина стана по станов-
нику 18,8 37,2

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 15,7% 24,8%

Индекс изграђености 0,228 0,459

Густина становања 66 67

Учешће пословања 14,9 20,3

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

слободно
50%

изграђено
50%
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 Просечна величина стана за цео простор износи 70 m2, а површина стана по ста-
новнику по блоковима је углавном преко 20 m2/ст (за цео простор 22,3 m2/ст). Просечна 
густина становања износи 42 ст/ha. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учешће пословног простора је скоро 30 % 
због Најлон пијаце која заузима три блока у север-
ном делу простора. У блоковима уз Темерински 
пут учешће пословања је 50 до 70%, док је у оста-
лим испод 20%. 

Улице одликују регулационе линије међу-
собног растојања од 10 до 40 m (најчешће су 15 m). 
Скоро све улице имају изграђене коловозе са сав-
ременим коловозним застором. У великом броју 

улица постоје изграђени тротоари. На овом подручју не постоје изграђене бициклисти-
чке стазе. 

Простор је опремљен водоводном и канализационом мрежом, као и струјом, 
гасом и телекомуникационом мрежом. 
 
Ветерничка рампа 

 
 На овом простору је у претходном периоду 
реализовано тек неколико кућа на новоформираним 
парцелама, али је формиран већи број низова парце-
ла, за продају. Парцеле са објектима су веће повр-
шине, 600 до 800 m2, заузете око 30%. Објекти су 
нешто комфорнији, 130 до 150 m2 у основи, са две 
или три корисне етаже. 
 Блокови су формирани на изузетно уским 
браздама, са доста подужних парцела.  

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 1.509 2.565

Број станова 497 950

Површина станова 33.652 97.200

Просечна површина стана 67,7 102,3
Површина стана по станов-
нику 22,3 37,9

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 17,0% 29,0%

Индекс изграђености 0,210 0,594

Густина становања 42 71

Учешће пословања 27,2 32,7

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

изграђено
35%

слободно
65%
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 Према показатељу површине стана по становнику (27 m2/ст) спада у комфорно 
становање, са густином од 24 ст/ha. Нестамбена намена заузима чак 30 % површине 
простора. 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

Улице одликују регулационе линије међу-
собног растојања од 8 до 25 m (најчешће су  10 m). 
Већина коловоза прекривена је савременим коло-
возним застором, а ни у једној улици не постоје 
изграђени тротоари и бициклистичке стазе. 
 
 

И овај простор је неопремљен јавном канализационом и водоводном мрежом. У 
појединим улицама, које излазе на Футошки пут, изграђена је нелегална мрежа водне 
инфраструктуре. Мреже струје, гаса и телекомуникација у потпуности су изграђене. 
 
Адице 
 
 Објекти су грађени на парцелама површине у просеку од 400 до 700 m2, правил-
ног правоугаоног, али често издуженог облика. Парцела је најчешће заузета од 40 до 
50%. Преовлађујућа спратност је П+1+Пк, с тим да има доста објеката са две корисне 
етаже (П+Пк). Индекс изграђености по парцели је стога доста висок за породично ста-

новање, од 1 до 1,2. Скоро све куће су слобо-
дностојеће. 
 
 Површина стана по становнику је 
генерално велика, претежно преко 25 m2/ст, 
осим у блоковима у јужном делу, према 
насипу, где је испод 18, па и испод 15 m2/ст.  

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 663 1.600

Број станова 168 600

Површина станова 18.434 94.000

Просечна површина стана 109,7 156,7
Површина стана по станов-
нику 27,8 58,8

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 10,0% 41,0%

Индекс изграђености 0,116 0,596

Густина становања 24 57

Учешће пословања 19,9 19,5

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

слободно
80%

изграђено
20%
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Блокови су уски и изразито издужени, понегде са једним редом кућа између две 
улице. То је последица неплански започете изградње, на наслеђеним парцелама пољоп-
ривредног земљишта. Растер улица је правилан, приближно ортогоналан. 

 

Густине становања се крећу од 20 до 60 ст/ha. 
Учешће нестамбене намене је минимално, испод 20%, али веће у односу на 

претходни период. У последњој деценији, на овом простору најчешће се граде спортски 
објекти, односно терени и складишни простори. Изграђен је и објекат предшколске 
установе, као и црква и парохијски дом. 

 
Улице одликују регулационе линије међу-

собног растојања од 8 до 20 m (најчешће су 12 m). 
Коловоз је у већини улица неуређен, или нема сав-
ремени коловозни застор. Тротоара и бициклисти-
чких стаза нема. 

Простор је комунално веома лоше опрем-
љен. Водоводна и канализациона мрежа постоје 
само у Улици Бранка Ћопића (главна приступна 

улица) и у централном делу насеља. Велики проблем представљају септичке јаме које 
се често изливају због високог нивоа подземних вода. У појединим деловима насеља 
(уз улице Бранка Ћопића и Футошку) становници су сами, нелегално, изградили водо-
водну и канализациону мрежу. Простор је у потпуности опремљен елекртоенергетском, 
гасификационом и телекомуникационом инфраструктуром. 

 
Телеп 

 
 Телеп је уређено плански 
грађено подручје породичног стано-
вања, које се у деловима уз нове 
значајне саобраћајнице, трансфор-
мише у вишепородично са централ-
ним садржајима. Породични објекти 
су грађени током последњих десе-
так година на целој територији под-

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 7.154 13.670

Број станова 1.648 5.030

Површина станова 157.504 827.150

Просечна површина стана 95,6 164,4
Површина стана по стано-
внику 22,0 60,5

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 4,8% 34,4% 
Индекс изграђенос-
ти 0,091 0,515 

Густина становања 26 50 

Учешће пословања 7,0 15,7 

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

изграђено
19%слободно

81%
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ручја. Интензитет изградње био је мало већи у јужном делу, који због ниског терена 
није тако погодан за изградњу, те је остало више неизграђеног простора.  
 Услови су издавани најчешће за замену постојећих, или као накнадни за већ 
изведене објекте. У одређеним зонама заступљени су породични објекти у комбинацији 
са пословним садржајима. 
 Блокови су правилни, са претежно једнаким парцелама ширине 13 m до 15 m, 
дубине око 40 m. Заузетост варира од просечних 25%, до максималних 50% (са призем-
ним помоћним објектима). Индекс изграђености по парцели креће се од 0,6 до 1,3. 
Искоришћеност простора одговара уређеном градском насељу породичног становања. 
 Густина становања је најнижа, до 60 ст/ha,  у југоисточном делу, уз насип, где је 
терен најнижи. До 100 ст/ha има у централном и северном делу простора, док је густина 
највећа у мањим блоковима у централном и јужном делу, око основне школе – 100 до 
300 ст/ha. Површина стана по становнику веома варира по блоковима, тако да је у 
неким деловима овај показатељ већи него пре 10 година, док се негде и смањио. Ипак, 
претежно је преко 20 m2/ст, у доста блокова и преко 25 m2/ст. Просечна величина стана 
је  70 m2. На нивоу подручја учешће нестамбених садржаја је 14%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Улице одликују регулационе линије међу-

собног растојања од 8 до 40 m (најчешће су 15 m). 
Скоро све улице имају изграђене коловозе са сав-
ременим коловозним застором, а у великом броју 
улица постоје и изграђени тротоари. Бициклистич-
ке стазе постоје на Футошком путу, Суботичком 
булевару и Сомборском булевару. 

Простор северно од Улице хероја Пинкија 
је у потпуности опремљен канализационом и водо-

водном мрежом. Јужно од ове улице изведена је водоводна мрежа, али канализација не 
постоји. У овом делу терен је врло низак и склон плављењу подземним водама. Постоје 
електроенергетска, гасификациона и телекомуникациона мрежа, а делимично и топли-
фикациона. 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И КАПАЦИТЕТ    
ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ                      
(према планској документацији) 

  Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника     

Број станова 4.251 9.932

Површина станова 338.935 940.470

Просечна површина стана 79,7 94,7

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА
ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

(површина станова)

изграђено
36%

слободно
64%
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Сајлово 

 
 Насеље Сајлово је, као и већина 
бесправно изграђених насеља у рубном 
подручју, настало на пољопривредном 
земљишту и касније легализовано проши-
ривањем грађевинског подручја. Простор 
Сајлова је у већој мери већ изграђен 
породичним објектима, од којих је већина 
још увек у поступку легализације. У про-
теклом периоду изграђена је тек неколи-
цина објеката у легалном поступку. Обје-
кти су најчешће приземни или са поткро-
вном етажом. 
 Парцеле су површине око 500 m2, 
заузете до 40 %, уз индекс изграђености 

до 0,5. Блокови су издужени, са правилним низовима парцела, фронтова ширине 15 или 
20 m. Има и подужно постављених парцела у ужим блоковима. 
 Значајан део простора је слободан за изградњу, са већ плански формираним пар-
целама. 
 

     
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Просечан стан је величине око 90 m2, а површина 

стана по становнику је око 22 m2/ст, што је задовољава-
јући стандард. Густина становања је тренутно 22 ст/ha. 
Учешће пословања је око 6%. Неколико чисто послов-
них објеката је изграђено уз Руменачки пут. Планиране 
јавне службе и центар насеља још нису реализовани. 

 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 2.108 5.770

Број станова 535 1.985

Површина станова 46.741 195.500

Просечна површина стана 87,4 98,5
Површина стана по станов-
нику 22,2 33,9

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 0,5% 23,9%

Индекс изграђености 0,052 0,319

Густина становања 15 42

Учешће пословања 5,2 35,2

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

изграђено
24%

слободно
76%
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Улице одликују регулационе линије међусобног растојања од 8 до 30 m (нај-
чешће су 8 и 10 m). Скоро цело подручје нема изграђену саобраћајну инфраструктуру 
односно коловози су неасфалтирани, а тротоари и бициклистичке стазе не постоје. 

Простор није опремљен водоводном и канализационом мрежом. Објекти се 
водом снабдевају из бушених бунара, а отпадне воде одводе у септичке јаме. Терен је 
доста висок у односу на подземне воде. Електроенергетска, гасификациона и телекому-
никациона мрежа су делимично изведене. 
 
Салајка 
 
 У северном делу Салајке, у намени породичног становања, претежно су се гра-
диле породичне куће спратности П+1+Пк, на мањим парцелама (око 400 m2), ужих 
фронтова, 12 до 13 m. У делу око Партизанске улице блокови су неправилне геометри-
је, са парцелама различитих величина, од 360 до 500 m2. Објекти су са две или три 
корисне етаже, а заузетост је око 40%. Доста је захтева за комплетну реконструкцију, 
или замену старих кућа, као и промену намене из стамбеног у пословни простор, уз 
доградње и надоградње. У зони уз Партизанску улицу реализује се пословно – стамбена 
намена спратности П+2 реконструкцијом и трансформацијом  породичних кућа. 
 

 У делу Салајке јужно од пруге, у намени 
општих стамбених зона изграђен је одређен 
број породичних објеката, или извршена тотал-
на реконструкција постојећих. У овом делу има 
и комфорнијих парцела, на којима су изграђени 
већи објекти. Заузетост се креће од 25 до 50%, 
уз индекс изграђености од 0,6 до 1,2. 
 Просечна површина стана је нешто 
мања за породично становање, 62  m2, али је 
површина по становнику 23  m2/ст. То може 
заправо указивати на већи број станова у одно-
су на број становника, односно евентуални 
вишак станова на овом подручју, у намени 
породичног становања. 
 У северном делу густине су претежно до 
100 ст/ha, док су у јужном делу, у ком се граде 
и вишепородични објекти, густине и до 300 
ст/ha. 

 Учешће пословног у укупном простору је преко 35%, што је значајно. Велики је 
број стамбених блокова за учешћем пословања од 20 до 50%. У последњих десет годи-
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на градили су се чисто пословни објекти различитих намена, трговина и занатство, 
складишни простори, услуге и тд. 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Улице одликују регулационе линије међусоб-

ног растојања од 12 до 50 m (најчешће су 15 m и      
20 m). Цело подручје је саобраћајно опремљено што 
подразумева изграђене коловозе и тротоаре, а у 
Темеринској улици постоји изграђена бициклистич-
ка стаза. 

 
Простор је опремљен водоводном и канализационом мрежом, као и струјом, 

гасом и телекомуникационом мрежом. 
 
Породична изградња у опште стамбеним зонама 
 
Делови стамбене зоне 8 

 
Простор између Улице цара Душана 

и Суботичког булевара је зона класичног 
градског породичног становања, које се 
трансформише у вишепородично само у 
ободним блоковима. Унутар простора 
задржана је намена породичног становања. 
Постојеће куће се реконструишу, дограђују 
или замењују новим. Објекти су најчешће 
са три корисне етаже, степен заузетости око 
40%, индекс изграђености око 1. Површина 
парцела је око 600 m2. Објекти су најчешће 

двојни, уз ширину фронта око 15 m. 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 2.855 8.245

Број станова 828 3.015

Површина станова 64.198 209.750

Просечна површина стана 77,5 69,6
Површина стана по станов-
нику 22,5 25,4

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 19,5% 23,9%

Индекс изграђености 0,249 0,319

Густина становања 40 42

Учешће пословања 42,4 45,1

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

слободно
69% изграђено

31%
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 Простор источно од Улице цара Душана, до Католичког гробља, изграђен је лук-
сузнијим типом породичних кућа – вилама, грађеним почетком 20. века. Овај део града 
се чува као простор са посебном амбијенталном вредношћу. Постојеће виле се реконс-
труишу, а граде се и нови објекти овог типа. Куће су најчешће са две корисне етаже, 
заузетост парцеле је мања (до 30%), а индекс до 0,6. Парцеле су веће површине (око 
1000 m2), а фронтови око 25 m2. 
 На Грбавици, где је старо породично замењено новим вишепородичним стано-
вањем, планирано је и реализује се ново породично становање унутар појединих ширих 
блокова. Просецањем нових саобраћајница кроз средину блока, формиране су мање 
парцеле издвајањем дворишних делова постојећих уличних парцела. Парцеле су мањих 
површина (200 – 400  m2), заузетост 40%, објекти слободностојећи, са четири корисне 
етаже. Индекс изграђености је велики за овај тип становања - 1,2. 
 
Делови стамбене зоне 10 
 

На простору између Булевара краља Петра I и Улице Новосадског сајма, уз 
Успенско гробље и уз Мајевичку улицу, задржано је породично становање. Тип стано-
вања који је овде присутан, и који са истим карактеристикама наставља да се развија, је 
градско породично становање већих густина. Парцеле су заузете до 50 %, објекти се 
граде на регулацији улице, често двојни, и постављени уз једну бочну границу парцеле. 
Парцеле су правилне, једнаких фронтова (12 m) и дубине, површине око 400 m2.  

На простору између улица Новосадског сајма и Футошке, у зони уз Футошки 
парк и око Улице Бем Лилике, такође се задр-
жава породично становање. Уз парк, око Улице 
Николе Тесле, преовлађује комфорнији тип 
градског становања, са постојећим послерат-
ним вилама. У последњој деценији овај тип 
становања наставља да се развија, изводе се 
реконструкције, доградње, надоградње и заме-
не постојећих кућа. Објекти су слободностоје-
ћи, најчешће са три корисне етаже, заузетост 
парцеле до 40%, а индекс изграђености око 1. 
Површина парцела је од 600 до 1000 m2. Око 
Улице Бем Лилике су двојне куће, на парцела-
ма од око 500 m2. Као и на Грбавици, и овде је 

у један шири блок, унутар простора који се трансформише у вишепородично станова-
ње, уведена саобраћајница са планираним породичним кућама, а ради већег иско-
ришћења простора. Парцеле су мање, око 300 до 500 m2, објекти са четири корисне 
етаже, заузетост 50%, при чему је индекс изграђености око 1,5. 
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5.1.2. Петроварадин 
 
 Легална изградња породичних кућа у Петроварадину била је веома малог интен-
зитета, на нивоу појединачних случајева. Мало већи интензитет бележи се у зонама 
ширења становања, односно бившим бесправним насељима: Буковачки пут, Буковачки 
плато, Ширине, Карагача. Највише захтева било је у периоду од 2006. до 2008. године. 
 
Приказ типологије, урбанистичких параметара, инфраструктурне опремљености 
и капацитета5 по локалитетима породичне изградње  
(анализа карактеристичних блокова са новом изградњом) 
 
Буковачки пут 
 
 Бесправно настао локалитет, изградњом кућа уз пут за насеље Буковац. Терен 
погодан за изградњу је ограничен површинама са великим нагибом, као и заштитним 
појасом потока и електроенергетског коридора, где се не планира изградња. У проте-
клом периоду (од 2002. год.) легално је изграђено само 5  породичних објеката. Спрат-
ност је приземна, или приземље и један спрат, површине до 100 m2 у основи. Заузетост 
парцела је око 20 %, а индекс око 0,3. Различите су величине парцела, од 360 па до 1000 
m2, с тим да се велике парцеле налазе у заштитним коридорима, те је површина за 
изградњу значајно смањена. Генерално, објекти су нижег стандарда. 
 Густина становања је испод 20 ст/ha, а површина стана по становнику око 20 
m2/ст. У делу уз пут постоје пословни садржаји, с тим  да нови нису грађени. 

Регулације улица су уске и неједнаких ширина јер их већином чине постојеће 
границе парцела. На овом подручју осим Буковачког пута, не постоје коловози са сав-
ременим коловозним застором, а нема изграђених тротоара и бициклистичких стаза. 

Највећи део простора није комунално опремљен. Канализациона мрежа постоји 
на Буковачком путу. За снабдевање водом користе се бунари, а за отпадне воде септич-
ке јаме. Струја, гас и телекомуникације такође су делимично уведени. 
 
Буковачки плато 
 
 Подручје обухвата већи простор западно од магистралног правца Нови Сад – 
Београд. Урбанистички план је рађен како би се легализовале бесправно изграђене 
породичне куће у овој зони. То је разлог што су блокови и улична мрежа неправилне 
геометрије, као и то што прате конфигурацију терена. 
 

 

                                                 
5 Максимални капацитет према урбанистичкој документацији. 
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Облици и површине парцела су веома неуједначени. Површине су у распону од 
500 до 1000 m2. Објекти су најчешће са две корисне етаже (П+1, П+Пк), а површина у 
основи је у распону од 100 до 150 m2 у просеку. Просечна заузетост парцела је око 20%, 
а индекс изграђености 0,4. Велик део простора је слободан за изградњу. 
 Густина је 10  ст/ha. Просечна величина стана је око 75 m2, а површина стана по 
становнику је 17,5 m2/ст, што указује на нешто нижи стандард становања у овом делу 
града. 

Учешће нестамбених садржаја је око 7% за цео простор. Започета је изградња 
верског објекта, док планирана дечија установа и садржаји центра насеља нису реали-
зовани.  

Улице одликују регулационе линије међусобног растојања од 8 до 30 m (нај-
чешће су 8 и 10 m). Скоро све улице имају изграђене коловозе. На целом подручју нема 
изграђених тротоара и бициклистичких стаза. 

Што се тиче водовода и канализације, простор је у потпуности комунално неоп-
ремљен. Користе се бунари и септичке јаме. Међутим, енергетска инфраструктура пос-
тоји, као и телекомуникациона. 
 
Буковачки пут и Буковачки плато: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 628 3.820

Број станова 198 1.390

Површина станова 15.938 202.100

Просечна површина стана 80,5 145,4
Површина стана по станов-
нику 25,4 52,9

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 2,6% 16,2%

Индекс изграђености 0,025 0,370

Густина становања 7 41

Учешће пословања 3,8 19,2

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

изграђено
8%слободно

92%



 48

Ширине 
 
 Простор у југоисточном делу општине Петроварадин, у наставку Буковачког 
платоа, уз стари пут за Београд, последњих година је у већем обиму запоседнут беспра-
вним породичним објектима. Из тог разлога, последњом изменом Генералног плана 
града Новог Сада до 2021. године, из намене заштитног зеленила  мења намену у поро-
дично становање. Будући да је израда плана детаљне регулације у току, још се није 

створио основ за легалну изградњу на овом 
простору. 
 

