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I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНЕ ЛОКАЦИЈЕ И НАМЕНЕ 

 

1.0 УВОД 
 

Анализа могућих локалитета за градски фудбалски стадион, аутодром, 
хиподром, терене за скејтборд, зоолошки врт, аква парк и циркус плац истражује 
локалитете у Граду Новом Саду за  планиране садржаје чија је једна од основних 
карактеристика потреба за већим просторним целинама. Анализиране намене  захтевају 
веће слободне површине којих у оквиру грађевинског подручја углавном нема. Према 
том критеријуму и условима које одређене намене захтевају, за границу анализе 
одређена је граница Просторног плана Града Новог Сада. Анализирани су примери из 
Србије и Европе и изабрани су  критеријуми према којима су изабране локације: 
 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације  
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
3. Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
4. Компатибилност са суседним наменама 
5. Услови реализације 
 
Намене као што су градски фудбалски стадион, аутодром, хиподром, зоолошки 

врт и аква парк захтевају огромне слободне површине  од 5ха до 100 ha. Главни услов 
реализације је да простор локација буде  неизграђен и да у формирању комплекса 
учествује што мањи број  парцела. Код изабраних локација инфраструктура је углавном 
неизграђена, или постоји потреба за насипање терена што је сачувало локације од 
изградње, али то су простори  где је планирана инфраструктура планским документима.  
 Овим су се издвојиле локације које ће бити анализиране за више намена: 
Мајевица, јужно од аутопута Е-75, Мајурска ада, Каменичка ада, северно од аутопута 
Е-75,  Каћ-северно од аутопута Е-75 и Ковиљ северно од аутопута Е-75. 
 Аутопут Е-75 издвојио се код већине локација као заједнички аспект у оквиру 
критеријума Саобраћајна повезаност код изабраних локација. 

Положај локација има заједнички аспект да комплексе треба развијати на рубу града 
или уз реку, те да омогућују становницима града да се рекреирају и релаксирају у 
природи, обезбеђујући заштиту од буке и визуелну изолацију. 

Локације за скејт борд и цуркус плац захтевају мање површине и да испуњавају 
услове: изграђеност инфраструктуре, положај локације у оквиру градског грађевинског 
подручја због начина коришћења, и најважније да не угрожавају становање. 
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Многи европски градови поседују више градских фудбалских стадиона, тако да у 
том светлу може се размишљати о два градска фудбалска стадиона у Новом Саду, 
поред стадиона "Карађорђе" код Спенса, планирати још једну локацију за градски 
фудбалски стадион са пратећим спортским и комерцијалним садржајима. Неопходно је 
да један фудбалски стадион има и пратеће терене тренажног центра.  
Анализом примера комплекса фудбалског стадиона са основним пратећим садржајима, 
потребна локација је оптималне површине је од 30 до 55 ha, око 75 ha је комплекс 
градског стадиона у Берлину. Пратећи  обавезан садржај су фудбалски терени тј. 
тренажни центар а могући пратећи садржаји су спортски паркови, базени, спортска и 
рекреативна намена, комерцијална намена, шопинг центри, угоститељство, пословање, 
факултети физичке културе  и слично. За потребе лоцирања другог фудбалског 
стадиона у Новом Саду  анализиране су три локације у  граду Новом Саду. 
 
ЛОКАЦИЈЕ ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75  
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  "МАЈУРСКА АДА" 
 
Анализиране су локације за аутодром  који испуњава услове за трке формуле 1, а 

може се користити за ауто трке и картинг стазе. Поред изградње тркачких стаза које би 
биле у функцији ауто трка, на аутодрому је могуће планирати стазе за одржавање мото 
трка, полигона за обуку и додатно усавршавање возача, као и стазе за тестирање возила. 
У анализи локација за аутодром  анализиране су две  локације за аутодром  у  Граду 
Новом Саду.  

 
ЛОКАЦИЈЕ АУТОДРОМ: 

 
1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  "МАЈУРСКА АДА" 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
 
Хиподром - постоје посебни разлози да се лоцира у Новом Саду. Пре свега то је 

развијеност овог спорта у Војводини и у Новом Саду који може да привуче и највећи 
број гледалаца обзиром на број становника. Затим што сада Нови Сад нема услова за 
организовање коњичких такмичења осим препонских и то у оквиру Новосадског сајма. 
Разлог је такође што је све већа популарност и заинтересованост за овај спорт што 
показује податак да се на садашњим хиподромима у Војводини окупи више од 100.000 
гледалаца годишње.  
  Анализом комплекса  хиподрома са основним пратећим садржајима, потребне 
површине комплекса  се крећу  од 24 ha (површина комплекса у Београду) до 55 ha  
(површина комплекса у Паризу). 
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За потребе лоцирања хиподрома у Новом Саду  анализирано је шест локација у  Граду 
Новом Саду: 
 
 
ЛОКАЦИЈЕ ХИПОДРОМ: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75  
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  "МАЈУРСКА АДА" 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
5.  ЛОКАЦИЈА 5. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – ЧЕНЕЈ 

 
Зоолошки врт у Београду је величине 7 ha, ЗОО врт Палић је величине 10 ha, а 

ЗОО врт у Берлину је величине 34 ha. Нека оптимална површина комплекса је од 25 ha 
до 60 ha, али могу бити и мањи комплекси око 10 ha, са могућношћу ширења у следећој 
етапи на 25 ha до 40 ha, односно 60 ha у зависности од изабраног  типа зоолошког врта. 
Типови зоолошког врта су: регионални зоолошки  врт, стандардни зоолошки врт, мањи 
зоолошки врт или градска менажерија. 

У анализи је предложено да се формира зоолошки врт  у првој етапи   величине 
као Београдски зоолошки врт (око 7 ha), и да се проширује у наредном периоду до 
стандардне величине око 35 ha као Берлински зоолошки врт, и зависно од  величине 
локације  у трећој етапи до 60 ha (регионални зоолошки врт), ако буде захтева за 
изградњом регионалног зоолошког врта. За сваку изабрану локацију предложена је 
етапност која није обавезујућа, већ је свака локација проверена у просторној 
организацији од могућности најмањег комплекса  до организације највећег комплекса, 
узимајући у обзир и парцелацију земљишта. За потребе лоцирања зоолошког врта  у 
Новом Саду  анализирано је шест локација у  Граду Новом Саду. 
 
ЛОКАЦИЈЕ ЗООЛОШКИ ВРТ: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  "МАЈУРСКА АДА" 
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  КАМЕНИЧКА  АДА 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. – СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
5.  ЛОКАЦИЈА 5. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

 
Површине комплекса  аква парка су различите, и варирају у зависности од 

величине града, или процењених туристичких потреба. Планирани комплекс аква 
центра у Београду планиран је 5 ha, постојећи аква парк у Јагодини је 3 ha, а у 
Будимпешти је 11 ha.   
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У току је реализација  аква паркова у Новом Бечеју, Кањижи, Јунаковић Бањи и 
Београду, и у складу са реализацијом аква паркова у окружењу се предлаже величина 
аква парка површине 3 ha, али су испитане величине комплекса до 11 ha. За потребе 
лоцирања аква парка  у Новом Саду  анализирано је шест локација у  Граду Новом 
Саду.  
 
ЛОКАЦИЈЕ АКВА ПАРК: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  
2.  ЛОКАЦИЈА 2. – ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75  
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  "МАЈУРСКА АДА" 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. – КАМЕНИЧКА АДА  
5.  ЛОКАЦИЈА 5. –  СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
 
 
У анализи локација за скејт борд анализирано је 8 локација за скејт борд, у обзир 

је узето да се може развити на тој локацији од једног објекта скејт борда у првој фази 
до скејт парка. Објекти скејт борда могу бити монтажни или урађени од бетона.  
Неопходна површина за један објекат скејт борда је најмање 200 m2, а предлог 
проширења је до 1000 m2.  
 
ЛОКАЦИЈЕ СКЕЈТБОРД: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  ЛИМАНСКИ ПАРК 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ШТРАНДА И МОРНАРИЦЕ 
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  БЕОГРАДСКИ  КЕЈ 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. –  ОФИЦИРСКА ПЛАЖА 
5.  ЛОКАЦИЈА 5. – МАЈЕВИЦА 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – ТЕМЕРИНСКИ ПУТ 
7.  ЛОКАЦИЈА 7. – КАМЕНИЧКА  АДА 
8.  ЛОКАЦИЈА 8. – НОВО НАСЕЉЕ 
 
У анализи локација за циркус плац предложено је 4 локација за циркус плац, у 

обзир је узето да се локације могу користити за привремено коришћење за смештај 
циркус плаца, као и код већих комплекса да могу бити планиране као трајне локације за 
циркус плац. У граду се као локација за циркус плац користи локација код тенис 
игралишта у саставу спортског центра Спенс. У грађевинском подручју Новог Сада 
изабрано је  4 додатних локација, углавном у намени спортских паркова, тако да један 
део озелењеног простора се може користити за повремено коришћење за циркус плац.  
У оквиру великих комплекса као што су Мајевица, Каменичка ада и слично локације се 
могу предвидети као сталне локације за циркус плац, луна парк и сличне намене. 
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Неопходна површина за мањи циркус плац је најмање око 2000 m2, колико 
износи површина која се  користи код Спенса (2300 m2). Погодне су зелене површине 
које нису посебно партерно уређене и озелењене. 

 
 
ЛОКАЦИЈЕ  ЗА ЦИРКУС ПЛАЦ: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  НОВО НАСЕЉЕ 
3.  ЛОКАЦИЈА 3. – КАМЕНИЧКА  АДА 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. – ТЕМЕРИНСКИ ПУТ 

 

2.0 АНАЛИЗА (ВРЕДНОВАЊЕ) ЛОКАЛИТЕТА СА АСПЕКТА УТИЦАЈА БУКЕ 
КОЈУ МОЖЕ ИЗАЗВАТИ НАМЕНА НА ПОТЕНЦИЈАЛНОЈ ЛОКАЦИЈИ 

Бука простора је нежељен или по људско здравље и околину штетан звук 
изазван људском активношћу укључујући буку коју емитују саобраћајна средства као и 
постројења и захвати за које се према посебним прописима из области заштите животне 
средине прибавља решење о прихватљивости захвата за околину. 

Намена као извор буке. Сваки емитер нежељеног или штетног звука (може да буде 
сваки уређај, средство за рад, саобраћајно средство, инсталација постројења, 
технолошки поступак, електро-акустички уређај, људска активност). 
Изворима звука сматрају се покретни и непокретни објекти који под одређеним 
околностима генеришу звук, а такође и отворени и затворени простори за спорт, игру, 
представе, концерте, слушање музике и сл. као и угоститељски објекти, гараже, 
паркинг простори и др.  
 

Међусобним просторним распоредом инфраструктуре, индустријских, 
стамбених, рекреационих и других зона и објеката, кроз планирање наменске употребе 
простора, планирање саобраћаја, смањењем буке мерама звучне изолације и контролом 
извора буке, обезбеђују се заштита од буке.  
 

У акустичким зонама може се забранити или ограничити употреба извора буке, 
односно обављање делатности и других активности које проузрокују буку изнад 
прописаних граничних вредности. 
 

Са аспекта утицаја буке на околне просторе све анализиране намене су 
потенцијални извори буке али се разликују по врсти и интензитету буке. Бука која се 
може изазвати у коришћењу простора за све планиране намене је бука која потиче од 
саобраћајних возила посетилаца (-). По овом типу буке локације су у истом рангу. По 
већем интензитету буке која потиче од саме активности на планираном простору су 
АУТОДРОМ и ФУДБАЛСКИ СТАДИОН. 
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Ранг у односу на буку  (+,-) и друге намене [+,-] 
 
ФУДБАЛСКИ СТАДИОН 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА (-) [-] 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [-]  
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  "МАЈУРСКА АДА" (+) [-] 
 

ХИПОДРОМ 
1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА (-) [-] 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [+]  
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  "МАЈУРСКА АДА" (+) [+] 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. –  СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [+] 
5.  ЛОКАЦИЈА 5. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [+] 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [+] 
7.  ЛОКАЦИЈА 7. – ЧЕНЕЈ (+) [+] 
 

ЗООЛОШКИ ВРТ 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА (-) [-] 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  "МАЈУРСКА АДА" (+)  [+] 
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  КАМЕНИЧКА АДА (+)  [-] 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. –  СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+)  [+] 
5.  ЛОКАЦИЈА 5. – КАЋ - СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [+] 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [+] 

 
АУТОДРОМ 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  "МАЈУРСКА АДА" (+) [-] 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. – КАЋ-СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [-] 
 

АКВА ЦЕНТАР 
1.  ЛОКАЦИЈА 1. – МАЈЕВИЦА ..(-) [-] 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [+] 
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  "МАЈУРСКА АДА" (+) [+] 
4.  ЛОКАЦИЈА 3. –  КАМЕНИЧКА АДА (+) [+] 
5.  ЛОКАЦИЈА 5. – СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [+] 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 (+) [+] 
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3.0. ИЗАБРАНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН,  

 АУТОДРОМ, ХИПОДРОМ, ЗООЛОШКИ ВРТ И АКВА ПАРК 

 СА ЗАЈЕДНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА СВЕ НАМЕНЕ 
 
 
3.1. Локација – Мајевица 
 

3.1.1. Саобраћајна и комунална  опремљеност 
 
а) Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 
Стање  

Са становишта саобраћајне приступачности, предметна локација је ка југу 
повезана (преко планираних сабирних саобраћајница) са Булеваром војводе Степе. 
Овим булеваром саобраћају линије бр. 7 (Лиман IV – Железничка станица Лиман IV) и 
бр. 8 (Ново насеље - Лиман I). 
Булевар војводе Степе у свом профилу има две коловозне траке по смеру, разделно 
острво, бициклистичку стазу и тротоаре, а паралелно са булеваром, постоји и сервисна 
саобраћајница. 
 
План 

Према важећим планским документима, локација "Мајевица" се ка југоистоку  
ослања на планирани продужетак Булевара Европе, а ка југозападу на планирану 
саобраћајницу која ће повезати Булевар војводе Степе и Булевар Европе. 

 
Оцена 

Веза ове локације са градом је на високом нивоу јер је Булевар војводе Степе 
одлично повезан са градском уличном мрежом, а приступачна је и за посетиоце који би 
користили друге видове превоза (јавни градски превоз, бициклистички…). 

Изградњом целог Булевара Европе и планиране саобраћајнице на југозападном 
делу, атрактивност локације биће на још вишем нивоу с обзиром на одличну 
саобраћајну повезаност локације са градском уличном мрежом Новог Сада,  Државним 
путем II реда Р-130 и Аутопутем Е-75. 
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б) Водовод  и канализација 
 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен инсталацијама водоводне и канализационе 
мреже. Северно од анализиране локације постоје отворени мелиорациони канали за 
одвођење атмосферских вода. 
 
План 
 Снабдевање водом могуће је решити повезивањем на постојећи примарни 
водовод, профила Ø 600 mm, који се налази на планираном булевару дуж трасе бивше 
Суботичке пруге, а удаљен је око 300 m од источне границе локалитета. Део простора 
између локалитета и постојећег водовода није обрађен планском документацијом. 
 Потребе за технолошком водом у сврху заливања зеленила, прањe стаза, решиле 
би се преко засебне мреже, уз захватање воде из подземних водоносних слојева преко 
бушених бунара. 
 Одвођење отпадних вода могуће је решити повезивањем на постојећу примарну 
канализациону мрежу на углу улица Бате Бркића и Булевара војводе Степе. 
Канализација у Улици Бате Бркића профила је Ø 1000 mm, и удаљена је од јужне 
границе локалитета око 300 m. Део простора између локалитета и постојеће 
канализације обрађен је кроз планску документацију. 
 Одвођење атмосферске воде могуће је решити прикључењем на постојеће 
мелиорационе канале, који су суседним плановима предвиђени за зацевљење. 
Планирани капацитети зацевљене атмосферске канализације омогући ће прихватање 
атмосферске воде са овог локалитета.  
 Постојеће коте терена крећу се од око 77,50 на североистоку, до 79,00 m н.в. на 
најјужнијем делу. Имајући у виду да су максимални нивои подземних вода на коти од 
око 78,80 m н.в. долазимо до закључка да ће бити потребно насипати терен у просеку за 
око један и по метар, односно планирана нивелета терена треба да буде на коти од око 
79,30 m н.в. 
 
Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом  
доста повољна. Постојеће примарне инсталације водоводне и канализационе мреже 
налазе се на око 300 m од границе локалитета, а својим капацитетом могле би 
опслужити будуће садржаје.  
 Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, у просеку један 
и по метар. 
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ц) Енергетика и телекомуникације 
 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен електроенергетским, термоенергетским и 
телекомуникационим инсталацијама. Источно и јужно од локалитета постоје стамбени, 
пословни и садржаји специјалне намене који су комплетно опремљени комуналном 
инфраструктуром.  
 
 
План 
 Снабдевање електричном енергијом је могуће решити са постојеће мреже која је 
изграђена на Бистрици и северно од Булевара Војводе Степе (реон трансформаторске 
станице 110/20 kV "Нови Сад 5"), као и на Детелинари  (реон ТС 110/20 kV "Нови           
Сад 2"). За потребе планираних садржаја изградио би се напојни 20 kV вод и потребан 
број ТС 20/0,4 kV, у зависности од захтеване максималне једновремене снаге. 
 Снабдевање топлотном енергијом је могуће решити са постојеће вреловодне 
мреже која је изграђена на Бистрици и на Детелинари, а коју снабдева топлана ТО 
"Запад". За потребе планираних садржаја изградио би се огранак од постојеће мреже до 
предметног простора, као и пратећа инфраструктура (топлотна подстаница, инсталације 
у објектима). Локалитет је могуће снабдевати топлотном енергијом и из 
гасификационог система изградњом гасовода од постојеће инсталације северно од 
Булевара Војводе Степе која се снабдева из гасификационе мреже Бистрице. У случају 
потреба за већим количинама топлотне енергије  до локалитета је потребно изградити 
гасовод средњег притиска и мерно-регулациону гасну станицу на самом предметном 
подручју. 
 Локалитет се може опремити телекомуникационом мрежом изградњом 
прикључка од постојеће мреже на Бистрици или Детелинари. 
 
 
Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром веома повољна. Постојеће примарне 
инсталације налазе се на око 200 m од границе локалитета, а својим капацитетом могле 
би опслужити будуће садржаје.  
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3.2. Локација  - јужно од аутопута Е-75 
 

3.2.1. Саобраћајна и комунална  опремљеност 
 
а) Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 
Стање 

Ова локација се са северне стране ослања на аутопут Е-75, са источне на 
Државни пут I реда М-7, а ка западу на Државни пут II реда Р-130 (Улица Темерински 
пут). 

Јавни превоз путника одвија се само Темеринским путем линијом бр. 5 
(Темерински пут – центар – Авијатичарско насеље). 
 
План 

Планирано саобраћајно решење овог дела садржи прикључење ове локације на 
саобраћајнице које га окружују. На аутопут Е-75, ова локација биће повезана преко 
сервисне саобраћајнице која ће чинити саставни део профила аутопута. Преко сервисне 
саобраћајнице биће повезан и са Државним путем I реда М-7 и Улицом Темеринском. 
Ка југу, планирана је саобраћајна веза са планираним продужетком улице Паје 
Радосављевић. 
 
Оцена 

С обзиром на саобраћајнице које окружују предметну локација, може се 
слободно оценити као једна од најбољих локација у Новом Саду са становишта 
саобраћајне приступачности. Повољност ове локације је и у изграђености набројаних 
Државних путева, тако да је потребно изградити само сервисне саобраћајнице како би 
се обезбедио прикључак на њих. Повезаност линијама јавног градског превоза није на 
завидном нивоу, али с обзиром на геометријске елементе постојећих и планираних 
саобраћајница, могуће је увођење нових линија када се укажу потребе за њима.  
 
б) Водовод и канализација 
 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен инсталацијама водоводне и канализационе 
мреже. Постоје отворени мелиорациони канали за одвођење атмосферских вода у 
јужном и у централном делу терена. 
 
 
План 
 Снабдевање водом могуће је решити повезивањем на постојећи примарни 
водовод, профила Ø 200 mm, који је изграђен дуж Државног пута I редан М-7, а удаљен 
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је око 400 m од источне границе локалитета. Део простора између локалитета и 
постојећег водовода обрађен је кроз планску документацију. 
 Потребе за технолошком водом у сврху заливања зеленила, прањe стаза, решиле 
би се преко засебне мреже, уз захватање воде из подземних водоносних слојева преко 
бушених бунара. 
 Одвођење отпадних вода могуће је решити изградњом канализационе мреже 
отпадних вода са оријентацијом на локални пречистача отпадних вода који би се морао 
изградити у оквиру комплекса. Опремање уличном канализационом мрежом овог дела 
Новог Сада условљено је изградњом централног пречистача отпадних вода.  
 Одвођење атмосферских вода могуће је решити изградњом канализационе 
мреже атмосферских вода са оријентацијом на постојеће мелиорационе канале. 
Постојеће мелиорационе канале, према важећој планској документацији, могуће је 
делимично или у потпуности зацевити. 
 Део терена источно од мелиорационог Канала бр. III, врло је низак и склон је 
плављењу подземним водама. Постојећа кота терена на овом делу је око 74,5 m н.в., док 
се максимални нивои подземних вода крећу на коти од око 76,50 m н.в. Планирана 
нивелета терена требала би да буде на коти од око 77 m н.в., што значи да би насипања 
у појединим деловима простора била и до два и по метра. 
 
Оцена 
 Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 
мрежом релативно повољна. Снабдевање водом могуће је решити повезивањем на 
постојећи примарни доводник воде, док је изградња канализационе мреже отпадних 
вода условљена изградњом локалног пречистача отпадних вода, односно реализацијом 
централног пречистача за Град. 
 Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, које је у просеку 
један и по до два метра, а у најнижим деловима локалитета и до два и по метра. 

 
ц) Енергетика и телекомуникације 
 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен електроенергетским, термоенергетским и 
телекомуникационим инсталацијама. Источно од пута М-7 и западно од локалитета 
постоје пословни садржаји који су опремљени електроенергетском, гасификационом  и 
телекомуникационом инфраструктуром. Делом овог подручја прелазе три далековода 
110 kV из ТС 400/220/110 kV "Нови Сад 3". У заштитном појасу ових далековода је 
забрањена изградња објеката. 
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План 
 Снабдевање електричном енергијом је могуће решити са постојеће мреже која         
је изграђена источно од пута М-7 (реон трансформаторске станице 110/20 kV "Нови 
Сад 9"). За потребе планираних садржаја изградио би се напојни 20 kV вод и потребан 
број ТС 20/0,4 kV, у зависности од захтеване максималне једновремене снаге.  
Локалитет је могуће снабдевати топлотном енергијом из гасификационог система 
изградњом гасовода од постојеће инсталације источно од пута М-7 или од постојеће 
инсталације јужно од ауто-пута. У случају потреба за већим количинама топлотне 
енергије до локалитета је потребно изградити гасовод средњег притиска и мерно-
регулациону гасну станицу на самом предметном подручју. 
 Локалитет се може опремити телекомуникационом мрежом изградњом 
прикључка од постојеће мреже која је изграђена источно од пута М-7 .  
 
Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром релативно повољна. Постојеће примарне 
инсталације налазе се од 200-400 m од границе локалитета, а својим капацитетом могле 
би опслужити будуће садржаје. Међутим, ограничавајући фактор за ову локацију 
представља прелазак далековода преко једног дела простора, тако да изградња на том 
делу локалитета није могућа. 
 
 
 
3.3.  Локација – "Мајурска ада" 
 

3.3.1. Саобраћајна и комунална  опремљеност 
 
а) Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 
Стање  

Ова локација саобраћајно је неопремљена и неприступачна за било који вид 
превоза. 
 Локалитет "Мајурска ада" није повезан на градску саобраћајну мрежу. До 
локалитета се сада долази пољским путевима и то од Термоелектране – Топлане и 
коњичког клуба "Граничар". Такође се са јужне стране може прићи путем који иде 
круном одбрамбеног насипа а који је до мерно-регулационе гасне станице асфалтиран. 
Остали део до црпне станице је са коловозом од макадама. 
 Прилазни пољски путеви се унутар локалитета пружају по границама парцела, 
како на делу где су њиве тако и на парцеле где су шуме. 
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План 
Према важећим планским документима, локација "Мајурска ада" је ка југу 

повезана са Петроварадином, и Државним путевима I реда М-22/1 и М-21, планираном 
саобраћајницом и мостом преко Дунава. Истом саобраћајницом овај простор је ка 
северу повезан са аутопутем Е-75. Ка западу, локација "Мајурска ада", повезан је 
планираном саобраћајницом која се преко површине за хидротехничке захвате и радне 
зоне "Север IV" укршта са Државним путем I реда М-7.  
 
Оцена 

Иако је тренутно ова локација потпуно инфраструктурно, а посебно саобраћајно 
неопремљена, планиране поменуте саобраћајнице ће у великој мери утицати на 
атрактивност ове локације. Њиховом изградњом "Мајурска ада" биће директно 
повезана са уличном мрежом Новог Сада и Петроварадина, а на свега 500 m ка северу 
планирана је саобраћајна петља која ће омогућити повезаност ове локације са 
аутопутем Е-75.  

Не треба занемарити отвореност предметног простора према Дунаву те 
могућност приступања овој локацији путничким бродовима.  
 
 
б) Водовод  и канализација 
 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен инсталацијама водоводне и канализационе 
мреже. Читав простор испресецан је мрежом мелиорационих канала који функционишу 
у оквиру мелиорационог слива Ратно острво.  
 
План 
 Снабдевање водом могуће је решити повезивањем на постојећи доводник воде за 
насеља Каћ, Ковиљ и Будисаву, профила Ø 400 mm, а који се налази на удаљености од 
око 3,5 km од западне границе локалитета. Део простора између локалитета и 
постојећег водовода обрађен је кроз планску документацију, а део није. 
 Потребе за технолошком водом у сврху заливања зеленила, прањe стаза, решиле 
би се преко засебне мреже, уз захватање воде из подземних водоносних слојева преко 
бушених бунара. 
 Одвођење отпадних вода могуће је решити изградњом канализационе мреже 
отпадних вода са оријентацијом на локални пречистач отпадних вода који би се морао 
изградити у оквиру комплекса. Опремање канализационом мрежом овог дела Града 
Новог Сада условљено је изградњом централног пречистача отпадних вода. 
 Одвођење атмосферских вода могуће је решити изградњом канализационе 
мреже атмосферских вода са оријентацијом на крајњи реципијент Дунав. Постојећи 
мелиорациони канали зацевили би се делимично или у потпуности, а у складу са 
планираним садржајима.  
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 Ова локација што се тиче одвођења отпадних и атмосферских вода није обрађена 
кроз планску документацију. Генерална карактериситка ове локације је да је реч о врло 
ниском терену који је склон плављењу подземним водама. Постојеће коте терена се 
крећу од 73,60 m н.в па до 76,00 m н.в у најсевернијем делу. Имајући у виду да су 
максимални нивои подземних вода на коти од око 75,00 m н.в, долазимо до закључка да 
ће се ова локација морати насипати у просеку за око два метра. 
 
Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом 
врло неповољна и захтевала би изузетно велика финансијска улагања. Потребно је 
изградити: доводник воде дужине преко 3 km, локални пречистач отпадних вода и 
насути терен у просеку за око два метра. 
 
 
ц) Енергетика и телекомуникације 
 
Стање 
 Локалитет није опремљен термоенергетским и телекомуникационим 
инсталацијама. Преко јужног дела подручја прелази далековод 20 kV који представља 
главни напојни вод за насеље Ковиљ.  
  
План 
 Снабдевање електричном енергијом је могуће решити са постојећег 20 kV 
далековода  (реон трансформаторске станице 110/20 kV "Нови Сад 9") који се налази у 
јужном делу подручја. За потребе планираних садржаја изградио би се напојни 20 kV 
вод и потребан број ТС 20/0,4 kV, у зависности од захтеване максималне једновремене 
снаге.  
 Локалитет је могуће снабдевати топлотном енергијом из гасификационог 
система изградњом гасовода дужине око 3 km од постојеће инсталације у радној зони 
Север IV. У случају потреба за већим количинама топлотне енергије  до локалитета је 
потребно изградити гасовод средњег притиска и мерно-регулациону гасну станицу на 
самом предметном подручју. 
 Локалитет се може опремити телекомуникационом мрежом изградњом 
прикључка дужине око 3 km од постојеће мреже у радној зони Север IV.  

 
Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром 
повољна јер се у на самом подручју налази далековод 20 kV са ког се може извршити 
снабдевање локалитета. Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је врло неповољна због велике удаљености постојеће мреже.  
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 3.3.2. Постојећа вегетација од значаја 
 
 
 Постојећа вегетација карактерише се највећом заступљеношћу врста из рода 
Populus: црна топола, евро-америчке тополе, остале сорте топола. Подигнути тополици 
на бившим обрадивим и необрадивим површинама имају значајну заштитну функцију у 
односу на град, а такође снижавају ниво код високих подземних вода. Природне плавне 
шуме на левој обали Дунава смањене су на делу где су изграђени бунари и водозахвати. 
Дуж десне обале канала Субић дунавац пружа се појас зеленила углавном од 
саморастућег шибља. 
 
 
3.4.  Локација – Каменичка ада 

3.4.1.  Саобраћајна и комунална  опремљеност 

а) Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 
Стање 

Обухваћен простор повезан је са градском уличном мрежом преко улице 
Подунавске.  У непосредној близини ове локације налазе се велики број булевара 
(Булевар цара Лазара, Булевар Европе, Сомборски Булевар и Булевар деспота Стефана). 
На 1500m до 2500m од обухваћеног простора, налазе се аутобуска стајалишта великог 
броја линија јавног градског превоза путника (у Улици Хероја Пинкија и Народног 
фронта). 
 
План 

Према важећој планској документацији ("Каменичка ада" у Новом Саду), поред 
проширења и реконструкције постојећијх саобраћајница, планирана је и саобраћајна 
веза овог подручја са улицом Рибарско острво преко планираног моста у источном делу 
обухваћеног простора (преко дунавца "Шодрош").  
У источном делу планирана је изградње марине за туристичко рекреативне чамце и 
бродице. 
 
Оцена 

Ово подручје је изузетно атрактивно посматрајући са аспекта саобраћаја, јер се 
налази у непоседној близини четири булевара који пружају одличну приступачност 
овој локацији из било којег дела града Новог Сада. 

Изградњом планираног моста преко дунавца "Шодрош" ова веза биће још 
квалитетнија, а омогућиће се и боља веза са овим простором пешацима и 
бициклистима. 
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Изградњом планиране марине у источном делу овог подручја, постојаће могућност 
приступања овој локацији чамцима и бродицама са Дунава.  

б) Водовод  и канализација 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен инсталацијама водоводне и канализационе 
мреже. 
 Каменичка ада налази се у небрањеном појасу и склона је плављењу при 
повишеним нивоима Дунава. 
 
 
 
План 
 Регулационим планом Каменичке аде предвиђена је изградња секундарне 
водоводне и канализационе мреже са повезивањем на постојећи водоводни и 
канализациони систем Града Новог Сада. 
 Најближа постојећа водоводна мрежа налази се у Улици Хероја Пинкија и 
удаљена је око 200 m од источне границе анализираног локалитета. 
 Потребе за технолошком водом у сврху заливања зеленила, прање стаза, решиле 
би се преко засебне мреже, уз захватање воде из подземних водоносних слојева преко 
бушених бунара. 
 Канализациона мрежа отпадних вода биће оријентисана на постојећу 
канализациону мрежу у Улици хероја Пинкија. 
 Атмосферске воде ће се преко планиране канализационе мреже одвести у Дунав. 
 
Одбрана од поплава 
 Постојеће коте терена се крећу од 75,00 до 77,50 m н.в.. Регулационим планом 
предвиђено је насипање терена до коте 79,00 m н.в.. Ова кота омогућава заштиту до 
нивоа одбране од високих водостаја Дунава 2 % вероватноће појаве, што значи да би 
терен био плављен два пута у сто година. 
  
Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом 
релативно повољна. Потребно је изградити: доводник воде дужине око 200 m и 
канализациони цевовод дужине око 200 m да би се стекли услови за опремање 
локалитета. Највећа инвестиција било би насипање терена у висини од 2,5 до чак 5,0 m. 

ц) Енергетика и телекомуникације 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен електроенергетским, термоенергетским и 
телекомуникационим инсталацијама. Северно и западно од локалитета, у непосредној 
близини, постоје стамбене и викенд зоне које су комплетно опремљене комуналном 
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инфраструктуром. Преко средишњег дела подручја прелазе два далековода 110 kV (до  
110/20 kV „Нови Сад 1-Лединци“ и 110/20 kV „Нови Сад 7-Јужни Телеп“). У 
заштитном појасу ових далековода је забрањена изградња објеката.  
 
План   

Снабдевање електричном енергијом је могуће решити са постојеће мреже која је 
изграђена у непосредној близини, на Телепу и Адицама (реон трансформаторске 
станице 110/20 kV "Нови Сад 7-Јужни Телеп"). За потребе планираних садржаја од 
постојеће мреже изградио би се напојни 20 kV вод и потребан број ТС 20/0,4 kV, у 
зависности од захтеване максималне једновремене снаге. 

Снабдевање топлотном енергијом је могуће решити из гасификационог система 
изградњом гасовода од постојеће инсталације која је изграђена у непосредној близини, 
на Камењару, Телепу и Адицама, и која се снабдева из мерно-регулационих гасних 
станица на Телепу. У случају потреба за већим количинама топлотне енергије до 
локалитета је потребно изградити гасовод средњег притиска и мерно-регулациону 
гасну станицу на самом предметном подручју. 

Локалитет се може опремити телекомуникационом мрежом изградњом 
прикључка од постојеће мреже која је изграђена у непосредној близини, на Камењару, 
Телепу и Адицама. 

 Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром веома повољна. Постојеће примарне 
инсталације налазе се у непосредној близини локалитета, а својим капацитетом могле 
би опслужити будуће садржаје. Ограничавајући фактор за ову локацију представља 
прелазак далековода преко једног дела простора, међутим, сама величина простора је 
довољна са смештај свих планираних садржаја. 

3.4.2. Постојећа вегетација од значаја  
  
 Вегетација овог подручја има све особености вегетације поплавних асоцијација 
подунавља. Према заступљености појединих дендролошких врста на потезу Каменичка 
ада редослед би био следећи: еуроамеричка топола, црна топола, бела топола, беле 
врбе, амерички јасен. 
 Са аспекта газдовања шумама, шуме Каменичке аде имају карактер класичне 
шумске зоне и шума рекреативних зона. То значи да за шуме Каменичке аде важи 
шумско привредна основа за период 2006 – 2015. године и да се газдовање тим шумама 
у том периоду мора у потпуности спроводити према важећим критеријумима 
одређеним важећом шумском привредном основом. Шуме Каменичке аде подељене су 
у три одељења (2, 3, 4 одељење) са укупном површином око 100 ha.  
 Шумско привредном основом одређен је карактер ове шуме, тако да је осим 
туристичко рекреативног утврђен и заштитни и привредни карактер. Старосна 
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структура ових шума одликује се заступљеношћу зрелих састојина меких лишћара 
старости преко 30 година.  
 
закључак:  
 Својим положајем, величином и квантумом вегетације, Каменичка ада и даље, у 
ширем градском значају, осим осталих функција, треба да чини сегмент зеленог 
заштитног појаса града. Заступљеност вегетације треба да је константно, где се 
сукцесивно од експлоатационе шуме топола формира парк-шума мешовитог састава. 
Највеће просторе овакве парк-шуме треба да чине аутохтоне и прилагодљиве врсте, 
претежно дрвећа и партерне флоре. У обликовном смислу, на тај начин, формира се 
карактеристични пејзаж подунавског типа. У мањој мери, на најнижим котама, треба 
применити и натуралистички начин обраде, где се уз минималне интервенције развија 
природна аутохтона вегетација.  
 На овом простору од највећег значаја је правилно прожимање спортских и свих 
других садржаја зеленилом, које ствара пријатну атмосферу и здравије услове 
 
 
 
3.5.  Локација – северно од аутопута Е-75 

3.5.1. Саобраћајна и комунална  опремљеност 

а) Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
Стање 

Обухваћени простор ослања се ка југозападу на аутопут Е-75, а недалеко од њега 
(према северозападу) налази се и Државни пут I реда М-7 и Државни пут II реда Р-110 
према севороистоку. 

Саобраћајна повезаност ове локације са уличном мрежом је преко старог Каћког 
пута који повезује Нови Сад са насељем Каћ. Међутим, веза Новог Сада са насељом 
Каћ тренутно није у фукцији јер не постоји денивелисани прелаз овог пута преко 
аутопута Е-75. Обухваћен простор није саобраћајно повезан са аутопутем Е - 75. 
Ово подручје није покривено возилима јавног градског превоза путника, али на око 
2000 m постоји аутобуско стајалиште преко којег саобраћају приградске линије јавног 
превоза путника. 
 
План 

Ово подручје главну саобраћајну везу са Новим Садом и насељем Каћ имаће 
преко постојећег старог Каћког пута, с тим да је према важећим планским документима 
планирана изградња денивелисаног прелаза овог пута преко аутопута Е-75. Веза са 
атопутем Е-75 оствариће се изградњом саобраћајне петље на око 2500m  југоисточно од 
старог Каћког пута. 
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Оцена 

Ова локација саобраћајно је повезана само са насељем Каћ, али изградњом 
надвожњака преко аутопута Е-75, оствариће се одлична саобраћајна веза са Новим 
Садом. Ова веза омогућиће вишеструко краћи пут и времена доласка и одласка до 
Новог Сада у односу на садашњу саобраћајну везу. 
Близина аутопута Е-75 овој локацији даје још већу атрактивност, тако да ће се након 
изградње петље (која се налази у близини предметне локације), створити услови за 
приступ овој локацији директно са аутопута Е-75. 
Повезаност линијама јавног градског превоза ова локација није директно покривена, 
али је могуће је увођење нових линија када се укажу потребе за њима. 
 

б) Водовод  и канализација 
Стање 
 Локалитет је опремљен водоводном мрежом. Уз јужну границу локалитета 
постоји доводник воде за насеље Каћ профила Ø 400 mm. Канализациона мрежа 
отпадних вода не постоји. Атмосферске воде се одводе преко отворених 
мелиорационих канала, који функционишу у склопу мелиорационог слива Ратно 
острво. 
 
План 
 Снабдевање водом могуће је решити повезивањем на постојећи доводник воде за 
насеље Каћ. 
 Потребе за технолошком водом у сврху заливања зеленила, прање стаза, решиле 
би се преко засебне мреже, уз захватање воде из подземних водоносних слојева преко 
бушених бунара. 
 Одвођење отпадних вода условљено је изградњом централног пречистача 
отпадних вода. С обзиром да је реализација пречистача временски неизвесна одвођење 
отпадних вода могло би се решити преко локалног пречистача, уз претходно 
прибављену сагласност ЈКП "Водовода и канализације". Одвођење атмосферских вода 
решиће се преко постојећих мелиорационих канала, које је могуће делимично или у 
потпуности зацевити, а у складу са будућим уређењем локалитета. 
 Коте терена крећу се од 74,00 до 76,00 m н.в.. Максимални нивои подземних 
вода крећу се на коти од око 76,50 m н.в.. Планирана нивелета терена требала би да 
буде на коти од око 77,00 m н.в., што значи да је терен потребно насипати у просеку за 
око један и по метар. 
 
Одбрана од поплава 
 Уз северну границу локалитета налази се секундарни насип друге одбрамбене 
линије „Каћки“, који штити уже градско подручје Града Новог Сада од плављења 
водама које би дошле из залеђа, услед пробоја прве одбрамбене линије уз Дунав. 
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 Плановима вишег реда предвиђено је измештање дела трасе постојећег насипа 
„Каћки“, тако да ће овај део одбрамбене линије изгубити своју функцију после 
изградње новог секундарног насипа. Плнирана траса секундарног насипа идентична је 
са трасом будуће саобраћајнице која ће повезивати путеве M-7 и  M-21. 
 
Оцена 
 Локалитет је релативно повољан са аспекта опремања водоводном и 
канализационом мрежом. Снабдевање водом решило би се повезивањем на постојећи 
доводник воде за насеље Каћ. Одвођење отпадних вода условљено је реализацијом 
централног пречистача. Атмосферске воде одвеле би се у постојеће мелиорационе 
канале. Висок ниво подземних вода и релативно низак терен захтевају насипање 
локалитета у просеку за око један и по метар. 

 

ц) Енергетика и телекомуникације 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен термоенергетским и телекомуникационим 
инсталацијама. Преко јужног дела подручја прелази далековод 20 kV који снабдева 
електричном енергијом део насеља Каћ. Северно од аутопута пролазе магистрални 
гасовод и нафтовод. У заштитном појасу ових инсталација је забрањена изградња 
објеката. 
 
План 

Снабдевање електричном енергијом је могуће решити са постојећег 20 kV 
далековода (реон трансформаторске станице 110/20 kV "Нови Сад 9") који прелази 
преко средишњег дела подручја. За потребе планираних садржаја изградио би се 
прикључни 20 kV вод и потребан број ТС 20/0,4 kV, у зависности од захтеване 
максималне једновремене снаге.  

Локалитет је могуће снабдевати топлотном енергијом из гасификационог 
система изградњом гасовода од постојеће инсталације уз пут М-7 или из 
гасификационе мреже насеља Каћ, удаљених око 2000 m. У случају потреба за већим 
количинама топлотне енергије до локалитета је потребно изградити гасовод средњег 
притиска и мерно-регулациону гасну станицу на самом предметном подручју. 

Локалитет се може опремити телекомуникационом мрежом изградњом 
прикључка од постојеће мреже која је изграђена уз пут М-7 или из телекомуникационе 
мреже насеља Каћ. Обе постојеће инсталације су удаљене око 1500 m од планираног 
локалитета.  

Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  
повољна јер се у на самом подручју налази далековод 20 kV са ког се може извршити 
снабдевање локалитета ел.енергијом. Међутим, ограничавајући фактор представља 
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прелазак далековода преко једног дела простора, тако да изградња на том делу 
локалитета није могућа. 

Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је врло неповољна због велике удаљености постојеће мреже. 
Такође, неповољна околност је прелазак магистралних водова (у јужном делу подручја) 
у чијем заштитном појасу није дозвољена изградња објеката. 
 

3.5.2. Постојећа вегетација од значаја  
 На простору северно од аутопута налазе се огледна поља (научно истраживачки 
објекти) Института за низијско шумарство и животну средину. На укупној површини 
од 239,8 ха највећа је заступљеност еуроамеричких топола (90%), затим се ту налазе 
састојине багрема, беле тополе, црне тополе, црног ораха, јасике, врбе и на делу 
парцела налази се институтски расадник за узгој и школовање садница. 
 
План 
 Ове шуме представљају сегмент северног полукружног коридора (зелени прстен 
града), који треба да штити градско подручје од негативних климатских и других 
штетених утицаја. Претежно треба да прати аутопут повезујући заштитно зеленило 
индустрије,  туристичко-спортско рекреативне површине и улазне праваце у град. 
 Код подизања нових зелених коридора важе следећи услови: 
 - код вишенаменског коришћења зеленог коридора избор врста и начин садње 
прилагодити примарној намени (заштитни појасеви, заштитне шуме, паркови и др.); 
 - у зависности од величине простора дозвољена је изградња садржаја за 
рекреацију. 
 У новим зеленим коридорима дозвољена је: 
 - садња; 
 - провлачење пешачких и бициклистичких стаза; 
 - подизање пратећих објеката (места за одмор, угоститељских објеката, настреш-
ница и др.) на површини до 5% површине коридора; 
 - изградња спортских објеката; 
 - изградња ретензија; 
 - подизање паркова и специфичних зелених површина 
 - расадници. 
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3.6. Локација – Каћ – северно од аутопута Е-75 
 

3.6.1. Саобраћајна и комунална  опремљеност 
 
а) Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 
Стање 

Обухваћени простор у свом јужом делу ослања се на аутопут Е-75. Ка северу 
недалеко од њега налази се и Државни пут I реда М-7 и Државни пут II реда Р-110. 

Ова локација ослања се на стари Каћки пут на западу и некатегорисану 
саобраћајницу на северу. 

Директна саобраћајна веза овог простора са Новим Садом тренутно не постоји 
јер не постоји денивелисани прелаз старог Каћког пута преко аутопута Е-75.  
Обухваћен простор нема саобраћајни прикључак са аутопутом Е-75. 

На приближно 1000 m од северног дела предметне локације саобраћа велики 
број линија јавног приградског превоза путника. 

 
План 

Ово подручје главну саобраћајну везу са Новим Садом и насељем Каћ имаће 
преко постојећег старог Каћког пута, која је према важећим планским документима 
планирано денивелисано укрштање овог пута са аутопутом Е-75. Прикључак са 
аутопутом Е-75 планиран је изградњом саобраћајне петље која се налази непосредно уз 
посматрану локацију. 
 
Оцена 

Велика атрактивност ове локације може се очекивати изградњом надвожњака 
односно денивелисаним укрштањем Старог каћког пута са аутопутем Е-75, чиме ће се 
остварити одлична саобраћајна веза са Новим Садом.  
 
б) Водовод  и канализација 
 
Стање 
 Локалитет је делимично комунално опремљен инсталацијама водоводне и 
канализационе мреже. Простор је пресечен мелиорационих канала који функционишу у 
оквиру мелиорационог слива Ковиљ. 
 
План 
 Снабдевање водом могуће је решити повезивањем на постојећи водовод који је 
изграђен јужно од ауто-пута Е-75. 
 Потребе за технолошком водом у сврху заливања зеленила, прање стаза, решиле 
би се преко засебне мреже, уз захватање воде из подземних водоносних слојева преко 
бушених бунара. 
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 Одвођење отпадних вода могуће је решити изградњом канализационе мреже 
отпадних вода са оријентацијом на локални пречистача отпадних вода насеља Каћ. 
Локани пречистач насеља Каћ удаљен је од локалитета око 1,1 km. 
 Одвођење атмосферских вода могуће је решити изградњом канализационе 
мреже атмосферских вода са оријентацијом на постојећи мелиорациони канал 
мелиорационог слива Ковиљ. 
 Максимални нивои подземних вода се налазе на коти од 75,00 m н.в. у јужном до 
76,00 m н.в. у северном делу. Кота терена требала би да буде око 76,50 m н.в. што 
захтева насипање локалитета за око пола метра у просеку. 
  
 Одбрана од поплава  
 Непосредно уз југозападну границу локалитета налази се секундарни насип 
друге одбрамбене линије „Каћки“. Он брани ужег градског подручја Града Новог Сада 
од плављења водама које би се појавиле услед пробоја прве одбрамбене линије 
низводно од Новог Сада. Планскин документима вишег реда предвиђено је измештање 
дела постојеће трасе секундарног насипа, а како је то дато у графичком приказу. 
 
Оцена 
 Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 
мрежом релативно повољна. Потребно је изградити: канализациону мрежу до локалног 
пречистача отпадних вода насеља Каћ у дужини 1,1 km, зацевити део отвореног 
мелиорационог канала,  и насути терен у просеку за пола метра. 
  
ц) Енергетика и телекомуникације 
 
Стање  
 Локалитет није комунално опремљен електроенергетским, термоенергетским и 
телекомуникационим инсталацијама. Источно од подручја, на удаљености од око 500м 
пролази далековод 20 kV који снабдева електричном енергијом део насеља Каћ. 
Северно од аутопута, а јужно од локалитета пролазе магистрални гасовод и нафтовод.  
 
План 

Снабдевање електричном енергијом је могуће решити са постојећег 20 kV 
далековода (реон трансформаторске станице 110/20 kV „Нови Сад 9“) који пролази 
источно од подручја, на удаљености од око 500м. За потребе планираних садржаја 
изградио би се прикључни 20 kV вод и потребан број ТС 20/0.4 kV, у зависности од 
захтеване максималне једновремене снаге.  

Локалитет је могуће снабдевати топлотном енергијом из гасификационог 
система изградњом гасовода од постојеће инсталације која припада гасификационој 
мрежи насеља Каћ, удаљене око 2000м. У случају потреба за већим количинама 
топлотне енергије до локалитета је потребно изградити гасовод средњег притиска и 
мерно-регулациону гасну станицу на самом предметном подручју. 
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Локалитет се може опремити телекомуникационом мрежом изградњом 
прикључка од постојеће мреже која је изграђена уз пут М-7 или из телекомуникационе 
мреже насеља Каћ. Обе постојеће инсталације су удаљене око 1500м од планираног 
локалитета .  

Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  
релативно повољна јер се у близини подручја налази далековод 20 kV са ког се може 
извршити снабдевање локалитета ел.енергијом.  

Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је неповољна због доста велике удаљености постојеће 
мреже.  
 
 
 
3.7. Локација – Ковиљ – северно од аутопута Е-75 
 

3.7.1. Саобраћајна и комунална  опремљеност 
 
а) Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 
Стање 

Обухваћени простор у свом југозападном делу ослања на  аутопут Е-75, а ка 
југоистоку на Државни пут II реда Р-122. 

Ова локација има саобраћајни приступ на Државни пут II реда Р-122 преко 
којега је саобраћајном петљом повезан са аутопутем Е-75. 

Ово подручје повезано је приградским линијама јавног градског превоза путника 
(директном линијом која саобраћа аутопутем Е-75 и линијом која саобраћа преко Каћа 
и Будисаве). 
 
 
План 

У односу на постојеће саобраћајно решење, прама важећим планским 
документима планирана је измена саобраћајне петље која повезује аутопут Е-75 са 
Државним путем II реда Р-122 и насељем Ковиљ. 
 
Оцена 

Због близине аутопута Е-75 и постојања везе са њим (преко Државног пута II 
реда Р-122) ова локација изузетно је атрактивна са становишта саобраћајне 
приступачности. Недостатак ове локације је велика раздаљина ове локације са Новим 
Садом (око 20 km) али када узмемо у обзир да ће се за савлађивање ове раздаљине 
користити аутопут и да ће временски губици бити минимални, овај недостатак се 
сматра незнатним. 
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Веза овог подручја са Новим Садом возилима јавног градског превоза путника 
додатно утиче на популарност ове локације са становишта саобраћајне приступачности. 
 
б) Водовод  и канализација 
 
 Стање 
 Локалитет није комунално опремљен водоводном и канализационом мрежом. 
 
 План 
 Планирану водоводну мрежу могуће је повезати на постојећи водоводни систем 
насеља Ковиљ која се налази на око 500 m од локалитета. 
 Потребе за технолошком водом у сврху заливања зеленила, прање стаза, решиле 
би се преко засебне мреже, уз захватање воде из подземних водоносних слојева преко 
бушених бунара. 
 Одвођење отпадних вода могуће је решити преко планиране канализационе 
мреже са оријентацијом на планирани канализациони систем насеља Ковиљ. С обзиром 
да је изградња канализационог система насеља Ковиљ и локалног пречистача отпадних 
вода за насеље Ковиљ временски неизвесна, проблем одвођења и пречишћавања могуће 
је решити локално преко локалног пречистача отпадних вода уз претходно прибављену 
сагласност ЈКП "Водовод и канализација". 
 Одвођење атмосферских вода могуће је решити преко канализационе мреже 
атмосферских вода са оријентацијом на постојећу атмосферску канализациону мрежу у 
насељу Ковиљ, која је удаљена око 500 m од локалитета. 
 Локалитет није угрожен плављењем подземним водама. 
 
Оцена 
 Са аспекта опремања локалитета водоводном и канализационом мрежом 
локалитет је релативно повољан. Снабдевање водом и одвођење атмосферских вода 
могуће је решити прикључењем на постојеће системе у оквиру насеља. Највећи 
проблем је решавање одвођења отпадних вода с обзиром да не постоји канализациони 
систем у насељу. 

 
ц) Енергетика и телекомуникације 
 
Стање  
 Локалитет није комунално опремљен електроенергетским, термоенергетским и 
телекомуникационим инсталацијама. Југозападно од подручја, у насељу Ковиљ које је 
удаљено 200 метара од локалитета, постоји комплетно изграђена инфраструктура.  
 
План 
 Снабдевање електричном енергијом је могуће решити са постојеће мрежа 
насеља Ковиљ (реон трансформаторске станице 110/20 kV "Нови Сад 9") који пролази 



 26

источно од подручја. За потребе планираних садржаја изградио би се прикључни 20 kV 
вод и потребан број ТС 20/0,4 kV, у зависности од захтеване максималне једновремене 
снаге.  
 Локалитет је могуће снабдевати топлотном енергијом из гасификационог 
система изградњом гасовода од постојеће инсталације која припада гасификационој 
мрежи насеља Ковиљ, удаљене око 200 m. У случају потреба за већим количинама 
топлотне енергије до локалитета је потребно изградити гасовод средњег притиска и 
мерно-регулациону гасну станицу на самом предметном подручју. 
 Локалитет се може опремити телекомуникационом мрежом изградњом 
прикључка од постојеће телекомуникационе мреже насеља Ковиљ.  
 
Оцена 
 Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром релативно повољна јер се у близини подручја 
налази насеље Ковиљ које је комплетно опремљено.  

Ограничење представља близина аутопута односно обавезан прелаз инсталација 
преко овог значајног путног коридора. 
 
 
3.8. Локација - Ченеј 
 

3.8.1. Саобраћајна и комунална  опремљеност 
 
а) Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 
Стање 

Ова локација повезана је са уличном мрежом насеља Ченеј преко улице Матица, 
а улицом Вука Караџића је према истоку повезана са  Државним путем I реда М-22/1.  
Ка западу, ово подручје директно је повезано са насељем Кисач. 

У непосредној близини ове локације налази се аутобуска окретница на којој 
саобраћа приградска линија јавног градског превоза путника број 35 (Нови Сад -Ченеј). 
 