Ово подручје је потпуно неопрем-
љено саобраћајном инфраструктуром. Само 
Буковачки пут и улица Томе Маретића, 
које тангирају ово подручје, имају изграђе-
не коловозе. Тротоара и бициклистичких 
стаза нема. 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

Простор је комунално неопремљен. Делимично постоји енергетска инфраструк-
тура. Као и у другим бесправно насталим насељима са сремске стране, домаћинства 
користе бушене бунаре за снабдевање водом и септичке јаме за отпадну воду. 
 На аеро снимку су приказана мишљења о легализацији бесправно изграђених 
објеката, пошто план још није донет те нису издавани урбанистички услови. Подаци о 
броју станова и становника (из ЈП "Информатика") су веома непрецизни за ово подруч-
је, те није могуће проценити попуњеност планског капацитета на основу њих. Прибли-
жно тачни подаци приказани су у графичком приказу број 6.3. 
 
 
 
 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 9 3.080

Број станова 1 1.125

Површина станова 80 203.100

Просечна површина стана 80,0 180,5
Површина стана по станов-
нику 80,0 65,9

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 0,1% 13,6%

Индекс изграђености 1,242 0,137

Густина становања 0 13

Учешће пословања 0,0 17,0
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Карагача 
 

 Део Карагаче, северно од планиране 
магистралне саобраћајнице која, од Моста сло-
боде преко Мишелука, повезује подручје града 
са старим путем за Београд, такође је послед-
њим изменама Генералног плана, из туристич-
ко – спортско – рекреативне намене променио 
намену у породично становање. Разлог је, 
такође, интензивнија бесправна изградња и 
њена легализација кроз планске документе. 
Урбанистички план је у овом тренутку пред 
усвајањем.  

Регулације улица су уске и неједнаких 
ширина јер их већином чине постојеће границе парцела. Само пут Нови Сад - Рума и 
Буковачки пут имају изграђене коловозе док тротоара и бициклистичких стаза нема на 
целом подручју. 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

Делови простора су комунално опремљени, а на остатку простора се користе 
бунари и септичке јаме. Водовод и канализација постоје на делу Буковачког пута, а 
само водовод и у улици Буковачки до. Енергетска инфраструктура и телекомуникације 
такође су делимично изведене. 
 И за овај простор није још донет план детаљне регулације, те важе иста опажања 
као за Ширине. Број становника и станова такође није прецизан, те се треба ослонити 
на податке наведене у графичком приказу број 6.3. 
 
 
 
 
 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 559 6.030

Број станова 124 2.240

Површина станова 9.071 324.000

Просечна површина стана 73,2 144,6
Површина стана по станов-
нику 16,2 53,7

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 0,2% 37,0%

Индекс изграђености 0,014 0,333

Густина становања 3 29

Учешће пословања 47,8 32,1
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5.1.3. Сремска Каменица 
 
 Изградња породичних кућа заступљена је скоро равномерно на целом подручју 
Сремске Каменице, како у централном делу насеља (уже подручје Ср. Каменице), које 
представља завршену просторну целину, тако и у деловима проширења, насељима Чар-
дак, Кип, Староиришки пут, Боцке. У делу Мишелука у катастарској општини Сремска 
Каменица (Мишелук II), изградња је интензивнија. Почев од 2002. године интересова-
ње за изградњом кућа расте, да би 2007. и 2008. године добило значајнији замах. Број 
поднетих захтева се смањује у 2009. години, у свим деловима града, што је вероватно 
резултат опште економске кризе. 
 У ужем делу Сремске Каменице, као и у самом центру насеља, најчешће су се 
радиле делимичне или потпуне реконструкције постојећих објеката, као и замена ста-
рих новим, на истим парцелама. Има и накнадно издатих услова за објекте саграђене 
без урбанистичке документације. Ова зона је уређена и опремљена инфраструктуром, а 
градња се одвија на основу Генералног плана, осим у делу старог центра, за који посто-
ји план разраде.  
 

 У овом делу насеља изграђен је и 
нови вртић, а издати су и услови за објекте 
пијаце, која није још реализована. Иначе, 
учешће пословања је испод 20%, осим у 
деловима центра, где је учешће 50, па и до 
70 %. 
 Просечна величина стана у ужем 
подручју Сремске Каменице је око 100 m2, 
а површина по становнику 27 m2/ст, што је 
веома комфорно. Просечна густина стано-
вања за цео простор је 31 ст/ha, док по 
појединим блоковима достиже и 100 до 300 

ст/ha, у јужном и источном делу насеља. 
 Насеље Сремска Каменица ширило се на околне викенд и виноградарске зоне и 
заштитно зеленило. Ова нова насеља су настала на теренима различитих карактеристи-
ка и природних и створених услова, и различито су инфраструктурно опремљена, што 
утиче на типологију и општи комфор становања. Генералним планом града Новог Сада 
до 2021. године ови простори су утврђени као зоне санације и реконструкције локали-
тета бесправне изградње и викенд зона. 
 За сва ова насеља већ постоје и спроводе се планови детаљне регулације. Њима 
је непланска изградња на овим просторима уређена у мери у којој је то било могуће, и 
створени услови за даљи развој и уређење ових насеља.  
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Приказ типологије, урбанистичких параметара, инфраструктурне опремљености 
и капацитета6 нових стамбених подручја у Сремској Каменици 
 
Чардак 
 
 Овај локалитет, веома атрактиван због природних услова, прерастао је из викенд 
– зоне у зону луксузног породичног становања. Налази се на узвишењу, (брду) тако да 
постојећи објекти и парцеле прате конфигурацију терена. Тако су и блокови неправил-
ног облика, са стрмим улицама уских регулација. Најпогоднији делови простора су 
махом изграђени комфорним породичним кућама, појединачно у комбинацији са пос-
ловањем, а граде се и нове. Урбанистичким планом омогућена је изградња и на слобод-
ним просторима у овој зони. 

 Величина парцела је веома неуједначена, 
мање су око 500 и 800 m2, а веће преко 1000 m2. Зау-
зетост је око 20%, а спратност од једне до три кори-
сне етаже. Индекс изграђености је у распону од 0,1 
до 0,4. 
 Поред изградње нових објеката, било је зах-
тева и за реконструкцију и доградњу старих, као и 
замену. 
 Планирани садржаји јавних служби (школа, 
обданиште) и других намена нису реализовани. 
 Густина становања је испод 20 ст/ha, а повр-
шина стана по становнику је свуда преко 25 m2. 
Учешће пословања је испод 20%. 

Улице одликују регулационе линије међусоб-
ног растојања од 8 до 25 m (најчешће су 10 m). Ули-
це у северном и централном делу Чардака имају 
изграђене коловозе са савременим коловозним зас-
торима, док већина улица у јужном и источном делу 
немају изграђене коловозе. На целом подручју не 

постоје изграђени тротоари и бициклистичке стазе. 
 
 

   
 
 

 
 
 

                                                 
6 Максимални капацитет према урбанистичкој документацији. 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 910 7.960

Број станова 432 2.955

Површина станова 34.149 473.800
Просечна површина 
стана 79,0 160,3

Површина стана по ста-
новнику 37,5 59,5

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 4,9% 26,4%

Индекс изграђености 0,037 0,654

Густина становања 6 51

Учешће пословања 5,1 29,7
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Простор је делимично опремљен водоводном 

мрежом, а канализациона не постоји. У потпуности је 
опремљен енергетском инфраструктуром, а делимич-
но гасном и телекомуникационом. 
 

 
Староиришки пут 
 
 Локалитет обухвата зону уз Фрушкогорски пут, јужно од локалитета Кип, запра-
во у његовом наставку. За северни део постоји важећи регулациони план, а у току је 
израда новог, којим ће се проширити обухват овог локалитета према југу, уз Фрушко-

горски пут, све до границе грађевинског рејона.  
Терен је заталасан и у деловима брдовит, интензи-

вније изграђен од Кип-а. Северни део је гушће изграђен, 
али и у јужном већ има тридесетак кућа уз пут. 

У последњем периоду изграђено је двадесетак 
легалних породичних објеката, већих површина, најчешће 
са две корисне етаже. Парцеле су од 700 m2 па навише. 
Заузетост је до 20%, а индекс до 0,5, али најчешће 0,2. 
Има доста слободног, неизграђеног простора, а и форми-
раних парцела за изградњу кућа. 

Улична мрежа прати терен, блокови и парцеле су 
неправилног облика, са  више укрштања праваца под 
оштрим углом.  

Део терена је непогодан за изградњу због великог 
нагиба и нестабилног тла. 

Густине становања су мале, испод 20 ст/ha, а повр-
шина стана по становнику је на целом простору преко     
25 m2. Учешће нестамбених садржаја је испод 20%.  

   
 
 
 
 
 
 
 

Ја

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 802 5.560

Број станова 424 2.060

Површина станова 32.130 287.500

Просечна површина стана 75,8 139,6
Површина стана по стано-
внику 40,1 51,7

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 1,3% 20,6%

Индекс изграђености 0,037 0,377

Густина становања 6 41

Учешће пословања 0,7 20,5

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

изграђено
7%слободно

93%
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вне службе се не планирају, осим дома за старе у 
јужном делу простора, који се предлаже у плану 
који је у изради. 

Регулације улица су уске и неједнаких 
ширина јер их већином чине постојеће границе 
парцела. У оквиру овог подручја, само Фрушко-
горски пут има изграђен  коловоз. Остале саобра-
ћајнице су неуређене. Тротоара и бициклистичких 

стаза нема. 
Простор је делимично опремљен водоводном мрежом (пут за Поповицу и неке 

попречне саобраћајнице које на њега излазе). Канализација не постоји. Електроенергет-
ска мрежа је спроведена свуда, а гасна и телекомуникациона делимично. 

На приказаном аеро снимку назначени су издати урбанистички услови за поро-
дичне објекте као и мишљења о легализацији како би се стекао реалнији утисак о 
интензитету изградње на овом простору. 
 
Кип 
 
 Овај локалитет обухвата део простора источно од старог дела Сремске Камени-
це, и заузима падине које се спуштају ка Каменичком потоку. Простор је делом затала-
сан, у деловима и веома стрм, према потоку и северно према прузи. 
 Већи број коридора енергетске инфраструктуре пресеца локалитет, а сконцен-
трисани су нарочито у јужној половини. 
 Укупна изградња на овом простору није значајна, те је и изградња у последњем 
периоду такође у мањем обиму. Грађени су већи породични објекти, са најчешће две 
корисне етаже. Величина парцела је од 500 m2 па навише, у просеку 700 m2. Заузетост 
је до 35%, а индекс до 0,5. 
 Блокови и улице прате конфигурацију терена. 

Иако планирани, садржаји других намена нису грађени, што подразумева и 
садржаје јавних служби. 

Показатељ величине стана по становнику указује на нешто скромније услове 
становања у западном делу простора, где је у деловима и мањи од 15 m2/ст, док су у 
источном делу простора грађени луксузнији објекти и показатељ прелази 25 m2 по ста-
новнику. Густина становања је на целом простору мања од 20 ст/ha, што је и логично, 
будући да је пуно простора још неизграђено. 

Регулације улица су уске и неједнаких ширина јер их већином чине постојеће 
границе парцела. У оквиру овог подручја, само Фрушкогорски пут и обилазница око 
Сремске Каменице има изграђене савремене коловозе. Остале саобраћајнице су неуре-
ђене. Тротоара и бициклистичких стаза нема изграђених. 

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

слободно
89%

изграђено
11%
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 Простор није опремљен водоводном и канализационом мрежом и користе се 
бунари и септичке јаме. У потпуности је опремљен енергетском инфраструктуром, а 
делимично гасном и телекомуникационом. 
 
Боцке 
 
 Локалитет Боцке се налази у западном делу Сремске Каменице и заузима нека-
дашњу викенд зону Каменица – Лединци. Простире се на  брдовитом терену јужно од 
пута и пруге за Беочин. 
 У северном делу се налази велика трафостаница, од које се пружају далеководи 
који деле простор на североисточни (Боцке I) и југозападни (Боцке).  

Боцке I су гушће изграђене, са прилично хаотично постављаним објектима, неп-
равилним парцелама и блоковима. Просечне површине парцела су 500 до 900 m2. Обје-
кти су од 90 до 150 m2 у основи, спратности П+Пк, или П+1+Пк. Заузетост парцела је 
до 20%, а индекс изграђености 0, 2 до 0,5. 

Боцке су изграђене у мањој мери, са већим бројем малих викенд и виноградар-
ских кућица (око 30 m2 у основи). У периоду од усвајања регулационог плана, за овај 
простор издата су само два урбанистичка услова за изградњу нових породичних објека-
та. То су мање куће, око 100 m2 бруто површине, на великим парцелама (око 1000 m2). 

У делу Боцке I просек површине стана по становнику је преко 25 m2, док је у 
делу Боцке овај показатељ испод 15 m2/ст, зато што има пуно викенд – кућица. Неколи-
ко блокова на простору Боцке I је гушће насељено, са 20 до 60 ст/ha, док је на остатку 
простора густина испод 20  ст/ha. 

Нестамбене намене нису заступљене, осим у пар блокова у делу Боцке I у којима 
има пословних садржаја до 20%. 

На локалитету Боцке планира се дечији вртић и више садржаја јавног карактера, 
као и централни садржаји локалног карактера. 

Улице одликују регулационе линије међусобног растојања од 8 до 25 m (нај-
чешће су 10 m). У највећем делу улице имају изграђене коловозе, али не постоје изгра-
ђени тротоари и бициклистичке стазе. 

Простор није опремљен водоводном и канализационом мрежом и користе се 
бунари и септичке јаме. У потпуности је опремљен енергетском инфраструктуром, а 
делимично гасном и телекомуникационом. 
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Кип и Боцке: 

   

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

слободно
93%

изграђено
7%

 
 
 

Као и за простор Староиришког пута, на приказаном аеро снимку назначени су 
издати урбанистички услови и мишљења о легализацији како би се стекао реалнији 
утисак о интензитету изградње на овом простору. 
 
Мишелук II (Татарско брдо) 

 
 Татарско брдо се налази у југозападном делу 
простора Мишелука, у КО Сремска Каменица. Овај 
простор је 90-их година прошлог века запоседнут 
великим бројем бесправно изграђених луксузних, пре-
тежно породичних кућа. Интензивна изградња наста-
вљена је и у последњем периоду, а на основу важећег 
урбанистичког плана. 
 Објекти су углавном велике површине и заузи-
мају 40% парцеле, у неким случајевима и више, ретко 
мање. Просечне парцеле су површине 400 до 800 m2, 
што, у односу на величину објеката, не представља 
нарочит комфор. Најчешћа вредност индекса изграђе-
ности је 1. Читави блокови су веома густо изграђени. 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 1.078 12.875

Број станова 434 4.795

Површина станова 34.693 485.500

Просечна површина стана 79,9 101,3
Површина стана по станов-
нику 32,2 37,7

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 3,3% 25,7%

Индекс изграђености 0,020 0,160

Густина становања 4 47

Учешће пословања 1,6 19,4
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Као и на осталим просторима породичне изградње, и овде су највише грађене 
слободностојеће куће, међутим, издати су услови за један низ једнаких двојних кућа 
(шест у низу), са по четири стана, што је искорак у правцу развоја стандарда и понуде, 
као и уређења простора у породичној изградњи. 

   
 
  
 
 
 
 
 
 

Густина становања је испод 20 ст/ha. Просечна величина стана је чак 120 m2, а 
површина стана по становнику 31 до 46 m2/ст.  

Изграђено је само неколико пословних објеката у последњем периоду, а издати 
су услови и за неколико вишепородичних објеката. Пословање је заступљено око 10%, 

а нестамбене намене укупно око 30%. 
На простору Мишелука II планирају се 

разноврсне јавне службе и објекти за јавну упот-
ребу различитих нивоа, као и садржаји центра.   

Улице одликују регулационе линије међу-
собног растојања од 10 до 30 m (најчешће су     
10 m). У највећем делу улице имају изграђене 
коловозе, али не постоје изграђени тротоари и 
бициклистичке стазе. 

Простор је делимично опремљен водоводном и канализационом мрежом. Улица 
Бранислава Букурова је потпуно опремљена, а у улицама у околини мрежа је нелегално 
изграђена и прикључена на легалну. На остатку простора користе се бунари и септичке 
јаме. Енергетска и телекомуникациона мрежа су комплетно изведене. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 831 6.060

Број станова 294 2.240

Површина станова 36.514 210.300

Просечна површина стана 124,2 93,9
Површина стана по станов-
нику 43,9 34,7

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  

Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Степен заузетости 0,8% 15,7%

Индекс изграђености 0,073 0,383

Густина становања 9 69

Учешће пословања 3,1 16,3

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

изграђено
17%

слободно
83%
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Породично становање - закључци  
 

- много слободног простора за изградњу у намени породичног становања; 
- према броју објеката уочених на терену (са аеро снимака), плански капацитет је 

на бачкој страни заузет око 70%, а на сремској 30 до 40%; 
- према величини парцела и површини објеката, зоне у северном градском подру-

чју имају мањи комфор становања (посебно Мали Београд – Велики рит), као и 
већина нових насеља на сремској страни града;  

- од новијих делова породичног становања, комфорнији објекти градили су се на 
Татарском брду, Чардаку и на простору Ветерничке рампе; 

- скоро сви простори породичног становања настали нелегалном изградњом су 
веома лоше комунално опремљени; 

- развој нових насеља не прати изградња објеката обавезних јавних служби. 
 
5.2.  Вишепородично становање 
 

На подручју града Новог Сада изградња вишепородичних зграда била је у про-
теклој деценији веома интензивна. Скоро читава изградња дешавала се на територији 
насеља Нови Сад, односно 99%. У Сремској Каменици, на Мишелуку II, издати су 
урбанистички услови за три објекта, и то 2000. и 2001. године, који нису реализовани. 
У Петроварадину је изграђено неколико објеката у појасу линијског центра уз Прера-
довићеву улицу, а издата су још два урбанистичка услова у зони Петроварадин IX. 
Може се рећи да постоји тенденција благог пораста потражње за вишепородичном 
изградњом у Петроварадину у последњих пар година. 
 
Табела: Укупан број издатих урбанистичких услова за објекте вишепородичног стано-
вања, по годинама, од 1. 1. 2000. до 30. 9. 2009. године. 

Година 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Укупно

Нови Сад 138 175 242 280 284 173 132 183 134 75 1816 

Петроварадин 2 0 0 0 3 1 0 2 3 4 15 

Сремска Каме-
ница 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Укупно 141 176 242 280 287 174 132 185 137 79 1833 
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Број издатих услова, 
иако не представља податак о 
тачном броју изграђених обје-
ката, даје слику о степену пот-
ражње и годишњим осцилаци-
јама. Највише услова издато је 
2003. и 2004. године, око 280 
по години, да би у наредном 
периоду интересовање опало 
(за око 100 мање по години). У 
овој години (2009), до краја 

септембра издато је 75 услова, што је мање за трећину у односу на период највеће пот-
ражње. Поред светске економске кризе, разлози за успоравање интензитета  изградње 
могу бити и у мањем преосталом броју расположивих, лако доступних локација за 
изградњу, као и мањој потражњи услед реално велике понуде станова на тржишту. 
 При анализи расположивих нумеричких података коришћени су и подаци при-
купљени на основу издатих сагласности на идејне пројекте за вишепородичне стамбене 
објекте. Ови подаци нам најприближније говоре о структури изграђених објеката, 
односно броју и површини јединица, паркинг места, као и променама ових показатеља 
током претходног периода. 
Табела: Подаци о објектима на основу идејних пројеката који су добили урбанистичку 
сагласност, у периоду од 1. 1. 2001. до 30. 9. 2009. године.* 

  Број 
захтева 

Број 
станова 

Површина 
станова 

Број пос-
лов. једи-

ница 

Површ. 
послов. 
јединица 

Број 
паркинг 
места 

Број 
склони-  
шта 

Просечна 
површина 
стана 

Однос 
броја ста-
нова и 
паркинг 
места  

Учешће 
пословања 
у укупној 
површини 

      (м2)   (м2)     (м2)     
  I II III IV V VI VII III / II II / VI V/(III+VII) 

2001.  5 100 4.750 9 381 58 5 47,5 1,72 7,4 
2002.  80 2.414 112.494 308 14.235 1.084 67 46,6 2,23 11,2 
2003.  107 3.637 166.733 509 15.881 1.618 79 45,8 2,25 8,7 
2004.  114 4.398 206.437 535 20.033 1.677 95 46,9 2,62 8,8 
2005.  171 5.315 257.457 543 24.303 2.114 156 48,4 2,51 8,6 
2006.  107 3.255 154.522 258 58.641 1.582 88 47,5 2,06 27,5 
2007. 112 3.686 189.349 365 45.869 1.920 85 51,4 1,92 19,5 
2008.  135 4.662 299.437 735 68.334 2.461 111 64,2 1,89 18,6 
2009.  51 1.565 80.686 123 10.190 1.940 41 51,6 0,81 11,2 

Укупно: 882 29.032 1.471.863 3.385 257.867 14.454 727 50,7 2,01 14,9 

*  Број захтева за издавање сагласности представља 53 % од броја издатих урбанистичких услова. Поред чињенице 
да се одређени број објеката не изведе иако су добијени урбанистички услови, разлог разлике у укупном броју је и у 
трајању процедуре за добијање сагласности, као и праксе инвеститора да процедуру прибављања потребне докумен-
тације за изградњу спроводе паралелно са самом изградњом. Претпоставка је да је приближан број изграђених обје-
ката отприлике између броја издатих услова и броја издатих сагласности на пројекте. 
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Анализом података из претходне табеле уочава се да, иако је 2005. године изгра-
ђен највећи број објеката (издато највише сагласности на пројекте), укупни квантитати-
вни показатељи су највећи у 2008. години. Квадратура стамбеног простора је највећа, 
као и просечна површина стана, убедљиво највећи број пословних јединица, па и пар-
кинг места. Ови подаци би могли да укажу на извесни заокрет у односу на досадашњу 
праксу изградње великог броја малих станова, уз мали проценат пословних јединица. 
Будући да је код нас у последњој деценији развој станоградње искључиво последица 
тржишних трендова, претпоставка је да полако расте интересовање за комотнијим ста-
новима, као и за већим пословним просторима у оквиру стамбених или централних 
зона. 

 

 
Ипак, важно је констатовати да, уз блаже осцилације у анализираном периоду, 

број обезбеђених паркинг места задовољава тек половину потребних капацитета. Проб-
лем паркирања возила у граду подробно ће се анализирати у оквиру Саобраћајне студи-
је. Будући да овај проблем егзистира већ дужи низ година, покушаје да се он реши у 
одређеној мери изградњом неколико спратних гаража и инсистирањем на изградњи  
одговарајућег броја паркинга на парцели објекта, осујећује константан раст броја ауто-
мобила по домаћинству. 
 
 
 

БРОЈ ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ
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5.2.1.  Анализа по стамбеним зонама 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графички приказ издатих урбанистичких услова за вишепородичне објекте у периоду 
од 2002. до 2009. године. 
 
 

Северно градско подручје 
 
 У северном градском подручју, које је зона породичног становања и радних про-
стора, вишепородично становање се до сада градило у појединачним случајевима.  Уз  
Темерински пут, у зони линијског центра, издати су услови само за три локације, од 
којих је на једној започета изградња. У питању су пословно-стамбени, или стамбено-     
-пословни објекти, спратности П+2+Пк.  
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Западно градско подручје 
 
У западном подручју вишепородични објекти градили су се у мањој мери у зони 

Ново насеље (Бистрица) и на Телепу. На аеро снимцима ових подручја црвеном конту-
ром графички су приказани издати урбанистички услови за вишепородичне објекте. 
 
Ново насеље (Бистрица) 
 

Ово насеље, плански грађено на неизграђеном земљишту, представља скоро 
завршену просторну целину. Новом изградњом није дошло до значајнијих промена у 
простору, осим изградње неколико пословних објеката (трговина, спорт), као и великог 
објекта предшколске установе. Развој простора је више усмерен ка задовољењу потреба 
становника нестамбеним садржајима, што повећава укупни стандард становања.  

Број становника се повећао за око 5.000, те сада на Новом насељу (са Сателитом) 
живи  36.900 становника. 

Изградња стамбених објеката 
дешавала се на пар ободних локација које 
још нису у потпуности реализоване. У 
западном делу (најновији део насеља) 
завршава се изградња према планској 
документацији, по принципу изградње 
који карактерише структуру целог Новог 
насеља. Полуотворени блокови уз 
продоре јавних зелених површина у које 
су инкорпорирана унутрашња дворишта 
блокова. Парцеле су издвојене под 

објектима грађеним у низу, правилних основа, без крила. Просечна спратност је 
П+3+Пк, осим у централном потезу у коме су веће спратности и густине. 
 Још незавршена целина су и пар блокова вишепородичног становања уз Футош-
ку улицу. Заменом породичних формирају се низови вишепородичних објеката којима 
се затвара блок, пратећи принцип изградње целог насеља. 

 Простор који и даље није плански реализован је 
и субстандардно насеље "Тозиновац". Уклањањем 
ових објеката и реализацијом планиране инфраструк-
туре омогућила би се изградња још око 70.000 m2 бру-
то стамбеног простора (око 800 станова). 

Анализом урбанистичких показатеља уочава се 
повећање искоришћености земљишта на просторима 

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА 
(површина станова)

изграђено
76%

слободно
24%
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нових блокова, али и да су у новијим објектима грађени мањи станови. Просечна повр-
шина стана по становнику је 18 m2, што је испод планираног стандарда. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Према планираном капацитету, на Новом насељу могућа је изградња још око 
3.000 станова. 
 
Телеп 
 

Иако претежно породичног 
карактера, Телеп је пробијањем 
нових значајних саобраћајница 
постао атрактиван за изградњу 
вишепородичних објеката. Иако се 
вишепородично становање нижих 
густина планира и у јужном делу, 
као и уз друге, управне 
саобраћајнице, вишеспратнице су се 
градиле највише уз Суботички 
булевар  (просечно 7 корисних 

етажа по објекту), затим уз Сомборски (претежно 6 корисних етажа), и у мањој мери уз 
Улицу Хероја Пинкија (просечно 3 корисне етаже). Објекти се граде по постојећим 
породичним парцелама, постепеном реконструкцијом, с тим да се уз булеваре издвајају 
парцеле под објектима, а остаци спајају у јавну заједничку блоковску површину, те 
крајњи резултат треба да буду полузатворени блокови са уређеним заједничким двори-
штима (пример: Ново насеље, Детелинара уз Руменачки пут). Објекти су у низу, без 
крила на основном габариту. 

Граде се и различити објекти нестамбене намене, православни храм са парохиј-
ским домом, садржаји јавних служби у приватном власништву (студентски дом, прива-
тне здравствене установе, дечији вртићи). Уз Футошку улицу, у зони привредних садр-
жаја, граде се мањи производни погони, комерцијални садржаји, смештајни капацитети 
(туризам) и слично. 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И КАПАЦИТЕТ  
(према планској документацији) 

  
Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника 36.526 44.630

Број станова 13.102 16.095

Површина станова 658.157 863.570

Просечна површина стана 50,2 53,7
Површина стана по станов-
нику 18,0 19,3

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - СТАЊЕ И 
КАПАЦИТЕТ  (према планској документацији) 

  
Стање 2009. Капацитет 

(план) 

Степен заузетости 16,6% 26,8%

Индекс изграђености 0,646 0,968

Густина становања 257 314

Учешће пословања 9,9 18,3
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Поменуте промене у простору постепено мењају карактер овог дела града. Очи-
гледно постоји тенденција (препозната у више примера бесправне изградње вишепоро-
дичних објеката у зони породичног становања, у делу северно од Улице Хероја Пинки-
ја, који је опремљен свом инфраструктуром) промене намене из породичног становања 
у мешовито становање.  

Од 1995. године број становника се повећао за 3.500. Сада на Телепу живи 
18.300 становника. 

У блоковима са новим вишепородичним објектима, повећала се искоришћеност, 
као и величина стана по становнику, али не и густина становања. Разлог томе је велико 
повећање броја станова, али не и становника, односно, један број објеката је још у 
изградњи, а има и неусељених (непродатих) станова. Повећало се учешће нестамбене 
намене у северној половини простора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Према плану детаљне регулације, на простору Телепа могуће је изградити још 
око 3.800 станова у вишепородичним објектима. 
 

Централно градско подручје 
 

Ово подручје заузима највећу површину градског простора, и доживело је најве-
ће промене и трансформацију у појединим деловима (графички приказ број 7.1).  
 Простори на којима се није пуно градило, и где изградња није значајно утицала 
на промене у структури, густинама, коришћењу простора уопште, су: Лиман I и II, ста-
ра Детелинара (северно од Улице Корнелија Станковића), зона старог градског центра 
(осим уз Улицу Јована Суботића), станично подручје, северни део Булевара ослобође-
ња, Банатић – северно од Булевара краља Петра I, део центра "Мали Лиман", као и 
источни део Подбаре, блокови уз Дунав. 
 
 
 
 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - СТАЊЕ И КАПАЦИТЕТ     
ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ                 

(према планској документацији) 

  Стање 
2009. 

Капацитет 
(план) 

Број становника     

Број станова 1.857 5.679

Површина станова 82.452 1.321.500

Просечна површина стана 44,4 232,7

ПОПУЊЕНОСТ ПЛАНСКОГ КАПАЦИТЕТА
ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

(површина станова)

слободно
94%изграђено

6%
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 На простору Лимана III и IV изграђено је (односно још увек се гради) укупно 
три стамбено-пословна објекта на преосталим слободним просторима у Улици Народ-
ног фронта (велики паркинзи, неуређене зелене површине). Изградња и стављање у 
употребу два објекта у блоку између Шекспирове и Балзакове улице (урбанистички 
блок број 194) узроковаће значајне промене у карактеру и начину коришћења југоисто-
чног дела ове стамбене зоне. Поред тога, што се структуром нових објеката у потпунос-
ти нарушава концепт изградње у овом делу града (однос изграђене и неизграђене 
површине), капацитети нових објеката у значајној мери ће пореметити коришћење 
првенствено овог блока, а последично и ширег окружења. Грубом анализом долази се 
до података да ће се изградњом само ова два објекта бруто изграђена површина увећати 
за 46 %. У око 360 нових станова живеће још око 1000 становника што ће капацитете 
предшколске установе и основних школа оптеретити за додатних око 170 деце. За уку-
пно око 560 нових јединица (пословних и стамбених) у новим објектима биће обезбе-
ђено највише 70 % потребног броја паркинг места, док је број постојећих драстично 
смањен изградњом објеката на отвореним паркинзима. 
 Иако изградња објеката на правцу Булевара цара Лазара и Улице народног 
фронта представља реализацију планираног линијског центра, чији су садржаји недос-
тајали подручју Лимана, чини се да обим онога што се реализује на терену ипак прева-
зилази капацитете локације и нарушава квалитет становања овог дела града. 
 
Подручја реконструкције умереног интензитета 
 
 У наставку ће се анализирати простори на којима је интензитет изградње био 
већи, али је трансформација обухватила мање просторне целине: делове блокова, поје-
диначне блокове, само ободне делове простора, као и делове где је у мањој мери само 
настављена реконструкција започета још 90.-их година. У ову групу се може сврстати 
Подбара, јужни део Салајке, део стамбене зоне 10 између Улице Новосадског сајма и 
Булевара краља Петра I, као и  цео простор стамбене зоне 13 – Житни трг. 
 
Подбара 
 
 Реконструкција Подбаре, започета у ранијем периоду, се постепено наставља и у 
последњих десет година, у три различите просторне целине. Северни део се трансфор-
мише из породичног у вишепородично мањих густина, по постојећим парцелама. Пос-
тепено се формирају затворени блокови, са ободно постављеним објектима у низу, пре-
тежно без крила, спратности П+2 и П+3, а уз значајније правце (Венизелосова, Теме-
ринска, Гундулићева) П+4. Највећи проценат реализације је у деловима са већом доз-
вољеном спратношћу, или на већим постојећим парцелама. 
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 Централни део Подбаре, Алмашки крај, је специфичан због своје урбане струк-
туре и матрице, те постоје опречни ставови око правца развоја овог дела града, односно 
интензитета промена. Из тог разлога, у последњих неколико година заустављена је 
изградња и ради се на анализама, усаглашавању ставова свих актера у процесу плани-
рања и изради планске документације. У стручној анализи урађеној за овај простор 
2008. године (Анализа Алмашког краја у Новом Саду, урбанистичко – просторни и сао-
браћајни аспект, ЈП "Урбанизам", 2008), оцењено је да треба одабрати правац постепе-
ног, умереног развоја, без наглих заокрета, али континуално. На основу ових упутстава, 
у изради је урбанистички план који предвиђа задржавање претежно ниске спратности, 
породично и вишепородично становање малих густина, у постојећој урбаној матрици.  
 Јужни и источни део Подбаре имају потпунио другачији карактер од остатка 
простора. Ово је зона најстаријег вишепородичног становања у којој практично нема 
нове изградње, већ само појединачних интервенција у смислу изједначавања спратнос-
ти, санације равних кровова, уређењу унутрашњег простора блокова, решавању парки-
рања и сл. Потез уз Косовску улицу који се налази у контактној зони старог градског 
центра, пролази међутим процес значајне трансформације, из старог градског породич-
ног становања у вишепородично средњих и великих густина. Ових неколико блокова је 
скоро у потпуности реализовано у последњем периоду. Нови објекти спратности П+4 и 
П+3 (најчешће 6 корисних етажа, са сутереном и поткровљем) инкорпорирани су у пос-
тојеће блокове у којима се задржавају старије вишепородичне зграде, или су замењени 
читави блокови. Изграђени објекти најчешће заузимају парцелу и до 60 %, угаоне и до 
80%. Овај начин нове изградње резултирао је веома високим урбанистичким показате-
љима, густине становања преко 500 ст/ha и индекс изграђености у распону од 1,6 до 3.  
 Анализа овог простора графички је приказана у прилогу број 7.2.1. 
  
Салајка 
 
 Цела Салајка (северно и јужно од пруге) данас представља веома специфичан 
простор мешовитог становања у процесу трансформације.  

Јужни део простора, у контакту са зоном градског центра, уоквирен значајним 
транзитним правцима, генералним планом намењен је општим стамбеним зонама са 
централним садржајима су ободне саобраћајнице. Парцеле уз Темеринску и Кисачку 
улицу, до периода трансформације у већем проценту намењене пословању, плански се 
развијају у линијски центар већих капацитета. Међутим, ова трансформација није узела 
маха у претходном периоду, а поједини објекти који су изграђени имају преовлађујућу 
намену становања (локали само у приземљу). Разлог за то је првенствено пословна 
намена постојећих објеката на овим парцелама, односно њихова већа тржишна вред-
ност, што поскупљује инвестицију изградње новог објекта на тој парцели. Највише 
објеката (стамбених) је реализовано уз Улицу Косте Шокице, која треба да прерасте у 
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значајну саобраћајну везу. Овде су породичне куће замењене стамбеним зградама реа-
лизованим са шест корисних етажа (планирана спратност П+3). У унутрашњости прос-
тора задржано је породично и вишепородично становање мале спратности (П+1 и П+2). 
У зонама где је планирана спратност П+2 реализовано је око 5 објеката, са по 5 корис-
них етажа7. Ради кратке анализе остварених капацитета, дата је следећа табела: 
 
Табела:  Просечан број етажа и паркинг места у објектима по локацији изградње (ули-
ци) на делу Салајке. 

Простор 
(улица): 

Планирана 
спратност 

Број изведе-
них етажа 

Број стамбе-
них јединица 

Број пословних 
јединица 

Број паркинг 
места 

Однос броја пм 
и укупног  броја 
јединица 

Темеринска, 
Кисачка 

П+4 7 70 8 25 30 % 

Косте 
Шокице 

П+3 6 40 7 20 40 % 

Унутрашњи 
простор-
западно 

П+2 5 25 - 12 50 % 

 
 Део Салајке северно од пруге је веома хетероген простор, у основи намене поро-
дичног становања, са јаким утицајима пословања на улазним правцима и радних прос-
тора, као и већим површинама намењеним спорту и образовању. Генералним планом не 
предвиђа се развој вишепородичног становања на овом простору, осим у зонама опште-
градског центра уз Темеринску и Кисачку улицу. Вишепородично становање гради се 
појединачно (издата четири урбанистичка услова), у форми пословно – стамбених згра-
да ниже спратности (П+2). Генералним планом је ограничен развој пословања уз Пар-
тизанску улицу, будући да је ова зона у намени породичног становања.  
 Анализа овог простора графички је приказана у прилогу број 7.2.2. 
 
Житни трг 
 
 У овој стамбеној зони реконструкција је започета још у периоду пре доношења 
Генералног плана града 2000. године. И поред закључка студије просторног развоја 
града Новог Сада (ЈП "Урбанизам", 1995. год.), да на овом простору не треба даље 
повећавати густине становања и да даље повећање физичке структуре првенствено тре-
ба усмерити  ка побољшању услова становања и на повећање учешћа пословања, наста-
вљена је интензивна изградња скоро искључиво вишепородичних објеката. На просто-
ру јужно од Улице војводе Бојовића структура је нешто гушћа, спратност П+3 и П+4, уз 
заузетост често преко 50 %, угаоне парцеле 70 %, и индекс изграђености по парцели 

                                                 
7 Постоји велики притисак станара породичних кућа на Салајци да се омогући изградња вишепородичних 
објеката веће спратности и у овој централној зони. 
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преко 2. Овакве структуре се граде и уз Улицу војводе Бојовића, док се на простору 
северно граде објекти нешто мање спратности (претежно П+2, 5 корисних етажа), али 
уз заузетост 50 до 60 % и индекс такође преко 2. Целина амбијенталне заштите са при-
земним објектима, уз простор касарне, ипак даје овом делу другачији амбијент и чини 
га мање оптерећеним густо изграђеном структуром. 
 Проблем паркирања изражен је као и у другим деловима града. Број паркинг 
места на парцели задовољава 20 до 70% потреба, ако се рачуна са нормативом да је на 
једну јединицу (пословну или стамбену) потребно једно паркинг место. 
 Густине становања су повећане (у неколико блокова је 300 до 500 ст/ha), индек-
си такође (0,8 до 1,6 у реконструисаним блоковима, на нивоу блока), док је учешће нес-
тамбених намена смањено. Површина стана по становнику је повећана (претежно преко 
25 m2/ст) као и у свим новоизграђеним деловима града.8 
 Анализа овог простора графички је приказана у прилогу број 7.2.3. 
 
Простор између Улице Новосадског сајма и Булевара краља Петра I 
 

Овај простор, изразито хетероген, формирају различите структуре породичног и 
вишепородичног становања. Трансформација из породичног у вишепородично стано-
вање већих густина, започета у претходном периоду (пре усвајања важећег генералног 
плана), настављена је, и практично завршена, по ободу простора (Булевар краља Петра 
I и Мичуринова улица). У Улици Бранимира Ћосића, као и на Тргу 1. маја, иако ниже 
спратности, такође су изграђене густе структуре. 

Унутар простора задржавају се мање густине, али уз велику искоришћеност про-
стора. Граде се породични и вишепородични објекти у низу по постојећој парцелацији, 
као и вишепородични на парцелама под објектом, у Мајевичкој улици.  