План 

У односу на постојеће стање не постоје велике интервенције на саобраћајној 
мрежи овог простора. 
 
Оцена 

Атрактивност ове локације је у изграђености набројаних саобраћајница, тако да 
нису потребна велика улагања у саобраћају инфраструктуру. 

Повезаност са Новим Садом возилима јавног градског превоза путника додатно 
утиче на популарност ове локације са становишта саобраћајне приступачности. 
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б) Водовод  и канализација 
 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен инсталацијама водоводне и канализационе 
мреже.  
 
План 
 Снабдевање водом могуће је решити повезивањем на постојећи водоводни 
систем насеља Ченеј, а који се налази на удаљености од око 200 m од источне границе 
локалитета. Део простора између локалитета и постојећег водовода обрађен је кроз 
план генералне регулације насеља Ченеј. 
 Потребе за технолошком водом у сврху заливања зеленила, прање стаза, решиле 
би се преко засебне мреже, уз захватање воде из подземних водоносних слојева преко 
бушених бунара. 
 Одвођење отпадних вода могуће је решити изградњом канализационе мреже 
отпадних вода са оријентацијом на локални пречистач отпадних вода насеља Ченеј. 
Реализација овог пречистача је временски неизвесна па би се проблем одвођења 
отпадних вода могао решити изградњом локалног пречистача за хиподром, уз 
сагласност ЈКП "Водовод и канализација". 
 Одвођење атмосферских вода могуће је решити изградњом канализационе 
мреже атмосферских вода са оријентацијом на постојећи мелиорациони канал 
мелиорационог слива Јегричка. 
 Локалитет није угрожен плављењeм подземним водама. Максимални нивои 
подземних вода се налазе на коти од око 82,00 m н.в., а кота постојећег терена креће се 
од 82,00 до 82,50 m н.в.  
 
Оцена 
 Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 
мрежом релативно повољна. Потребно је изградити: доводник воде дужине око 200 m,  
изградити локални пречистач отпадних вода и насути терен у просеку за пола метра. 

 
ц) Енергетика и телекомуникације 
 
Стање 
 Локалитет није комунално опремљен термоенергетским и телекомуникационим 
инсталацијама. На подручју је изведена надземна електроенергетска мрежа која 
снабдева постојеће садржаје.  
 
План 
 Снабдевање електричном енергијом је могуће решити са постојеће 
електроенергетске мреже насеља Ченеј (реон трансформаторске станице 35/10 kV 
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"Ченеј"). За потребе планираних садржаја изградио би се прикључни 20(10) kV вод и 
потребан број ТС 20/0,4 kV, у зависности од захтеване максималне једновремене снаге.  
Локалитет је могуће снабдевати топлотном енергијом из гасификационог система 
изградњом гасовода од постојеће гасоводне мреже Ченеја, која се налази у непосредној 
близини. У случају потреба за већим количинама топлотне енергије до локалитета је 
потребно изградити гасовод средњег притиска и мерно-регулациону гасну станицу на 
самом предметном подручју. 
 Локалитет се може опремити телекомуникационом мрежом изградњом 
прикључка од постојеће мреже која се налази у непосредној близини локалитета. 

 
Оцена 

Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром веома повољна јер се налази у самом насељу 
Ченеј које је комплетно опремљено.  
 
 
4.0. ПРЕДЛОГ ОЗЕЛЕЊАВАЊА ЗА ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН,  
АУТОДРОМ, ХИПОДРОМ, ЗООЛОШКИ ВРТ И  АКВА ПАРК  
 
  
 
Градски фудбалски стадион 
  

Овакве комплексе треба развијати на рубу града, када постају заштитна зелена 
зона у већ постојећим или новофорираним шумама, те омогућују становницима града 
да се рекреирају и релаксирају у природи.  
Просторна композиција зеленила треба да погодује оријентацији посетилаца. Осим 
oтворених травнатих терена, ови комплекси треба да буду допуњени алејном садњом 
дрвећа, различитим по величини живописним дрвенасто жбунастим групама и 
солитерним примерцима биљака.  
 У досадашњој пракси за спортске травнате терене углавном се користе ниске 
траве, које стварају велики број кратких стерилних стабала и велики број листова. 
Траве са ужим листом боље подносе гажење и погодније су за фудбалско игралиште од 
трава са ширим листом. 
 Композиција зеленила зоне за тренирање треба да буде потчињена захтевима 
стварања бољих услова за спровођење ових активности, као и за изолацију игралишта 
од негативних утицаја (прашина, гасови, бука, ветар).Такође зелене површине треба да 
погодују функционалној организацији зона, просторном разграничењу спортских 
игралишта од пешачких путева, економских пролаза. 
 Слободне површине уз управну зграду и сам прилаз овом комплексу уредити 
поставком декоративног дрвећа, партерног шибља и цветњака.  
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 У оквиру простора намењеног паркирању, сваки појединачни паркинг простор 
треба да садржи високо листопадно дрвеће широке крошње, на размаку стабала 10 m, 
како би возила била заштићена од  прејаког сунчевог зрачења током летњих дана. 

 
 

 
Аутодром 
 

Озелењавање простора аутодрома треба да се базира претежно на формирању 
ивичног ободног зеленог појаса у пејзажном стилу, у виду разнородних групација 
листопадног и четинарског дрвећа и шибља. 

На деловима између стаза на којима се аутомобили такмиче, усецима и нагибима 
(денивелисаним деловима) може се формирати декоративни травњак са цветним 
апликацијама. 
 Аутодроми треба да се налазе у близини већих зелених површина, чак на рубним 
деловима града, потребно је да се они потпуно издвоје од града. То се постиже 
коришћењем густих масива дрвећа и жбуња који се распоређују око читавог комплекса 
спречавајући звучне и друге негативне утицаје.  
 
Хиподром 

 
 Главну масу будућег хиподрома чиниће линеарно зеленило (дрвореди, алеје) 
како у функцији заштитног појаса тако и у смислу раздвајања планираних садржаја. 
 Пејзажно зеленило чини другу форму зеленог масива самог хиподрома. На делу 
планираном за слободно јахање садити високе лишћаре и то групације различитих 
врста. Планирати веће пропланке у средишњим деловима овог простора, а ободне 
делове озеленити густом садњом високог и средње високог шибља. 
 Уз главни улаз планирати декоративни партер и озеленити га групацијама 
високих лишћара, четинара, шибља и цвећа. 
 Паркинг просторе обавезно покрити крошњама високог листопадног дрвећа, на 
растојсњу стабала 10 m. 
 Велики травни партер самог хиподрома и простор између стаза подићи од 
специјалних врста трава, отпорних на гажење уз обавезну дренажу. 

 
Зоолошки врт 
 
 Зелене површине играју велику улогу у организацији простора, регулацији 
кретања посетилаца, стварању места краћег одмора родитеља и деце, обезбеђујући 
заштиту од буке и визуелну изолацију. 
 У обликовању пејзажа зооврта велики значај има коришћење разних средстава за 
изолацију животиња (ровови, испусти рељефа, канали са водом, платформе, висећи 
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мостови, изграђене водене површине, језера са острвцима, и сл.), стварање природних 
услова за опстанак животиња, са применом тамо где је то могуће аутохтоне вегетације. 
 Избор биљних врста треба да је довољно богат и да одговара природним 
пределима сваке зоне, али ипак обједињен у јединствену композицију. То ће се 
остварити применом основних домаћих врста, карактеристичних за природно станиште 
и прилагођених егзота. Поједине зоне у зооврту садржаће вегетацију која није увек 
карактеристична за дато подручје, тамо где су егзотичне птице и животиње биће и 
одговарајућа вегетација. 
  Зоолошки вртови треба да се налазе у већим зеленим површинама, потребно је 
да се они потпуно издвоје од града због међусобних утицаја једних на друге. То се 
постиже коришћењем густих масива дрвећа и жбуња који се распоређују око читавог 
комплекса зооврта спречавајући звучне и друге негативне утицаје. 
 
Аква парк 
 
 У целини комплекса аква парка зелене површине имају функцију несметаног 
одвијања забавних активности и заштиту од утицаја околних површина. 
 Зелене површине уз комплекс базена и осталих водених површина сведени су на 
минимум, структурисане су као функционални партерни травњаци са декоративним 
обликованим шибљем (четинарима) и зелени појасеви који раздвајају садржаје, а који 
су претежно од зимзелених врста, због хигијене и лакшег одржавања базена.  
 Слободне површине уз управну зграду и сам прилаз овом комплексу могу се 
уредити поставком декоративног дрвећа, партерног шибља и цветњака.  
 Ободом комплекса зелени појас се формира од високог дрвећа (лишћари и 
четинари), високог зимзеленог шибља и пузавица уз ограду. 
 Сва паркиралишта треба да се налазе под крошњама листопадног дрвећа.  
 Овакав комплексе треба развијати на рубу града или уз реку, када постају 
заштитна зелена зона у већ постојећим или новофорираним шумама, те омогућују 
становницима града да се рекреирају и релаксирају у природи, обезбеђујући заштиту од 
буке и визуелну изолацију. 
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II  АНАЛИЗА МОГУЋИХ ЛОКАЛИТЕТА 
ЗА ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН  
 

 
1.0.  УВОД 

 
Стадиони су проглашени "катедралама XXI века"1, на конгресу УИА у Берлину 

пре седам година, и зато урбанистичку анализу je неопходно посматрати у светлу нових 
трендова, не само најновијих технолошких достигнућа него и економско-менаџерских 
односа. Посебну пажњу треба обратити и овој теми јер је и инструмент развоја града и 
туризма.2   

Многи европски градови поседују више градских фудбалских стадиона, тако да 
у том светлу може се размишљати о два градска фудбалска стадиона у Новом Саду, 
поред стадиона "Карађорђе" код Спенса, планирати још једну локацију за градски 
фудбалски стадион са пратећим спортским и комерцијалним садржајима. Неопходно је 
да један фудбалски стадион има и пратеће терене тренажног центра. Актуелан 
менаџерски приступ одређује и мултифункционалност програма и садржај једног 
спортског центра. Као нови репери града постају стадиони у Паризу (Stade France), 
Лондону ( Emirates i Wembley), Сиднеју (Telstra), Минхену (Allianz Arena), Далас  
( STADIUM Dallas Cowboys) и др. 

У Истанбулу налази се Олимпијски стадион Ататурк, али због пропуста у 
решењу  добио се грандиозан пројекат са многобројним проблемима3. 

Градски фудбалски стадиони у Немачкој (Светско првенство 2006) су 
капацитета од 40.000 до 75.000 седишта, а у Швајцарској и Аустрији (Европско 
првенство 2008) углавном су капацитета 30.000 седишта, осим у Бечу капацитета 
50.000 седишта, а у Базелу капацитет 42.500 седишта. 

Анализом примера издвојили су се параметри који су неопходни у вредновању 
локације и пратећих садржаја за успешан концепт  локације градског стадиона. 
 
1.1.   Критеријуми вредновања локације  
 

У вредновању локације биће коришћени следећи критеријуми: 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације  
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
4.  Компатибилност са суседним наменама 
5.  Услови реализације 
 
                                                 
1 Gerraint John, direktor UIA Sport&Leisure 
2  Архитектура спорта, часопис  ДаНС, број 54, Нови Сад, 2006. 
3  Архитектура спорта, часопис  ДаНС, број 54, Нови Сад, 2006. 
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1. Капацитет простора локације и могућност просторне организације – 

Планирани садржаји чија је једна од основних карактеристика потреба за већим 
просторним целинама, захтевају веће слободне површине којих у оквиру градског 
грађевинског земљишта углавном нема, а архитектонске типологије оваквих садржаја 
представљају макроструктуре које се тешко уклапају у наслеђене делове града.  

Анализом примера комплекса фудбалског стадиона са основним пратећим 
садржајима, потребна локација је оптималне површине од 30 до 55 ha. Пратећи  
обавезан садржај су фудбалски терени тј. тренажни центар и као могући пратећи 
садржаји су спортски паркови, базени, спортска и рекреативна намена, комерцијална 
намена, шопинг центри, угоститељство, пословање, факултети физичке културе  и 
слично, што се најбоље може посматрати кроз изабране примере (у поглављу 3.0 
Примери градских стадиона и спортских центра у свету). 
 
Капацитет гледалишта 
 
Категорија 
стадиона 

Услов 

Елитна Најмaње 30.000 седишта, укључујући и минимум  22.500 покривених 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – 

повезаност са аутопутем, саобраћајницама вишег реда, пешачке везе, капацитет 
пешачких и саобраћајних токова, развијеност мреже јавног превоза. 

- Основна поставка је да се Градски фудбалски стадион налази у оквиру 
грађевинског подручја. 

- Од изузетног је значаја, и најважнији критеријум у анализи због великог броја 
корисника који у кратком временском року морају доћи до стадиона. Најбоље је да 
градски стадион буде у близини неке магистралне саобраћајнице или аутопута, са 
изузетно добрим везама јавног саобраћаја, и могућношћу организације великог 
паркинга. У Европи је више тренд упућивања корисника на јавни превоз, за разлику од 
Америке где се огроман простор намењује паркинзима. 

- Идеално би било да сва места за паркинг налазе у близини стадиона, како би 
гледаоци могли да уђу директно на стадион. За стадион капацитета 60.000 гледалаца, 
мора се предвидети паркинг простор за 10.000 возила. Треба предвидети одвојене 
паркинге за аутобусе. За стадион капацитета 60.000 гледалаца, процењује се да је 
неопходно 500 аутобуса.4 На местима где није могућ паркинг у зони стадиона, треба 
обезбедити да они не буду на већој удаљености од 1.500 m од стадиона. 

 
 

 
                                                 
4 ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ И ЗАХТЕВИ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЈУ 
ФУДБАЛСКИХ СТАДИОНА (ФИФА ИЛИ УЕФА) ИЗ 2002. (извод) 
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Паркинг зоне 5 
1. Стадион мора поседовати паркинг простор за минимум два аутобуса и десет 

аутомобила за екипе и званичнике.  
 
2. Уз то морају се испунити следећи услови: 
Категорија 
стадиона 

Минимум паркинг места за ВИП 
лица у безбедној и сигурној зони 

Додатни услови 

Елитна 
 

150 

Паркинг простор за 
минимум 400 аутобуса у 
близини стадиона 

 
3. Планирана намена локације и утицај постојећег коришћења простора 
Анализира се планирана намена локације према важећем плану: Плану детаљне 

регулације, Плану генералне регулације, или Генералном плану града. Намена градског 
фудбалског стадиона је усаглашена са планским наменама површина: спортски центри, 
спортски паркови, туристичко-спортско-рекреативне површине, зелене површина и 
слично.  

Комплекси градских фудбалских стадиона доприносе развијању мреже 
спортско-рекреативних садржаја и зелених површина, и имају позитиван утицај на 
повећање атрактивности локације. 

  
4.  Компатибилност са суседним наменама 
Експлоатација објекта јако зависи од усаглашености са планираним наменама у 

окружењу и постојећем коришћењу. Комерцијална намена, туристичке, рекреативне, 
спортске и зелене површине су најпожељније као намене у суседству али и 
компатибилне су и са пословањем, становањем. Положај градских стадиона у Немачкој 
је најчешће уз велике зелене површине. Непожељни су девастирани простори, сламови 
и сличне намене у окружењу, који би датом простору снизили вредност, или 
онемогућили да простор постигне економску одрживост. 

 
5. Услови реализације: власништво парцела, број парцела у комплексу  

потребних за откуп, постојећа планска документација, опремљеност инфраструктуром, 
топографија терена. 

Пожељно је што мањи број парцела за откуп, или власништво мањег броја 
корисника,  да је простор већ опремљен инфраструктуром, посебно саобраћајна 
инфраструктура да је изграђена.   
 

Поред ових критеријума важни чиниоци успешности локације и садржаја 
комплекса Градског фудбалског стадиона: 

 

                                                 
5 ИЗВОДИ ИЗ ПРАВИЛНИКА УЕФА O ИНФРАСТРУКТУРИ (СТАДИОНА) ИЗ 2006. ГОДИНЕ   
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1. Флексибилност капацитета и коришћења  
 
 Анализом примера нових стадиона добијени су подаци да су већина стадиона 

планирани као наткривени мултифункционални стадиони, са помичним кровом због 
чега се могу користити целе године и као музичке сале и спортске дворане. Избегава се 
убацивање атлетских стаза, због удаљавања терена од гледаоца, већ се планирају 
посебно објекти  са атлетским стазама. Сви новији објекти се планирају са могућношћу 
повећања броја места, пример Стадиона Даласких каубоја где се број места може 
повећати са 80.000 на 100.000, променом модула за једно место 45 cm уместо 55 cm у 
време суперлиге.  

 
2. Фунционалност програма стадиона као мултифункционални  
     спортски комплекс 
 
Мултифункционалност стадиона као спортског комплекса са могућношћу 

свакодневних делатности које би омогућиле одржавање комплекса, економску 
исплативост граду и потпуну активацију простора. У примерима стадиона у 
Швајцарској и Аустрији, који су реконструисани за Европско првенство 2008 и 
стадиона у Немачкој реконструисаних за Светско првенство 2006, дат је садржај 
пратећих намена као што су остале спортско-рекреативне намене, универзитет, шопинг 
центри, пословни простор, апартмани и слично, што све доприноси економској 
одрживости објекта. 
 
1.2.   Урбанистичка документација 
 

Комплекс спортског центра са фудбалским стадионом у Новом Саду,  дат је 
предлогом  неусвојеног плана "Регулациони план туристичко, спортско-рекреативног 
центра јужно од пута Е-75 У Новом Саду".  
 

Нови Сад – Планиран је градски стадион Регулационим планом туристичко, 
спортско-рекреативног центра јужно од пута Е-75 У Новом Саду 

Регулационим планом туристичко, спортско-рекреативног центра јужно од пута 
Е-75 у Новом Саду планиран је стадион за око 25.000 гледалаца, са потребним 
пратећим просторима и садржајима који обезбеђују учешће клуба у одређеном рангу 
међународних такмичења са одржавањем утакмица на планираном стадиону. 

Близина пута Е - 75 и могућност повезивања са њим представља погодност и 
један од опредељујућих критеријума приликом лоцирања садржаја. 
Површина која је обухваћена  планом  је 56,29 ha. 
 

1. Фудбалски стадион, атлетски стадион са 8 стаза и гаража за око 600 места 
са пословним простором.  П=16,6 ha. Ови садржаји ће бити повезани са парковском 
површином и рекреативним садржајима. Атлетски стадион са осам стаза може се 
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користити и као велодром. Могуће је постављање монтажно демонтажних трибина и 
изградња објекта уз стазу неопходног за функционисање такмичења.  

Са источне, западне и јужне стране ове потцелине обавезно је организовати 
паркинг простор за потребе садржаја, а остатак паркинг-места поред планиране гараже 
биће смештено у оквиру самог комплекса.  

 
2. Тренажни центар П=12,0 ha, за потребе Фудбалског клуба "Војводина". 

Садржај тренажног центра дефинисан је према програму који је достављен од стране 
клуба (приложено у документационој основи).  

Комплекс је затвореног типа, са режимом коришћења који пропише сам 
корисник и може бити ограђен.  

Планирана је изградња мањег стадиона за око 3.000 гледалаца, објекат за 
смештај спортиста клуба и пословне садржаје управе клуба. Осим травнатог терена, 
стандардних димензија 68 х 105 m планирано је организовање још шест терена од којих 
два морају бити постављена тако да могу служити за утакмице млађих селекција, док 
преостала четири служе за тренинг.  

 
3. Спортске хале са атлетском стазом П=4,8 ha. Халу је потребно планирати за 

око 10.000 гледалаца  са  атлетском стазом од 200 m чиме је омогућено постављање 
свих осталих дворанских спортских борилишта.  

Смештајни капацитети за спортисте који се налазе уз халу су павиљонског типа 
на бази до 200 постеља са објектима чија је максимална висина П + 2.  

 
4. Рекреативни камп П=5,7 ha 
Рекреативни камп је планиран на око 10% од површине укупног простора плана 

са организацијом и садржајима који погодују истовремено за краћа задржавања 
корисницима пута Е - 75 као и за употпуњавање расположивих смештајних капацитета 
за потребе спорта и рекреације.  
 

5. Комерцијални садржаји П=1,3 ha Комерцијални садржаји су лоцирани уз 
централну саобраћајницу и првенствено су у функцији основне намене спорта, 
рекреације и туризма као простор расположив за инвестиције које би садржајно 
обогатиле простор. Уједно овај потез представља везу са суседним планираним између 
северне границе плана и пута Е - 75.  
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Регулациони план туристичко, спортско-рекреативног центра јужно од пута Е-75 

У Новом Саду 
 
2.0.  АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ ЗА ГРАДСКИ   

ФУДБАЛСКИ СТАДИОН 
 

За потребе лоцирања другог фудбалског стадиона у Новом Саду  анализиране су 
три локације у  Граду Новом Саду: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75  
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –   МАЈУРСКА АДА 
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2.1.   Локација 1. – Мајевица 
 

2.1.1.  Увод  
 
 Локација се налази западно уз саму границу грађевинског рејона Новог Сада, 
између Булевара Европа и Булевара војводе Степе. Изузетно атрактиван положај, 
саобраћајно добро повезан са осталим деловима града у непосредној близини Бистрице, 
Авијатичарског насеља и Детелинаре.            
 

2.1.2.  Важећа   планска  документација 
 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  
спортски центар.   
 

* Извод из  важећег урбанистичког плана: 
    нема важећи план или план у изради   
 
 
2.1.3.  Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 66,43 ha бруто. У оквиру комплекса 
предложене су три потцелине: подцелина 1-спортски центар са спортском двораном је  
површине 21,05ha, потцелина 2-са тренажним центром и са фудбалским стадионом је 
површине 36,21ha и трећа потцелина са тениским центром и базенима је површине           
7,02 ha. 

 
Могуће варијанте са другим наменама 

 
- Аква парк 

На овој локацији је могуће комбиновати намену аква парка са градским 
фудбалским центром у првој потцелини, или у другој. Предлаже се варијанта аква 
парка величине 3 ha, а у потцелини 1 до 11 ha. 

 
- Зоолошки врт 

Могућа је  варијанта где се   у западној подцелини 1 предлаже мањи зоолошки 
врт површине од 6 до 21 ha. 
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2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Веза ове локације са градом је на високом нивоу јер је Булевар војводе Степе 
одлично повезан са градском уличном мрежом, а приступачна је и за посетиоце који би 
користили друге видове превоза (јавни градски превоз, бициклистички…). 

Изградњом целог Булевара Европе и планиране саобраћајнице на југозападном 
делу, атрактивност локације биће на још вишем нивоу с обзиром на одличну 
саобраћајну повезаност локације са градском уличном мрежом Новог Сада,  Државним 
путем II реда Р-130 и Ауто путем Е-75. 

 
 

 
3. Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 

Планирана намена локације је спортски центар према Генералном плану, и 
налази се у мрежи спортско-рекреационих центара Новог Сада (Студија спорта - 
Документациона основа Генералног плана града Новог Сада). 

Студијом зелених и рекреативних површина је посебно истакнут значај 
Мајевице као локације намењене спорту и рекреацији.  

Неповољност постојећег коришћења је да се користи за потребе војске. 
 
Терен средње погодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од  

1-2 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката уобичајене конструкције. 
 
4. Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу  јужно се налази пословање  и вишепородично 
становање северно од  Булевар војводе Степе. Изменама и допунама ПДР простора 
северно од Булевара војводе Степе планира се на преосталом неизграђеном  простору  
пословање, породично становање и вишепородично становање. Са источне стране 
локација се граничи са пословањем на улазним правцима уз Булевар Европе, намена 
према Генералном плану, простор је углавном неизграђен и нема важећи план. Са 
северне и источне стране се граничи са неизграђеним простором који је према 
Генералном плану намењен пословању на улазним правцима. 

У близини је становање на Авијатичарском насељу и Детелинари, и 
вишепородично становање на Бистрици.  
 
Повољности окружења: Намене у окружењу су потпуно компатибилне са наменом 
градског фудбалског центра, нема довољно спортских садржаја уз вишепородично 
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становање тако да предложена намена би обезбедила потребе за спортом и рекреацијом   
становника у непосредном окружењу и шире, што омогућава интензивно коришћење 
ове локације. 
 
5. Услови реализације  
 
- планска документација 

Неопходна је израда планске документације. 
 
- постојећа парцелација и власништво 

Неопходан је договор са војском око власништва земљишта, јер је она једини 
корисник.  

 
  

- опремљеност инфраструктуром 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром веома повољна.  
Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом  

доста повољна. 
Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- У мрежи спортско-рекреационих центара заузима значајно место. 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан и 

покривен линијама  јавног превоза.  
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 

комбиновања са другим наменама. 
-  Намена према Генералном плану у складу са предлогом намене анализе 
-  Намене у окружењу су компатибилне са градским фудбалским центром, и постоји 

посебна  потреба за спортским садржајима 
- Све инсталације су у непосредној близини, око 300 m удаљеност. 
-  Један је корисник свих парцела. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Корисник је војска 
- Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, у просеку један и по 

метар. 
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2.2.   Локација 2. – јужно од аутопута Е -75 
 

2.2.1. Увод  
 
 Локација се налази у северном делу града, јужно од аутопута Е-75,   у 
непосредној близини комплекса Родић. Изузетно атрактиван положај, саобраћајно 
добро повезан са осталим деловима града.   
 

2.2.2. Важећа планска документација 
 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене : 
туристичко-спортско-рекреативне површине  и пословање на улазним правцима 

 
• Извод из  важећег урбанистичког плана: 

нема важећег плана за западни и средњи део простора, а источни  блок 
обухваћен је "Планом детаљне регулације простора улазног правца западно од пута 
Нови Сад - Зрењанин, јужно од Каћке петље у Новом Саду"и  намењен је за трговину, 
спорт и рекреацију, угоститељство. 
 

Западни део простора обухваћен је  предлогом  плана који је повучен из 
процедуре "Регулациони план туристичко, спортско-рекреативног центра јужно од пута 
Е-75 У Новом Саду".  
 
 

2.2.3. Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 69,33 ha бруто. У оквиру комплекса 
предложене су три потцелине: западно подцелина 1-спортски центар са спортском 
двораном и кампом је површине 21,38ha, потцелина 2-са тренажним центром је 
површине 29,96 ha и трећа потцелина источно  са фудбалским стадионом је површине 
10,58 ha. Потребна површина може се остварити и комбинацијом две потцелине, а 
градски фудбалски стадион се може поставити и у друге две потцелине. У та два 
случаја величина комплекса је 51,34 ha или 40,54 ha. Позиција стадиона је дата само 
оквирно, на позицији где би могао постати визуелни репер града.  
 