Анализа параметра индекс изграђености, по парцелама, указује на висок интен-
зитет коришћења овог простора. На парцелама уз Булевар краља Петра I индекс је 3,5, у 
Мичуриновој 2,8, у Улици Бранимира Ћосића и на Тргу 1. маја је 2, док је на вишепо-
родичним парцелама у унутрашњости индекс око 1,5. Заузетост парцеле је до  50%, 
осим уз Мичуриниву и Булевар краља Петра I, где је преко 60%. 
 Анализа овог простора графички је приказана у прилогу број 7.2.4. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Као што је већ поменуто, повећање показатеља површине стана по становнику не значи обавезно и 
повећање стандарда становања у том делу града, већ може да значи само повећање броја станова на кон-
кретном простору.  
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Подручја реконструкције већег интензитета 
 
 Највеће трансформације, односно реконструкције читавих четврти, групе  бло-
кова или улица, у последњих десет година десиле су се у делу Детелинаре између Ули-
це Корнелија Станковића и простора Новосадског сајма (Нова Детелинара), у већем 
делу зоне 8, западно од Улице цара Душана, па све до Булевара ослобођења (Грбавица), 
у делу простора северно од Футошке улице до Улице Новосадског сајма, и  као и у делу 
зоне Центар јужно од Футошке, и око Улице Петра Драпшина. 
  
Нова Детелинара 
 
 Цео овај простор, између улица Корнелија Станковића и Бранка Бајића, скоро 
потпуно се трансформисао из породичног у вишепородични тип, средњих и великих 
густина. Уз задржавање постојеће уличне матрице и парцелације, настали су затворени, 
компактни блокови, са стамбеним зградама у низу, на регулацији улице, спратности 
претежно П+4+Пк.  
 Број становника се у овом делу града увећао за 56% у односу на 1995. годину те 
сада у овом делу града живи 13.300 становника. Сви показатељи искоришћености прос-
тора, на нивоу блока, су се знатно увећали: густина становања је са око 60 ст/ha порасла 
на 300 до 500 ст/ha; индекс изграђености са 0,1 до 0,5 скочио је на 1,6 до 3, површина 
стана по становнику са просечно 18 до 20 m2 на преко 25 m2 по становнику.  
 Међутим, учешће нестамбене намене је остало мало, до 20 %. Иако је планирано 
да се формирају линијски центри дуж значајних саобраћајница (Корнелија Станковића, 
Веселина Маслеше, Хаџи Рувимове), градили су се искључиво стамбени објекти, са 
локалима у приземљу. Повећање броја становника није пратила изградња планираних 
објеката јавних служби. Започета је једино изградња верског објекта и надограђен пос-
тојећи вртић. 
 Распознају се три просторне целине које се у извесној мери разликују по струк-
тури изграђених објеката: северна - потез између улица Корнелија Станковиће и Јанка 
Веселиновића, средишња - између Јанка Веселиновића и Хаџи Рувимове, и  јужна - 
између Хаџи Рувимове и Бранка Бајића. Јужна целина реконструисана је по ободу, 
пошто се на остатку простора важећом документацијом планира породично становање. 
У току је измена плана јер је већ неколико објеката изграђено као вишепородично, са 
етажом више, те ће и овај, унутрашњи део простора бити намењен вишепородичном 
становању спратности П+2+Пк.  

Анализирајући појединачно ове три потцелине, ипак се не уочавају битније раз-
лике у постигнутом квалитету становања. У северном делу парцеле су ширих фронтова 
(око 20 m) и објекти су са дворишним крилима, са гаражама на дворишној међи парце-
ле. Спратност је од П+3 (5 корисних етажа) до П+5 (6 до 7 етажа), уз дубину основног 
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габарита 14 m. Показало се да објекти исте спратности на мањим (постојећа или обје-
дињене две) парцелама имају оптималније вредности показатеља од већих објеката на 
парцелама насталим обједињавањем више парцела, или угаоним парцелама. Иако је на 
већим парцелама могућа (и јесте) боља организација простора у нивоу партера (један 
пасаж, комфорнија комуникација, паркирање и слободни простор), превелико заузеће 
парцеле и број станова (50 – 100 по објекту) преоптерећују простор и умањују, угрожа-
вају квалитет његовог коришћења.  
 
Табела: Анализа коришћења парцела по урбанистичким показатељима – северна потце-
лина, за објекте са 6 корисних етажа (П+4+Пк). 
 

Парцеле: Мање 
(~1300 m2) 

Веће 
(1600-2800 

m2)  

СЗ 40% 60-70% 
ИИ 2 3-4 

обезбеђено 
ПМ 

50-75% 10-40% 

 
Оптималне вредности, по парцели, постигнуте су при изградњи етаже мање, код 

објеката спратности П+3+Пк: СЗ до 40%, ИИ 1,2, проценат обезбеђеног броја паркинг 
места до 100%. 
 У средишњем делу, сви објекти су са 6 корисних етажа (П+4+Пк), а по неки има-
ју и сутерен. Габарит је дубине 15 m, без дворишних крила, са гаражама у дну парцеле. 
Објекти су грађени на првобитним парцелама, без обједињавања (укрупњавања), па је 
ширине фронта најчешће 14 m, осим код угаоних парцела. Парцеле су површине око 
700 m2. Блокови су међусобно скоро идентични, па и по облику и површини парцела. 
Самим тим, објекти и просторни параметри су једнаки на целом простору: СЗ до 50%, 
ИИ 2, потребе за паркирањем задовољене око 50%. Угаоне парцеле имају неповољније 
показатеље: СЗ преко 70%, ИИ преко 4, паркинг места до 10%.  
 У јужном делу, парцеле уз Хаџи Рувимову улицу су плиће, нема гаража у дво-
ришту и објекти у са дворишним крилима, са 6 корисних етажа. Индекс искоришћенос-
ти је нешто виши, до 2,5, а решавање паркирања по парцелама је различито, од нијед-
ног паркинг места до 60% од потребног броја. Уз Улицу Бранка Бајића, са спратношћу 
објеката П+2+Пк (5 етажа) ситуација је много повољнија: СЗ до 50%, ИИ до 1, парки-
рање око 70%. 
 Анализа овог простора графички је приказана у прилогу број 7.3.1. 
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Грбавица са јужним делом Улице цара Душана 
 
 Овај део града је зона хетерогеног породичног и вишепородичног становања, са 
већим уделом нестамбених садржаја (пословни простори, јавне службе различитих 
нивоа). Блокови у северозападном делу простора су парцијално трансформисани још 
70-их година изградњом вишепородичних трактова у унутрашњости блока, или уз ули-
цу. У осталим деловима блокова остале су породичне куће, које се сада, појединачно, 
замењују вишепородичним зградама, претежне спратности П+4+Пк (седам корисних 
етажа).  
 Средишњи део се из чисто породичног трансформише у вишепородично ниже 
спратности (П+2+Пк), осим уз Булевар цара Лазара (улица Алексе Шантића – П+6+Пк 
и П+5 +Пк) и Пушкинову (П+4+Пк). 
 Југозападни део, који обухвата неколико блокова уоквирених Булеваром цара 
Лазара и Улицом цара Душана, скоро потпуно је реконструисан. Унутрашњост просто-
ра је хомогена целина вишепородичног становања средњих и мањих густина (П+2 и 
П+3+Пк), док су по ободу веће спратности и густине (уз Булевар 8 корисних етажа).  
 Западна страна Улице цара Душана припада целини мешовитог становања дру-
гачијих морфолошких карактеристика, те се реконструкција одвија по ободу простора 
(вишепородично становање на линијским центрима), док се у унутрашњости задржава 
породично становање. На овом потезу су већ формирани блокови са  вишепородичним 
објектима у низу, спратности П+4+Пк (најчешће са сутереном, седам корисних етажа), 
отворених према породичном становању у унутрашњости. Унутар блокова треба да се 
формира и уреди заједничка блоковска површина. 
 Сви параметри искоришћења простора су се знатно увећали, осим удела нестам-
бене намене који је опао на потезима уз значајне саобраћајнице (Браће Рибникар,  цара 
Душана, Булевар цара Лазара) јер је у новим објектима однос стамбеног и пословног 
простора у просеку 9:1. Највеће густине становања (око 500 ст/ha) и индекси изграђе-
ности (око 3), на нивоу блока, остварене су у североисточном и југозапаном делу прос-
тора. Екстремне вредности параметара (СЗ пеко 60 % и ИИ око 4) постигнуте су на уга-
оним и парцелама уз Булевар цара Лазара. 
 Карактеристично је да су парцеле веома неуједначених облика и површина, а да 
је основни критеријум при изградњи нових објеката био максимално искоришћење 
парцеле, односно постизање максималне квадратуре објеката. Резултат овакве изградње 
је  прилична неуједначеност габарита, преизграђена структура, минималне слободне 
површине, како по парцелама, тако и на нивоу блокова па и целог простора. 
 Потребе за паркирањем возила у просеку су, на парцели, задовољене око 50%. 
Карактеристична је изградња сутеренских гаража испод целе површине парцеле, често 
на већој висини од околног терена. То се показало као веома неповољно решење, којим 
се нарушава конфигурација микролокације (блока), а ипак се не постиже задовољавају-
ћи број паркинг места. 
 Анализа овог простора графички је приказана у прилогу број 7.3.2. 
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Простор јужно од Улице Новосадског сајма 
 

На целом простору уоквиреном Улицом Новосадског сајма, Футошким парком, 
Футошком улицом и Булеваром ослобођења (јужна половина стамбене зоне 10) налази-
ло се породично становање. У западном и делимично јужном делу сачувано је квалите-
тно, луксузније породично становање, док се остатак простора трансформисао (сад већ 
скоро у потпуности) у вишепородично средњих густина. Реконструкција је, као и на 
Грбавици, започета у претходном периоду, и спровођена је по истим принципима: 
изградња по постојећим парцелама, објекти у низу, на регулацији, најчешће са двориш-
ним крилима (која су у овом случају спрат нижа), прилаз дворишту кроз пасаж објекта, 
паркирање на отвореним паркинзима, у гаражама, или у сутеренским гаражама под 
целом парцелом (уз Улицу Новосадског сајма). Тако су формиране исте структуре, са 
веома сличним вредностима урбанистичких показатеља. Међутим, за разлику од Грба-
вице, површина реконструисаног подручја је мања и окружена породичном изградњом, 
што има позитиван утицај, како у физичком тако и у амбијенталном, визуелном смислу 
(више слободног и зеленог простора на нивоу целине). 

Потез уз Булевар ослобођења је гушће изграђен. Објекти су са четири или пет 
спратова, најчешће седам корисних етажа. Заузетост парцеле ј око 70%, а индекс изгра-
ђености око 4. Због релативно уских фронтова, објекти  се често развијају  по дубини 
парцеле. Иако зона линијског центра, учешће пословног простора не прелази 30%, али 
најчешће је око 10%. Потребе за паркирањем задовољене су просечно 30%. 

На простору у позадини Булевара ослобођења, висине објеката варирају у завис-
ности од  ширине профила улице. Пет корисних етажа (Су+П+2+Пк) у улицама Боре 
Продановића и Топлице Милана, шест етажа (Су+П+3+Пк) у Косанчић Ивана и Ћирпа-
новој и седам етажа у Улици Новосадског сајма. Заузетост парцеле је око 60%, а индекс 
око 2,5. Угаоне парцеле су заузете 70%, уз индекс 4,2. Паркирање је најчешће обезбе-
ђено  за око 30% потреба, мада има примера и са већим процентом (преко 70%). 

Поред великог повећања броја становника, знатно је повећана и густина стано-
вања (~350 ст/ha), индекс изграђености на нивоу блока (~2) и површина стана по стано-
внику (преко 25 m2). Учешће пословања је до 10%.  
 Анализа овог простора графички је приказана у прилогу број 7.3.3. 
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Део центра јужно од Футошке улице (уз Булевар ослобођења и око  
Улице Петра Драпшина) 
 
 Ова зона се налази у делу новог градског центра, у појасу уз Булевар ослобође-
ња, између Футошке улице и Булевара цара Лазара. Реконструкција је довела до сма-
њења учешћа пословања, заправо до великог повећање удела становања на  овом прос-
тору. 
 Цео простор је скоро потпуно реализован. У последњих 10 година изграђено је 
неколико чисто пословних објеката (или са учешћем становања до 30%). Један је пола, 
а остали са учешћем пословања 10 до 20%.  
 Уз Булевар ослобођења су грађени објекти спратности Су+П(+Г)+6+Пк (9 или 
10 корисних етажа), који заузимају парцеле од 70 до 100%. Уз ову спратност и заузе-
тост, индекси изграђености по парцелама су изузетно високи, од 6 до 8. Сходно томе, 
степен обезбеђења паркинг места варира, од 0 до 30%.  
 У позадини Булевара ослобођења спратност је Су+П+4+Пк (7 етажа), објекти са 
дворишним крилима, често са сутеренском гаражом испод целе површине парцеле. 
Унутар неколико блокова планиране су спратне гараже, на дворишним деловима пар-
цела. Тако су значајно умањене парцеле на којима су, уз улицу, изграђени објекти, па је 
и заузетост у овим блоковима већа (чак 70-90%), као и индекс (4 до 5). У осталим дело-
вима проценат заузетости је око 50%, уз индекс 2,5 до 3. Највише се градило уз улице 
Данила Киша, Августа Цесарца, Петра Драпшина. Проценат обезбеђених паркинг места 
у односу на нормативне вредности у овом делу простора је нешто повољнији (40 – 
70%). 
 Будући да је у намени центра, свесно се планирало интензивније коришћење 
простора, са великим изграђеним површинама објеката, на рачун слободних и зелених 
површина, које су заиста минималне. Самим тим дефицит је и у простору за организо-
вање паркирања, који би требало надоместити изградњом гаража унутар блокова, што 
до сада није реализовано. Оно што је неповољно је изузетно велики проценат станова-
ња, које не може задовољавати основне стандарде. Одређени (мањи) проценат станова 
могао би да се подведе под посебне категорије становања (пословни апартмани, самач-
ко становање, други стан у центру…), али, чињеница је да у овом делу града људи живе 
и да су им потребни неопходни услови и пратећи садржаји који на овом простору не 
могу да се организују (слободне, зелене површине, стационарни саобраћај, садржаји 
снабдевања и јавних служби и сл). 
 Анализа овог простора графички је приказана у прилогу број 7.3.4. 
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Закључци – вишепородично становање 

 
- у општим стамбеним зонама планирани су веома велики индекси изграђености, 

али у границама ГП-а на нивоу зона (по парцелама често преко 4, у делу центра 
јужно од Футошке улице и до 8); 

- остварен веома мали проценат пословне намене у линијским центрима; 
- изражен недостатак паркинг места на парцелама (просек 50% од потребног бро-

ја); 
- са бројем етажа и индексом изграђености расте и дефицит у броју паркинг-         

-места; 
- повољнији односи урбанистичких параметара (већи комфор становања) постиг-

нут на мањим парцелама са објектима умерене спратности (до П+3); 
- највећи проценат реализације планираног капацитета становања остварен на 

просторима између Булевара краља Перта I и Футошке улице и у зони опште-
градског центра уз Булевар ослобођења (нереализовано око 15%); 

- најмањи проценат реализације планских капацитета је на Салајци (изграђено  је 
35%  укупне планиране површине станова); 

- у неким деловима број реализованих станова премашује број планираних (Нова 
Детелинара, делови Грбавице); 

- реализована просечна површина стана је око 45 m2, док је планска око 60, али у 
неким деловима и око 50 m2 (Житни трг, између Булевара краља Петра I и 
Футошке улице, јужно од Јеврејске улице); 

- површина стана по становнику свуда изузетно велика (преко 30 m2) што указује 
на мали број становника у односу на број станова9; 

- планске густине становања веома високе (500 до 600 ст/ha), а достигнуте умере-
не (200 до 300 ст/ha); 

- најмање површине намењене пословању у односу на планирану, реализовано је 
на Новој Детелинари (32%); 

- на Подбари и Салајци планира се смањење учешћа пословања. 
 
 
 

                                                 
9 Број становника коришћен у анализама је званичан број регистрованих становника (у Регистру станов-
ника), који је доступан преко базе података ЈП "Информатика", по урбанистичким блоковима. Будући да 
грађани неуредно пријављују стварно место (адресу) становања, нарочито у новоизграђеним деловима 
града, податак о броју становника није прецизан. Претпоставља се да у новим зградама живи знатно већи 
број становника, о чему ће детаљније бити речи у последњем поглављу студије. 
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5.2.2. Упоредна анализа мањих просторних  
јединица (блокова) 

 
У сврху упоређивања различитих типологија, одабрано је пет мањих просторних 

целина – групе блокова (један, два, три или четири блока у целини) карактеристичних 
за поједине стамбене зоне. Четири блока (групе блокова) су у зонама реконструкције, 
већим делом плански реализовани. Одабрани су блокови са већим густинама становања 
(преко 400 ст/ha), приближно сличне површине, различите спратности. Изградња је по 
ободу блока, објекти су у низу, а разликују се габарити (дубина, дворишна крила), 
решавање паркирања и организација унутрашњости блока. Ради поређења, одабран је и 
један блок на Новом насељу, реализован као целина на неизграђеном терену, са претпо-
ставком да су постигнути оптимални урбанистички параметри. (графички приказ број 
8.1)  

Циљ упоредне анализе ових пет блокова је утврдити разлике (различите резул-
тате) у примењеним типологијама, изграђеним структурама и начину реконструкције, 
како би се оценили постигнути резултати и дале смернице за дефинисање услова изгра-
дње у наредном периоду. 
 
Одабрани су следећи блокови (групе блокова): 
 

1. Четири блока на Новој Детелинари, северно од Хаџи Рувимове улице, скоро 
у потпуности реализовани према плану детаљне регулације. Блокови су пот-
пуно реконструисани – сви породични објекти замењују се вишепородичним. 
Изградња је по ободу блока, спратност П+4+Пк, дубина габарита 15 m, без 
дворишних крила. Изградња по постојећим парцелама. Паркирање у низови-
ма гаража уз дворишну међу парцеле и на дворишним паркинзима. Неки 
објекти имају сутеренске гараже. 

2. Три блока у стамбеној зони Житни трг, између улица Војводе Бојовића и 
Ђурђа Бранковића. У делу једног блока се задржава низ породичних кућа у 
категорији амбијенталне заштите, а део једног заузима комплекс основне 
школе. На остатку простора породичне куће замењују се вишепородичним 
објектима. Нови објекти су ниже спратности, Су+П+2+Пк (5 корисних ета-
жа) на целом простору осим уз улице Краљевића Марка и Војводе Бојовића 
где је спратност П+3+Пк. Дубина габарита је 14 m, најчешће са крилима 
дужине још 10 m.  

3. Три блока на Грбавици, између Гогољеве и Пушкинове улице. Плански се 
задржавају вишепородични објекти из ранијег периода (и надограђују уз 
постављање косог крова), а постојећи породични објекти се замењују и реа-
лизација је скоро завршена. Спратност нових објеката је неуједначена, од 5 
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до 8 корисних етажа. Дубина габарита варира у зависности од дубине парце-
ле (од 11 до 16 m).  Објекти су без или са плићим дворишним крилима.  Пар-
кирање на парцелама и у гаражама на јавној површини унутар блока. 

4. Један блок на Новом насељу, у делу источно од Булевара Слободана Јовано-
вића. Изграђен на слободном простору. Објекти формирају четири полуотво-
рена блока на јединственом простору, са већим уређеним слободним повр-
шинама на јавном земљишту. Парцеле су формиране под објектима. Објекти 
су реализовани у већим потезима. Просечна спратност је П+4 (5 корисних 
етажа и тавански простор) са једном кулом са 9 корисних етажа. Паркирање 
је у регулацији улице и делимично се увлачи у простор блока. 

5. Два блока на Подбари, уз Косовску улицу, код Рибље пијаце, такође скоро у 
потпуности реализована према плану детаљне регулације. Задржани су нови-
ји вишепородични објекти из ранијег периода, као и низ предратних кућа на 
Тргу Републике, које се предвиђају за надоградњу. Остали породични и 
нижи вишепородични објекти замењени су вишепородичним, спратности 
П+4 и П+3 (најчешће 6 корисних етажа). Изградња је по ободу блока, а 
дубина габарита варира од 11 до 14 m. Више објеката има дворишна крила. 
Паркирање у дворишту, евентуално и у сутерену. 