Могуће варијанте са другим наменама 
 
- Аква парк 
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  На овој локацији је могуће комбиновати намену аква парка са  градским 
фудбалским центром. Предлаже се варијанта аква парка величине од 3 до 11 ha. 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

С обзиром на саобраћајнице које окружују предметну локација, може се 
слободно оценити као једна од најбољих локација у Новом Саду са становишта 
саобраћајне приступачности. Повољност ове локације је и у изграђености набројаних 
државних путева, тако да је потребно изградити само сервисне саобраћајнице како би 
се обезбедио прикључак на њих. Повезаност линијама јавног градског превоза није на 
завидном нивоу, али с обзиром на геометријске елементе постојећих и планираних 
саобраћајница, могуће је увођење нових линија када се укажу потребе за њима.  

 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 

Планирана намена локације је туристичко-спортско-рекреативне површине  и 
пословање на улазним правцима према Генералном плану, и налази се у мрежи 
спортско-рекреационих центара Новог Сада (Студија спорта - Документациона основа 
Генералног плана града Новог Сада). 

Предлог анализе је у складу са важећом наменом Генералног плана. 
  

Неповољност постојећег коришћења је да је простор неуређен, и део простора у 
депресији са воденим површинама. 

Повољност је да је простор неизграђен. 
 
Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                

1,5-0,5 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 
 
4.  Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу  се налази пословање на улазним правцима, западно се 
издваја  комплекс Родић са шопинг центром, пиваром и угоститељским објектом. 

Простор је обухваћен Планом детаљне регулације комплекса "Родић II" јужно од 
аутопута где се планира поред пословања и просторне целине са рекреативним 
површинама, туристичко-спортске површине, базени, и хотел са рестораном.  

Северно је неизграђени простор уз аутопут Е-75 и обухваћен је  ПДР простора за 
пословање уз аутопут  Е-75 у Новом Саду, са наменом пословање.   

Северно од аутопута Е-75 у окружењу је планирано проширење депоније. 
У близини је породично становање Мали Београд-Велики рит и породично 

становање на Клиси. 
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Повољности окружења: Намене просторне целине са рекреативним површинама, 
туристичко-спортске површине базени, и хотел са рестораном су потпуно 
компатибилне са наменом градског фудбалског центра. Породично становање 
доприноси интензивирању коришћења ове локације, као и аутопут Е-75 са пословањем. 

Значајно је да пословање не производи  недозвољена загађења  која би угрозила 
коришћење самог центра. 
 
Неповољности окружења: депонија која је даљем окружењу, ако не настави развој 
према плану и подиже ниво смећа без активирања планираних  поља може угрозити 
намену градског фудбалског центра али и других планираних намена. 
 
5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 
Неопходна је израда планске документације. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 

Издвајају се 4 велике парцеле и 5 мањих парцела. Претежни корисници локације  
су "Војводина пут" – "Бачка" АД Нови Сад и "Слога" АД Каћ.  
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 

мрежом релативно повољна, инсталације су у непосредној близини. 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром релативно повољна, инсталације су у 
непосредној близини. 

 
Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан; 
-  изграђености Државних путева  (аутопут Е-75,  Државни пут I реда М-7, Државни 

пут II реда Р-130 (Улица темерински пут); 
- велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 

комбиновања са другим наменама; 
-  намена према Генералном плану у складу са предлогом намене анализе; 
-  намене у окружењу су компатибилне са градским фудбалским центром, осим 

депоније у даљем окружењу; 
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- све инсталације су у непосредној близини, око 400 m а повезивање је обрађено 
планском документацијом; 

-  мали број корисника парцела и мали број парцела; 
- источни блок је атрактиван простор за реализацију могућег новог визуелног репера 

града изградњом стадиона (видети пример  градског фудбалског стадиона Allianz 
Arena из Минхена).6 

 
неповољности локалитета: 
-  Депонија која је у даљем окружењу, ако не настави развој према плану и подиже 

ниво смећа без активирања планираних  поља може угрозити намену градског 
фудбалског центра али и других планираних намена. 

- Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, које је у просеку 
један и по до два метра, а у најнижим деловима локалитета и до два и по метра. 

 
 
2.3  Локација 3. – "Мајурска ада" 
 

2.3.1. Увод  
 

Локација се налази на крајњем истоку града  у оквиру грађевинског подручја, 
јужно од аутопута Е-75 и на обали Дунава. Граница грађевинског подручја представља 
границу "Мајурске аде" са северне, источне и јужне  стране. Субић дунавац је у 
непосредном окружењу  "Мајурске аде" са источне и северне стране.  
 

2.3.2. Важећа  планска документација 
 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  
специјалне намене.  
 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
нема важећи план за ово подручје али урађен је Програм  за израду плана детаљне 
регулације простора "Мајурска ада" у Новом Саду чија израда је заустављена, и 
саобраћајно решење из програма је коришћено у анализи. 
 
 

2.3.3. Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 81,51 ha бруто. У оквиру комплекса 
предложене су две подцелине: подцелина 1-са тренажним центром и са фудбалским 

                                                 
6 3.0.  Примери градских стадиона и спортских центра у свету 
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стадионом је површине 27,9 ha. подцелина 2-спортски центар са спортском двораном је  
површине 28,8 ha. 
 
Могуће варијанте са другим наменама у оквиру спортског комплекса  
 
- аква парк 

На овој локацији је могуће комбиновати намену аква парка са градским 
фудбалским центром. Предлаже се варијанта аква парка величине 3 ha, а за већи 
комплекс аква парка проширити спортски комплекс на намену трговину, спорт, 
рекреацију и угоститељство. 

Предложене су варијанте са другим наменама на подручју "Мајурске аде" 
I варијанта са аутодромом 113,6 ha  и наменом трговина,спорт и рекреације, 

угоститељство 
II варијанта са зоолошким вртом од 10 ha до 75 ha и хиподромом од 35 до              

85,65 ha.  
Предложене варијанте су дате оријентационо, могу се просторно и другачије 

организовати. Једини услов је да се хиподром и зоолошки врт не смештају уз аутодром. 
 

2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Иако је тренутно ова локација потпуно инфраструктурно, а посебно саобраћајно 
неопремљена, планиране поменуте саобраћајнице ће у великој мери утицати на 
атрактивност ове локације. Њиховом изградњом "Мајурска ада" биће директно 
повезана са уличном мрежом Новог Сада и Петроварадина, а на свега 500 m ка северу 
планирана је саобраћајна петља која ће омогућити повезаност ове локације са 
аутопутем Е-75.  

Не треба занемарити отвореност предметног простора према Дунаву те 
могућност приступања овој локацији путничким бродовима.  
 
 
3. Планирана намена локације и утицај постојећег коришћења простора  
 
 Планирана намена локације је специјална намена према Генералном плану. 
 Планирана намена према Генералном плану није усклађена са наменом градског 
фудбалског стадиона тј. спортског центра. 
 Повољност локације: локација је неизграђена. Западни део "Мајурске аде" у 
величини око 81.30 ha покривен је шумом меких лишћара, махом тополе. Корисник 
овог простора је ЈП "Војводинашуме". Шума представља компатибилну намену са 
спортским центром.  Више од ½ целог простора корисник  је пољопривредно добро 
"Слога" из Каћа. То су углавном њиве друге и треће класе засађене житарицама. 
 Неповољност локације: Према категоријама погодности терен је непогодан за 
градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено 
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дозвољено оптерећење подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, 
неосетљивих на слегање. Читав простор испресецан је мрежом мелиорационих канала 
који функционишу у оквиру мелиорационог слива Ратно острво, а њихов корисник је 
ВП "Шајкашка" из Новог Сада. Површина простора који користи "Шајкашка" износи   
34,68 ha. 
 

Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                
1,5-0,5 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 
 
4. Компатибилност са суседним наменама 
 
 У непосредном окружењу јужно се налази Дунав који доприноси атрактивности 
ове локације и могућност организовања водених спортова. Са источне стране локација 
се граничи са заштитним зеленилом које је одваја од површина за хидротехничке 
захвате.  
 Са северне и источне стране се граничи са Субић дунавцем и даље 
пољопривредним земљиштем.  
 
Повољности окружења: Намене у окружењу: заштитно зеленило, Субић дунавац и 
пољопривредно земљиште, су  потпуно компатибилне са наменом градског фудбалског 
центра. Садржај аутопута у близини доприноси коришћењу локације. 
Неповољности: близина становања би допринела интензивности коришћења, главни 
недостатак је изолованост простора који би се активирао изградњом моста преко 
Дунава и повезивањем садржаја и са Петроварадином, и са аутопутом Е-75. 
 
5.  Услови реализације  
 
- планска документација 
 Неопходна је израда планске документације и измена Генералног плана. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 Мали је број корисника земљишта на овом простору. Парцеле су велике. 
Претежни корисници су: 
 Корисник западног дела "Мајурске аде" у величини око 81,30 ha је ЈП 
"Војводинашуме". Више од ½ целог простора корисник је пољопривредно добро 
"Слога" из Каћа. Површина простора који користи ВП "Шајкашка" износи   34,68 ha. 
 
- опремљеност инфраструктуром 

  Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 
мрежом неповољна, потребна су велика улагања. 

Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром неповољна, потребна су велика улагања. 
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Закључак: 
 
повољности локалитета:  
- у близини аутопута Е-75, а на свега 500 m ка северу планирана је саобраћајна петља 

која ће омогућити повезаност ове локације са аутопутем Е-75; 
- велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 

комбиновања са другим наменама; 
-  намене у окружењу су компатибилне са градским фудбалским центром; 
-  мали број  корисника парцела, већи део у државном власништву; 
- на обали Дунава. 
 
неповољности локалитета: 
- према категоријама погодности терен је непогодан за градњу. Оријентационо 

дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено дозвољено оптерећење 
подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, неосетљивих на 
слегање; 

- читав простор испресецан је мрежом мелиорационих канала који функционишу у 
оквиру мелиорационог слива Ратно острво; 

- ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом врло 
неповољна и захтевала би изузетно велика финансијска улагања. Потребно је 
изградити: доводник воде дужине преко 3 km, локални пречистач отпадних вода и 
насути терен у просеку за око два метра. 

 
 

2.4.  Закључак анализе за избор  локације за градски фудбалски стадион 
 
 

У анализи су обрађене три локације за градски фудбалски стадион. Све три 
локације су изабране прво на основу основног критеријума да задовољавају тражену 
површину комплекса и могућност флексибилне организације садржаја. У све три 
локације могуће је смештање аква парка, а у локацији 1 - Мајевица и локацији                   
3- "Мајурска ада" могуће је дату намену уклопити са Зоолошким вртом. 

Анализом  су предложене варијанте уклапања са компатибилним наменама,  па 
је предложено уклапање са аква парком, зоолошким вртом, аутодромом или 
хиподромом на графичком прилогу "Намена површина према важећем плану" анализе 
за сваку локацију. 

У табели градски фудбалски стадион дате су оцене три  локације према 
критеријумима: просторни капацитет и могућност просторне организације, планирана 
намена локације и утицај  постојећег коришћења простора, компатибилност са 
суседним наменама и инфраструктурни критеријуми: погодност терена за градњу  
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(према условима насипања терена), опремљеност инфраструктуром водовода и 
канализације, опремљеност инфраструктуром енергетика и телекомуникације, 
Саобраћајна инфраструктура и покривеност мрежом јавног превоза.  

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локације. 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 
критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 
задовољава критеријум. 
 

Ранг локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране према 
следећем распореду:  
1. Локација 1 - Мајевица 

2. Локација 2 - Јужно од аутопута Е-75 

3. Локација 3 – "Мајурска ада". 
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3.0.   ПРИМЕРИ ГРАДСКИХ СТАДИОНА  

И СПОРТСКИХ ЦЕНТРА У СВЕТУ 
 
3.1.  Немачки стадиони – Светски фудбалски куп 2006. 
 

Тренд градње стадиона преузео је апсолутни примат у свету, Немачка је успела 
да буде прва са најбољим и најбезбеднијим стадионима, где су примењени принципи 
одрживе архитектуре и економски модели пословања. Већина стадиона је 
реконструисана или су саграђени нови објекти за потребе  Светског фудбалског  купа  
2006 у Немачкој. Фудбалски стадиони су добро повезани линијама јавног саобраћаја, и 
свуда се препоручује коришћење јавног превоза. Капацитет стадиона је од 44000 у 
Лајпцигу до 76000 у Берлину, али углавном је капацитет стадиона око 45000 седишта. 
Већина стадиона је наткривена потпуно, а један  део је наткривен само изнад трибина 
гледаоца.  

 
 

 
 

Берлин 7 

Стадион: Olympiastadion Олимпијски стадион (реконструисан).  
Капацитет: 76.000 седишта.  
Оригинално саграђен између 1934-36.г. 
Реновиран  2004. г. али је историјски карактер 
структуре задржан.  Провидан кров је додат. Једна од 
историјских знаменитости Берлина. Подземна гаража 
са 630 места и одличан јавни превоз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  http://www.soccerphile.com/ 
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Минхен 
Стадион: Allianz Arena (новосаграђен). 
Капацитет: 66.000 седишта. 

  
 

Нови фудбалски стадион је изграђен у 
северном Fröttmaning  подручју града,архитекти су 
швајцарски архитекти Herzog & De Meuron. 
Футуристички дизајн специјалног омотача стадиона  
карактерише глатка транспарентна мембрана. Сва 
седишта су покривена. Различите боје светла могу 
обојити зидове: црвена (Бајерн) или плава, зависно о 
тиму који игра. 
 Метро: (око 10 минута пешице) од Frоttmaning 
подземне железнице, ова дистанца је пејзажно уређена 
и место окупљања навијача.   
Број паркинг места 9800 за аутомобиле(затворен 
паркинг) 4 нивоа, од тога 1200 ПМ је испод стадиона у 
2 нивоа, и 350 ПМ за аутобусе (отворен паркинг). Ово 
је највећи затворени паркинг у Европи.8  6.000 m² 
угоститељске намене: ресторани,клубови, канцеларије и 
конференцијски простор, шопинг центар, јаслице, и др.  
 
Келн  
Стадион:  Келн Стадион (реконструисан).  
Капацитет:  45.000 седишта  

                                                 
 
8  ДаНС,Архитектура спорта, Нови Сад, 2006. 
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Претходни Мунгерсдорфер стадион је  потпуно реконструисан за Светски куп 2006. 
Потпуно наткривен стадион је највећа спортска арена и концертна сала у Келну. Главни 
рекреативни комплекс града, састоји се од 6 објеката:  RheinEnergie стадион,  
 Велодром,јахање и бејзбол стадион, Südstadion стадион, спортски парк Берг  и голф 
терен Роггендорф. 
 
 
 
Уз комплекс се налази Немачки Спортски универзитет  
у Келну са преко 6000 студената.  
 Удаљеност RheinEnergieСтадион  
 - Аутопут: 1.2 километара  
 - Станице јавног превоза: 0.2 километара  
 - Централна станица: 9.0 километара  
 Око стадиона су:  8000 паркинг места на располагању 
и атрактиван положај.  
 

Хановер  
Стадион: AWD Arena Hanover 
Капацитет:  45.000 седишта  
Реконструисан 2004 - Међународни конкурс. 
Висок ниво биоклиматске архитектуре, 
нови енергетски одржив објекат. Без атлетске стазе.  
Налази на удаљености пола сата лаганог хода од центра. 
 
Дортмунд  
Стадион: Dortmund Stadium  
Капацитет : 60000 незнатно модификован 2001, 
реконструкцијом Westfalenstadion. 
Налази се у великом парку са пратећим спортским 
комплексом са ресторанима, и театром, и удаљен је          
40 мин. пешице од центра. 
 
Gelsenkirchen 
Стадион: Veltins-Arena ( некада Arena AufSchalke )  
Капацитет: 48.426 седишта. 

Отворена 2001, једна од најмодернијих стадиона, 
укључујући покретан кров и покретан терен,одлично 
функционално решење ствара много начина за 
коришћење објекта, са новим системом звука, видео 
коцком са 4 екрана од 36 m2, са правом назван "пилот пројекат за цео свет". Лоциран је 
поред старог Парк стадиона.  



 51

 
 
Мапе градова са локацијaма Градског фудбалског стадиона 
 

 

Локација стадиона  у Берлину 

 

Локација стадиона  у Минхену 
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Локација стадиона у Келну 

 
 
3.2.  Приказ Градских стадиона у Швајцарској и Аустрији реконструисаних  

за Европско првенство 20089 
 
Сви стадиони су углавном  капацитета 30.000 седишта, осим у Бечу капацитета  

50000, а у Базелу капацитет 42.500 седишта. Сви су углавном реконструисани 2008. г. 
за потребе Европског првенства 2008. г. Подручја стадиона укључују и ресторане, кафе, 
дом за старе, шопинг центре, хотел, школе и примери су  мултифунционалних центара. 
Неки стадиони су удаљени само 3км, од центра града, тако да се тежило максималној 
искоришћености простора и мултифункционалној намени. 

 
Швајцарска 
 
Базел 
Стадион:St Jakob Park 
Капацитет: 42,500 седишта. 
Стадион има соларне ћелије на крову  која обезбеђује 
довољно енергије за потребе стадиона.  
Подручје стадиона укључује ресторане, кафе, фитнес центар, 
комерцијалан центар и 107 апартмана у старачком дому који 
је анекс стадиона. Архитекти  су Herzog & De Meuron, који су 
такође одговорни и за пројекат  Лондонске Tејт  галерије, 
Олимпијски стадион у Beijing, Кини и Allianz арену у  
Минхену. Стадион  се такође користи за одржавање великих 

                                                 
9  http://www.soccerphile.com/soccerphile/euro2008/stadiums/ 
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поп концерта и других великих догађаја. Као и  стадион у 
Минхену, St Jakob Park има  транспарентан  омотач који 
може бити осветљен ноћу. Стадион је око  3km удаљен од 
центра града  Базела. 
Воз: St Jakob's Park има своју сопствену станицу директно од  
главне железничке станице у Базелу. 
 
Берн 
Стадион:Stade de Suisse Wankdorf 
Капацитет: 32,000 седишта 
На овом стадиону се одржавало финале Светског купа  1954. 
реконструисан је и поново отворен  2005.  
Апартмани, комерцијалан центар, ресторани и школа су 
интегрисани  у  основи  стадиона, који је удаљен око 3 km од 
центра града Берна.  
 
 
Женева 
Стадион: Stade de Geneve (Женева стадион) 
Капацитет: 30,000 седишта 
Стадион је потпуно завршен 2003 за домаћи тим  
Servette FC, који су се преселили са старог стадиона 
капацитета 10,000 Stade des Charmilles. Град Женеву 
коштало је 70милиона долара да изгради  стадион и пратеће 
садржаје, и интегрисани комерцијални и рекреациони 
комплекс, хотел и ресторани.  
 
Цирих 
Стадион: Zurich Stadium Letzigrund- нов стадион    
Капацитет: 35,000 седишта  
Letzigrund  je саграђен на месту  старог  Letzigrund стадиона 
и коштао је  US$100 милиона.  
Нови  стадион је мултифункционални са атлетском стазом  
и затвореним простором за тренирање и користиће се  за 
друге спортове, као и за музичке концерте. Стадион је 
домаћи терен ФК Цириха у Швајцарској и налази се у 
западном делу града. Трамвај / аутобус: 15-минутно 
путовање трамвајем до стадиона.  
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Аустрија  
Инсбрук 
Стадион:Tivoli Neu, реконструисан  2008.г.  
Капацитет: 30,000 седишта 
Замењујући Тиволи стадион, Нови Стадион Тиволи је 
вишенаменски, али првенствено се  користи за фудбалске 
утакмице. Стадион Нови Тиволи је део Olympiaworld 
Innsbruck комплекса. Ово укључује и реновирану 
олимпијску ледену дворану Olympiahalle, нову ледена 
дворану Tiroler Wasserkraft  арену, спортски центар назван 
Landessportcenter Tirol, и сам стадион. Стадион је јужно од 
Инсбрук главне станице. Аутобуске линије долазе до 
стадиона или спортског комплекса. 
 
Клагенфурт 
 
Стадион: Worthersee стадион 
Капацитет: 30.000 седишта - стадион отвoрен 2007. г.  

The Woerthersee Stadion стадион је вишенаменски 
стадион и налази се у близини  у близини Клагенфурта near 
Woerthersee, великог језера 5км од центра града. Woerthersee 
стадион је коришћен углавном за фудбалске утакмице, али је 
планирана употреба за друге догађаје такође.  Дизајн 
стадиона је сличан оном St Jakob Park у Базелу. Суседни 
спортски парк ће укључити хотеле, пословне објекте и 
шопинг центар. 
 
Салцбург стадион 
Стадион:  EM стадион Wals-Siezenheim  реконструисан  
Капацитет: 30.000  
ЕМ стадион Wals-Siezenheim се налази у Wals-Siezenheim, 
which који је непосредно уз Салцбург. Отворен је у марту 
2003.Проширен је од 18.200 седишта до 30.000 за Европско 
првенство у фудбалу 2008.То је једини стадион у Аустријској 
Бундеслиги који има вештачку подлогу  уместо траве. 
 
Беч 
Стадион:Ernst-Happel-Stadion реконструисан 2008. г. 
Капацитет:  53.008 седишта.  
Ернст Хапел стадион је највећи фудбалски стадион у Аустрији. 
То је место где аустријска фудбалска репрезентација игра, али 
се ретко користи на нивоу клуба. Стадион се налази у парку 
Пратер. 
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3.3.  Амерички стадион у Даласу „Cowboys Stadium“ 2009. 
 

Интересантан пример стадиона 
из Америке, новог стадиона за 
амерички фудбал у Даласу „Cowboys 
Stadium“ који је мулти-функционалан, 
и поред одржавања  концерта нуди и 
посебне угодности за посетиоце 
огроман видео бим величине као 2 
кошаркашка игралишта, сале за одмор 
и друго. Стадион може да прими 
80000 до 100000 гледаоца, отворен је 
2009. године. Стадион поред низа 
техничких иновација има и покретан кров који у лошим временским приликама 
потпуно затвара стадион. Постоји велики  паркинг, организован према нивоу за који је 
купљена карта. Трибине и ложе нуде елегантно и луксузно окружење са неупоредивим 
погледом на игру, концерт или специјалан догађај10. 

 

 
Кроз приказ садржаја види се и менаџерски приступ и комплексност садржаја, 

овде је дат само део организације једног нивоа: 
ОСНОВНИ НИВО 

Главни ниво Клуб Југ • 
Пријем - 2500 • Банкет - 1.170 
• Учионица - 250 • 
Конференција - 50 • 
Позориште -130 Главни ниво 
Клуб Север• Пријем - 2500 • 

                                                 
10  Stadium.dallascowboys.com 
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Банкет - 1.170 • Учионица - 250 • Конференција - 50 • Позориште - 130 Главни Клуб 
зона Исток • Пријем - 1.000 • Банкет - 840 • Учионица - 220 • Конференција - 50 • 
Позориште - 710 Главни Клуб зона Запад • Пријем - 1.000 • Банкет - 840 • Учионица - 
220 • Конференција - 50 • Позориште – 710.  

У Америци су много веће површине планиране за паркинг него у Европи, због 
другачијег приступа јавном градском саобраћају. 
 
3.4.   Градски фудбалски стадион  Ататурк у Истанбулу 
 
 Градски фудбалски стадион је пројектован са намером да се добије организација 
олимпијских игара, тако да је планиран олимпијски стадион за 80000 гледалаца, као 
главни објекат у олимпијском парку од 584 ha, у Икители, западном делу Истанбула. 
Локација се налази у близини "картон насеља", које би могло бити простор проширења 
комплекса у будућности. План је био да се створи мулти-функционални спортски 
комплекс, који би се користио целе године. Проблеми који су се појавили у 
реализацији:  1. Климатски услови. Западни и источни део трибина су наткривени, 
али стадион нема ефектну заштиту од климатских услова, посебно од јаког ветра.                 
2. Окружење. При избору локације намера је била да се околина рехабилитује и 
ревитализује, са очекиваним инвестицијама у ову област. У садашњој ситуација 
стадион је окружен растућим картонским насељем које је јасно видљиво из 
унутрашњости стадиона. 3. Јавни превоз и саобраћајна повезаност. Веза локације са 
градом је још увек непостојећа, иако је локација повезана са аутопутом, јавни превоз je 
само планиран. Саобраћајне гужве су присутне на сваком догађају од отварања 2002. 
године11.  

                                                 
11  ДаНС,Архитектура спорта, Нови Сад, 2006 
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4.0.  ИЗВОДИ ИЗ ПРАВИЛНИКА УЕФА O ИНФРАСТРУКТУРИ  
(СТАДИОНА) ИЗ 2006. ГОДИНЕ12  

 
Стадион ако се користи за велике фудбалске догађаје потребан је  капацитет од 

минимум 30.000 места, ово одговара категоризацији стадиона "Елитна". 
 
Поглавље 1: Зоне које се односе на играче и званичнике  
Члан 4 – Терен      
 

1. Терен мора бити раван и изнивелисан. 
2. Мора имати дренажни систем да не би постао неподесан за игру због 

поплављености. 
3. Мора бити у складу са следећим димензијама и условима: 

 
 

Категорија 
стадиона 

Дужина Ширина Додатни услови 

Елитна 105 m 68 m Сасвим без ограда 

 
Члан 15 – Паркинг зоне  
 

3. Стадион мора поседовати паркинг простор за минимум два аутобуса и десет 
аутомобила за екипе и званичнике.  

 
4. Уз то морају се испунити следећи услови: 
Категорија 
стадиона 

Минимум паркинг места за ВИП 
лица у безбедној и сигурној зони 

Додатни услови 

Елитна 
 

150 

Паркинг простор за 
минимум 400 аутобуса у 
близини стадиона 

 
Поглавље 2 – Зоне за гледаоце  
 

1. Седишта за гледаоце морају да буду индивидуална, фиксирана (нпр. за под), 
одвојена једно од другог, обликована, нумерисана, направљена од несаломивог и 
незапаљивог материјала, и са наслонима минималне висине 30 цм мерено од 
доњег дела седишта. 

 
 

                                                 
12  УЕФА Правилник о инфраструктури из 2006. г. (комплетан правилник дат је у прилогу на крају 

анализе) 
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2. Употреба привремених трибина је забрањена.  

 
3. Стадион мора поседовати објекте за освежење и кетеринг за све гледаоце, на 

сваком сектору стадиона. 
 

4. Поред тога, стадион мора да испуњава следеће услове:  
 
Категорија 
стадиона 

Услов  

Елитна 

Утакмице се могу играти само пред гледалиштем које седи, а 
сваки сектор за стајање мора бити затворен (седење на клупама 
било какве врсте је забрањено и сматраће се местима за 
стајање) 

 
Члан 20 – Капацитет гледалишта 
 
Категорија 
стадиона 

Услов 

Елитна 
Најмaње 30.000 седишта, укључујући и минимум 22.500 
покривених  

 
Члан 22 – Санитарни објекти за гледаоце  
 
Мора се обезбедити довољан број тоалета са седиштем за гледаоце оба пола, као и  
писоари, у сваком сектору стадиона према следећем: један тоалет са седиштем на 200 
гледалаца, и један писоар на 125 гледалаца.  
 