 
 
Упоредна анализа урбанистичких показатеља:  
(графички приказ број 8.2) 
 

- највећа густина становања постигнута је на Новом насељу (480 ст/ha) 
иако је степен заузетости блока најмањи (36%). Најмања је на Житном 
тргу јер није планирана потпуна трансформација и због нешто мање 
спратности објеката. На осталим просторима је око 400 ст/ha; 

- најмањи индекс изграђености је у анализираним блоковима на Житном 
тргу и на Новом насељу (око 1,2), док је у осталом целинама од 2,1 до 2,3; 

- просечна површина стана је свуда опала у односу на 2000. годину, осим 
на Новом насељу, где је и највећа (~53 m2); следе Грбавица са 48 m2, па 
Подбара и Житни трг са 47 m2, и Нова Детелинара са веома малих 42 m2; 

- податак о површини стана по становнику говори заправо о интензитету 
пораста  броја изграђених станова, који не прати и пораст броја станов-
ника на том простору; највећи раскорак је на Новој Детелинари где је овај 
показатељ 42,4 m2/ст; одмах затим следи Подбара са скоро 40 m2/ст, па 
Грбавица са 36,6 m2/ст и Житни трг са и даље високих 33,8  m2/ст; на 
Новом насељу овај показатељ је реалан и уједно мало мањи од задовоља-
вајућег- 19,3 m2/ст. 
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Закључак 

 
 Оптимални урбанистички показатељи, уз највећу искоришћеност простора у 
смислу густине становања, остварени су у блоку на Новом насељу. Иако грађен у раз-
личитим условима и временском периоду, принцип изградње и типологија могли би 
послужити као модел за планирање вишепородичних стамбених објеката у наредном 
периоду: реализација већих целина, уз одговарајуће просторне односе између објеката, 
полуотворени блокови, умерене и веће спратности, уз велике слободне површине. 
 Такође, закључује се и да се повољнији односи остварују при изградњи објеката 
умерене спратности (до пет корисних надземних етажа), уз степен заузетости парцеле 
до 50% када је у питању изградња по парцелама. 
 
 
 
5.3. Примери нове типологије у стамбеној изградњи 

 
Анализом типологије стамбене изградње у протеклих десетак година, уочено је 

неколико примера, чини се позитивног, помака у планирању (и изградњи) породичних 
и вишепородичних објеката.  

Уочена је потреба за изградњом јединствених стамбених комплекса, затвореног 
типа, породичних и вишепородичних (као и мешовитих). Суштина ових комплекса је 
могућност контроле коришћења заједничког отвореног простора, као и његовог уређе-
ња и одржавања, према потребама станара. Постоји неколико изведених примера овак-
ве организације стамбених блокова који су послужили да се ова потреба препозна и 
унапред плански дефинише. То су насеље Липов гај у Ветернику (комбинација породи-
чног и вишепородичног становања),  као и обострани низ породичних кућа на Мишелу-
ку II (Татарско брдо), изграђен бесправно.  
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Пример: Татарско брдо 
Пример: Липов гај - Ветерник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Анализирајући ове, као и неке примере из других земаља, дефинисани су услови 
и правила за формирање стамбених комплекса: 

- под појмом ''стамбени комплекс'' подразумева се изградња више ста-
мбених објеката (породичних или вишепородичних) на јединственом 
комплексу, тако да се формирају парцеле под објектима, а остатак пар-
целе је  у заједничком власништву свих станара на њој; 

- комплекси се формирају на већим постојећим парцелама, а сугерише се 
и препарцелација (укрупњавање) парцела. 
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-   Породично становање: 
 - минимално је четири објекта (три за једноструки низ),  
 - минимални фронт за двоструки низ је 50 m (за једноструки 30 m), 
 - минимална површина је 1.600 m2 (1.200 m2), 
 - степен заузетости је до 40%, 
 - спратност је П – П+1,  
 - сваки објекат може имати један стан, 

-увећавањем броја јединица, површина се увећава пропорционал-
но, фронт и заузетост се задржавају; 

-   Вишепородично становање: 
 - минимално је три објекта, 
 - минимални фронт је 60 m,  
 - минимална површина је 2.400 m2, 
 - степен заузетости је 30%, 
 - спратност је П+2, 

- максимално је шест станова у објекту (око бруто 100 m2 по ста-
ну), 
- минимална површина стана не може бити мања од 35 m2 нето, а 
просечна површина стана не сме бити мања од 60 m2 нето; број 
станова не може бити већи од броја просечних јединица за распо-
ложиву површину, 
- увећавањем броја јединица, површина се увећава пропорционал-
но, фронт и заузетост се задржавају; 

- за реализацију ових комплекса неопходна је разрада урбанистич-
ким пројектом. Код израде урбанистичког пројекта, осим дефини-
саних услова за реализацију, неопходно је посебну пажњу посве-
тити уређењу слободних површина и њиховом озелењавању. Пре-
поручује се да половина слободног простора буде озелењена. 
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Графичка анализа услова за формирање стамбених комплекса: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овакав тип становања планира се, као могућност, претежно у деловима породи-
чног становања и општим стамбеним зонама на сремској страни града (Мишелуци, 
Транџамент, Ширине, Боцке) 

Позитивне карактеристике оваквог начина изградње и организације простора су 
у могућности формирања одговарајућих просторних односа, пријатног окружења, са 
комфорним и уређеним слободним површинама, а уз рационалније коришћење земљи-
шта. На овај начин могуће је планирати стамбене јединице различитог нивоа комфора, 
са различитом типологијом стамбених објеката (низ, двојне куће, слободностојећи 
објекти, атријумски тип…).  
 
 
 Слично стамбеним комплексима, на бачкој страни града, на два локалитета 
вишепородичног становања, планирана је изградња стамбених и стамбено-пословних 
објеката који се граде у већим потезима, један блок – једна парцела. Предвиђа се изгра-
дња јединственог објекта по ободу блока (затворен или полузатворен блок), са унутра-
шњим двориштем и сутеренском гаражом под целом парцелом. На овај начин постижу 
се оптимални урбанистички параметри, уз повољне односе изграђеног и слободног 
простора блока и рационално коришћење грађевинског земљишта. Уједно, могуће је у 
потпуности задовољити потребе за паркирањем возила, будући да је гаража веће повр-
шине и правилне основе, а могуће је и извести потребан број сутеренских (подрумских) 
етажа. 
 
 



 80

Пример из плана у изради: ПДР дела градског центра између ул Бранка Бајића и Новосадског сајма: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример: ПДР блока уз улицу Ива Андрића:  

 
И овај тип становања могуће је орга-

низовати као затворени комплекс, са контро-
лом улаза, и одржавањем од стране самих 
станара (корисника) објекта. 
 Овакви услови дефинисани су плано-
вима за простор блока уз Улицу Ива Андрића 
(насеље Депресија, код аутобуске окретнице 
на Лиману IV) и на делу градског центра 
северно од Новосадског сајма. Овај принцип 
примењен је и у предлогу за изградњу на 
простору касарне морнарице.  
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6. БЕСПРАВНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА  
 
Циљ истраживања и метод рада 
 
Основни циљ је да се на основу анализе узрока и последица бесправне стамбене 

изградње у Новом Саду понуде решења проблема и санације стања у предстојећем 
периоду. 

Циљ анализе је да дефинише проблеме реализације планова за просторе напад-
нуте бесправном изградњом и да понуди могућа решења и смернице за просторе наме-
њене становању у Генералном плану Новог Сада. 

 
Метод рада подразумева следеће фазе рада: 
- анализу урбанистичке документације за период 1991.-2009. године (аеро и авио 

снимаци терена и анализа поднетих захтева10 у поступку легализације), 
- обилазак терена, 
- анализу узрока и последица бесправне стамбене изградње са свих аспеката  
- анализу планова за локалитете нападнуте бесправном изградњом већег обима 

(анализа постојећег стања, решења датих у плановима и проблема у реализацији који 
узрокују бесправну изградњу), 

- оцену стања и закључке, 
- мере за спречавање/контролисање даље бесправне стамбене изградње, 
- смернице и решења, 
- графичке приказе. 

 

                                                 
10 Важно је напоменути да ови подаци не приказују потпуно тачно стање у смислу броја легално изгра-
ђених објеката узимајући у обзир да је издавање мишљења о легализацији односно накнадног одобрења 
за изградњу само један од корака у низу прибављања одобрења за изградњу. Податке о прибављеним 
одобрењима за изградњу за наведене локалитете немамо али је извесно да услед дугачке процедуре изве-
стан број градитеља и услед првобитне жеље да зидају легално није испоштовао процедуру до краја 
(иако их ми региструјемо као легалне тј. легализоване). 
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6.1. Појам и aнализа бесправне стамбене изградње  

у Новом Саду 

 

Појам бесправне стамбене изградње 

 

Бесправна изградња
11

 је једна од најнегативнијих појава у процесу урбанизације, 

последица је неадекватне контроле изградње, неадекватне понуде локација за индиви-

дуално становање, неадекватног законског оквира. Представља карактеристичну појаву 

свих земаља у транзицији.  

Јавља се у току процеса убрзане урбанизације као градња без прибављене урба-

нистичке и техничке документације, најчешће на просторима који нису планирани за 

такве намене. У последњих десетак година она се, у значајном обиму, појављује и као 

градња у урбаном ткиву у различитим појавним облицима (изградња објеката, надогра-

дња, доградња), без грађевинске дозволе или као изградња која одступа од планом 

утврђених услова изградње на одређеним просторима
12

.  

  

Бесправна стамбена изградња у Новом Саду и просторна и урбанистичка 

документација настала као одговор на њу 

 

Данашња урбана композиција Новог Сада је добрим делом настала као продукт 

урбанистичко – планерске активности. Ипак, подручје града је, као и подручја већине 

наших градова, угрожено бесправном градњом (Вукадиновић, Милошевић, 2, 2005).  

У периоду 50-их па до почетка 90-их година XX века бесправна изградња у 

Новом Саду била је стални пратилац процеса убрзане урбанизације и њене размере 

биле су, за наше просторе и навике, у оквирима допустивог. Тако је већ Генерални план 

Новог Сада из 1985. године регистровао бесправну изградњу мањег обима. Тада су 

дефинисана (препозната) два типа бесправне изградње у граду – један вид представља 

стамбену изградњу а други је изградња викенд кућа. Док је у периоду између 1967. 

године и 1981. године први вид бесправне изградње готово стагнирао
13

, изградња 

викенд објеката без претходно прибављене документације била је у порасту. Од укупно 

3907 евидентираних бесправних објеката само су 1804 објекта била изграђена у одгова-

рајућим зонама. И после 1981. године, у периоду до 90-их година, знатно већи обим 

                                                 
11

 Појам бесправне изградње односи се на изградњу стамбеног или неког другог (пословног, помоћног и 

другог) објекта без прописане урбанистичке и грађевинске дозволе, односно на доградњу, адаптацију 

или реконструкцију објекта.  
12

   Вукадиновић, Милошевић, 2, 2005
 

13
 1967. године број евидентираних објеката био је 830, а 1981. године тај број је порастао на 852 обје-

кта – дакле повећање од 2,6% за период од 14 година односно 1,5 нов бесправно изграђен објекат годи-

шње. 
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бесправне изградње чиниле су викенд и виноградарске куће, грађене пре свега на дес-

ној обали Дунава (на подручју Фрушке горе). 

До почетка 90-их година, са леве стране Дунава, у непосредном окружењу Новог 

Сада, на простору од око 700 ha, изграђено је око 600 стамбених и око 1300 помоћних 

објеката бесправне градње. Највећи број ових локалитета бесправне градње настао је на 

препарцелисаном пољопривредном земљишту које су власници продавали као грађе-

винске парцеле
14

, јер је то било знатно исплативије од коришћења пољопривредног 

земљишта у сврху пољопривредне производње. Део локалитета налази се на простори-

ма непогодним за стамбену изградњу, па и на геолошки нестабилним теренима, што 

има трајно неповољне последице на квалитет живљења. У истом периоду, на ширем 

простору града са десне стране Дунава, на обронцима Фрушке горе, на површини од 

око 1800 ha, бесправно је изграђено око 2350 објеката од којих су око 75% чиниле 

викенд и виноградарске куће. 

Различита структура и намена бесправно изграђених објеката на левој и десној 

обали произашла је из природних услова терена али и различитих узрока економске и 

друштвене природе који су утицали на појаву бесправних стамбених и викенд објеката. 

Док је изградња бесправних стамбених објеката, у овом периоду, углавном настала као 

последица малих могућности њихових градитеља да легалним поступком дођу до крова 

над главом, изградња бесправних викенд објеката (већих површина од дозвољене и 

изградња на просторима који су имали другу планом предвиђену намену) настала је 

углавном као производ тада важећих друштвених услова у којима су биле веома огра-

ничене могућности за приватну пословну активност па је вишак средстава која су гра-

ђани остваривали, улаган у непродуктивне намене
15

. 

Током 90-их година бесправна изградња попримила је највеће размере, изгубила 

је маргинални и попримила доминантан значај у изградњи и развоју града са легализа-

цијом као елементом који проблем не само да није заустављао, већ га је у одређенoј 

мери и поспешивао. То је у знатној мери угрозило стратегију развoја града односно 

могућности његовог планирања и ефикасност инструмената контроле и планског усме-

равања развоја. Разлога има много – рат и распад Југославије, велики прилив новог ста-

новништва у град, све тежа економска ситуација и као последица свега застој у изград-

њи друштвених станова колективног становања свакако су најважнији. Нагли пораст 

бесправне изградње имао је два колосека – један је представљала трансформација 

викенд кућа у објекте за стално становање
16

, а други изградња на пољопривредном 

земљишту
17

.  

                                                 
14

 Иако закон није дозвољавао такве трансакције власници нису били кажњавани због противзаконите 

конверзије пољопривредног земљишта у грађевинско. 
15 

Вукадиновић, Милошевић, 2, 2005 
16 

Један део станара чинили су они који су били власници викенд кућа и у „срећнија” времена а онда су се 

услед промењених односа у породици и заједничког живота више генерација у једном стану одлучивали 

да се повуку и „ослободе” стан потомцима. Други део станара су они који су те викенд објекте купова-
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Поред стално присутних економски најсиромашнијих категорија становништва, 

у великој мери се појављују и они који не спадају у категорију социјално угроженог 

становништва а као бесправно изграђени појављују се и најелитнији простори (Каме-

њар, Татарско Брдо, Рибњак, ...) на којима се граде луксузни објекти натпросечних 

величина. Такође поједини атрактивни простори, ближе граду, као што је западни пра-

вац, у овом периоду скоро у потпуности су изграђени не само стамбеним већ и стамбе-

но-пословним објектима. У условима популистичке политике, недовољно јасно дефи-

нисане законске регулативе и одсуства репресивних мера, знатно је порастао обим бес-

правне изградње и унутар изграђеног градског ткива где градитељи, чак и кад поседују 

документацију, одступају у току градње од дозвољених услова (повећање броја стано-

ва, измена структуре станова, промена намене изграђеног простора и др). Број бесправ-

но изграђених објеката у Новом Саду у овом периоду превазилази укупан број беспра-

вно изграђених објеката у претходном периоду
18

. 

Локалитети бесправне стамбене изградње око Новог Сада који су настајали у 

периоду од двадесет и више година на бачкој страни града (пре свега на пољопривред-

ном земљишту) су: 

- Адице,  

- Ветерничка рампа,  

- Мали Београд - Велики рит,  

- Сајлово и  

- Шумице. 

На сремској страни то су: 

- Буковачки плато у Петроварадину, 

- Рибњак, 

- Алибеговац, 

- Карагача, 

- Боцке, Григовац, 

- Чардак, Каменичке ливаде и др.  

Локалитети на сремској страни су разноликији и они су настајали како на лока-

литетима предвиђеним за спортско туристичко рекреативне површине и у викенд зона-

ма, тако и у подручјима специјалне намене и зонама заштите природе... 

Како је у периферним градским зонама долазило до видљиве трансформације 

површина град је био принуђен да сваким новим Генералним планом проширује грани-

цу грађевинског рејона и мења намене предвиђене претходним планским решењима, 

најчешће у корист становања а на уштрб зеленила, спортско-рекреативно туристичких 

                                                                                                                                                         
ли знајући да ће у њима живети, прихватајући нерешене проблеме инфраструктуре, саобраћаја, непос-

тојање јавних служби итд. али  привучени знатно нижом ценом (једином коју су могли да плате) у одно-

су на сличне објекте у урбанизованим зонама. 
17

 Њих су у највећем броју чинили они који су били свесни да је друштвени стан за њих неостварив сан. 
18

 Др Гордана Милидраговић, ДАНС 15/97 
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површина и површина за специјалне намене. Генерални план Града Новог Сада до 

2021. из новембра 2000. године по први пут је у режиме коришћења простора уврстио и 

Режим санације бесправно саграђених насеља (зона). За њих је утврђена обавеза разра-

де регулационим плановима и први пут се планом дефинисало да ће се "правила регу-

лације и парцелације прилагођавати затеченом стању уз настојање да се правила 

генералног плана у највећој мери задовоље". На графичком приказу 9.1. „Локалитети 

настали бесправном изградњом” приказани су сви препознати локалитети актуелни у 

последњих десетак година, укључујући и оне који су у међувремену добили планове 

детаљне регулације.  

 

На графичком приказу 9.2. „Локалитети настали бесправном изградњом – пре-

глед кроз генералне планове” са прегледом кроз генералне урбанистичке планове Новог 

Сада за период од 1963. до 2006. године и положајем анализираних локалитета наста-

лих бесправном изградњом могу се пратити просторни развој  града и промене у наме-

ни површина.  

 

Планови детаљне разраде (детаљни урбанистички планови, регулациони плано-

ви  и планови детаљне регулације) који имају за циљ регулисање изградње на нападну-

тим локалитетима најчешће су доношени у време када је изграђеност подручја већ 

одмакла и дефинисала простор до те мере да је једино могуће било евидентирање и 

преузимање стања са терена уз велике напоре да се обезбеде минимални услови за нор-

мално становање. Најчешћи проблем приликом израде планских решења простора 

нападнутих бесправном изградњом представља саобраћајна матрица, мањак одговара-

јућих слободних површина које би се могле наменити за јавне службе, инфраструктур-

на неопремљеност подручја и отежани услови за реализацију тих садржаја. 

 

Када се говори о броју бесправно изграђених објеката тачних података за тери-

торију општине или града Новог Сада немамо, могуће их је само претпоставити на 

основу анализа стања на терену за поједине локације, аеро снимака, поднетих и обрађе-

них захтева за легализацију бесправно саграђених објеката. Тако се процењује  да се 

може говорити о чак 50.000 објеката подигнутих без валидних урбанистичких услова и 

дозвола на територији града. У зависности од положаја, броја саграђених објеката, 

њихове величине и садржаја, последице на садашњи и планирани начин коришћења 

простора су различите.  
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У поступку легализације укупно је поднето око 30.000 захтева. Увидом у урба-
нистичку документацију од 1991. године до данас укупно је у ЈП „Урбанизам“ присти-
гло и решено 17.735 захтева за легализацију. Од тог броја 11.590 захтева односи се уку-
пно на Нови Сад, Петроварадин и Сремску Каменицу (7.361 захтева на територији 
насеља Нови Сад, 2.050  на територији Петроварадина и 2.179 на територији Сремске 
Каменице). Остатак од 6.145 захтева односи се на насељена места. Из наведених пода-
така произилази да је на територији општине Нови Сад до сада решено 38.6% од укуп-
ног броја поднетих захтева. 

Од 11.590 захтева знатан је број оних који су добили тзв. привремена одобрења 
за изградњу. То практично значи да не могу бити укњижени јер се не налазе у планом 
предвиђеној намени али да такође не могу бити ни срушени док се не донесе план 
детаљне разраде који ће дефинисати њихов статус. 

 
Табела: Број издатих привремених одобрења за изградњу  

Катастарска општина Намена из 
Генералног 
плана до 2021. 
године 

Нови Сад I-V Петроварадин Сремска 
Каменица 

број обрађе-
них захтева 

Заштитно 
зеленило 59 124 183 366 

Спортско -
рекреативно 
туристичке 
површине 

- 262 28 290 

Специјална 
намена - 4 - 4 

Викенд зона - - 139 - 

Простор за 
рекреацију - 256 - 256 

Виноградарска 
зона - - 26 26 

Укупан број привремених одобрења  1081 

 
Уз претпоставку да ће у наредном периоду бити идентичан број захтева за прив-

ремена одобрења за градњу, може се претпоставити да ће укупан број изграђених обје-
ката у наменама за које је могуће издавање привременог одобрења бити око 2.162.  

Негативно је решено укупно 2.609 захтева и то: 1.566 на територији КО Новог 
Сада, 725 на територији Петроварадина и 126 на територији Сремске Каменице. Оваква 
решења произилазила су углавном због позиције предметних објеката у оквиру саобра-
ћајних површина, инфраструктурних коридора, или зона заштите водених токова. Важ-
но је напоменути да велики број власника објеката који се налазе у подручјима за која 



87 

 

предмет у поступку легализације није могуће позитивно решити захтеве није ни подно-

сио
19

.  

Када говоримо о бесправним објектима и легализацији веома је важно напоме-

нути да велики број објеката насталих у последњих десет година није евидентиран ни у 

легализацији ни у редовном поступку. Они су свакако настали као продукт бесправне 

изградње те се могу сабрати са накнадно легализованим објектима ради добијања пот-

пуније слике о стању бесправне изградње на терену. Чак ни ови подаци не приказују 

потпуно тачно стање у смислу броја легално изграђених објеката узимајући у обзир да 

је издавање УТУ само један од корака у низу прибављања одобрења за изградњу, изво-

ђења објекта у складу са њим и коначно прибављања употребне дозволе. Податке о 

прибављеним одобрењима за изградњу и употребним дозволама за наведене локалитете 

немамо али је извесно да услед дугачке процедуре известан број градитеља и услед 

првобитне жеље да зидају легално није испоштовао процедуру до краја (иако их ми у 

овом истраживању региструјемо као легалне). 

 

Узроци и последице бесправне стамбене изградње 

 

Аспекти бесправне изградње 

Бесправна изградња је сложена друштвена појава са низом социјалних, економ-

ских, просторно урбанистичких, имовинско-правних и других компоненти тако да у 

појединим периодима и на појединим локацијама превлађујући утицај имају једне или 

друге компоненте. Ипак основни узроци бесправне изградње у Новим Саду могу се 

сврстати у оне који су последица неадекватног друштвено-економског система и оне 

који имају локални карактер
20

. 

 

Узроци бесправне изградње 

У целом послератном периоду у свим градовима (па тако и у Новом Саду) глав-

ни акценат био је на колективној стамбеној изградњи и она је у плановима била засту-

пљена са око 80%, а 20% је чинило учешће индивидуалне стамбене изградње. Велики 

део индивидуалне стамбене изградње одвијао се стихијски. Промена Закона о стамбе-

ној изградњи, друге правне регулативе и промена економских услова довеле су у јед-

ном периоду до застоја колективне стамбене изградње. То је довело до увећаних захте-

ва за индивидуалном стамбеном изградњом које приградска насеља више нису била у 

стању да прихвате, а недостатак инфраструктуре и објеката јавних служби (школе, 

                                                 
19

 Један број њих поднео је захтев за давање писмене информације и на основу негативног одговора 

одустајао, други део власника бесправних објеката у наведеним зонама захтеве није ни подносио.  
20

 Вукадиновић, Милошевић, 2, 2005 
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здравство, култура, снабдевање и др.) утицали су да околна насеља нису била толико 

атрактивна као ободни руб града Новог Сада, где су се бесправни стамбени објекти  

најчешће и најлакше нелегално прикључивали на мрежу инфраструктуре. 

 

Последице бесправне стамбене изградње 

"Негативне последице бесправне изградње у Новом Саду испољавају се кроз: 

- запоседање пољопривредних површина у његовој околини, 

- деградацију и уништавање природних вредности, 

- изградњу на површинама од јавног интереса, 

- изградњу насеља са нехигијенским условима живљења и без одговарајућих 

објеката друштвеног стандарда, 

- повећање трошкова функционисања града, 

- поремећај концепта рационалног развоја. 

Вредни делови наслеђа непримереним реконструкцијама губе своје карактерис-

тике, запоседају се и трајно губе атрактивне локације, мења се концепт, отежава или 

онемогућава решење саобраћаја и инфраструктурних система, трајно се губи пољопри-

вредно земљиште, непотребно и у неповољним правцима проширује грађевинско зем-

љиште."
21

 

Проблеми који настају код реализације бесправних стамбених локалитета су 

многобројни. Опремање инфраструктуром неплански насталих стамбених зона је увек 

далеко скупље од планираних стамбених насеља. Хигијена и комунални стандард у 

највећој мери могу представљати приоритетан домен процеса легализације. Иако најве-

ћи број дивљих насеља нису сламови и тзв. нехигијенска насеља, ниво комуналног ста-

ндарда је, на разумљиво ниском нивоу. Ниједан град не може финансирати изградњу 

инфраструктуре на овако великим површинама захваћеним бесправном стамбеном 

изградњом без учешћа самих градитеља, учешћа и помоћи државе у виду кредита и 

олакшица и деловања социјалних служби када су у питању градитељи ниског социјал-

ног статуса. Сви ови проблеми се не могу решити само на локалном нивоу већ је потре-

бно веће учешће државе, што се покушало и у новом закону о планирању и изградњи. 

Колико ће се закони примењивати и колико ће допринети решавању проблема бесправ-

них локалитета, показаће време. 
22

 

                                                 
21

  Вукадиновић, Милошевић,3, 2005 
22

  Др Гордана Милидраговић, ДАНС 15/97 
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Неконтролисана, бесправна изградња прети не само да одложи, већ и да онемо-

гући остварење концепта организације подручја града. 

 

Типологија бесправне стамбене изградње 

 

"Бесправна изградња није само синоним за изградњу у сламовима, нехигијен-

ским насељима и на урбанистички нерегулисаним подручјима. Објекти изграђени без 

урбанистичке и грађевинске дозволе налазе се и у централним градским зонама, у рези-

денцијалним четвртима, у периферним градским зонама, у зонама заштићених природ-

них и културних добара, националним парковима, зонама санитарне заштите водоизво-

ришта, планираним коридорима инфраструктуре, у сеоским насељима и сл. Те чињени-

це указују на постојање различитих облика бесправне изградње" 
23

 .  

Основни критеријуми за типологију бесправне изградње у Новом Саду су прос-

торно-физичка форма и функционалне карактеристике. На основу тога у Новом Саду 

можемо разликовати следеће типологије бесправне изградње: 

- компактно насеље настало на пољопривредном земљишту – ван грађевинског 

рејона (Адице, Ветерничка рампа, Шумице, Сајлово, итд); 

- бесправно насеље настало на подручју које је Генералним планом града пред-

виђено за другу намену (нпр. локалитет КИП настао на подручју специјалне намене – за 

војску; касније пренамењен у зону породичног становања, простор проширења Ширина 

који је још увек простор специјалне намене, ...); 

- бесправна изградња на подручју заштитног зеленила (нпр. потез Гудуре у 

оквиру Ковиљско-петроварадинског рита); 

- бесправна изградња у старом градском језгру; 

- бесправна изградња вишепородичних објеката (најчешће су у питању објекти 

са више од четири стамбене јединице у оквиру зона породичног становања); 

- бесправна надоградња (пре свега вишепородичних објеката).
24

 

 

                                                 
23

 Вукадиновић, Милошевић, 3, 2005 
24

 ибид 
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6.2. Подручја бесправне стамбене изградње у другим наменама 
 
Појединачно су за потребе студије становања издвојени и анализирани локали-

тети који су се издвојили бројем бесправно изграђених породичних стамбених објеката 
а настали су на теренима који су генералним планом предвиђени за друге, нестамбене 
намене. Сви се налазе на сремској страни града: Григовац (проширење Боцки), Камени-
чке ливаде (уз Чардак), проширење Ширина, Ковиљско- петроварадински рит (потез 
Гудуре) и Рибњак. На графичком приказу 10.1. „Локалитети бесправне изградње” при-
казани су локалитети који не могу бити разрешени важећим генералним планом.  

Важећи генерални план је те локалитете и друге локалитете (види графички 
приказ 9.1. „Локалитети настали бесправном изградњом”) препознао и намену великог 
дела простора променио у становање чиме је омогућена израда планова детаљне регу-
лације са циљем легализације стања на терену. На графичком приказу 10.2. „Намена 
према важећем генералном плану” може се пратити намена простора локалитета и 
повезаност са постојећим стамбеним зонама. Јасно се види да се сви локалитети бес-
правне стамбене изградње прво појављују на ободу стамбених зона а онда шире и на 
нестамбене намене. Графички приказ 10.3. „Погодност терена за изградњу” са положа-
јем локалитета показује да бесправни градитељи при заузимању терена и изградњи сла-
бо воде рачуна о квалитету и безбедности простора. Неки локалитети настали су на 
изразито неповољном терену за изградњу (пример су делови Чардака, Боцки, Алибего-
вца  али и цело подручје Рибњака).  

 
Сви појединачни локалитети графички су приказани тако што је прво представ-

љена намена из важећег генералног плана, затим упоредо аеро снимци терена из 1998. 
године. 2004, 2007. и 2009. године (уколико постоје за конкретну локацију) а затим, 
уколико се предлаже промена намена простора, и приказ предлога нове намене. 
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Локалитет Григовац - проширење Боцки 
 
Локалитет површине око 49,8 ha налази се у југоисточном делу грађевинског 

рејона града, у свом источном делу се наслања на Боцке а на западној страни на Ледин-
це. Име је добио по непосредној близини Григовачког потока. Објекти су по свом ква-
литету упоредиви са објектима у окружењу, углавном намењени за стално становање, 
спратности П+Пк или П+1, у мањем броју П+1+Пк. Број стамбених јединица у највећем 
броју случаја је 1-2 стана по објекту. Инфраструктурно је слабо опремљен.  

За простор Григовца се предлаже измена генералног плана и промена намене у 
становање у деловима у којима је број објеката највећи, где су формиране парцеле и 
путеви и где је прикључење на инфраструктуру спроведено у оквиру Боцки и Ледина-
ца. У средишњем (неизграђеном) делу локалитета предлаже се задржавање намене про-
стора за заштитно зеленило. 

Локалитет Григовац приказан је на графичком приказу број 11.1. 
 
 

ГРИГОВАЦ – проширење БОЦКИ

Начин изградње објекта број % 

Затечени, легални објекти - стари - - 

Објекти у легализацији 43 18,3 

У редовном поступку - - 

Ван поступка 99 69,7 

Укупан број објеката 142 100 

 

Објекти у 
легализацији

21%

Ван поступка
79%

Затечени, легални објекти
- стари
Објекти у легализацији

У редовном поступку

Ван поступка
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Локалитет Каменичке ливаде – проширење Чардака 
 
Ради се о простору површине око 66,7 ha који се налази уз Чардак (са његове 

источне стране) и у свом југозападном делу је потпуно и оријентисан на њега – како 
саобраћајно тако и инфраструктурно. Осим поделе на карти на терену готово да не пос-
тоји разлика између њих, простор је континуално изграђен, инфраструктурно опремљен 
као Чардак и простор уз Староиришки пут. Бесправно изграђени објекти су као и на 
осталим локалитетима са сремске стране града првобитно служили за викенд-
становање а временом су добили обележја сталног (породичног) становања. Као и код 
осталих бесправних насеља, највећи број објеката је спратности П+Пк или П+1, ређе 
П+1+Пк. 

За Каменичке ливаде се у поменутом југозападном делу предлаже измена гене-
ралног плана и промена намене у становање.  

Локалитет Каменичке ливаде приказан је на графичком приказу број 11.2.  
 

 

КАМЕНИЧКЕ ЛИВАДЕ – проширење ЧАРДАКА

Начин изградње објекта број % 

Затечени, легални објекти - стари - - 

Објекти у легализацији 62 27,4 

У редовном поступку - - 

Ван поступка 161 72,6 

Укупан број објеката 223 100 

 

Објекти у 
легализацији

27%

Ван поступка
73%

Затечени, легални
објекти - стари

Објекти у легализацији

У редовном поступку

Ван поступка
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Локалитет проширења Ширина 
 
Локалитет проширења Ширина дуги низ година намењен је за туристичко-

спортско рекреативне површине а у источном делу локалитета налази се и заштитна 
зона стрелишта. Простор заузима површину од 61,7 ha а на њему се налази око 226 гла-
вних објеката. Већина је доброг квалитета, спратности П+Пк и П+1 са по 1-2 стана по 
објекту и на парцелама већих површина (од 600–1000 m2). Простор је инфраструктурно 
слабо опремљен. Због близине саобраћајних праваца (пут за Сремске Карловце и Бео-
град и пут за Буковац) и железничке пруге читав простор је нападнут бесправном 
изградњом, највише уз саобраћајнице.  

Простор би могао представљати резерву за породично становање и у том смислу 
се предлаже да се намена промени у становање уз задржавање зеленила у већем обиму 
(нарочито у средишњем, најмање изграђеном делу) и задржавање заштитне зоне стре-
лишта.  

Локалитет проширења Ширина приказан је на графичком приказу број 11.3. 
 

Проширење ШИРИНА 

Начин изградње објекта број % 

Затечени, легални објекти - стари - - 

Објекти у легализацији (привремено одобрење) 101 44,7 

У редовном поступку - - 

Ван поступка 125 55,3 

Укупан број објеката 226 100 

 

Затечени, 
легални објекти -

стари
0%

Објекти у 
легализацији 
(привремено 
одобрење)

45%

У редовном 
поступку

0%

Ван поступка
55%

Затечени, легални
објекти - стари
Објекти у легализацији
(привремено одобрење)
У редовном поступку

Ван поступка
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Локалитет „Ковиљско-петроварадински рит”, потез Гудуре 
 
Ради се о простору који се налази између пруге и пута за Сремске Карловце. 

Потез Гудуре део је Ковиљско-петроварадинског рита (односно Карловачко-
петроварадинског рита), који је Уредбом о заштити специјалног резервата природе 
„Ковиљско-петроварадински рит” („Службени гласник Републике Србије”, број 27/98) 
стављен под заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстан у I категорију 
заштите као специјални резерват природе, који са својом заштитном зоном чини једин-
ствену целину. Налази се на подручју Града Новог Сада (Петроварадин и Ковиљ) и 
општине Сремски Карловци и Инђија (Чортановци, Гардиновци, Бешка). Заштићен је 
због очувања комплекса барско-мочварних екосистема са разноврсним орографским и 
хидрографским облицима ритова (острва, аде, водени рукавци, меандри, ритске баре, 
мочваре) и за њих везаним животним заједницама (шевари, трстици, ритске шуме и 
ливаде), природним реткостима и типичним панонским елементима флоре и фауне. 

На подручју рита установљена су три режима заштите, а део КО Петроварадин, 
који се налази у рубном пределу Новог Сада, потпада под режим заштите II степена. 
Овај простор се уређује сагласно условима коришћења, очувања и унапређења, као и 
одређених забрана на подручју рита. На целом подручју специјалног резервата забра-
њена је изградња објеката и извођење хидротехничких радова, којима би се онемогући-
ло периодично плављење, изазвало снижење нивоа подземних вода (нарочито изград-
њом рени-бунара) и трајних промена орографских и хидрографских карактеристика 
природног добра, као и претварање мочварно-барских екосистема у сувоземне и угро-
жавање зоне природних мрестилишта. 

На посматраном подручју ипак постоји известан број бесправно изграђених 
објеката породичног становања. Према аеро снимку из априла 2009. године има укупно 
52 објекта. Ради се углавном о мањим породичним кућама намењеним сталном и у 
мањем броју повременом становању (викенд куће). То су пре свега приземни објекти 
или објекти спратности П+Пк, ређе П+1.  

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/2009 и 81/2009 – испр.),  тачка XIII. Легализација објеката, члан 187. прописује да  
„за објекте изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе 
не може се накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат 4.) изграђен, односно 
реконструисан у зони заштите природног или културног добра; …” Узимајући то у 
обзир не постоји могућност промене простора у зону породичног становања ни у јед-
ном посматраном делу као ни могућност појединачне легализације изграђених објеката. 

Локалитет Гудуре приказан је на графичком приказу 11.4. 
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КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ, потез ГУДУРЕ

Начин изградње објекта број % 

Затечени, легални објекти - стари - - 

Објекти у легализацији  4 7,7 

У редовном поступку - - 

Ван поступка 48 92,3 

Укупан број објеката 52 100 

 

Објекти у 
легализацији

8%

Ван поступка
92%

Објекти у
легализацији
Ван поступка
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Рибњак 
 
Подручје Рибњака  представља узан приобални појас на десној обали Дунава 

између Каменичког парка, Петроварадинске тврђаве и простора Транџамента и Мише-
лука. Положајем и функцијом наметнуо се као веома значајан простор који повезује 
Мишелук (који је годинама чуван као локација за изградњу вишепородичних објеката и 
ширење града на сремску страну) са обалом Дунава. Иако је свим послератним урбани-
стичким плановима Рибњак био намењен јавним парковским површинама, површинама 
намењеним  за спорт и рекреацију и сл., због свог положаја уз Дунав, близине града и 
лепих визура представљао је веома атрактиван простор за становнике Новог Сада. То је 
представљало довољан разлог да се (упркос планским решењима и изричитој забрани 
изградње било каквих објеката) на том простору у целом послератном периоду одвија 
бесправна изградња, у почетку пре свега викенд објеката а касније и објеката за стано-
вање.  

Геоморфолошким и геомеханичким анализама терена (рађеним у више наврата – 
1973. године, 1979. и 1981. године) дошло се до сазнања да се ради о активном клизиш-
ту због чега су угрожени и постојећи објекти, да изградња инсталација и извођење свих 
грађевинских радова могу бити додатно ризични по стабилност терена.  

Године 1988. Завод за урбанизам израдио је свеобухватну „Анализу стања и пре-
длог за санацију Рибњака”. Тада је утврђено да је од 88 објеката регистрованих на под-
логама из 1957. године број објеката порастао на 215 главних (и 320 помоћних). До 
данас је тај број порастао на готово 250 главних објеката. Многи од 215 евидентираних 
1988. године у међувремену су нарасли у габариту, помоћни су прерасли у главне али 
су се појавили неки нови.  

Генералним планом се за подручје Рибњака на постојећим објектима дозвољава 
само реконструкција у постојећим габаритима (хоризонталним и вертикалним) уз налаз 
судског вештака да је објекат склон паду. То није зауставило изградњу нових објеката, 
напротив, број објеката на терену је готово утростручен. Поједини власници су могућ-
ност реконструкције искористили да под плаштом реконструкције задржавајући кућни 
број и постојеће прикључке на инфраструктуру изграде нове објекте. Тако на посмат-
раном локалитету имамо регистрован 21 објекат за који су издати услови за реконстру-
кцију. Мање од половине њих је заиста само реконструисало објекте, већи део је у зна-
тној мери изашао ван првобитних габарита те се може рећи да су прешли у бесправне 
објекте. Већина објеката је спратности П+Пк, веома разноликог квалитета. Један број 
старијих објеката је у лошем стању, док су готово сви новији објекти доброг квалитета 
и чак би се знатан број њих могао сврстати у ексклузивне стамбене објекте. 

Локалитет Рибњак приказан је на графичком приказу 11.5. 
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РИБЊАК

Начин изградње објекта број % 

Затечени, легални објекти - стари 95 62 

Објекти у легализацији - - 

У редовном поступку - - 

Ван поступка 152 38 

Укупан број објеката 247 100 

 

Ван поступка
38%

Затечени, 
легални објекти 

- стари
62%

Затечени, легални
објекти - стари
Објекти у легализацији

У редовном поступку

Ван поступка

 
 
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 

72/2009 и 81/2009 – испр.),  тачка XIII. Легализација објеката, члан 187. прописује да  
„за објекте изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе 
не може се накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат 1.) изграђен, односно 
реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.); 
…” . Узимајући у обзир наведени члан закона не може се закључити да до даљег прос-
тор Рибњака не може променити намену у простор намењен становању, упркос вели-
ком броју изграђених објеката. Препорука би ипак била, да се пре коначне одлуке о 
овом простору, изради нова геолошко-литолошка студија која би дала коначни суд о 
могућности активирања клизишта и степену угрожености посматраног подручја и обје-
ката на њему. 