Члан 23 – Објекти за прву помоћ за гледаоце  
 

1. На сваком сектору стадиона мора постојати комплетно опремљен објекат за 
прву помоћ гледаоцима, одобрен од надлежних локалних власти.  

 
2. Ти објекти морају бити јасно обележени, а прилази тим објектима јасно 

означени.  
 
Члан 24 – Објекти за хендикепиране гледаоце  
 

1. На стадиону мора постојати посебан прилаз и седишта за хендикепиране 
гледаоце и њихове помоћнике.  
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2. Уз то, за хендикепиране гледаоце морају постојати и одговарајући санитарни 
објекти, пунктови за освежење и кетеринг у близини сектора у коме су 
смештени.  

 
Члан 27 – ВИП зоне, и зоне за добродошлицу/дочек 
 

1. Стадион мора бити опремљен најмање следећим минималним бројем ВИП 
седишта, и једну ексклузивну зону за добродошлицу/дочек/угошћавање, 
минимум следећих димензија: 

 
Категорија 
стадиона 

Минималан 
број ВИП 
седишта 

Минималан 
број ВИП 
седишта 
резервисан за 
гостујућу 
екипу 

Једна ексклузивна зона за 
добродошлицу/дочек/угошћавање

3 750 
Елитна  1500 

200 
 

400 m2 
 
(2002. г. минимум је била ВИП ложа за  300 људи, са могућношћу да се овај број  
повећа за велике спортске догађаје.) 

 
 
5.0.   ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ И ЗАХТЕВИ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ ИЛИ 

МОДЕРНИЗАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ СТАДИОНА 
 (ФИФА ИЛИ УЕФА) ИЗ 2002. (извод) 

 
- Кров изнад целог гледалишта 
 
- Зона за паркинг:  Публика  
   Идеално би било да сва места за паркинг налазе у близини стадиона, како би 
гледаоци могли да уђу директно на стадион. За стадион капацитета 60.000 гледалаца, 
мора се предвидети паркинг простор за 10.000 возила. Треба предвидети одвојене 
паркинге за аутобусе. За стадион капацитета 60.000 гледалаца, процењује се да је 
неопходно 500 аутобуса. На местима где није могућ паркинг у зони стадиона, треба 
обезбедити да они не буду на већој удаљености од 1.500 m од стадиона. 
 
- Хелиодром:   
 Мора да постоји слободан простор, довољно велик и близу стадиона, на који 
може да се спусти хеликоптер. 
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6.0.   ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ФУДБАЛСКО-                                  
-СПОРТСКОГ, РЕКРЕАТИВНОГ И ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА                               
ФК "ВОЈВОДИНА" НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ 

 
Прва фаза:  
 
 Измештај Фудбалског спортског центра и изградња новог, за потребе рада првог 
тима ФК "Војводина" и свих млађих селекција, као и женске селекције, са свим 
потребним и неопходним пратећим садржајима савременог спортског фудбалског рада.  
 
Изградити:  
 
а) спортске терене 

- шест травнатих терена,  
- два терена са вештачком подлогом,  
- један терен са трибином за 3000 гледалаца,  
- аутоматско заливање терена,  
- осветљење за ноћне тренинге,  
- ограда око свих терена и читавог објекта, 
- за стадион са трибином за 3000 гледалаца са електричним осветљењем, за 

потребе играња пријатељских фудбалских утакмица. 
 
б) спортске објекте – зграде:  

- 15 соба – полуапартмана према важећим стандардима,  
- апартмане – собе за руководство (тренера првог тима, спортског директора, 

тренере…),  
- пројектовање канцеларија за администрацију клуба и свих запослених, 
- потребан број свлачионица (за 8 селекција),  
- економат, 
- медицинска сала,  
- просторије за хидро масажу, 
- сауне,  
- сала за вежбање – теретана,  
- спортска хала (за зимски део припрема),  
- сала за дневни боравак,  
- сала за ручавање,  
- кухињски део (остава, магацин…),  
- просторија за прање веша, 
- радионица.  
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ц) пословни простор 
 
 Осмислити садржај који би био извор прихода, из којих би се финансирало 
текуће одржавање изграђеног спортско-рекреативног центра. Овако предложене 
пословне објекте физички издвојити од спортског дела.  
 
Друга фаза:  
 
 Изградња стадиона за око 25.000 – 30000 гледалаца, без атлетске стазе, према 
прописима ФИФА, који ће бити дефинисани до краја марта – почетка априла 2002. 
године, и јасно утврђеним стандардима.  
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III АНАЛИЗА МОГУЋИХ ЛОКАЛИТЕТА ЗА АУТОДРОМ 
  

1.0.  УВОД 
 

У анализи локација за аутодром  анализиране су две  локације за аутодром  у 
Новом Саду; прва локација се налази на "Мајурској ади" у оквиру грађевинског 
подручја Новог Сада, а друга локација  Каћ-северно од аутопута Е-75 се налази у К.О. 
Каћ.  

Анализом је дат предлог аутодрома  који испуњава услове за трке формуле 
1, а може се користити за ауто трке и картинг стазе.  

Поред изградње тркачких стаза које би биле у функцији ауто трка, на 
аутодрому је могуће планирати стазе за одржавање мото трка, полигона за обуку и 
додатно усавршавање возача, као и стазе за тестирање возила.  

АУТОДРОМ је  цело подручје на којем се такмичење одржава укључујући простор 
за публику, боксове, стазу са пропратним садржајем, приступне и излетне коловозе унутар 
тог подручја  

СТАЗА је простор на којем се аутомобили такмиче. Простор за публику  је 
одређен од стране организатора, који је одобрен лиценцом. 

Картинг је спорт у коме такмичари седе у својим возилима на мотор. Циљ трке у 
картингу је победити у трци која се одвија на одређеној траци. 
Дечији картинг (4 -14 година) је мање изазовнија дисциплина, а одрасли картинг                
(+14 година) је бржа и опаснија дисциплина. 

Анализирана је стаза Хунгароринга за формулу један из Мађарске која је дужине 
4381 m. Њен облик је коришћен за  просторну анализу локација, а дужина стазе узета у 
анализи је око 3590 m.  

Најмања дозвољена дужина стазе за аутомото трке  је 2.000 метара, а на пример 
дужина стазе Хунгароринг у Мађарској  за формулу 1 је 4381 m.  У анализи локација у 
Новом Саду  за просторну проверу локација узета је стаза  дужине 3590 m,  облик стазе 
је као стаза Хунгароринг. Површина комплекса аутодрома који одговара предложеној 
стази је око 114 ha (од 100 ha до 140 ha). 

1.1.  Критеријуми вредновања локације 
 

У вредновању локације биће коришћени следећи критеријуми: 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације  
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
4.  Компатибилност са суседним наменама 
5.  Услови   реализације. 
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1. Капацитет простора локације и могућност просторне организације – 
Анализом потребне површине преко 100 ha, тежило се да се намена аутодрома постави 
изван границе градског грађевинског рејона, или унутар рејона  близу саме границе.  
Анализом комплекса аутодрома  са основним пратећим садржајима и могућношћу 
одржавања трка формуле 1, и других аутотрка, картинга, потребне површине комплекса  
се крећу  од 100 ha до 140 ha, или 212 ha ако се споје две варијанте у локацији код Каћа. 

 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – 

повезаност са аутопутом, саобраћајницама вишег реда, пешачке везе, капацитет 
пешачких и саобраћајних токова, развијеност мреже јавног превоза. 

Близина аутопута Е-75 је био битан критеријум у избору две локације за 
аутодром, тако да ће се након изградње петље (која се налази у близини предметних 
локација), створити услови за приступ овој локацији директно са аутопута Е-75. који  
даје још већу атрактивност.  

 
3. Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора 
Планирана намена локације према важећем плану, Генералном плану града, или 

Просторном плану Града Новог Сада. Планирана је намена пољопривредне површине 
или пашњаци, радна зона, пословање, специјална намена и слично према важећем 
плану. 

 
4.  Компатибилност са суседним наменама 
Експлоатација објекта јако зависи од усаглашености са планираним наменама у 

окружењу и постојећем коришћењу.  Обавезан је и заштитни зелени појас уз намену 
аутодрома. Комерцијална намена, туристичке, рекреативне, спортске и зелене 
површине су најпожељније као намене у суседству, а аутодром  је  компатибилан и са 
пословањем. Аутодром у Хунгарорингу је ту област поставио на треће место по броју 
туриста у Мађарској, испред Будимпеште, што указује на значајан комерцијалан успех 
и што ће утицати на повећање атрактивности околног простора око аутодрома. У 
близини Хунгароринга је постављен и већи аква парк површине око 11 ha, а у 
непосредној близини се налази камп.  

 
5. Услови реализације: власништво парцела, број парцела у комплексу  

потребних за откуп, постојећа планска документација, опремљеност инфраструктуром, 
топографија терена. 
Пожељно је што мањи број парцела за откуп, или власништво мањег броја корисника,  
да је простор већ опремљен инфраструктуром, посебно саобраћајна инфраструктура да 
је изграђена.   
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2.0.  АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ ЗА АУТОДРОМ 
 
 

За потребе лоцирања аутодром  у Новом Саду  анализиране 
су  две  локације у  Граду Новом Саду: 

 
1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  "МАЈУРСКА АДА" 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75  

 
Анализом је дат предлог аутодрома  који испуњава услове за трке формуле 1, а 

може се користити за ауто трке и картинг стазе.  
Поред изградње тркачких стаза које би биле у функцији ауто трка, на аутодрому 

је могуће планирати стазе за одржавање мото трка, полигона за обуку и додатно 
усавршавање возача, као и стазе за тестирање возила.  
 
2.1.   Локација 1. – Мајурска ада 
 

2.1.1. Увод  
 
 Локација се налази на крајњем истоку града  у оквиру градског грађевинског 
рејона, јужно од аутопута Е-75 и на обали Дунава. Граница грађевинског подручја 
представља границу "Мајурске аде" са северне, источне и јужне  стране. Субић дунавац  
је у непосредном окружењу "Мајурске" аде са источне и северне стране.  
 

2.1.2. Важећа   планска  документација 
 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  
специјалне намене.  
 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
нема важећи план за ово подручје али урађен је   Програм  за израду плана детаљне 
регулације простора "Мајурска ада" у Новом Саду који је повучен из процедуре, и 
саобраћајно решење из програма је коришћено у анализи. 
 

2.1.3. Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 113,6ha бруто, а граница шире анализе 
обухвата подручје површине 290 ha бруто.   
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Анализом је дат предлог аутодрома  који испуњава услове за трке формуле 1, а 
може се користити за ауто трке и картинг стазе.  

Поред изградње тркачких стаза које би биле у функцији ауто трка, на аутодрому 
је могуће планирати стазе за одржавање мото трка, полигона за обуку и додатно 
усавршавање возача, као и стазе за тестирање возила.  

Потпуно је компатибилно уклапање са туристичко-угоститељским  садржајем, 
што може додатно активирати овај простор. 

 
Предложене су  варијанте са другим наменама на подручју "Мајурске аде": 
- варијанта са наменом трговина, спорт и рекреција, угоститељство и 

комплексом градског фудбалског стадиона. 
Предложене варијанте су дате оријентационо, могу се просторно и другачије 

организовати. Једина препорука  је да се хиподром и зоолошки врт не смештају уз 
аутодром. 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Иако је тренутно ова локација потпуно инфраструктурно, а посебно саобраћајно 
неопремљена, планиране поменуте саобраћајнице ће у великој мери утицати на 
атрактивност ове локације. Њиховом изградњом "Мајурска ада" биће директно 
повезана са уличном мрежом Новог Сада и Петроварадина, а на свега 500 m ка северу 
планирана је саобраћајна петља која ће омогућити повезаност ове локације са 
аутопутом Е-75.  

Не треба занемарити отвореност предметног простора према Дунаву те 
могућност приступања овој локацији путничким бродовима.  
 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 
 Планирана намена локације је специјална намена према Генералном плану. 
 Планирана намена према Генералном плану није усклађена са наменом аутодрома. 
 
Повољност локације: локација је неизграђена. Западни део "Мајурске аде" у величини 
око 81,30 ha покривен је шумом меких лишћара, махом тополе. Корисник овог 
простора је ЈП "Војводинашуме". Шума представља компатибилну намену са 
спортским центром.  Више од ½ целог простора корисник  је пољопривредно добро 
"Слога" из Каћа. То су углавном њиве друге и треће класе засађене житарицама. 
 
Неповољност локације: 
 Планирана намена локације је специјална намена према Генералном плану. 
 Према категоријама погодности терен је непогодан за градњу. Оријентационо 
дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено дозвољено оптерећење 
подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, неосетљивих на 
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слегање. Читав простор испресецан је мрежом мелиорационих канала који 
функционишу у оквиру мелиорационог слива Ратно острво, а њихов корисник је ВП 
"Шајкашка" из Новог Сада. Површина простора који користи "Шајкашка" износи   
34,68 ha. 
 
 
4.  Компатибилност са суседним наменама 
 
 У непосредном окружењу  јужно се налази Дунав који доприноси атрактивности 
ове локације и могућност организовања водених спортова. Са источне стране локација 
се граничи са заштитним зеленилом које је одваја од површина за хидротехничке 
захвате.  
 Са северне и источне стране се граничи са Субић дунавцом и даље 
пољопривредним земљиштем.  
 
Повољности окружења: Намене  у окружењу: заштитно зеленило, Субић дунавац и 
пољопривредно земљиште, су  потпуно компатибилне са наменом аутодрома. Садржај 
аутопута у близини доприноси коришћењу локације. 
 Субић дунавац и Дунав носе изузетни туристички потенцијал, и дају атрактивност 
намени садржаја аутодрома са туризмом и спортом. 
 
5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 Неопходна је израда планске документације и измена Генералног плана. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 
 Мали је број корисника земљишта на овом простору. Парцеле су велике. 
Претежни корисници су: 
 Корисник западног дела "Мајурске аде" у величини око 81,30 ha је ЈП 
"Војводинашуме". Више од ½ целог простора корисник  је пољопривредно добро 
"Слога" из Каћа. Површина простора који користи ВП "Шајкашка" износи   34,68 ha. 
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 

мрежом неповољна, потребна су велика улагања. 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром неповољна, потребна су велика улагања. 
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Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- У близини аутопута Е-75, а на свега 500 m ка северу планирана је саобраћајна петља 

која ће омогућити повезаност ове локације са аутопутем Е-75. 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 

комбиновања са другим наменама. 
-  Намене у окружењу су компатибилне са аутодромом. 
-  Мали број  корисника парцела, већи део у државном власништву. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Генералним планом је овај простор планиран за специјалне намене. 
- Према категоријама погодности терен је непогодан за градњу. Оријентационо 

дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено дозвољено оптерећење 
подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, неосетљивих на 
слегање. 

- Читав простор испресецан је мрежом мелиорационих канала који функционишу у 
оквиру мелиорационог слива Ратно острво. 

- Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом врло 
неповољна и захтевала би изузетно велика финансијска улагања. Потребно је 
изградити: доводник воде дужине преко 3 km, локални пречистач отпадних вода и 
насути терен у просеку за око два метра. 
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2.2.    Локација 2. – Каћ -северно од аутопута Е-75 
 

2.2.1. Увод  
 
 Локација се налази изван градског  грађевинског подручја,  североисточно  од 
границе грађевинског подручја у непосредној близини,  и северно од   аутопута Е-75 уз 
постојећи Каћки насип . Ова локација ослања се на стари Каћки пут на западу и 
некатегорисану саобраћајницу на северу. Налази се у близини планиране саобраћајне 
петље на аутопуту. Ова локација је простор катастарске општине Каћ, која припада 
функционалном подручју Новог Сада као макрорегионалном центру. 

Обухваћени простор и околина  се може сврстати у ратарско-сточарско подручје 
(преовлађује плодно земљиште без већих ограничења за интензивну обраду и 
наводњавање) и ловно подручје ситне дивљачи, са приоритетом у повећању 
шумовитости приобаља (шуме Подунавља) 

Изузетно атрактиван положај, посебно атрактиван због   прикључка на аутопут 
Е-75 који се налази непосредно уз посматрану локацију, и положаја уз саму границу  
градског грађевинског земљишта Новог Сада. 
 

2.2.2. Важећа   планска  документација 
 

Према Предлогу Просторног  плана Града Новог Сада (у процедури) 
пољопривредно земљиште 

План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања) 
  
• Извод из  важећег урбанистичког плана: 

План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања) – према 
плану простор у анализи обухвата  површине КО Каћ  изван грађевинских подручја, 
које су намењене туристичко-рекреативном локалитету, намени пашњаци и трстици и 
обрадивом земљишту.  

 
Туристичко-рекреативни локалитети 
 

У окружењу мотела са пумпом "Минут-мајур" и укрштања одбрамбеног насипа 
и шумског појаса са аутопутом, испод којег је пролаз за дивљач, планира се изградња 
петље "Нови Сад југ" са везом ка путевима М-7 и М-21. То ће омогућити приступ до 
површина које се планирају за туристичко-рекреативну намену, и то: 
- пашњак који је коришћен као позајмиште песка (парцела број 5424), површине                 
8,67 ha, удаљен је 200 m од аутопута у правцу севера; повезан је атарским путевима - 
дужине 2,4 km са планираним забавно-рекреативним парком у Каћу (на североистоку) и 
дужине 1,7 km са старим Каћким путем (на северозападу); у његовом суседству су:  
други пашњак (парцела број 5425 од 11,30 ha), два мелиорациона канала, насип, 
шумско земљиште (6,20 ha) и њива III класе (33 ha); изградњом пута дужине 80 m до 
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везе путева М-7 и М-21, ова локација би постала повољна за атрактивне туристичке 
садржаје уз аутопут; с обзиром да се планира кружна рекреативна стаза по насипу и 
поменутим атарским путевима до периферије насељеног места, перспективно је да се 
уреди за маратон, јахање, бициклизам, мото-трке и сл; препоручује се промена намене 
поменутог пашњака ради пружања услуга путницима у транзиту, а које би се 
комбиновале са рекреацијом (чарда и рибњак, коњички клуб и ергела, хиподром, 
зоолошки врт, ловачки дом и стрелиште, картинг-стаза, аутодром, бициклистички клуб 
и скејт-парк, велодром…); ради обезбеђења потребне површине комплекса (до 60 ha), 
потребна је промена намене и на површинама суседног пашњака на северу и обрадивог 
земљишта на истоку;  

Кружном, рекреативном бициклистичком стазом по постојећим путевима 
планира се повезивање поменутих шумских и рекреативних локалитета изван 
грађевинских подручја са центром Каћа и његовим парковским и спортско- 
рекреативним комплексима. Та стаза ће за прелаз аутопута користити натпутњак 
планиране петље, а њену наплатну рампу за приступ туристима у транзиту. С друге 
стране, стаза ће користити контакт са планираном бициклистичком стазом дуж старог 
Каћког пута за најбржу везу са Новим Садом. Огранак рекреативне стазе од старог 
Каћког пута у правцу северозапада, по постојећем насипу и по атарском путу дуж 
границе катастарских општина Каћ и Нови Сад III, омогућиће везу са Немановцима и 
Пејићевим салашима, па тиме постати сегмент "зелених стаза" око града. 
 
  

2.2.3. Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 
Анализирана локација је површине 212ha бруто.  

Анализом је дат предлог аутодрома  који испуњава услове за трке формуле 1, а 
може се користити за ауто трке и картинг стазе.  

Поред изградње тркачких стаза које би биле у функцији ауто трка, на аутодрому 
је могуће планирати стазе за одржавање мото трка, полигона за обуку и додатно 
усавршавање возача, као и стазе за тестирање возила.  

Потпуно је компатибилно уклапање са туристичко-угоститељским  садржајем, 
што може додатно активирати овај простор. 
 
Комплекс  аутодрома предложен анализом   је подељен на две потцелине планираном 
везом путева М-7 и М-21: западно је  већа потцелина 206ha,  а источно  мала потцелина   
површине 4ha. 
Аутодром је  предложен  у три  варијанте: 
У анализи ове локације је предложено да се формира зоолошки врт  у првој варијанти 
величине 136ha и у другој варијанти  93 ha, и трећа варијанта као збир прве две 
варијанте добија се површина око 212ha.  
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Варијанта 1- величине 136ha ,за просторну проверу локације узета је стаза  је 
дужине 3590 m,  облик стазе је као стаза Хунгароринг. 

Варијанта 2- величине 93 ha, за просторну проверу локације узета је стаза 
дужине од 2000 m. 

Варијанта 3- збирна варијанта прве две варијанте. 
 
Могуће варијанте са другим наменама 
- аква парк  
На овој локацији је могуће комбиновати намену  аква парка са спортским центром у 
потцелини западно или  у варијанти 1 или варијанти 2. Предлаже се варијанта аква 
парка величине од 3 ha и већи.  
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Велика атрактивност ове локације може се очекивати изградњом надвожњака 
односно денивелисаним укрштањем старог Каћког пута са аутопутем Е-75, чиме ће се 
остварити одлична саобраћајна веза са Новим Садом. Директна саобраћајна веза овог 
простора са Новим Садом тренутно не постоји јер не постоји денивелисани прелаз 
старог Каћког пута преко аутопута Е-75.   

Прикључак са аутопутем Е-75 планиран је изградњом саобраћајне петље која се 
налази непосредно уз посматрану локацију. 

На приближно 1000 m од северног дела предметне локације саобраћа велики 
број линија јавног приградског превоза путника. 

Локалитет се налази у планираној мрежи бициклистичких стаза које чине 
сегмент  "зелених стаза" око града. 
 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 
Планирана намена  Туристичко-рекреативни локалитети  
 

- пашњак који је коришћен као позајмиште песка (парцела број 5424), површине 
8,67 ha, удаљен је 200 m од аутопута у правцу севера; повезан је атарским 
путевима - дужине 2,4 km са планираним забавно-рекреативним парком у Каћу 
(на североистоку) и дужине 1,7 km са старим Каћким путем (на северозападу); у 
његовом суседству су: други пашњак (парцела број 5425 од 11,30 ha), два 
мелиорациона канала, насип, шумско земљиште (6,20 ha) и њива III класе (33 
ha); изградњом пута дужине 80 m до везе путева М-7 и М-21, ова локација би 
постала повољна за атрактивне туристичке садржаје уз аутопут; с обзиром да се 
планира кружна рекреативна стаза по насипу и поменутим атарским путевима 
до периферије насељеног места, перспективно је да се уреди за маратон, јахање, 
бициклизам, мото-трке и сл; препоручује се промена намене поменутог пашњака 
ради пружања услуга путницима у транзиту, а које би се комбиновале са 
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рекреацијом (чарда и рибњак, коњички клуб и ергела, хиподром, зоолошки врт, 
ловачки дом и стрелиште, картинг-стаза, аутодром, бициклистички клуб и скејт-
парк, велодром…); ради обезбеђења потребне површине комплекса (до 60 ha), 
могућа је промена намене и на површинама суседног пашњака на северу и 
обрадивог земљишта на истоку; 

 
Повољности локације: 

Предлог анализе је у складу са наменом плана у процедури.  
Постојеће коришћење као пашњаци, и пољопривредно земљиште. 

 
 
 
Неповољности локације: 

Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                  
1,5-0,5 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 

Парцела 5478 је намењена шуми-Варијанта 1. 
 
4.  Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу  се налази постојеће и планиране шуме, обрадиво 
земљиште, пашњаци,  зона Црни вир са салашима, рекреацијом, и рибњаком, и аутопут 
Е-75.   
 
Повољности окружења: Намене шуме, пашњаци, зона Црни вир и обрадиво земљиште  
су  потпуно компатибилне са наменом аутодрома и доприносе стварању заштитног 
појаса око аутодрома, као и аутопут Е-75 који доприноси коришћењу и приступачности 
ове локације. 
 
5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 
Неопходна је израда планске документације за предложене намене. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
варијанта 1: 

Издвајају се  велике парцеле. Корисници локације су Месна заједница Каћ, 
Општа земљорадничка задруга Каћ, "Слога" АД Каћ и приватни власници јужних 
парцела. Парцеле у окружењу користе "Слога" АД Каћ и Водопривредно друштвено 
предузеће Шајкашка. 
варијанта 2: 

Издвајају се  четири  велике парцеле. Корисник локације је  "Слога" АД Каћ 
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- опремљеност инфраструктуром 

  
Локалитет је делимично комунално опремљен инсталацијама водоводне и 

канализационе мреже. Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском 
инфраструктуром  релативно повољна јер се у близини подручја налази далековод               
20 kV са ког се може извршити снабдевање локалитета ел.енергијом.  

Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је неповољна због доста велике удаљености постојеће 
мреже.  
 
Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
-  Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан. 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 

комбиновања са другим наменама: са спортским, туристичким садржајима и  аква 
парком. 

-  Предлог намене анализе аутодрома је у складу са наменом према  плану  у 
процедури усвајања. 

-  Намене у окружењу су компатибилне са аутодромом, и доприносе стварању 
стварању заштитног појаса. 

- Све инсталације су у непосредној близини,око 400 m а повезивање је обрађено 
планском документацијом. 

-  Мали број корисника парцела и мали број парцела, посебно у варијанти 2 где је само 
један корисник. 

-  Мало насипање терена. 
- Локалитет је делимично комунално опремљен инсталацијама водоводне и 

канализационе мреже.  
- Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  

релативно повољна. 
 
неповољности локалитета: 
 

Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је неповољна због доста велике удаљености постојеће 
мреже.  
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2.3.  Закључак анализе за избор  локације за аутодром 

 
У анализи су обрађене две локације за аутодром. Обе  локације су  изабране прво 

на основу основног критеријума да задовољавају тражену површину комплекса и 
могућност флексибилне организације  садржаја, а да не угрожавају суседне намене. 
  
Могућности организације са другим намена: 

Прву локацију "Мајурска ада" могуће је дату намену уклопити са градским 
фудбалским центром и наменом трговина, спорт и рекреција, угоститељство. 

Другу локацију Каћ северно од аутопута Е-75 –могуће је допунити спортским 
садржајем, и комбиновати у непосредној близини са  наменом туризам и 
угоститељство.  

У табели Аутодром дата је оцена две  локације према критеријумима:: просторни 
капацитет и могућност просторне организације, планирана намена локације и утицај 
постојећег начина коришћења простора, компатибилност са суседним 
наменама,погодност терена за градњу (потреба насипања терена), опремљеност 
инфраструктуром водовода и канализације, енергетиком и телекомуникацијама, 
саобраћајном инфраструктуром и покривеност мрежом јавног превоза.  

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локација. 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 
критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 
задовољава критеријум. 
 

Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране 
према следећем распореду:  

 
1. Локација 2 - КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
2. Локација 1 – "МАЈУРСКА АДА" 
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3.0. ПРИМЕРИ АУТОДРОМА И КАРТИНГ СТАЗА У СРБИЈИ И СВЕТУ 
 

3.1. Списак стаза формуле 1 
 
У сезони 2008. трке се возе на 18 стаза. У табели је наведено првих 10 стаза, и 

дат њихов облик. 
 