 
Напомена: у легализацији је на простору Рибњака негативно решених 85 захте-

ва; они на жалост нису регистровани графички те не знамо о којим се објектима на 
терену ради. 
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Интензивном бесправном изградњом, нарочито на западном правцу са обе стра-

не Дунава, нарушен је концепт развоја града и метрополитенског подручја. Уместо 

више насеља на овом простору, створена је јединствена конурбација сачињена од Новог 

Сада са Ветерником и Футогом на левој и Буковцем и Лединцима на десној обали 

Дунава. 

Период транзиције, у којем су се стицајем околности нашла земља (прво Југос-

лавија а њеним распадом и Србија) на самом почетку деведесетих, утицао је на облике 

урбане организације и функционисања друштва. Својеврсна анархичност, која је обе-

лежавала друштвену стварност током деведесетих, произвела је, као природну после-

дицу, исти такав однос у простору и према простору.
25

  

Анализа типологије бесправне изградње показала је да уместо да уђе у фазу 

озбиљне транзиције, град је постао „свачији и ничији”. Никад у савременој историји 

наши градови нису брже регресирали. У свету уређености урбанизам представља једну 

од веома важних друштвених делатности. Последње деценије у нас показале су до које 

мере одсуство стратегије о урбаном развоју и урбано планирање (не) значе онима који 

су задужени за његово спровођење, а време ће показати колико то много значи за гра-

ђење добро уређеног друштва.
26

 

У почетку се бесправна изградња повезивала са маргинализованим слојевима 

друштва, који, на њима једини могући начин, желе да остваре своје „право на град”. 

Анализом типологије бесправне изградње у Новом Саду долази се до чињеница да је 

данас реч о организованој, толерисаној бесправној изградњи која је веома удаљена од 

првобитног облика. 
27

 Бесправна изградња, као главни облик бесправног понашања у 

простору, дешава се подједнако у самом већ изграђеном ткиву, као и на „слободним” 

теренима
28

 који га окружују. 

Легализација бесправно изграђених објеката кроз поступке накнадног прибав-

љања документације, санирања стања и спречавања даљег ширења, пратила је са зака-

шњењем развој појаве. Циљ да се беспрaвна изградња санира и заустави њено ширење а 

активност у простору врате у институционалне токове није лако остварити.
29

 

                                                 
25

 Пушић, Љубинко: Србија између урбаног и руралног друштва: један поглед, Филозофски факултет, 

Нови Сад, Изворни научни чланак, 2002 
26

  ибид 
27

  Вукадиновић, Милошевић, 5, 2005 
28

 Узроци бесправне градње били су следећи: нереализованост плански разрађених локалитета, празни 

простори у непосредној близини града са повољним локацијским условима где је започета легализација 

„охрабрила” и остале бесправне градитеље, … 
29

 Вукадиновић, Милошевић, 5, 2005 



 99

7.  ПОТЕНЦИЈАЛНИ НОВИ ЛОКАЛИТЕТИ – ПРОМЕНА  
НАМЕНЕ У СТАНОВАЊЕ 

 
Промене различитих околности, ограничавајућих фактора, потреба корисника, 

које се често дешавају независно од планираних праваца развоја града, могу утицати на 
промену намене одређених простора у граду.  

Од ревизије важећег генералног плана града 2006. године, поводом иницијатива 
различитих субјеката, или друштвених заједница, урађено је неколико анализа којима 
су третирани појединачни локалитети нестамбене намене, а са циљем провере простор-
них могућности и ефеката њихове промене у становање. Анализе, рађене у ЈП "Урбани-
зам", обухватиле су следеће локације: 

- касарну Морнарице, 
- простор циглане на Транџаменту, 
- простор Алибеговца, 
- хидротехнички захват на Адицама. 

 
Сви локалитети промене намене у становање приказани су на графичком прика-

зу број 12 "Потенцијални локалитети промене намене у становање". 
 
Приказ урбанистичких анализа, у функцији преиспитивања намене 
 
Касарна морнарице 
 
 Комплекс касарне морнарице налази се у зони Лимана IV, уз Дунавац. Највећи 
део комплекса, источно од планираног моста преко Дунава, важећим генералним пла-
ном намењен је туристичко – спортско – рекреативној намени, као и цео потез око 
Дунавца. Као изузетно атрактиван, како због близине реке, природног окружења и 
одличне повезаности са другим деловима града, овај простор био је предмет више 
стручних анализа и појединачних предлога. Простор је оцењен као локалитет изузетних 
квалитета те због своје атрактивности треба да буде доступан што већем броју корис-
ника, али истовремено и високо комерцијалан.  

Анализом локалитета касарни обухваћених Мастер планом војних непокретнос-
ти (локалитети које је Војска спремна да уступи Граду, под одређеним условима) (ЈП 
"Урбанизам", 2007), предложене су две варијанте третмана простора касарне. У обе 
варијанте, простор јужно од планираног продужетка Булевара деспота Стефана наме-
њује се спортским, пословним, угоститељским, комерцијалним и културним садржаји-
ма високог нивоа. Простор северно од Булевара деспота Стефана (површине око 5 ha) 
се, у првој варијанти, намењује такође угоститељским, комерцијалним и пословним 
садржајима, уз веће учешће слободних зелених површина (задржава се у потпуности 
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уређена парковска површина у оквиру касарне). У другој варијанти предлаже се подела 
простора на неколико блокова, на којима би се градили стамбено – пословни објекти са 
просечно шест корисних етажа. Према грубој анализи, уз учешће пословања од 30%, на 
ових 5 ha могло би се изградити 750 станова (2.200 становника).  Густина становања 
била би око 440 ст/ ha. 

Анализа локалитета морнарице, рађена у ЈП"Урбанизам" 2008. године, детаљни-
је разрађује предлог изградње станова на простору северно од Булевара деспота Стефа-
на. У три варијанте, уз пословну намену у приземљима објеката и спратност нижих 
структура 8 - 9 корисних етажа и кулама са 17 корисних етажа, било би могуће изгра-
дити 1.000 до 1.400 станова (3.000 до 4.200 становника). Густина становања била би 
између 600 и 840 ст/ha.  

У свим варијантама, у сутеренским етажама су гараже већих површина, у оквиру 
којих је могуће задовољити потребе за паркирањем свих садржаја. 
 
Табела: Приказ капацитета становања предложених варијанти. 

Рађене анализе П блока  Број становa 
Број станов-
ника 

Густина 
становања 

Спратност (број 
корисних етажа) 

Анакиза касарни 5 ha 750 2.200 465 ст/ ha 6 

Варијанта 1 5 ha 1.000 3.000 600 ст/ ha 8, 17 

Варијанта 2 5 ha 1.300 3.900 780 ст/ ha 8, 17 

А
на
ли
за

 л
ок
ал
ит
еа

 
М
ор
на
ри
це

 

Бваријанта 3 5 ha 1.400 4.200 840 ст/ ha 8, 9, 17 

 
У Анализи касарни, ишло се на већу заузетост простора (до 40%), а мању спрат-

ност објеката, док је заузетост у детаљнијој анализи мања од 30%, али су спратности 
знатно веће. 
 
Простор циглане на Транџаменту 
 

Комплекс некадашње циглане са делом простора који га окружује, на локалитету 
Транџамент у Петроварадину, био је предмет интерног конкурса спроведеног у ЈП 
„Урбанизам“ 2008. године. Циљ конкурса био је да се, у складу са програмом инвести-
тора, и уз истовремено преиспитивање намена Генералног плана Града Новог Сада до 
2021, године за обрађивани простор, понуди неколико концепцијски различитих прис-
тупа уређењу овог простора и тако дође до одговарајућег, квалитетног и економски 
прихватљивог урбанистичког решења. Одабрани урбанистички концепт (предлог 2), 
који ће бити овде приказан, треба да буде основ за измену Генералног плана и израду 
плана детаљне регулације. 
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Важећим генералним планом, простор који је предмет конкурса намењен је за 
спортски центар, опште стамбене зоне, општеградски центар, средњу школу и површи-
ну за хидротехничке захвате.  

Програм инвеститора за локацију Транџамент, на основу којег су рађена како 
конкурсна решења, тако и детаљнија разрада одабраног решења, предвиђа у највећој 
мери стамбену намену, уз садржаје који повећавају стандард ширег окружења. Локаци-
ја би била намењена купцима и корисницима вишег и високог стандарда. Жеља је да се 
искористе све предности изванредне позиције, близина града, Дунава, Фрушке горе. 
Програм предвиђа формирање „затвореног насеља“ са контролисаним прилазима, 
затим да се у североисточном делу простора 60% локације намени за изградњу мањих 
вишестамбених објеката типа „урбане виле“, са 4-8 станова по јединици, да се интерне 
саобраћајне површине изведу по ободу насеља, а паркиралишта као подземна. Између 
објеката потребно је уредити зелене и рекреационе површине за станаре (у циљу фор-
мирања насеља без аутомобила). Програм инвеститора предвиђа да се цца. 20% повр-
шина у централном делу локације намени спортско пословном и рекреационом центру 
отвореног типа, а 10% у југозападном делу локације комерцијалним садржајима 
(мањем тржном центру у функцији новог насеља). 
 
Табела: Приказ изграђених површина предвиђених одабраним урбанистичким концеп-
том. 

Укупна површина 
намене Namena: 

m2 hа 

Површина 
под објекти-

ма 
м2 

Бруто раз-
вијена 

површина 
m2 

Број 
станова
(макси-
малан) 

Број стано-
вника 

Учешће у 
укупном 
простору 

Становање:  
 149 119 14,91 32 120 100 430 692 2 076 

 
55,8 % 

Централни садржаји 15 443 1,54 6 177 24 708   5,7 % 
Средња школа 10 874 1,09 3 262 6 524   4,1 % 
Обданиште 4 034 0,4 1 210 2 420   1.5 % 
Спорт 9 552 0,95 1 000  2 000   3,6 % 

Укупно: 189 022 18,90 43 769 136 082 600 1.800 70,7 % 
 

Реализација предложеног просторног решења захтевала би измене Генералног 
плана, које би се првенствено односиле на увођење стамбених садржаја на простору 
који је генералним планом намењен за спортски центар. Предложеним концептом пла-
нирани спортски центар са пратећим садржајима делом остаје у оквиру површине која 
му је генералним планом намењена, а делом улази у зону намењену општеградском 
центру, али се смањује површина планирана за ову намену. Простор планиран за сред-
њу школу не мења своју намену. У зони која је према Генералном плану намењена 
општим стамбеним зонама и општеградским центрима предвиђа се вишепородично 
становање и комерцијални садржаји. 
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Простор Алибеговца 
 
 Простор који је предмет анализе, односно потенцијалне промене намене, заузи-
ма површину од око 300 ha на сремској страни града, југоисточно од пута за Руму и 
југозападно од планиране градске магистрале у продужетку правца од Моста слободе. 
Положај простора и природне вредности овог локалитета допринели су да последњих 
година буде интересантан, не само за викенд становање и подизање винограда и воћња-
ка, него и за породично становање као и спортску рекреацију (тениски центар).  
 На овом подручју нелегална изградња се проширила у свим правцима, али је 
најзаступљенија у средишњем делу грађевинског рејона уз постојећи приступни пут до 
гробља на Алибеговцу.  
 У току је израда веома детаљне анализе овог простора чији је циљ да се утврди 
стање у простору и провери могућност промене постојеће намене према Генералном 
плану града Новог Сада, на основу постојеће изграђености и ограничавајућих услова 
(поток, далеководи, стабилност терена и др.) са предложеним површинама за будуће 
уређење простора и изградњу.  

Резултати и закључци ове анализе директно ће биће коришћени за рад на ревизи-
ји важећег генералног плана. Међутим, за потребе Студије становања неопходно је 
сагледати могуће капацитете, који су процењени Анализом (дати у неколико варијан-
ти), јер могу значајно утицати на укупну слику стања и потреба које се  овде анализира-
ју. 

Генералним планом града Новог Сада подручје Алибеговца сврстано је у прос-
торе за специфично коришћење, које је резервисано за изградњу објеката туризма, 
здравства, образовања, спорта и рекреације са посебним захтевима, и могућношћу ста-
новања у складу са тим захтевима, али и уз могућност одступања од услова утврђених 
Генералним планом и Правилником о општим условима о парцелацији и изградњи и 
садржини. 
 Након детаљног инвентара простора, односно утврђивања постојећег стања на 
терену, статуса објеката и др. моћи ће се дефинисати програмски елементи и могућнос-
ти развоја овог простора, који ће опет после верификације резултата урбанистичке ана-
лизе одредити смернице за израду плана детаљне регулације или предлози за измену 
Генералног плана. 

Што се стања тиче, општи утисак је да су то углавном викенд објекти, с тим да је 
уочено и неколико већих објеката породичног становања на већој парцели, са издвоје-
ном површином под воћњацима. Рачунајући да је на простору који обухвата ова Анали-
за изграђено око 423 објекта, а да један објекат представља једну стамбену јединицу, 
онда је укупан број становника 1142, уз претпоставку да су то све породични стамбени 
објекти. 

Поштујући инжењерско – геолошке карактеристике земљишта и имајући у виду 
све карактеристике грађевинског рејона, анализиране су могућности коришћења и 
обликовања простора. Закључено је да је простор Алибеговца у многоме деградиран и 
измењен непланском градњом, те је попримио све карактеристике стихијске урбаниза-
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ције и ненаменског коришћења простора. Значајан број изграђених објеката (око 500) 
утицао је да се у овом грађевинском рејону одреди преовлађујућа намена за породично 
становање, без обзира што се може очекивати да ће трошкови опремања по парцели 
бити значајнији у односу на друге локалитете породичног становања.  

У оквиру зоне породичног становања потребно је за планирани број становника 
кроз планове нижег реда дефинисати простор за објекте образовања, социјалне заштите 
и општеградски центар, док је могућа изградња објеката здравства, спорта и рекреације, 
туризма, угоститељства и др. 

Предложене варијанте разликују се по третману постојећег винограда Навипа, 
односно у првој варијанти овај простор се такође намењује становању, а у другој добија 
туристичку намену. 
 

Преглед капацитета по варијантама решења: 
  
ВАРИЈАНТА 1 
 
- Преовлаћујућа намена је породично становање, површина око…………… 232 ha  
- Парк шума, површина око…………………………………………………… 59,00 ha  
- Очекивани број становника око   9.500 
          
 
ВАРИЈАНТА 2 
 
- Породично становање (преовлађујућа намена) површина око ..................182,00 ha  
- Парк шума, површина око ............................................................................... 50,00 hа  
- Зона спорта и рекреације, површина око ......................................................... 3,00 ha  
- Зона спорта – рекреације – туризма (24,60 + 10,00), површина око ............ 35,00 ha  
- Туризам (постојећи виногради у функцији туризма), површина око .......... 30,00 ha  
- Очекивани број становника око  7.400. 
                                                     
Хидротехнички захват на Адицама 
 

Комплекс водозахвата на Адицама налази се у јужном делу Адица, у близини 
одбрамбеног насипа уз Дунав. Заузима површину од 7,2 ha. Повод да се анализира про-
мена намене овог простора је могућност да се кроз неко време и нова сазнања извориш-
те на Адицама угаси. 

Простор који је предмет анализе делимично се налази у зони штетног утицаја 
подземних вода, а према категоризацији терена у односу на погодност за изградњу 
терен је непогодан за изградњу. Оријентационо дозвољено оптерећање је од 0,5-1.5 
kp/cm/2 кoje омогућава градњу лаких објеката спратности П+1, неосетљивих на слега-
ње. 
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 Посматрани простор се налази у окружењу планираном за породично становање, 
секундарни центар, парковску и рекреативну површину. У непосредној је близини 
Дунава што доприноси атрактивности овог локалитета. 
 Имајући у виду карактеристике локације, анализиране су различите могућности 
коришћења и обликовања простора. Како су на простору Адица, планирани потребни 
ванстамбени садржаји, ова анализа се бави провером и предлогом различитих видова 
становања од породичног становања на индивидуалној парцели, породичног становања 
на заједничкој парцели, вишепородичног становања у објектима урбаних вила као и 
могућом комбинацијом ова три начина организације становања. 
 Кроз источни део анализираног подручја пролази постојећи и планиран енергет-
ски коридор са дефинисаним заштитним коридором, те се у том делу предлаже рекреа-
тивна и зелена површина. 
 Постојећи део простора који користи ЈКП "Водовод и канализација", предложен 
је да се задржи и прошири до планиране Улице Десанке Максимовић, са наменом за 
пословање. 
 Анализа локације са становишта функције постојећег изворишта као и намена 
суседних површина показала је да је на овој локацији могуће извршити промену наме-
не. 
 Према предложеном решењу на простору водозахвата, на површини од око 3,7 
ha предвиђа се становање, пословање на око 1,8 ha и рекреативна површина на 1,7 ha. 
На површини за становање могло би се изградити 88 (+60) станова у намени породич-
ног становања и 72 (+63) стана у намени вишепородичног становања (П+1+Пк, 9 стано-
ва у објекту). Подаци у заградама се односе на један блок за који су дата алтернативна 
решења, породично или вишепородично становање. 
 
 
 
Сума могућег повећања капацитета у намени становања  
 
Табела: Потенцијални капацитети, по насељима и укупно. 

Број станова 
Насеље: Породично станова-

ње 
Вишепородично ста-

новање 
Број становника 

900 – 1.700 Нови Сад 
100 – 150  800 – 1.500 

2.700 – 5.100 

3.200 – 3.800 
Петроварадин 

2.700 – 3.300 500 
9.500 – 11.600 

4.100 – 5.500 Укупно: 
2.800 – 3.450 1.300 – 2.000 

12.200 – 16.700 
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8. НЕПРОФИТНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ) 
 

У септембру 2009. године, на нивоу Републике Србије, усвојен је Закон о соци-
јалном становању. Поводом доношења овог закона организовани су бројни  стручни 
скупови како би се појам социјалног становања и интенције закона приближили реле-
вантним структурама у градовима и локалним самоуправама. У овом поглављу биће 
представљена тема социјалног становања, према прикупљеним материјалима и сазна-
њима са поменутих скупова. 

Закон је поставио шири оквир за дефинисање концепта социјалног становања и 
успоставио основне инструменте спровођења. Овај закон представља заокрет, нов 
аспект стамбене политике и уводи системске промене у стамбеној области у Србији. 

После 45 година социјализма, када се држава бавила обезбеђивањем стамбеног 
простора запосленима, 90-их година прошлог века извршена је потпуна приватизација 
станова и целокупни стамбени фонд је прешао у приватну својину. Држава је препус-
тила грађанима да своје потребе сами решавају на тржишту. Тако је стамбена изградња 
постала најпрофитабилнија привредна делатност, а решење стамбеног проблема за 
већину становништва - недостижан сан. 

Масовна приватизација друштвеног стамбеног фонда била је последња систем-
ска промена у стамбеној политици државе, за чију потребу је донет низ прелазних 
закона. Последице су биле следеће: 

- распродаја друштвене имовине, без формирања фондова којима би 
били започети нови циклуси станоградње; 

- потпуно препуштање решавања стамбених потреба становништва 
тржишту, што је довело до драстичног смањења доступности станова; 

- појачано генерисање бесправне изградње; 
- анахрони, неадекватни и недоречени прописи; 
- укидање или минимализовање јавне интервенције, али и задржавање 

монопола јавног сектора над типично тржишним инструментима (јавна 
стамбена предузећа), уз истовремено препуштање приватизованог ста-
мбеног фонда рапидном пропадању. 

 
У односу на претходни период, и у односу на европске земље, Србија бележи 

пад производње станова: са 60.000 станова у 1979. (историјски максимум) и 42.000 у 
1990, на најнижи ниво од око 10.000 станова у 2000. години, да би тек 2003, уз привре-
дни раст оживело и стамбено тржиште, и стамбена изградња постепено расла до 19.000 
у 2007, што је у нивоу изградње 1950-их. 
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Социјално становање – основни појмови и разлози увођења системских промена у 
стамбеној политици 
 

Нетржишно, непрофитно или социјално становање је део стамбене политике 
једне државе, којим се на системски начин обезбеђују претпоставке за решавање ста-
мбених потреба свих домаћинстава која не могу да самостално на тржишту себи обез-
беде адекватно стамбено решење. Нетржишно или социјално становање је типично за 
тржишне економије и представља реакцију државе на несавршености тржишта. 

У Србији, али и у другом, па и развијеним земљама, велики део популације може 
бити на такав начин оквалификован. У европским земљама, социјалним (нетржишним) 
становањем обухваћено је, на пример, преко 20% становништва у Великој Британији, 
25% у Француској, до 35% у Холандији и 40% у Шведској и Пољској. Иза овакве прак-
се стоји заједничка платформа стамбених политика, заснована, пре свега, на људским 
правима, а која државама намеће обавезе да обезбеде предиспозиције за решавање ста-
мбених потреба становништва. Она је дефинисана Социјалном повељом Савета Европе, 
коју је и Србија потписала 2005. године. Чланом 31. Повеље дефинише се право на ста-
новање и обавезе држава да обезбеде законски, институционални и финансијски оквир 
којим ће се: 1) увести стандарди одговарајућег стамбеног простора; 2) обезбедити 
мере за превенцију и смањење броја бескућника и 3) обезбедити да цене станова 
буду приступачне и онима који немају довољно средстава. 
 Социјално становање је, по данашњим схватањима, готово неизоставни елемент 
развоја градова, а националном стамбеном политиком директно се доприноси и поли-
тикама које подржавају равномерни регионални развој. Са те стране, социјално стано-
вање никако се не посматра као трошак, већ као инвестиција са дугорочним позитив-
ним ефектима, која са једне стране, доприноси повећању привредних активности 
(ангажовању великог броја привредних грана) и мобилности радне снаге, а са друге, 
социјалној кохезији и унапређењу демографске структуре. У многим земљама, кроз 
социјално становање, државе унапређују своје стандарде за стамбену изградњу и урба-
низацију и тиме индиректно помажу обим и квалитет станова на тржишту. На послетку, 
примери многих европских земаља са дугом традицијом показују да системи финанси-
рања нетржишне стамбене изградње могу временом постати самоодрживи. 
 
Закон о социјалном становању (Сл. гласник РС, број 9/2009) 
 
 Принципи и концепти које заступа овај системски закон јесу: 

а) да јавна интервенција, односно социјално становање, обухвата знатно шири 
обим мера него што је то било традиционално социјално становање под закуп и 
у јавном власништву; 
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б)  да се цео систем заснива на подели основних надлежности на финансирање 
са централног нивоа и спровођење стамбених програма на локалном нивоу; 
в)  да систем финансирања мора бити заснован на повраћају трошкова; 
г)  да субвенције морају бити транспарентне; 
д)  да систем институција и механизама има флексибилност и капацитет да 
спроводи различите мере и програме, у зависности од стамбене политике. 

 
Закон дефинише стратешка и програмска документа која би требало да се 

донесу, а којима се дефинишу потребе и врши програмирање интервенција.  
На републичком нивоу се, поред стратегије социјалног становања, дефинишу 

и дугорочни, средњорочни и годишњи програми и оснива се Републичка агенција 
за становање. 

На локалном нивоу (јединице локалне самоуправе) се: 
1) доноси локална стамбена стратегија; 
2) у складу са локалном стратегијом, доносе програми социјалног становања; 
3) планирају буџетска средства за спровођење стратегије 
4) обезбеђује развој социјалног становања путем одговарајуће земљишне 

политике и планирања и уређења простора; 
5) води регистар станова; 
6) оснива непрофитна стамбена организација (стамбена агенција) ради 

спровођења локалне стамбене стратегије, реализације програма социјалног 
становања и управљања становима за социјално становање датим под закуп, 
као и ради обављања других активности од јавног интереса у области стано-
вања. 

 
Првенствена делатност непрофитних стамбених организација је изградња и 

управљање стамбеним фондом за издавање под закуп. Поред локалних самоуправа, 
могу их оснивати и други оснивачи, с тим да је предвиђен систем издавања лиценци 
код надлежног министарства. 

Поред буџетских средстава, закон предвиђа и разне друге могућности финанси-
рања: донације, домаћи и инострани кредити, средства од отплате кредита одобрених у 
складу са овим законом и други извори. Средства би се користила за кредитирање неп-
рофитних стамбених организација за градњу станова за издавање, кредитирање купо-

Социјално становање, према овом закону, јесте становање одговарајућег стандарда 
које се обезбеђује уз подршку државе, у складу са стратегијом социјалног становања 
и програмом а за реализацију стратегије, домаћинствима која из социјалних, економ-
ских и других разлога не могу да обезбеде стан по тржишним условима. 
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вине станова за физичка лица, подстицање стамбене штедње, подстицање различитих 
облика социјалног становања, посебно јавно – приватних партнерстава и друго. 
 
Увођење система социјалног становања 
 

У периоду између 2003. и 2008. године реализован је програм Становање и трај-
на интеграција избеглица (СИРП), уз техничку подршку УН- ХАБИТАТ-а. Основни 
циљ програма био је да, заједно са министарством надлежним за становање и одабра-
них седам градова и општина, конципира, разради и кроз пилот-пројекте тестира све 
основне елементе будућег система нетржишног (социјалног) становања и локалних 
стамбених политика. Резултати овог програма су: разрађена и делимично у пракси 
испробана основна структура и механизми система социјалног становања; у осам опш-
тина формиране су градске стамбене агенције, које су прве специјализоване институци-
ја за спровођење социјалне стамбене политике на локалном нивоу; изграђени су први 
станови у јавном власништву за издавање под закуп и установљени модели финанси-
рања и кредитирања непрофитне изградње, као и селекције корисника.  

Студија социјалног становања Републике Србије, завршена је априла 2009. 
године. Она је део Стратегије просторног развоја Републике Србије. Основни циљ Сту-
дије био је дефинисање појма и препоруке за успостављање политике социјалног ста-
новања Републике Србије. Постављени су циљеви система социјалног становања у 
Србији, дате смернице за успостављање организације и носилаца политике социјалног 
становања на локалном нивоу, наглашена важност утврђивања модалитета субвенцио-
нисања, финансирања и кредитирања социјалног становања, значај социјалне инклузије 
и социјалне кохезије и постављени стратешки приоритети у духу одрживог развоја свих 
врста становања. 

У припреми је наставак ове студије, који за тему има Београд, односно могућно-
сти за организовање савремених модела непрофитног становања у Граду Београду. 
Израда Студије непрофитног становања Београда треба да представља полазиште и 
научно-стручну основу за израду Студије становања Београда и потом за доношење 
Стамбене стратегије Београда. 

Доношење локалних стамбених стратегија, формирање стамбених агенција и 
доношење локалних програма социјалног становања према својим (специфичним) пот-
ребама предстоји и свим осталим градовима, односно локалним самоуправама. До сада 
коришћени начини оснивања стамбених агенција су различити. Најчешће је било у 
питању "обнављање делатности" постојећих јавних предузећа која су се бавила одржа-
вањем стамбених зграда. Искуства су, међутим, показала да оваква решења могу бити 
само прелазна, због вероватноће сукоба интереса, и да је потребно формирати независ-
но предузеће. Како би се отклониле сумње у погледу најбољег начина (поступка) за 
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оснивање стамбене агенције, на националном нивоу требало би израдити препоручени 
модел и/или упутство за оснивање локалних стамбених агенција. 

Поред изградње станова, требало би обавезно предвидети примену алтернатив-
них стамбених решења. Ова решења могу се односити на адаптације или реновирање 
постојећих стамбених објеката, на унапређење инсталација, на одржавање стамбених 
објеката, али и на олакшавање процедура легализације станова или инвестирања у ста-
ноградњу и низ других релевантних области. Предност алтернативних решења је да су 
јефтинија од изградње нових станова, те је њима могуће обухватити већи број корисни-
ка. 

Планирање програма треба вршити првенствено у односу на могућности, а не 
само на потребе. Тако се могу створити услови за спровођење мера које ће стратегија 
утврдити. 
 
 
9. ЗАКЉУЧЦИ И СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉИ ПРОСТОРНИ  

РАЗВОЈ СТАНОВАЊА 
 
Највећи део стамбених објеката у Новом Саду изграђен је у периодима постаја-

ња  два суштински различита друштвено-економска система. 
У периоду до деведесетих година  прошлог века  преовлађивала је  изградња 

станова у друштвеном  власништву. Тада је  изграђен  највећи део  Лимана  I-IV, Новог 
Насеља, станичног подручја а изграђене су и  друге мање целине  града са вишепоро-
дичним објектима. 

Реформама, које су започете почетком деведесетих година,  приватизован је 
друштвени стамбени фонд, а у стамбену област су уведени тржишни односи. На тржи-
шним принципима изграђени су делови града, највећим делом заменом породичних 
објеката  на просторима, за урбане стандарде, мале изграђености и са  мање квалитет-
ним  породичним  стамбеним  објектима. Највећи обим стамбене изградње у периоду 
тржишне изградње остварен је на подручјима  Старе Детелинаре, Грбавице, око улица 
Данила Киша, Цара Лазара и др. 

Полазећи од садашњих  економских услова  и  степена задовољења  стамбених 
потреба, може се претпоставити да ће обим стамбене изградње у Новом Саду у  наред-
ном периоду  бити  испод просечно оствареног у  последњих десетак година.  Динамика 
стамбене изградње и раст просечног стандарда становања  биће у директној зависности 
од  темпа економског развоја Града и земље у целини. 

Сагледавањем разматраних аспеката коришћења простора становања на терито-
рији града, закључује се да није оправдано проширење границе грађевинског подручја у 
циљу легализације бесправно насталих простора породичног становања. Даљи развој 
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градских функција треба да иде у правцу рационалнијег коришћења простора у оквиру 
садашњих граница. 

У оквиру грађевинског подручја града није потребно планирати нове површине 
намењене становању, будући да садашњи капацитети (планирани и реализовани) задо-
вољавају потребе града. Промена намене мањих површина у стамбену оправдана је у 
конкретним, појединачним случајевима, када је у питању рационалније искоришћавање 
простора, уклапање са окружењем, или конкретне инвестиције од користи за град 
(Циглана на Транџаменту, касарна морнарице, водозахват на Адицама). 

Према претпоставкама демографске студије, број становника се неће знатније 
мењати у наредних 50 година (максимално се очекује до 300.000 у 2029.години). У 
односу на овај број становника, садашњи, као и капацитети предвиђени плановима 
детаљне регулације, довољни су за даљи просторни развој подручја становања. Међу-
тим, претпоставка је да ће просечна величина домаћинства, са садашњих три члана опа-
дати за око 0,1 члана по декади, што значи да ће број домаћинстава континуално расти, 
а тиме и потреба за становима.  

Допунска истраживања односа броја домаћинстава и броја расположивих стано-
ва донекле доводе у сумњу веродостојност званичних података о броју становника, 
односно просечној величини домаћинства. На основу посредно изведених података 
закључује се да је попуњеност постојећих капацитета већа него што показују подаци из 
регистра о броју становника и броју и површини станова. 

Нови генерални урбанистички план града треба да оствари (настави) континуи-
тет у планирању развоја функције становања, ослањајући се на поставке и принципе 
дефинисане важећим генералним планом. 

Дефинисане зоне (подручја) становања принципијелно задржавају утврђени ста-
тус, с тим да ће се режими прилагодити, односно кориговати у односу на стање и дос-
тигнути ниво развоја.  

Подручја перманентне реконструкције су већином реализована, претежно на 
основу новије планске документације, прилагођене потребама и условима на терену. У 
овом моменту нема простора за планске интервенције у циљу смањења густина и 
побољшавања услова становања, већ ће евентуалне измене пратити потребе корисника, 
односно тржишта. Свакако да на овим просторима треба избегавати било какво пове-
ћање густине и индекса изграђености у односу на дефинисане важећом документаци-
јом.  

Овакав режим, континуитета са важећом планском документацијом, сугерише се 
и за подручја са израженим екстремним густинама становања и морфолошки хетероге-
на подручја, с тим да треба инсистирати на чисто пословним објектима на прометним 
раскрсницама, када се планира висок степен искоришћености парцеле. 

Стамбена изградња у наредном периоду одвијаће се у највећој мери на тржиш-
ним принципима (осим социјалног и породичног становања), што захтева да се  урба-
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нистичким плановима и одговарајућим пратећим мерама, изградња усмерава на под-
ручја чијом реализацијом се постиже рационалније коришћење изграђене инфраструк-
туре и простора (завршавање започетих целина и сл). 

Анализом бесправне изградње утврђена су подручја бесправне изградње а поје-
диначно анализирани локалитети бесправно насталог породичног становања на повр-
шинама које су важећим генералним планом  намењене за друге намене. Узимајући у 
обзир степен, врсту и начин изградње као и специфичности појединих локалитета  пре-
дложене су мере санације. На појединим локалитетима, или у њиховим деловима, пре-
длаже се промена намене површине у површине намењене породичном становању: 

- за локалитет Григовац (проширење Боцки) промена намене из заштитног 
зеленила, у деловима у којима је број објеката највећи, где су формиране парцеле и 
путеви и где је прикључење на инфраструктуру спроведено у оквиру Боцки и Ледина-
ца; у средишњем (неизграђеном) делу локалитета предлаже се задржавање намене про-
стора за заштитно зеленило; 

- за локалитет Каменичке ливаде (проширење Чардака) промена намене, из 
заштитног зеленила,  предлаже се у југозападном делу који је уједно најјаче нападнут 
бесправном изградњом;  

- за цео локалитет проширења Ширина предлаже се промена намене из 
туристичко – спортско – рекреативне намене у становање, са изузетком заштитне зоне 
стрелишта, и уз услов знатније заступљености зелених површина. 

На подручју Рибњака и потеза Гудуре, у оквиру Ковиљско–петроварадинског 
рита, промена намене простора у зоне намењене становању није могућа. У првом слу-
чају се према расположивим геоморфолошким и геомеханичким анализама терена 
(последњи пут рађеним 1981. године) ради о активном клизишту, док се у другом слу-
чају ради о зони заштите природног добра. У оба случаја немогућност промене намене 
простора у стамбени (легализације) условљена је важећим Законом о планирању и 
изградњи. Препоручује се ипак, израда нове геолошко-литолошке студије за подручје 
Рибњака узимајући у обзир изграђеност простора.  

 
За подручја на којима се планира стамбена изградња на слободним теренима 

(Мишелук, евентуално Југовићево) такође се задржавају утврђени режими, развијање 
свих облика савременог становања (средњих густина), с тим да треба развијати ком-
форније услове становања дефинисањем мањег степена заузетости парцела (до 40% за 
вишепородично, до 30%  за породично) где за то постоје услови (постојеће површине и 
облик парцела, конфигурација терена…).  

Правила за изградњу породичног становања дефинисана важећим генералним 
планом дају одговарајући оквир развоју овог облика становања. Предлаже се извесна 
корекција правила парцелације и дефинисаних урбанистичких показатеља, у циљу омо-
гућавања реализације већег комфора становања, као и рационалнијег коришћења грађе-
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винског земљишта у ужем градском подручју. Предлаже се да се не ограничава макси-
мална површина парцеле, с тим да се параметри дефинишу за највећу површину од 
1000 m2. Анализом постигнутих параметара изграђеног новог породичног становања у 
општим стамбеним зонама закључено је да би се најповољнији односи искоришћености 
грађевинског земљишта и услова становања постигли повећањем максималног индекса 
искоришћености на 1 (уместо 0,8), уз заузетост до 40% за слободностојеће објекте. 

У новим деловима породичног становања (нарочито на сремској страни града) 
потребно је омогућити реализацију стамбених комплекса, где за то постоје услови, као 
и других специфичних типологија (куће у низу, терасасто становање). Предлаже се 
планирање просечно два стана у објекту (један у стамбеним комплексима). 

Правила за формирање парцела за вишепородично становање, као и спратност и 
урбанистичке показатеље треба примењивати  како су дефинисани важећим генерал-
ним планом, уз строжије дефинисана могућа одступања. Одступање од дефинисане 
величине парцеле и ширине фронта треба толерисати до 10%. Код спратности објеката 
у зонама вишепородичног становања средњих густина, у смислу одговарајућег капаци-
тета за неопходне садржаје (паркирање, слободан простор), није рационално предвиђа-
ти одступања од дефинисаних у важећем ГП-у (П+2 до П+3+Пк), док се у зонама већих 
густина изузетно могу планирати веће спратности (како је и сада дефинисано). Индекс 
изграђености само изузетно може прећи 1,6 за становање средњих густина. Дефинисане 
вредности степена заузетости парцеле, у зависности од облика становања и типологије, 
треба поштовати како је дефинисано, без могућих одступања, с тим да се предлаже да 
се максимална заузетост вишепородичног становања већих густина у прекинутом низу 
ограничи на 50 % (до 60% на угаоним парцелама). 

Просечну површину стана не би требало планирати испод 60 м2 нето површине, 
на нивоу блока, а очекује се да ће се ова вредност постепено достићи и у пракси. 

На угроженим подручјима на којима су изграђени стамбени објекти (Шангај, 
Рибњак) треба задржати исти режим као у важећем генералном плану. Предлог урбани-
стичке анализе простора Алибеговца је да се постојећи објекти сачувају као породични 
стамбени објекти у оквиру преовлађујуће намене породичног становања, или викенд 
објекти у оквиру викенд зоне. Поред породичног становања предложене су намене: 
спорт – рекреација – туризам. 

Предложене корекције одређених урбанистичких параметара, проистекле из 
анализа више аспеката коришћења простора града, на различитим нивоима, имају за 
циљ да прилагоде коришћење стамбеног простора садашњим потребама становника и 
усмере развој функције становања ка постепеном повећању комфора, а тиме и услова 
живота становника града. 
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10. СПИСАК КОРИШЋЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

- Генерални план града Новог Сада до 2021. године; 

- Анализа становања – документациона основа Просторног плана Града Новог 

Сада, ЈП "Урбанизам", 2005; 

- Студија просторног развоја Новог Сада, ЈП "Урбанизам", 1995; 

- Анализа подручја становања у Новом Саду, ЈП "Урбанизам", 1981; 

- Регулациона основа града Новог Сада, ЈП "Урбанизам", 1988; 

- Анализа викенд изградње и бесправне изградње на десној обали Дунава, ЈП 

"Урбанизам", 1984; 

- Студија бесправне индивидуалне стамбене изградње у периоду од 1991. до 1995. 

године у Новом Саду, ЈП "Урбанизам", 1995; 

- Анализа стања и предлог за санацију Рибњака, ЈП "Урбанизам", 1988; 

- Вукадиновић, Вања, Милошевић, Слободанка: Типологија бесправне изградње у 

Новом Саду, Семинарски рад за последипломске студије, Студио: Град у тран-

зицији, Архитектонски факултет у Београду, 2005; 

- Бранислав С. Ђурђев, Демографски развој Града Новог Сада, ПМФ - Центар за 

просторне информације Војводине, Нови Сад 2009; 

- Др. Иво Ш. Маринић, Економске основе урбаног развоја, ФТН, Нови Сад 2006. 

- Општине у Србији, РСЗ. Београд; 

- "Регистар становништва", ЈП "Информатика"; 

- ДаНС број 15/97; 

- Планови детаљне регулације; 

- Урбанистичке анализе; 

- Фотодокументација Завода за урбанизам Нови Сад; 

- База података - ЈП "Информатика"; 

- База података - ЈП "Урбанизам"; 

 




































