Р.бр. Велика награда Стаза Град/Локација сезоне мапа
1 ВН Аустралије Алберт парк Мелбурн 1996-2008 

 

4 ВН Шпаније Каталуња Барселона 1991-2008 

 

5 ВН Турске Истанбул парк Истанбул 2005-2008 

 

6 ВН Монака градска стаза Монте Карло 1950, 1955-2008 

 

7 ВН Канаде Жил Вилнев Монтреал 1978–1986, 1988-2008 

 

8 ВН Француске Мањи-Кур Невер 1991-2008 

 

9 ВН Британије Силверстон Силверстон 1950-2008 са више мањих прекида 

 

10 ВН Немачке Хокенхајмринг Хокенхајм 1970, 1977–2006, 2008 
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11 ВН Мађарске Хунгароринг Будимпешта 1986-2008 

 

12 ВН Европе улична трка Валенсија 2008 

 

 

3.2. Аутодром Хунгароринг у Мађарској 
 
  Хунгароринг је стаза  за одржавање Формуле 1 у Мађарској, у месту Mogyoród  
у близини Будимпеште, где се одржава Велика награда Мађарске(Grand Prix) . Дужина 
стазе  је 4,381 km.  

Хунгароринг  је In 1986, it became the location of the first Formula One 1986. 
године постао место одржавања прве формуле 1  Grand Prix иза Гвоздене завесе. to be 
built in the Népliget. Тражила се стаза слична They wanted a street circuit similar to the 
Circuit de Monaco да буде изграђена у Népliget, највећем парку Будимпеште  - али влада 
је одлучила да изгради нову стазу само ван града  у близини главног аутопута. 
Construction works started on October 1, 1985. Изграђен је у осам месеци, брже од било 
које друге стазе за Формулу један. Прва трка је одржана 24. марта 1986. г. Према анкети 
мађарске националне туристичке канцеларије место  Mogyoród (Хунгароринг) је на 
трећем месту према посети туриста после подручја „Danube bend“ и језера Балатон, док 
је  Будимпешта на четвртом месту.  

Стаза је углавном лоша због прашине током сезоне, а гради се на песковитом 
земљишту. [ 5 ] Стаза  је  у природној  удолини  што значи да је око 80 одсто аутодрома  
видљиво из било које тачке.  
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3.3. Картинг стазе у Беграду Аутокомерц и Ада Хуја 
 
 

Први озбиљан картинг центар је отворен у склопу продајног центра Аутокомерц, 
а следећи отворен је Картинг Центар “Ада Хуја”. Озбиљан картинг центар подразумева  
стазу која је осмишљена за више од 15 минута вожње, постоји план за њу, а задовољава 
одређене прописе тј. на њој се могу одржати званичне картинг трке. За ову стазу се 
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постојале су индикације  да би требало да прерасте у праву тркачку стазу на којој би 
могле да се возе трке аутомобила (и мотора) али реализација је . 
 

 
 
 

Ада Хуја се налази са леве стране пута, тј. уз десну обалу Дунава када се крећете 
од Панчевачког моста ка Вишњичкој Бањи Вишњичком улицом.Јавни превоз: аутобус 
16 , и пешице 300 m до картинг стазе. На улазу са десне стране су боксеви и сервис за 
картинге док је напред, на узвишењу кафић и благајна одакле је леп преглед стазе. То 
су скупљи картинзи са Аутокомерц стазе тј. то су мало тежи и јачи картинзи од оних на 
које обично наилазите по граду. Имају Хондине четворотактне моторе од око 370 ццм 
који праве негде око 12 КС на малом броју обртаја (4000). Коришћење поткапе и кациге 
је обавезно као и затварање визира, а разлог је веома једноставан – ветар прилично 
наноси песак и ситно камење на стазу. 
 
  
4.0.  ПОСЕБАН ПРАВИЛНИК О СТАЗАМА  
   (СПОРТСКОГ АУТО МОТО САВЕЗА СРБИЈЕ) 
 
 Члан 1.  
Овим Правилником утврђују се најмањи потребни захтеви за припрему и опремање стазе за 
организовање ауто трка на кружним и брдским стазама у организацији чланица САМС Србије 
 
 

АУТО ТРКЕ НА КРУЖНИМ СТАЗАМА  
СТАЗЕ, ОБЈЕКТИ  
 
Члан 4.  
Објекти на којима се могу организовати ауто трке на затвореним кружним стазама су:  

- аутодроми,  
- аеродроми и  
- саобраћајнице које одговарају условима из овог Правилника  

 
Најмања дозвољена дужина стазе је 2.000 метара.  
Најмања дозвољена ширина стазе је 6 метара. 
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 На старту мора бити обележана стартно-циљна линија и стартна места. Стартна места морају да 
буду обележена линијама и бројевима на коловозу, у формацији 1-1, у две колоне. Прва стартна позиција 
се поставља на 1 метар од стартне линије са оне стране у коју иде прва оштра кривина. Стартни семафор 
се поставља на позицију видног поља прве стартне позиције а остале стартне позиције се обележавају у 
размаку од 10 метара у смеру супротном од смера вожње у предвиђеној формацији тако да је удаљеност 
прве стартне позиције у односу на трећу 20 метара, друге у односу на четврту такође 20 метара, и тако 
редом гледајући формацијску колону. Ширина стартног места је минимално 2 метра, а дубина 0.3 метра, 
и тај простор се назива стартна коцкица. Удаљеност прве оштре кривине од стартно-циљне линије мора 
износити најмање 200 метара.  

Све кривине које немају сигурносне зоне излетања, морају бити заштићене према конфигурацији 
терена и објектима на њима, па се у ту сврху користе старе аутомобилске, камионске и тракторске гуме, 
бетонски обликовани блокови - Неw Јерсеy, еластични метални одбојници, пластично обликоване 
препреке - јумбо препреке које се пуне водом и др.  
Стаза за кружне трке мора бити са асфалтном или бетонском подлогом, без изражених клизних или 
абразивних делова, детаљно очишћена. 
ГЛЕДАОЦИ  
Члан 8.  

Гледаоци морају бити на местима где не ометају такмичење а безбедност да им буде 
максимална. Зоне које су резервисане за гледаоце морају бити заштићене и сигурне, посебно обележене и 
ограђене, а њихова удаљеност од стазе мора бити ван обележене зоне излетања што ће се обухватити 
елаборатом стазе.  

Препоручује се постављање чврстих заштитних ограда као нпр. бетонски New Yersy, челични 
браници, полицијске челичне ограде и слично.  

На ризичним местима и поред довољне удаљености од стазе обавезно је постављање 
полицијских металних ограда или бетонских препрека. Ако је потребно на ограду увезати гуме како би се 
побољшала сигурност о чему одлучује директор такмичења у кординацији са службом обезбеђења. 
Простор на осталим местима за публику је обележен тракама.  
Организатор је у обавези да за гледаоце обезбеди коришћење угоститељских услуга али то на такав 
начин да исти не ометају ток такмичења. Обавеза организатора је да обезбеди санитарни објекат (WC) у 
количини зависној од конфигурације терена око стазе и броја пријављених гледалаца што ће се 
дефинисати елаборатом стазе. 
 
5.0.  ФОРМУЛА 1 

 
Формула 1 (скраћено Ф1) је најбржа и вероватно најатрактивнија трка моторних 

возила. Темељи се заснивају на серијама трка које се одржавају на посебним стазама 
(тзв. пистама) или на затвореним градским улицама. Резултати се објављују у две 
категорије и одређује се две врсте победника:најбољи возач Формуле 1 и најбољи 
конструктор возила Формуле 1.  

Такмичење је основано 1950. и одиграва се под покровитељством Међународне 
аутомобилске федерације - ФИА (фр. Fédération Internationale de l'Automobile). Током 
трка возила се крећу брзинама и већим од 320 km/h, а њихове перформансе зависе од 
више чинилаца. 

Традиционално је Европа центар трка Формуле 1. Ту су седишта свих тимова, а 
око половине трка се вози на европском континенту. 
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Телевизијски преноси трка се масовно гледају у преко 200 земаља. Формула 1 је 
један од најскупљих спортова и улагања спонзора су огромна, а та улагања се преносе 
на велике буџете тимова. 

 
Стаза формуле 1  
 
Типична стаза Формуле 1 састоји се од равног дела тзв. стартно циљне равнине, 

боксева где се возачи заустављају током трке да узму гориво и где екипе подешавају 
болиде пре трке, а који се налазе покрај стартно циљне равнине и низа завоја. На 
већини стаза вози се у смеру казаљки на сату. Вожња у смеру супротном од казаљке на 
сату увелико оптерећује возаче посебно због Г сила које делују у завојима на начин да 
их оптерећује на начин који није природан.  

Већина стаза је саграђена специјално за трке Формуле 1, иако постоји једна 
улична трка која се вози на стази Монако за време Велике награде Монака (пре су то 
биле и Велика награда Лас Вегаса и Детроита). Велика награда Монака одржава се у 
календару светског првенства захваљујући својој историји и гламуру који је прати, иако 
не задовољава сигурносне услове који се захтевају при трци и изградњи стазе. 

Пројектовање нових стаза тражи високу софистицираност (нпр. стаза у 
Бахреину), а већину нових стаза пројектовао је Херман Тилке. 

У почецима светског првенства возачи који би излетали са стазе били су 
заустављани балама сена, травнатим замкама или гумама постављеним уз стазу које би 
апсорбирале њихов удар. Након погибије Сене и Разенбергера у Имоли године 1994., 
ФИА је направила радикалне промене на стазама и болидима. Болиди су успорени, а на 
стазе су додане широке зоне излетања да би се спречио удар болида са возачем у 
баријере, а ако и дође до удара, да баријере приме што мању енергију удара. Ова нова 
правила о брзини болида није добро примио део фанова јер се изгубио део атракције на 
трци. 
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IV АНАЛИЗА МОГУЋИХ ЛОКАЛИТЕТА ЗА ХИПОДРОМ 

1.0.  УВОД 
 
 Коњички спорт у Војводини па и у Новом Саду има дугу традицију. Настао је 
веома рано, да би се пред II светски рат овим спортом бавио велики број спортских 
организација. У то време Нови Сад је имао низ познатих одгајивача коња и три јака 
коњичка клуба а такође и спортски објекат намењен коњичком спорту. Хиподром је 
био смештен на Сајлову где се сада налази индустријска зона "Север". 
 После рата традиција бављења коњичким спортом је настављена али уз битну 
измену у карактеру, јер то постаје спорт радника а посебно спорт села.  
 Традицију коњичког спорта у Новом Саду наставио је Коњички клуб "Граничар" 
у оквиру кога се и данас одвија активност око бављења коњичким спортом.  
 Данас овај спорт доживљава нову афирмацију. Број такмичара је све већи, а 
расте и број квалитетних спортских коња у свим дисциплинама (галопској, препонској 
и касачкој). Посете такмичењима су све веће, али велики је недостатак у постојању 
једног квалитетног спортског објекта намењеног коњичким такмичењима. 
 Постоје и посебни разлози да се један такав објекат лоцира у Новом Саду. Пре 
свега то је развијеност овог спорта у Војводини у Новом Саду који може да привуче и 
највећи број гледалаца обзиром на број становника. Затим што сада Нови Сад нема 
услова за организовање коњичких такмичења осим препонских и то у оквиру 
Новосадског сајма. Разлог је такође што је све већа популарност и заинтересованост за 
овај спорт што показује податак да се на садашњим хиподромима у Војводини окупи 
више од 100.000 гледалаца годишње. Један од разлога је и даљи развој коњичког спорта 
и његово омасовљење за унапређење коњарства и одгој квалитетних коња у Новом 
Саду, па и у Војводини.  
 Објекат Хиподрома мора да буде и економски исплатив и довољно коришћен, да 
има утицаја на туристички, спортски и забавни живот града, па и Војводине.  
   
 

1.1.  Критеријуми вредновања локације 
 

У вредновању локације биће коришћени следећи критеријуми: 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације  
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
4.  Компатибилност са суседним наменама 
5.  Услови   реализације 
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1. Капацитет простора локације и могућност просторне организације - У 
граду је мало локација које својом површином могу задовољити потребну површину 
комплекса. Анализом комплекса  хиподрома са основним пратећим садржајима, 
потребне површине комплекса  се крећу  од 24ха (површина комплекса у Београду) до 
55ха (површина комплекса у Паризу. 

2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – 
повезаност са аутопутом, саобраћајницама вишег реда, пешачке везе, капацитет 
пешачких и саобраћајних токова, развијеност мреже јавног превоза. 

3. Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора 
Планирана намена локације према важећем плану или Генералном плану града, 

повољна је намена  спортски центри, спортски паркови, туристичко-спортске-
рекреативне површине  или намена зелених површина и слично према важећем плану. 

Доприносе атрактивности локације због уклапања у постојећу мрежу спортско-
рекреативних садржаја. 

4.  Компатибилност са суседним наменама 
Експлоатација објекта јако зависи од усаглашености са планираним наменама у 

окружењу и постојећим коришћењу.  Комерцијална намена, туристичке, рекреативне, 
спортске и зелене површине су најпожељније као намене у суседству, али 
компатибилне су и са пословањем, становањем. Непожељни су девастирани простори, 
сламови и сличне намене у окружењу, који би датом простору снизили вредност, или 
онемогућили да простор постигне економску одрживост. 

5. Услови реализације: власништво парцела, број парцела у комплексу  
потребних за откуп, постојећа планска документација, опремљеност инфраструктуром, 
топографија терена. 
Пожељно је што мањи број парцела за откуп, или власништво мањег броја корисника,  
да је простор већ опремљен инфраструктуром, посебно саобраћајна инфраструктура да 
је изграђена.   
 
1.2   Извод из претходне урбанистичке документације за намену  

хиподром- Детаљни урбанистички план комплекса Хиподрома  
у Новом Саду  из 1986. 

 
 Претпоставља се да би за потребе Хиподрома и других садржаја везаних за 
привредне делатности био потребан простор до 50 ha.  
 Што се хиподрома тиче биће потребно предвидети такмичарски део и пратеће 
објекте.  
 У оквиру такмичарског дела предвидети: а) галопску стазу елипсастог облика 
дужине 1400 m са полупречником кривине већим од 80 m са ширином стазе од 18 m, б) 
касачку стазу елипсастог облика дужине 1000 m са полупречником кривине већим од 
60 m и са ширином стазе од 18,0 m, ц) радну стазу ширине до 8,0 m и д) стазу за 
праћење трка ширине 4,0 m. Поред ових стаза за потребе зимског јахања, предвидети 
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мањеж димензија 60 х 40  са могућношћу формирања трибина за 1500-2000 гледалаца. 
Мањеж би служио како за тренинг јахача тако и за препонска такмичења и дресуру.  
 Унутар стаза налазио би се простор 70 х 100 m за паркур и посебан простор за 
дресуру. Треба напоменути да је за обе такмичарске стазе (галопска и касачка) 
неопходно обезбедити правац уласка у циљ од 250 – 300 метара, а по могућству и више.  
 Уз галопску стазу у непосредној близини трибина предвидети падок за излазак и 
загревање коња пре почетка трке.  
 Касачка стазе биле би покривене ситном шљаком или каменом ризлом, а 
галопска би била нивелисана, земљана са засејаном травом.  
 Кривине стаза, нарочито касачке биле би нагнуте према унутрашњости, ради 
лакшег савлађивања кривина и лакшег постизања већих брзина. Стазе би међусобно 
биле одвојене украсним шибљем висине до 80 cm – зимзеленим.  
 Поред овог такмичарског дела постоји низ неопходних пратећих објеката:  
 

а) Трибина за гледаоце за најмање 10.000 гледалаца од чега добар део треба да 
буде покривен. У подтрибинском делу уредили би се простори за кладионице 
и санитарно хигијенски чвор, просторије за продавнице сувенира, 
канцеларијски простори и магацински простори.  

 
б) У правцу циља поставила би се судијска трибина.  
 
ц) На супротној страни од трибина у огради хиподрома потребно је урадити 

простор за смештај 70-80 коња са простором за сено, сламу и зрнасту храну са 
ковачницом и ветеринарском амбулантом.  

 
д) На хиподрому се предвиђају простори за забаву и игру деце, као и простор за 

јахање на пони коњима. Пошто коњичко такмичење траје неколико сати, а 
претпоставља се да ће на такмичење доћи цела породица, деца би могла да се 
задрже у забавном парку. Ови делови би се користили и кад нема такмичења, 
као и спортски терени за мале спортове који би могли да нађу места у 
комплексу хиподрома.  

 
е) Како хиподром представља рекреативно забавни-спортски центар, предвиђа 

се на хиподрому ресторан са хотелом или мотелом.  
 

 Садржаји које је могуће везати за комплекс хиподрома 
 
 Тражећи који су то атрактивни садржаји који могу да се нађу уз Хиподром, може 
се констатовати да то треба да буду садржаји који окупљају већи број људи и где треба 
искористити долазак до Хиподрома за још неку активност везану за трговину, 
занатство, рекреацију.  
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 Међу те атрактивне садржаје који окупљају већи број људи из области трговине 
може да се нађе и "Најлон" пијаца која би се изместила са садашњег локалитета, као и 
пијаца аутомобила. Из области занатства могао би да се формира мањи центар мале 
привреде превасходно типа услужног и производног занатства.  
 За све ове садржаје рачунајући и Хиподром морао би да се ангажује простор за 
паркирање путничких аутомобила димензионисан тако да прими возила у тренутку 
пуних капацитета свих садржаја, а такође и простор за паркирање аутобуса обзиром на 
могуће групне посете.  
 Како се Хиподром рачуна да ће бити и стационарни и са одвожењем коња на сам 
дан трке потребно је предвидети простор за паркирање возила са приколицама за вучу 
коња.  
 Овако конципирани садржаји комплекса Хиподрома где је у спрези привреда, 
спорт и забава може да буде вишеструко корисно и исплативо. Треба посебно рачунати 
да ће Хиподром бити од великог значаја за развој туризма како домаћег тако и страног 
с тим што би се и на самом Хиподрому а и у његовој близини могло пружити низ 
атрактивних програма.  
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2.0.  АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ ЗА ХИПОДРОМ 
 
 

За потребе лоцирања хиподрома  у Новом Саду  анализирано је шест локација у  
Граду Новом Саду: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75  
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  "МАЈУРСКА АДА" 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
5.  ЛОКАЦИЈА 5. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – ЧЕНЕЈ 

 
2.1.   Локација 1. – Мајевица 
 

2.1.1. Увод  
 

 Локација се налази западно уз саму границу грађевинског рејона Новог Сада, 
између Булевара Европе и Булевара војводе Степе. Изузетно атрактиван положај, 
саобраћајно добро повезан са осталим деловима града у непосредној близини Бистрице, 
Авијатичарског насеља и Детелинаре.            
 

2.1.2. Важећа   планска  документација 
 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  
спортски центар.   
 
* Извод из  важећег урбанистичког плана: 
нема важећи план или план у изради   
 
 

2.1.3. Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 66,43 ha бруто. У оквиру комплекса 
предложене су три потцелине: подцелина 1-спортски центар је  површине 21,05 ha, 
потцелина 2-са хиподромом је површине 36,21ha и трећа потцелина са тениским 
центром и базенима је површине 7,02 ha. 
 

Могуће варијанте са другим наменама 
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- Аква парк 
  На овој локацији је могуће комбиновати намену аква парка са спортским 
центром  у првој потцелини . Предлаже се варијанта аква парка величине 3 ha (може и 
до 11 hа). 
 
- Зоолошки врт 

Могућа је  варијанта где се у западној потцелини 1 предлаже мањи зоолошки врт 
површине од 6 до 21 ha. 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Веза ове локације са градом је на високом нивоу јер је Булевар војводе Степе 
одлично повезан са градском уличном мрежом, а приступачна је и за посетиоце који би 
користили друге видове превоза (јавни градски превоз, бициклистички…). 

Изградњом целог Булевара Европе и планиране саобраћајнице на југозападном 
делу, атрактивност локације биће на још вишем нивоу с обзиром на одличну 
саобраћајну повезаност локације са градском уличном мрежом Новог Сада,  Државним 
путем II реда Р-130 и Аутопутем Е-75. 
 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 

Планирана намена локације је спортски центар према Генералном плану, и 
налази се у мрежи спортско-рекреационих центара Новог Сада (Студија спорта - 
Документациона основа Генералног плана града Новог Сада). 

Студијом  зелених и рекреативних површина  је посебно истакнут значај 
Мајевице  као локације намењене спорту и рекреацији.  

Неповољност постојећег коришћења је да се користи за потребе војске. 
 

Терен средње погодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од 
1-2 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката уобичајене конструкције спратности. 
 
4.  Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу  јужно се налази пословање и вишепородично 
становање северно од  Булевара војводе Степе. Планом детаљне регулације простора 
северно од Булевара војводе Степе планира се на преосталом неизграђеном  простору  
пословање, породично становање и вишепородично становање. Са источне стране 
локација се граничи са пословањем на улазним правцима уз Булевар Европе, намена 
према Генералном плану, простор је углавном неизграђен и нема важећи план. Са 
северне и источне стране се граничи са неизграђеним простором који је према 
Генералном плану намењен пословању на улазним правцима. 
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У близини је породично становање на Авијатичарском насељу и вишепородично 
становање на Бистрици и Детелинари.  
 
 
Повољности окружења: 

Предлог организације хиподрома је да се хиподром постави између планираног 
пословања уз Булевар Европе и планираног становања северно  према ГП, а са западне 
и јужне стране предлог анализе је спортски центар. На овај начин хиподром се не 
граничи са планираним становањем уз Булевар војводе Степе, и тиме се спречава 
нежељен утицај на становање. Оваква организација омогућава компатибилност између 
суседних намена. Спортски центар је најпожељнији садржај уз хиподром, јер 
доприноси активном коришћењу простора, уз додатне угоститељске објекте у оквиру и 
самог комплекса хиподрома. 
 
Неповољности окружења: 

Лоше позиционирање пратећих објеката хиподрома за смештај коња може имати 
лош утицај на вишепородично становање, и на становање уопште.  
 
5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 

Неопходна је израда планске документације. 
 

- постојећа парцелација и власништво 
Неопходан је договор са војском око власништва земљишта, јер је она једини 

корисник.  
  

- опремљеност инфраструктуром 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром веома повољна   
Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом  

доста повољна. 
 
 
Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан и 

покривен линијама  јавног превоза.  
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 

комбиновања са другим наменама. 
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-  Намена према Генералном плану у складу са предлогом намене анализе. 
-  Намене у окружењу (осим са јужне стране)  су компатибилне са градским 

фудбалским центром, и постоји посебна  потреба за спортским садржајима. 
- Све инсталације су у непосредној близини, око 300 m удаљеност. 
-  Један је корисник свих парцела. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Корисник је војска. 
- Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, у просеку један и по 

метар. 
- Близина вишепородичног становања, и породичног становања са јужне стране. 
 
 
 
2.2.   Локација 2. – јужно од аутопута Е -75 
 

2.2.1. Увод  
 
 Локација се налази у северном делу града, јужно од аутопута Е-75,   у 
непосредној близини комплекса Родић. Изузетно атрактиван положај, саобраћајно 
добро повезан са осталим деловима града.   
 

2.2.2. Важећа   планска  документација 
 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене: 
туристичко-спортско-рекреативне површине  и пословање на улазним правцима 

 
• Извод из  важећег урбанистичког плана: 

нема важећег плана детаљне регулације за западни и средњи део простора, а 
источни  блок обухваћен је "Планом детаљне регулације простора улазног правца 
западно од пута Нови Сад Зрењанин, јужно од Каћке петље у Новом Саду"и  намењен 
је за трговину, спорт и рекреацију, угоститељство. 
 

Западни део простора обухваћен је  предлогом  неусвојеног плана "Регулациони 
план туристичко, спортско-рекреативног центра јужно од пута Е-75 У Новом Саду".  
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2.2.3. Критеријуми за вредновање локације 

 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 69,32ha бруто. У оквиру комплекса 
предложене су две подцелине: западно подцелина А-хиподром је  површине 56,68 ha, 
подцелина Б - источно са фудбалским стадионом је површине 12,63 ha бруто. 
Подцелина хиподрома је такве геометрије да се стаза може поставити у две варијанте 
према графичком прилогу анализе. Предложена величина од 56,68 ha бруто, одговара 
величини хиподрома у Паризу, а комплекс  хиподрома може бити и мање површине од 
35 ha. Преостала површина комплекса се може искористити за тренажни центар за 
фудбал.  Позиција стадиона је дата само оквирно, на позицији где би могао постати 
нови визуелни репер града.  

 
Могуће варијанте са другим наменама 
 
- Аква парк 

На овој локацији је могуће комбиновати намену  аква парка са спортским 
центром у потцелини А или потцелини Б. Предлаже се варијанта аква парка величине 
од 3 до 5 ha. 

 
 

2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

С обзиром на саобраћајнице које окружују предметну локација, може се 
слободно оценити као једна од најбољих локација у Новом Саду са становишта 
саобраћајне приступачности. Повољност ове локације је и у изграђености набројаних 
државних путева, тако да је потребно изградити само сервисне саобраћајнице како би 
се обезбедио прикључак на њих. Повезаност линијама јавног градског превоза није на 
завидном нивоу, али с обзиром на геометријске елементе постојећих и планираних 
саобраћајница, могуће је увођење нових линија када се укажу потребе за њима.  
 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 

Планирана намена локације је туристичко-спортско-рекреативне површине  и 
пословање на улазним правцима према Генералном плану, и налази се у мрежи 
спортско-рекреационих центара Новог Сада (Студија спорта - Документациона основа 
Генералног плана града Новог Сада). 

Предлог анализе је у складу са важећом наменом Генералног плана. 
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Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                 

1,5-0,5 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 
 
  Неповољност постојећег коришћења је да дати простор је неуређен , и део 
простора је у депресији са воденим површинама . 

Повољност је да је простор неизграђен. 
 
4.  Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу  се налази пословање на улазним правцима, западно се 
издваја  комплекс Родић са шопинг центром, пиваром и угоститељским објектом. 
Простор је обухваћен Планом детаљне регулације комплекса "Родић II" јужно од 
аутопута где се планира поред пословања и просторне целине са рекреативним 
површинама, туристичко-спортске површине базени, и хотел са рестораном.  

Северно је неизграђени простор уз аутопут Е-75 и обухваћен је  ПДР простора за 
пословање уз аутопут  Е-75 у Новом Саду, са наменом пословање.   

Северно од аутопута Е-75 у окружењу је планирано проширење депоније. 
У близини је  породично становање Мали Београд-Велики рит и породично 

становање на Клиси. 
 
Повољности окружења: Намене просторне целине са рекреативним површинама, 
туристичко-спортске површине, базени, и хотел са рестораном су  потпуно 
компатибилне са наменом хиподрома, и доприносе интензивирању коришћења ове 
локације, као и аутопут Е-75 са пословањем. 
Значајно је да пословање не производи  недозвољена загађења  која би угрозила 
коришћење самог центра. 
 
Неповољности окружења: депонија која је даљем окружењу, ако не настави развој 
према плану и подиже ниво смећа без активирања планираних  поља може угрозити 
намену хиподрома, али и других планираних намена. 
 
5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 

Неопходна је израда планске документације. 
 

- постојећа парцелација и власништво 
 

Издвајају се 4 велике парцеле и 5 мањих парцела. Претежни  корисници 
локације  су "Војводина пут"- Бачка АД Нови Сад и Слога АД Каћ.  
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- опремљеност инфраструктуром 
  
Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 

мрежом релативно повољна, инсталације су у непосредној близини. 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром релативно повољна, инсталације су у 
непосредној близини. 
 
Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан. 
-  Изграђености државних путева  (аутопут Е-75,  Државни пут I реда М-7, Државни 

пут II реда Р-130 (Улица Темерински пут)). 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 

комбиновања са другим наменама, посебно спортског центра и хиподрома, а такође 
и аква парка. 

-  Намена према Генералном плану у складу са предлогом намене анализе 
-  Намене у окружењу су компатибилне са хиподромом, осим депоније у даљем 

окружењу 
- Све инсталације су у непосредној близини,око 40 m а повезивање је обрађено 

планском документацијом. 
-  Мали број корисника парцела и мали број парцела. 
 
неповољности локалитета: 
 
-  Депонија која је даљем окружењу, ако не настави развој према плану и подиже ниво 

смећа без активирања планираних  поља може угрозити намену градског фудбалског 
центра, али и других планираних намена. 

- Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, које је у просеку 
један и по до два метра, а у најнижим деловима локалитета и до два и по метра. 

 
 
2.3.   Локација 3. – Мајурска ада 
 

2.3.1. Увод  
 
 Локација се налази на крајњем истоку града  у оквиру градског грађевинског 
рејона, јужно од аутопута Е-75 и на обали Дунава. Граница градског грађевинског 
рејона представља границу Мајурске аде са северне, источне и јужне  стране. Субић 
дунавац  је у непосредном окружењу   Мајурске аде са источне и северне стране.  
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2.3.2. Важећа   планска  документација 

 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  

специјалне намене.  
 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
нема важећи план детаљне регулације за ово подручје али урађен је Програм за израду 
плана детаљне регулације простора "Мајурска ада" у Новом Саду који није наставио 
процедуру, и саобраћајно решење из програма је коришћено у анализи. 
 

2.3.3. Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 85,76ha бруто. Комплекс излази на Дунав 
тако да је најбоље планирати и садржаје везане за спортове на води, и допуњавајуће 
намени хиподрома.  

Овде је предложена варијанта веће површине због канала, како би се пронашао 
најбољи положај за стазу, а остало подручје се може користити као спортско-
рекреативно подручје, са забавним и угоститељским садржајем, а потпуно је 
компатибилно уклапање са туристичким садржајем, што може додатно активирати овај 
простор.  Ужи комплекс хиподрома може бити површине  од 35 ha. 
 
 
Предложене су  варијанте са другим наменама на подручју Мајурске аде: 

- варијанта са зоолошким вртом од 10 ha до 75 ha и комплексом градског 
фудбалског стадиона 

Предложене варијанте су дате оријентационо, могу се просторно и другачије 
организовати. Једина препорука  је да се хиподром и зоолошки врт не смештају уз 
аутодром. 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Иако је тренутно ова локација потпуно инфраструктурно, а посебно саобраћајно 
неопремљена, планиране поменуте саобраћајнице ће у великој мери утицати на 
атрактивност ове локације. Њиховом изградњом "Мајурска ада" биће директно 
повезана са уличном мрежом Новог Сада и Петроварадина, а на свега 500 m ка северу 
планирана је саобраћајна петља која ће омогућити повезаност ове локације са 
аутопутом Е-75.  

Не треба занемарити отвореност предметног простора према Дунаву те 
могућност приступања овој локацији путничким бродовима.  
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3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 
 Планирана намена локације је специјална намена према Генералном плану. 
 
Повољност локације: локација је неизграђена. Западни део "Мајурске аде" у величини 
око 81,30 ha покривен је шумом меких лишћара, махом тополе. Корисник овог 
простора је ЈП "Војводинашуме". Шума представља компатибилну намену са 
спортским центром.  Више од ½ целог простора корисник  је пољопривредно добро 
"Слога" из Каћа. То су углавном њиве друге и треће класе засађене житарицама. 
 
Неповољност локације: 
 Планирана намена локације је специјална намена према Генералном плану. 
 Према категоријама погодности терен је непогодан за градњу. Оријентационо 
дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено дозвољено оптерећење 
подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, неосетљивих на 
слегање. Читав простор испресецан је мрежом мелиорационих канала који 
функционишу у оквиру мелиорационог слива Ратно острво, а њихов корисник је ВП 
"Шајкашка" из Новог Сада. Површина простора који користи "Шајкашка" износи   
34,68 ha. 
 
 
 
4.  Компатибилност са суседним наменама 
 
 У непосредном окружењу  јужно се налази Дунав који доприноси атрактивности 
ове локације и могућност организовања водених спортова. Са источне стране локација 
се граничи са заштитним зеленилом које је одваја од површина за хидротехничке 
захвате.  
 Са северне и источне стране се граничи са Субић дунавцом и даље 
пољопривредним земљиштем.  
 
Повољности окружења: Намене  у окружењу: заштитно зеленило, Субић дунавац и 
пољопривредно земљиште, су  потпуно компатибилне са наменом хиподрома. Садржај 
аутопута у близини доприноси коришћењу локације. 
 Субић дунавац и Дунав носе изузетни туристички потенцијал, и дају атрактивност 
намени садржаја хиподрома са туризмом и спортом. 
 
5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 Неопходна је израда планске документације и измена Генералног плана. 
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- постојећа парцелација и власништво 
 
 Мали је број корисника земљишта на овом простору. Парцеле су велике. 
Претежни корисници су: Корисник западног дела "Мајурске аде" у величини око 81,30 
ha је ЈП "Војводинашуме". Више од ½ целог простора корисник  је пољопривредно 
добро "Слога" из Каћа. Површина простора који користи ВП "Шајкашка" износи   34,68 
ha. 
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 

мрежом неповољна, потребна су велика улагања. 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром неповољна, потребна су велика улагања. 
  

Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- У близини аутопута Е-75, а на свега 500 m ка северу планирана је саобраћајна петља 

која ће омогућити повезаност ове локације са аутопутем Е-75. 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 

комбиновања са другим наменама. 
-  Намене у окружењу су компатибилне са хиподромом. 
-  Мали број  корисника парцела, већи део у државном власништву. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Генералним планом је овај простор планиран за специјалне намене. 
- Према категоријама погодности терен је непогодан за градњу. Оријентационо 

дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено дозвољено оптерећење 
подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, неосетљивих на 
слегање. 

- Читав простор испресецан је мрежом мелиорационих канала који функционишу у 
оквиру мелиорационог слива Ратно острво. 

- Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом врло 
неповољна и захтевала би изузетно велика финансијска улагања. Потребно је 
изградити: доводник воде дужине преко 3 km, локални пречистач отпадних вода и 
насути терен у просеку за око два метра. 
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2.4.    Локација 4. – Каћ -северно од аутопута Е-75 
 

2.4.1. Увод  
 
 Локација се налази изван градског  грађевинског подручја,  североисточно  од 
границе градског грађевинског рејона у непосредној близини,  и северно од   аутопута 
Е-75 уз постојећи Каћки насип . Ова локација ослања се на стари Каћки пут на западу и 
некатегорисану саобраћајницу на северу. Налази се у близини планиране саобраћајне 
петље на аутопуту. Ова локација је у катастарској општини Каћ, која припада 
функционалном подручју Новог Сада као макрорегионалном центру. 

Обухваћени простор и околина  се може сврстати у ратарско-сточарско подручје 
(преовлађује плодно земљиште без већих ограничења за интензивну обраду и 
наводњавање) и ловно подручје ситне дивљачи, са приоритетом у повећању 
шумовитости приобаља (шуме Подунавља) 

Изузетно атрактиван положај, посебно атрактиван због   прикључка на аутопут 
Е-75 који се налази непосредно уз посматрану локацију, и положаја уз саму границу  
градског грађевинског земљишта Новог Сада. 
 

2.4.2. Важећа   планска  документација 
 

Према Предлогу Просторног  плана Града Новог Сада (у процедури) 
пољопривредно земљиште 

План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања). 
  
• Извод из  важећег урбанистичког плана: 

План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања) – према 
плану простор у анализи обухвата  површине КО Каћ  изван грађевинских подручја, 
које су намењене туристичко-рекреативном локалитету, намени пашњаци и трстици и 
обрадивом земљишту.  

 
Туристичко-рекреативни локалитети 
 

У окружењу мотела са пумпом "Минут-мајур" и укрштања одбрамбеног насипа 
и шумског појаса са аутопутом, испод којег је пролаз за дивљач, планира се изградња 
петље "Нови Сад југ" са везом ка путевима М-7 и М-21. То ће омогућити приступ до 
површина које се планирају за туристичко-рекреативну намену, и то: 
- пашњак који је коришћен као позајмиште песка (парцела број 5424), површине                 
8,67 ha, удаљен је 200 m од аутопута у правцу севера; повезан је атарским путевима - 
дужине 2,4 km са планираним забавно-рекреативним парком у Каћу (на североистоку) и 
дужине 1,7 km са старим Каћким путем (на северозападу); у његовом суседству су:  
други пашњак (парцела број 5425 од 11,30 ha), два мелиорациона канала, насип, 
шумско земљиште (6,20 ha) и њива III класе (33 ha); изградњом пута дужине 80 m до 
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везе путева М-7 и М-21, ова локација би постала повољна за атрактивне туристичке 
садржаје уз аутопут; с обзиром да се планира кружна рекреативна стаза по насипу и 
поменутим атарским путевима до периферије насељеног места, перспективно је да се 
уреди за маратон, јахање, бициклизам, мото-трке и сл; препоручује се промена намене 
поменутог пашњака ради пружања услуга путницима у транзиту, а које би се 
комбиновале са рекреацијом (чарда и рибњак, коњички клуб и ергела, хиподром, 
зоолошки врт, ловачки дом и стрелиште, картинг-стаза, аутодром, бициклистички клуб 
и скејт-парк, велодром…); ради обезбеђења потребне површине комплекса (до 60 ha), 
могућа је промена намене и на површинама суседног пашњака на северу и обрадивог 
земљишта на истоку;  

Кружном, рекреативном бициклистичком стазом по постојећим путевима 
планира се повезивање поменутих шумских и рекреативних локалитета изван 
грађевинских подручја са центром Каћа и његовим парковским и спортско- 
рекреативним комплексима. Та стаза ће за прелаз аутопута користити натпутњак 
планиране петље, а њену наплатну рампу за приступ туристима у транзиту. С друге 
стране, стаза ће користити контакт са планираном бициклистичком стазом дуж Старог 
каћког пута за најбржу везу са Новим Садом. Огранак рекреативне стазе од Старог 
каћког пута у правцу северозапада, по постојећем насипу и по атарском путу дуж 
границе катастарских општина Каћ и Нови Сад III, омогућиће везу са Немановцима и 
Пејићевим салашима, па тиме постати сегмент "зелених стаза" око града. 
 
 
 

2.4.3. Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 54,25 бруто. У оквиру комплекса предложене 
су анализом  две потцелине: западно подцелина 1-хиподром је  површине 48ha и  
подцелина 2 - источно  са наменом  трговина, спорт и рекреација, угоститељство  
површине 4,0ha.  Између  потцелине 1 и подцелине 2 је планирана веза путева М-7 и  
М-21, и планирани секундарни насип. Предложена величина од 48ha бруто, одговара 
скоро величини хиподрома у Паризу, а комплекс  хиподрома може бити и мање 
површине од 35 ha. Преостала површина комплекса се може искористити за спортско-
угоститељске и туристичке намене.  

 
 
Могуће варијанте са другим наменама 
 
- Аква парк  
  На овој локацији је могуће комбиновати намену  аква парка са спортским 
центром у потцелини 2. Предлаже се варијанта аква парка величине од 3 ha.  
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2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Велика атрактивност ове локације може се очекивати изградњом надвожњака 
односно денивелисаним укрштањем старог Каћког пута са аутопутем Е-75, чиме ће се 
остварити одлична саобраћајна веза са Новим Садом. Директна саобраћајна веза овог 
простора са Новим Садом тренутно не постоји јер не постоји денивелисани прелаз 
старог Каћког пута преко аутопута Е-75.   

Прикључак са аутопутем Е-75 планиран је изградњом саобраћајне петље која се 
налази непосредно уз посматрану локацију. 

На приближно 1000 m од северног дела предметне локације саобраћа велики 
број линија јавног приградског превоза путника. 

Локалитет се налази у планираној мрежи бициклистичких стаза које чине 
сегмент  "зелених стаза" око града. 
 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 
Планирана намена према Плану генералне регулације насељеног места Каћ: 
Туристичко-рекреативни локалитети  
 
- пашњак који је коришћен као позајмиште песка (парцела број 5424), површине 8,67 
ha, удаљен је 200 m од аутопута у правцу севера; повезан је атарским путевима - 
дужине 2,4 km са планираним забавно-рекреативним парком у Каћу (на североистоку) и 
дужине 1,7 km са старим Каћким путем (на северозападу); у његовом суседству су: 
други пашњак (парцела број 5425 од 11,30 ha), два мелиорациона канала, насип, 
шумско земљиште (6,20 ha) и њива III класе (33 ha); изградњом пута дужине 80 m до 
везе путева М-7 и М-21, ова локација би постала повољна за атрактивне туристичке 
садржаје уз аутопут; с обзиром да се планира кружна рекреативна стаза по насипу и 
поменутим атарским путевима до периферије насељеног места, перспективно је да се 
уреди за маратон, јахање, бициклизам, мото-трке и сл; препоручује се промена намене 
поменутог пашњака ради пружања услуга путницима у транзиту, а које би се 
комбиновале са рекреацијом (чарда и рибњак, коњички клуб и ергела, хиподром, 
зоолошки врт, ловачки дом и стрелиште, картинг-стаза, аутодром, бициклистички клуб 
и скејт-парк, велодром…); ради обезбеђења потребне површине комплекса (до 60 ha), 
могућа је промена намене и на површинама суседног пашњака на северу и обрадивог 
земљишта на истоку; 
 

Предлог анализе је у складу са наменом плана у процедури. 
 
Неповољности локације: 

Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                  
1,5-0,5 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 
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4.  Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу  се налази постојеће и планиране шуме, обрадиво 
земљиште, пашњаци,  зона Црни вир са салашима, рекреацијом, и рибњаком, и аутопут 
Е-75.   
 
Повољности окружења: Намене шуме, пашњаци, зона Црни вир и обрадиво земљиште  
су  потпуно компатибилне са наменом хиподрома., и доприносе стварању природног 
амбијента који би допринео   коришћењу ове локације, као и аутопут Е-75 који 
доприноси приступачношћу ове локације. 
 
5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 
Неопходна је израда планске документације за предложене намене. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 

Издвајају се 3 велике парцеле. Корисници локације су Месна заједница Каћ и 
Општа земљорадничка задруга Каћ. Парцеле у окружењу користе Слога АД Каћ и  
Водопривредно друштвено предузеће Шајкашка. 
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Локалитет је делимично комунално опремљен инсталацијама водоводне и 

канализационе мреже. Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском 
инфраструктуром  релативно повољна јер се у близини подручја налази далековод               
20 kV са ког се може извршити снабдевање локалитета ел.енергијом.  

Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је неповољна због доста велике удаљености постојеће 
мреже.  
 
 
 
Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
-  Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан. 
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- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама: са спортским, туристичким садржајима и  аква 
парком. 

-  Предлог намене анализе - Хиподром је у складу са наменом према  плану  у 
процедури усвајања. 

-  Намене у окружењу су компатибилне са хиподромом, и доприносе стварању 
амбијента природе који доприносе коришћењу овог локалитета. 

- Све инсталације су у непосредној близини,око 400м а повезивање је обрађено 
планском документацијом. 

-  Мали број корисника парцела(два) и мали број парцела(три). 
-  Мало насипање терена. 
- Локалитет је делимично комунално опремљен инсталацијама водоводне и 

канализационе мреже.  
- Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  

релативно повољна. 
 
неповољности локалитета: 
 

Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је неповољна због доста велике удаљености постојеће 
мреже.  
 
 
2.5.     Локација 5. – Ковиљ -северно од аутопута Е-75 
 

2.5.1. Увод  
 
 Локација се налази у КО Ковиљ,  северно од аутопута Е-75 и северно од границе 
насеља Ковиљ. У Ковиљу су најпознатији  садржаји:   манастир Ковиљ из XVI века, 
који је утврђен је за непокретно културно добро од великог значаја,  и  специјални 
резерват природе "Ковиљско-Петроварадински рит" који имају утицај на могућност 
развијања туризма у осталим деловима насеља.  
 Изузетно атрактиван положај, посебно атрактиван због прикључка на аутопут  
Е-75 који се налази непосредно уз посматрану локацију, и близине границе 
грађевинског рејона и грађевинског земљишта Ковиља. У непосредној близини је 
наплатна рампа на аутопуту, и планирана радна зона у Ковиљу.  
 

2.5.2. Важећа планска документација 
 
Према  Предлогу Просторног  плана Града Новог Сада анализирани простор је 

намењен за пољопривредно земљиште. 
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• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
 
План генералне регулације насеља Ковиљ 
 

Бржи привредни развој насеља Ковиљ оствариће се ефикаснијим коришћењем 
расположивих ресурса, првенствено квалитетног пољопривредног земљишта, 
туристичких потенцијала и радне снаге. 
 
 У пододељку "9.2. Зона аутопута" после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
 "У делу државног пута I реда Е-75 (аутопута) изнад кога пролази локални пут 
Ковиљ - Гардиновци планира се петља, док се наплатна рампа са петљом планира 
северозападно од улаза у насеље из правца Шајкаша. 
 
Локације на којима се врше измене и допуне плана: 
 

7. Мењају се услови регулације државног пута I реда изградњом петље, због чега 
се смањује грађевински рејон насеља и мења се намена дела земљишта планираног за 
радну зону и пољопривредно земљиште. 

10. Мења се намена површина планираних за депонију отпадака и за сточно 
гробље у пољопривредно земљиште. 
 
 
 

2.5.3. Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 33,6 ha бруто. Предложена величина 
комплекса је 33,6 ha бруто. Површина комплекса се може искористити  и за спортско-
угоститељско-туристичку намену уз предлог проширења комплекса. 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Због близине аутопута Е-75 и постојања везе са њим (преко Државног пута II 
реда Р-122) ова локација изузетно је атрактивна са становишта саобраћајне 
приступачности. Недостатак ове локације је велика раздаљина ове локације са Новим 
Садом (око 20 km) али када узмемо у обзир да ће се за савлађивање ове раздаљине 
користити аутопут и да ће временски губици бити минимални, овај недостатак се 
сматра незнатним. 

Веза овог подручја са Новим Садом возилима јавног градског превоза путника 
додатно утиче на популарност ове локације са становишта саобраћајне приступачности. 
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3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 

Планирана намена: пољопривредно земљиште, и за  део земљишта  мења се 
намена површина планираних за депонију отпадака и за сточно гробље у 
пољопривредно земљиште. 

Терен средње погодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од 
1-2 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката уобичајене конструкције. 
 
4.  Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу се налази постојеће пољопривредно земљиште и 
аутопут Е-75, и насеље Ковиљ са јужне стране аутопута Е-75. 
 
Повољности окружења: Намене пољопривредно земљиште и аутопут Е-75 су  
потпуно компатибилне са наменом хиподрома, и доприносе коришћењу ове локације, 
као и аутопут Е-75 који доприноси приступачношћу ове локације. Ковиљ доприноси 
коришћењу ове локације, и може туристичком понудом да употпуни овај садржај. У 
непосредном окружењу уз аутопут у насељу Ковиљ су планиране радна зона, мешовита 
привредно-стамбена зона,гробље и планирана станица за снабдевање горивом 
моторних возила. 
 
5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 
Неопходна је израда планске документације за предложене намене. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 

У предложеном комплексу учествује  око тридесет парцела. Већина парцела је у 
приватном власништву, а само три парцеле су у власништву Републике Србије а 
корисници те три парцеле су Месна заједница Ковиљ и Општа земљорадничка задруга.  
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром релативно повољна јер се у близини подручја 
налази насеље Ковиљ које је комплетно опремљено.  

Ограничење представља близина аутопута односно обавезан прелаз инсталација 
преко овог значајног путног коридора. 
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Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја. 
- Намена пољопривредног земљишта  у окружењу је компатибилна са хиподромом, и 

туристички потенцијал Ковиља са Ковиљско-петроварадинским ритом доприносе 
коришћењу овог локалитета, и унапређују туристичку понуду Ковиља. 

- Терен средње погодан за градњу 
- Све инсталације су у непосредној близини, југозападно од подручја, у насељу Ковиљ 

које је удаљено 200 метара од локалитета, постоји комплетно изграђена 
инфраструктура. 

 
неповољности локалитета: 
 
-  Великог броја парцела су у  приватној својини, а три велике парцеле су у 

власништву Републике Србије. 
- Недостатак ове локације је велика удаљеност ове  локације од Новог Сада (око                   

20 km) 
- Највећи проблем је решавање одвођења отпадних вода с обзиром да не постоји 

канализациони систем у насељу. 
 
 
2.6.  Локација 6. – Ченеј 
 

2.6.1. Увод  
 

Локација анализе се налази у Катастарској општини Ченеј, и налази се на 
крајњем северу Града Новог Сада. Ченеј поседује изузетан туристички потенцијал, који 
је већ добио признање на националном нивоу кроз награду салаша 137. Центар Ченеја 
је удаљен 12 km од центра Новог Сада и 7 km од најсеверније стамбене зоне - Клисе, 
док су границе грађевинских реона Ченеја и Новог Сада међусобно удаљене 5 km. 
Време путовања путничким аутомобилом, односно јавним приградским превозом од 
Ченеја до Новог Сада износи од 15 до 20 минута, што одговара временским дистанцама 
периферних делова Новог Сада и градског центра.   

Ова локација повезана је са уличном мрежом насеља Ченеј преко улице Матица, 
а улицом Вука Караџића је према истоку повезана са Државним путем I реда М-22/1 
(магистрални пут Хоргош – Београд). Ка западу, ово подручје директно је повезано са 
насељем Кисач локалним путем. 

Изузетно атрактиван положај, посебно атрактиван због магистралног пута 
Хоргош-Београд, добре везе са аутопутом Е-75 и добре повезаности са северним делом 
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Новог Сада и наменом пословања на улазним правцима, и Ченеј поседује и спортски 
аеродром. 

Ченеј је познат по постојећим салашарским центрима, од којих се посебно 
издваја салаш 137 са угоститељством, ергелом коња и  школом јахања. Салаш 137 је 
изабран у десет савршених места конкурсом (USAID) i CHF/CRDA  на коридору Е-27. 
 

2.6.2. Важећа планска документација 
 
Планом генералне регулације насеља Ченеј (у даљем тексту - план) обухваћен је 

простор катастарске општине Ченеј који се према Просторном плану Републике Србије 
("Службени гласник Републике Србије", број 13/96) може сврстати у ратарско-
сточарски рејон (обухвата низије и друге терене на којима преовлађује плодно 
земљиште без већих ограничења за интензивну обраду и наводњавање). Према 
Просторном плану Града Новог Сада и Општине Сремски Карловци ("Службени лист 
општине Нови Сад", број 5/74 и "Службени лист града Новог Сада", број 9/95), који се 
овим планом ближе разрађује, у мрежи насеља Града Новог Сада утврђена је 
тенденција формирања северне и северозападне групе насеља коју уз Ченеј чине Кисач, 
Руменка и Степановићево, при чему се за секундарни центар одређује Руменка. 
Анализирана локација је намењена за економије и пољопривредно земљиште. 
 

Предлогом Просторног плана Града Новог Сада који је у процедури усвајања, 
анализирана локација је намењена за простор за привредне делатности и 
пољопривредно земљиште. 
 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
 
План генералне регулације насеља Ченеј 

 
Ради активирања потенцијала здраве животне средине, задржавају се постојећи и 

планира изградња нових здравствених, рекреативних и туристичких садржаја у атару. 
Планира се очување мањих барских површина уз мелиорациони канал на потесу 
салаша "Северно од Ченеја" (корисник Ловачко друштво "Фазан") и развој ловног 
туризма кроз спортско-рекреативне садржаје на постојећем комплексу фазанерије са 
рибњаком (6 ha). Задржава се и развија туристичко-рекреативни комплекс "Салаш 137" 
са коњушницом и коњичким клубом на потезу салаша "Источно од Међународног 
пута" (3 ha). Омогућава се повећање смештајних капацитета и изградња спортских 
терена на комплексу рехабилитационог центра (2,6 ha) за лечење зависника од дроге 
"Раскршће" на потезу салаша "Северно од Ченеја". 

Задржавају се, уз могућност проширења, постојећа економска дворишта 
"Матица" (фарма крава на 14,94 ha), у власништву А.Д. Индустрије меса "Неопланта" 
из Новог Сада (раније ДП"Ченеј" Нови Сад). 
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У друштвеној својини су њиве, воћњаци, грађевинске парцеле, економска дворишта, 
канали, и сл. у поседу А.Д. Индустрије меса "Неопланта". 

 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА 
 
 Намена, општи урбанистички услови и биланс површина рубног предела 
 

Задржавају се, уз могућност проширења, постојећа економска дворишта 
"Матица" (фарма крава на 14,94 ha), "25. мај" (хмељарник на 3,12 ha) и "Кабел" (фарма 
свиња на 25,19 ha) у власништву А.Д. Индустрије меса "Неопланта" из Новог Сада 
(раније ДП"Ченеј" Нови Сад). Ради повећања капацитета фарме свиња и хмељарника, 
побољшања смештајних услова за стоку, пољопривредне машине и производе, те ради 
изградње објеката пратећих прерађивачких делатности у производњи млека и меса, 
условљава се израда планова детаљне регулације за поједине комплексе са провером 
инфраструктурне опремљености (недостаје санитарна вода и депонија сточног отпада) 
и анализом утицаја објеката, односно радова на животну средину. Због близине 
насељских кућа, препоручује се пресељење фарме крава на један од салаша у близини 
фарме свиња на Међународном путу (потез Миланково), уз промену намене на 
локацији "Матица" у Ченејцима прижељкиван, за шире подручје атрактивнији, 
хиподром са коњичком школом и пратећим садржајима. Подршку таквом програму 
могло би пружити оживљавање традиције одгајања коња на салашима. Условљава се 
израда урбанистичког пројекта за површину која се изабере као прихватљива локација 
за хиподром. 
 
 

2.6.3. Критеријуми за вредновање локације 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 117,7 ha бруто, а предлог комплекса је 42 ha. 
Предложена величина комплекса је  42ha бруто, а комплекс  хиподрома може бити и 
мање површине од 35 ha. Преостала површина комплекса се може искористити за 
туристичко-угоститељску намену уз могуће спортске терене.  

Величина комплекса може бити и већа, и може се проширити у оквиру 
анализираног подручја. 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Ова локација повезана је са уличном мрежом насеља Ченеј преко улице Матица, 
а улицом Вука Караџића је према истоку повезана са  Државним путем I реда М-22/1.  
Ка западу, ово подручје директно је повезано са насељем Кисач. 
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Атрактивност ове локације је у изграђености набројаних саобраћајница, тако да 
нису потребна велика улагања у саобраћају инфраструктуру. 

Повезаност са Новим Садом возилима јавног градског превоза путника додатно 
утиче на популарност ове локације са становишта саобраћајне приступачности. 
 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 

Постојеће коришћење локације је за економско двориште фарме"Матица", и 
пољопривредно земљиште.  

Планом се препоручује пресељење фарме крава на један од салаша у близини 
фарме свиња на Међународном путу (потез Миланково), уз промену намене на 
локацији "Матица" прижељкиван, за шире подручје атрактивнији, хиподром са 
коњичком школом и пратећим садржајима.  
 

Терен погодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                   
2-2,5 kg/cm2. Могућа градња свих врста објеката изузев посебно осетљивих 
конструкција. 
 
Повољности:  

Предлог анализе је у складу са наменом плана.  
Постојећи објекти могу се адаптирати у помоћне објекте коњичке школе и 

хиподрома. 
Пратеће пољопривредно земљиште уз економско двориште је повољност јер је 

неизграђено.  
 
4. Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу се налази постојеће породично становање и 
пољопривредно земљиште, а постојећом саобраћајницом је повезан са Салашем 137. 
Планом се задржава се и развија туристичко-рекреативни комплекс "Салаш 137" са 
коњушницом и коњичким клубом на потезу салаша "Источно од Међународног пута" 
(3 ha). 

Планом се препоручује промена намене у хиподром, како би се ускладила 
намена са постојећим становањем. 
 
Повољности окружења:  

Хиподром је за шири простор атрактивнији садржај, а за непосредни простор 
посебно прижељкиван садржај. Отклања се лош утицај фарме на породично становање, 
променом  намене у хиподром са коњичком школом и пратећим садржајима. 
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5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 
Није потребна израда планске документације. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 

Издвајају се три парцеле. Корисник локације две велике парцеле је  А.Д. 
"Неопланта" а власник је Република Србија, а власник мале парцеле је приватно лице. 

 
- опремљеност инфраструктуром 

 
Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 

мрежом релативно повољна. Потребно је изградити: доводник воде дужине око 200 m,  
изградити локални пречистач отпадних вода и насути терен у просеку за пола метра.  

Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром веома повољна јер се налази у самом насељу 
Ченеј које је комплетно опремљено.  
 
Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
-  Предлог намене анализе Хиподром  је  у складу са наменом према  важећем плану  
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја. 
- Намена пољопривредног земљишта  у окружењу је компатибилна са хиподромом, и 

туристички потенцијал Ченеја доприносе коришћењу овог локалитета, и унапређују 
туристичку понуду. 

-  Мали број  власника парцела (два) и мали број парцела(три).  
-  Атрактивност ове локације је у изграђености набројаних саобраћајница, тако да нису 

потребна велика улагања у саобраћају инфраструктуру. 
-  Постоји  надземна електроенергетска мрежа која снабдева постојеће садржаје.  
- Све инсталације су у непосредној близини. 
- Терен погодан за градњу. 
 

2.7.  Закључак анализе за избор  локације за хиподром 
 

У анализи је обрађено шест локација за хиподром. Свих шест локација је 
изабрано прво на основу критеријума да задовољавају тражену површину комплекса и 
могућност флексибилне организације  садржаја. 
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Могућности комбинације  са другим наменама: 

Локација 1 – Мајевица: могућа је комбинација са спортским центром, аква 
парком  или мањим зоолошким вртом,  

Локација 2 – Јужно од аутопута Е-75: могућа је комбинација са спортским 
центром, аква парком и градским фудбалским стадионом са тренажним центром . 

Локација 3 – "Мајурска ада": могуће је дату намену уклопити са Зоолошким 
вртом, градским фудбалским стадионом и аква парком, а сам комплекс комбиновати са 
туристичким и спортским садржајима, посебно спортовима на води 

Локација 4 - Каћ северно од аутопута Е-75: површина комплекса је 48 hа, и 
могуће је допунити спортским садржајем, и комбиновати у непосредној близини са  
наменом трговине, спорта и рекреације( може и аква парк), угоститељства.  

Локација 5 – Ковиљ, северно од аутопута Е-75: хиподром са наменом спорта 
или туризма ако се повећа површина комплекса. 

Локација 6 – Ченеј: хиподром са наменом туризма или спорта ако се повећа 
комплекс у оквиру шире границе анализе на пратеће пољопривредно земљиште. 
 

Анализом су предложене варијанте уклапања са компатибилним наменама,  па је 
предложено уклапање са аква парком, зоолошким вртом, комплексом градског 
фудбалског стадиона на графичком прилогу „Намена површина према важећем плану“ 
за сваку локацију. 

У табели вредновања за Хиподром дате су оцене шест локација према 
критеријумима: просторни капацитет и могућност просторне организације, планирана 
намена локације и утицај постојећег начина коришћења простора, компатибилност са 
суседним наменама,погодност терена за градњу (потреба насипања терена), 
опремљеност инфраструктуром водовода и канализације, енергетиком и 
телекомуникацијама, саобраћајном инфраструктуром и покривеност мрежом јавног 
превоза.  

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локација. 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 
критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 
задовољава критеријум. 

 
 

1. ЛОКАЦИЈА 4. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
2. ЛОКАЦИЈА 2. – ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75  
3. ЛОКАЦИЈА 6. – ЧЕНЕЈ 
4. ЛОКАЦИЈА 5. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
5. ЛОКАЦИЈА 3. – "МАЈУРСКА АДА" 
6. ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА
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3.0.  АНАЛИЗА ХИПОДРОМА У СРБИЈИ И У СВЕТУ  

3.1.   Београдски Хиподром - Царева ћуприја, Београд 
 

Основан је 1912. године. Хиподром се "усталио" на простору Цареве ћуприје. 
Заслуге за ову локацију припадају Владиславу Рибникару, оснивачу "Политике" и 
угледном члану "Дунавског кола јахача". Он је утицао на Јашу Продановића, тадашњег 
министра народне привреде, да се изгради стални хиподром у Београду. Овај хиподром 
свечано је отворен 28. јуна 1914. (на Видовдан), непосредно уочи I светског рата а 
обновљен тек 1920. год., да би комплетна тркачка сезона (16 састанака) била одржана 
тек 1921. године. 

На површини која обухвата 24 хектара, Јавно предузеће "Хиподром Београд" 
нуди могућност смештаја такмичарских грла у 72 места унутар штала односно 35 
спољних боксова. Галопери могу тренирати на радној пешчаној стази дугој 1.500 m 
(широкој 5 m) или тркачкој стази исте дужине (широкој 20 m). Касачка грла се могу 
припремати на радној стази прекривеној ризлом (дужина 1.000 m, ширина 6 m) односно 
тркачкој елипси исте дужине (широкој 30 m). Препонски и дресурни коњи могу радити 
у пешчаном мањежу димензија 72 x 36 m или у пешчаном паркуру – скакалишту 
димензија 96 x 72 m. Посетиоци се могу сместити у неколико објеката који заједно чине 
амфитеатарско гледалиште. То су ВИП – Краљева ложа, Главна трибина (број места за 
седење 2.260) и две помоћне трибине (860). 

Јавно предузеће "Хиподром Београд" се налази између Сењака и Топчидера, у 
подножју Кошутњака, непосредно крај "београдског мора" – Аде Циганлије. Припада 
Чукарици, једној од најстаријих општина престонице. Директно до нас воде трамвајске 
линије 3, 12 и 13, односно мноштво аутобуса који возе до Аде. Локација је идеална за 
породична дружења и традиционални недељни ручак у ресторанима "Узелац", "Саша" и 
"Пастув".13 

Организују се едукативне посете обданишта и школа, а отворени су за уступање 
зелених површина ради одржавања различитих манифестација, перформанса, ревија, 
изложби, промоција, концерата... 
 
 
 

 

                                                 
13 www.hipodrombeograd.rs(преузето јули 2009.) 

Београдски хиподром- 
 аероснимак са 500 m 
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3.2. Хиподром у Пожаревцу - Касидол  
 
 

На хиподрому Касидол у Пожаревцу одржавају се Љубичевске коњичке игре. 
Површина комплекса хиподрома са две стазе је око 53 ha.  

Љубичевске коњичке игре – дводневни коњички празник Пожаревљана и свих 
љубитеља коњичког спорта и коњичких вештина од 1964. године, се организују првог 
септембарског викенда у Пожаревцу. 

  
Хиподром Касидол у Пожаревцу 
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Хиподром  Касидол у Пожаревцу  

аероснимци 

 
 
 
 
 
 
3.3.  Хиподром у  Панчеву 
 

 
Хиподром у Панчеву   

 

 
 

Комплекс хиподрома у Панчеву је површине око 47 ha. Налази се у источном 
делу града Панчева, и то између насеља "Стрелиште", Баваништанског пута (М-24), 
војног комплекса и на југоисточном делу једна парцела раздваја га од катастарске 
општине Војловица 1. Коњички клуб "Kрeмeн" Панчево основан је 1989. године као 
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јахаћа секција КК "Панчевац".Оснивач и идејни творац КК "Кремен" био је Борисав 
Милановић. 

8. јуна 2009. године донета је одлука да се  приступа изради Плана детаљне 
регулације "Хиподром" у Панчеву. Укупна површина обухвата Плана износи око 47 ha. 
Циљеви израде Плана су: дефинисање јавног интереса, подизање нивоа 
инфраструктурне опремљености, преиспитивање капацитета изградње и намене 
простора, увођење нових атрактивних садржаја, дефинисање решења паркирања и 
приступа комплексима/целинама и др. 
 
3.4 Хиподром у Паризу „Longchamp Hipodrom“ (Hippodrome de Longchamp) 
 

Longchamp Хиподром обухвата 57 ha простора за коњске трке, и  лоциран је на  
Route des Tribunes у делу  Bois de Boulogne у Паризу , Француска. Саграђен је на обали 
реке  Сене. 
 

Longchamp има  17 ha који се користе за неколико тркачких стаза које варирају 
од 1.000 до 4.000 метара дужине са 46 различитих стартних места. 

Најважнија награда је  Prix de l'Arc de Triomphe. Одржава се прве недеље у 
октобру, престижан догађај привлачи власнике коња из целог света. 

Прва трка у  Longchamp била је 27. Април 1857 пред великом публиком, царом 
Наполеоном  III и његовом женом.Велики број сликара сликао је трке коња са овог 
хиподрома, Едуард Мане 1867 и 4 године касније Едгар Дега. 
 
 

 
положај на мапи града Париза                          Хиподром  de Longchamp 
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4.0.   ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ  
 
 Објекат за јахање по могућству треба да буде у непосредној близини терена 
погодних за јахање.  
 Области са високим степеном влаге у ваздуху, које се најчешће налазе у 
улегнућима, долине и подручја са слабим ветром отежавају неопходно проветравање. 
Положајима на брежуљцима и зонама умереног ветра треба дати првенство. Нагиб 
косине за зграде и терене за јахање ≤ 10%.  
 Оставе за седла по могућству правоугаоник са много зидне површине и ширине 
од 4,0 – 4,5 m. Куке за седла постављају се у 3 реда једна изнад друге. Оставе за седла и 
просторије за чишћење треба да се греју и проветравају добро. Најмања светла висина 
просторија за јахање и волтижовање 4,0 m.  
 За претпостављени број места за гледаоце не могу се сачинити опште важећа 
начела. Гледалац не треба да посматра коње са висине. Сврсисходно решење је 
надвишење гледалаца, први ред за седење, други ред за стајање. Одмах иза тога простор 
за 2 особе које се међусобно мимоилазе. Распоред даје при 20 х 40 m великом простору 
око 200 места за седење и стајање. Величину главног улаза одмерити тако да камион 
средње носивости може проћи: 3,00 m ширине, 3,80 m висине. Помоћни улази  ≥ 1,20 m 
широки, високи ≥ 2,80 m. Врата се морају отварати ка споља.  
 Ограда као завршетак јахачке стазе има да испуни више задатака. Она олакшава 
рад на дресури коња и обезбеђује јахача од повреда. Нагиби косих делова према 
вертикалним ≥ 20. 
 Стаклени прозори се испод 2 m изнад тла јахаће стазе обезбеђују путем густо 
плетене решетке. Падок од 1000 m2 довољан је за 10 коња. Коњи, највише по два на дан 
и седмицу.  
 По правилу програмске функције разних објеката за јахање далекосежно се 
обједињавају. Не узимајући у обзир варијације програмских посебности или месну 
условљеност, програм изградње се већ у првој линији разликује по величини погона 
(број запоседнутих штала). Ово је меродавно за димензионирање појединих простора, 
такође одлучује да ли различите функције неће моћи да буду обухваћене заједно, као 
језгро програма су управо те просторије које служе а смештај, негу и опслуживање 
коња, оформљене као затворени грађевински захвати. Покривени простор за јахање 
неопходно потребан ради одржавања рада при неповољном времену. Станове за 
неговатеље, коњушаре или наставнике јахања испланирати у близини објекта.   
 С обзиром на коња и јахача правац осе скакалишта лежи правцем север – југ 
пошто се велики број препона прескаче у правцу главне осе стазе за јахање. Код 
турнирских попришта, која леже правцем север – југ судијска трибина и трибине за 
гледаоце предвиђају се са једне западне стране стазе, пошто се велики скокови 
одржавају по подне. Најмања мера јахалишта износи нето (чиста површина за јахање) 
20 х 40 m. При дресури и вишеструким оцењивањима простор за јахање треба да буде 
20 х 60 m. Помоћна површина за јахање треба да има додатне бочне траке са стране од 
≥ 3,00 m, а на улазу ≥ 5,00 m тако да терен има бруто површину 26 х 48 m.     

Код турнирских приредби најмање одстојање гледалаца од ограде претпоља 5 m. 
Код интерних оцењивања 20 m.14  

                                                 
14 Нојферт, Ернст, Архитектонско пројектовање, Грађевинска књига, Београд, 2000. г.  
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V АНАЛИЗА МОГУЋИХ ЛОКАЛИТЕТА ЗА ЗООЛОШКИ ВРТ 
 
1.  УВОД  
 

Први зоолошки врт је основан у Аустрији у 15. веку, а најстарији зоолошки врт 
који и данас постоји је основан у Шенбруну крај Беча 1752. године.  

Површине комплекса зоолошког врта  су од  2,5 ha у Јагодини до 1430 ha у Абу 
Дабију.  

Зоолошки врт у Београду је величине 7 ha, ЗОО врт Палић је величине 10 ha, а 
ЗОО врт у Берлину је величине 34 ha.  

Нека оптимална површина комплекса је од 25 ha до 60 ha, али могу бити и мањи 
комплекси око 10 ha, са могућношћу ширења у следећој етапи на 25 ha до 40 ha, 
односно 60 ha у зависности од изабраног  типа зоолошког врта. Типови зоолошког врта 
су: регионални зоолошки  врт, стандардни зоолошки врт, мањи зоолошки врт или 
градска менажерија. 
 
 Најзначајнији захтеви за формирање ЗОО: 
 

- да је што више уклопљен у природни амбијент; 
- да простори за животиње заузму око 50% предвиђеног простора; 
- да је оптимална величина ЗОО врта 60 ha (регионални зоолошки врт), 25 до                

40 ha стандардни зоолошки врт ; 
- да је неопходно објекте за животиње дићи на коту која није плављена; 
- да цео врт треба опремити инфраструктуром. 

 
1.1  Критеријуми вредновања локације 
 

Локације за ЗОО – врт у Новом Саду вредноване су са макро и микро-аспекта 
према следећим критеријумима: величина простора и  компактност локације, могућност 
организовања и  издвајања функција, могућност лоцирања компатабилних садржаја и 
повезивање са сродним садржајима, уклопљеност у природни амбијент, саобраћајна 
повезаност и комунална опремљеност, конфигурација терена, климатске 
карактеристике, врста тла, водене површине, вегетација, услови за реализацију.  
 
Основни критеријуми вредновања: 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 
3. Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
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4. Компатибилност са суседним наменама 
 
5. Услови реализације  
 - постојање планске документације,  
 - инфраструктурна опремљеност, 
 - постојећа парцелација и власништво, 
 -конфигурација терена, врсте тла, вегетација.  
 
1.2.  Извод из претходне урбанистичке документације за намену Зоолошки врт 

АНАЛИЗА  ЗА ЗООЛОШКИ ВРТ  У НОВОМ САДУ, 1994. године 
 

Извршни одбор града Новог Сада 1994. године покренуо је иницијативу да се 
изврши анализа свих релевантних параметара који би определили Одлуку о изградњи 
ЗОО - врта у Новом Саду.  

Уважавајући задате услове које локалитети морају задовољити и ценећи 
"понуду" сваког појединачног, избор је сведен на три локалитети то: 1. "Садови",                   
2. "Стара циглана" и 3. Каменичка ада. Осим наведених локалитета, на Рибарском 
острву могуће је формирати ЗОО – кутак (птице, рибе, мање животиње) који се може 
укомпоновати у постојеће и планиране садржаје туристичко-рекреативног карактера на 
простору Рибарског острва. Избор локалитета није изведен као варијантно решење већ 
као могући локалитети за различите типове ЗОО – врта.  
 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ЛОКАЛИТЕТА 
 
А.  ЛОКАЛИТЕТ "САДОВИ" 
 Тип ЗОО – врта: могућа је организација регионалног ЗОО - врта; локалитет се 
налази у Петроварадину североисточно од железничке пруге и насеља "Садови".  

Површина: расположива површина је 60 ha. 
Постојећа намена по ГУП-у: 
- простор је намењен радној зони. Делимичним изменама ГУП-а, које су у току, 

могуће је локалитет наменити садржајима ЗОО – врта.  
Посебне повољности локалитета:  

- ЗОО – врт би био уклопљен у постојећи природни амбијент Петроварадинско-          
-Карловачког регионалног парка;  

- има повољан положај у односу на градско ткиво и могућност формирања 
зелених парковских и водених површина;  

- могуће је формирати и економију на истом простору као неопходни пратећи 
садржај ЗОО врта; 

- могуће је етапно заузимање простора.  
 
 
 



 114

Посебне неповољности локалитета:  
- локалитет је комунално неопремљен са отежаним приступом. У коначној фази 

реализације морао би се изградити надвожњак изнад пруге. У случају да том 
трасом прође брза пруга, трошкове би сносила железница;  

- реализацији овог локалитета претходи депоседација етапна или у целости, што 
ствара проблеме како у финансијском тако и у временском – динамичком 
смислу.  

Потребна документација:  
- за привођење локалитета намени потребна је израда детаљног урбанистичког 

плана.  
 
Б.  ЛОКАЛИТЕТ "СТАРА ЦИГЛАНА" 
 Тип ЗОО – врта: стандардни ЗОО - врт, 
 Локација: јужно од Петроварадинске тврђаве на Транџаменту. 
 Површина: могући простор за врт је 25 ha. Ширење локалитета до 40 ha у другој 
фази могуће је реализовати на северној страни.  
 Постојећа намена по ГУП-у: спортски центар, али је могућа промена намене 
делимичним изменама ГУП-а Новог Сада.  
Посебне повољности локалитета:  

- посебно су истакнуте урбанистичко-локационе повољности и повезаност са 
туристичком понудом Петроварадинске тврђаве;  

- мала улагања у привођење намени локалитета;  
- могућност подизања квалитетног парковског зеленила;  
- близина приступног пута; 
- постојећа конфигурација тла.  

Посебне неповољности локалитета:  
- аутори концепта ЗОО – врта истичу као посебну неповољност овог локалитета 

састав тла и немогућност формирања природних водених оаза;  
- неповољне климатске карактеристике су ветрови.  

Потребна документација:  
- детаљни урбанистички план.  

 
Ц.  ЛОКАЛИТЕТ "ГУСКОВ САЛАШ" 
 Тип ЗОО – врта: мањи ЗОО врт, или градска менажерија, јужно од одбрамбеног 
насипа Новог Сада и баре "Шодрош", односно Каменичке аде у небрањеном форланду. 
 Површина: расположива површина је 15 ha од чега се за врт може привести 
намени 12 ha.  
 Постојећа намена по ГУП-у: зелени заштитни појас и рекреативно подручје. 
Није потребна измена ГУП-а.  
 
Посебне повољности локалитета:  

- непосредна близина града;  
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- близина изграђене инфраструкуре и могућност прикључка на градске системе;  
- уклапање локалитета у остале планиране садржаје Каменичке аде;  
- релативно повољне могућности за брзу реализацију локалитета.  

 
Посебне неповољности локалитета:  

- немогућност проширења локалитета и задовољавање услова оптималне 
величине врта од 60 ha;  

- неповољне климатске карактеристике, мразиште, магла;  
- близина индивидуалног становања северно од насипа (проширење Адица до 

Телепа);  
- ограничен број биљних врста због услова средине.  

Потребна документација:  
- потребна израда детаљног урбанистичког плана.  

 
 Ценећи карактеристике свих анализираних локалитета аутори програма ЗОО 
врта су својим дописом од 27. 04. 1994. године изнели став у погледу избора локације, 
указујући да је најбоља и оптималнија локација ЗОО – врта Каменичка ада са Гусковим 
салашем на површини од 60 – 70 ha.  
 
 Поводом овог става карактеристике Каменичке аде су следеће:  
 Локација и величина коју су предложили аутори програма ЗОО – врта је могућа, 
али да би град могао да донесе коначну одлуку и опредељење при избору локација у 
погледу предлога, треба имати у виду следеће:  

- простор Каменичке аде, који је јединствен, неугрожен природни амбијент у 
граду, треба да добије карактер туристичко-рекреативног подручја приобаља.  
У таквом амбијенту могуће је формирати и ЗОО – врт само на делу Гусковог 
салаша;  

- Каменичка ада је простор намењен спортско рекреативним и туристичким 
садржајима градског нивоа који се не могу лоцирати на неким другим 
просторима у граду. Као што за ЗОО врт треба уважавати неопходне услове за 
лоцирање, тако треба имати у виду да је Ада једина локација за садржаје: 
веслачке стазе, једриличарског клуба, нове градске плаже, кајака, ски-жичаре 
итд.; 

- дужина веслачке стазе условљава формирање две целине ЗОО – врта што су 
аутори програма анализирајући Рибарско острво, навели као посебну 
неповољност у просторној организацији; 

- ограђивањем већег дела Каменичке аде доводи се у питање укупан концепт 
коришћења који је у том случају са контролисаним режимом;  

- пошто је један од основних услова аутора програма да се објекти за животиње 
морају дићи на коту терена која није плављена, терен Каменичке аде (јужно од 
веслачке стазе) потребно је насути песком од 2,0 до 5,0 m и изградити 
одбрамбени насип од високих вода. Висина насипања је директно везана за 



 116

коту воде веслачке стазе, која ће бити позната тек након израде студије 
акваторија веслачке стазе. На рефулисаном песку могуће је само дубинско 
сађење топола и насипање плодне земље у слоју од 40 cm. Насипање захтева 
проређивање постојећих топола које резултира смањењем висине крошњи. У 
првој фази, за цео простор, потребно је дуж целе обале у дужини од 3,5 km 
подићи насип висине 3,5 m на коту 81,20 m. Насип би се градио на самој обали 
Дунава што би отежало формирање градске плаже. Ови технички услови могу 
знатно да промене природне и пејзажне карактеристике Каменичке аде;  

- један од услова привођења простора намени је и изградња комплетне 
инфраструктуре. Посебно се указује на обавезу коректног решавања одвођења 
отпадних вода с обзиром да се овај локалитет налази узводно од градске плаже 
"Штранд".  
Анализом могућих локалитета предложени су неки од основних предуслова за 

њихову реализацију са свим њиховим карактеристикама. Као такве могу да послуже за 
израду техничке и економске студије конкретног локалитета чији ће избор зависити од 
опредељења града о типу и величини ЗОО – врта у Новом Саду.  
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2.0.  АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ ЗА ЗООЛОШКИ ВРТ 
 
 

За потребе лоцирања зоолошког врта  у Новом Саду  анализирано је шест 
локација у  Граду Новом Саду: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  "МАЈУРСКА АДА" 
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  КАМЕНИЧКА  АДА 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. – СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
5.  ЛОКАЦИЈА 5. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

 
 

У анализи је предложено да се формира зоолошки врт  у првој етапи   величине као 
Београдски зоолошки врт (око 7 ha), и да се проширује у наредном периоду до 
стандардне величине око 35 ha као Берлински зоолошки врт, и зависно од  величине 
локације  у трећој етапи до 60 ha (регионални зоолошки врт), ако буде захтева за 
изградњом регионалног зоолошког врта. 

За сваку изабрану локацију предложена је етапност која није обавезујућа, већ је 
свака локација проверена у просторној организацији од могућности најмањег 
комплекса  до организације највећег комплекса, узимајући у обзир и парцелацију 
земљишта. 
 
 

2.1.   Локација 1. – Мајевица 

2.1.1. Увод  
Локација се налази западно уз саму границу грађевинског рејона Новог Сада, 

између Булевара Европе и Булевара војводе Степе. Изузетно атрактиван положај, 
саобраћајно добро повезан са осталим деловима града у непосредној близини Бистрице, 
Авијатичарског насеља и Детелинаре.            
 

2.1.2. Важећа планска документација 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  

спортски центар.   
 
* Извод из  важећег урбанистичког плана: 
нема важећи план детаљне регулације или план у изради   
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2.1.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 66,43 ha бруто. 
У анализи ове локације је предложено да се формира зоолошки врт  у првој 

етапи   величине 6 ha и у другој етапи до 21 ha, и  да се формира у трећој етапи до 60 ha 
(регионални зоолошки врт),  где је трећа етапа око 36,21 ha. Трећа етапа може 
представљати и самосталну варијанту стандардног зоолошког врта. 

 У оквиру комплекса предложене су три потцелине: потцелина 1-представља I и 
II етапу зоолошког врта збирне површине 21 ha, потцелина 2- представља III етапу 
зоолошког врта  површине 36,21 ha и трећа потцелина  спортски центар са тениским 
центром и базенима је површине 7,02 ha.  Потцелина 1 може представљати етапу већег 
зоо врта или самосталну варијанту зоо врта од 6ha, од 14,72 ha или 21 ha; потцелина 2 
може представљати трећу етапу већег зоо врта или самосталну варијанту зоо врта од 
36,21 ha,  у оквиру које се може организовати зоолошки врт мало већи од  Берлинског 
зоолошког врта који је око 34 ha.  

Трећа потцелина, намене спортски центар, је потребна у одвајању становања од 
зоо врта, и ублажавању негативних утицаја на планирано породично и вишепородично 
становање.  

 
Могуће варијанте са другим наменама 
 
- спортски центар  

Могућа је варијанта да се планира већи спортски центар у трећој и првој 
потцелини  а да зоо врт се планира само у другој потцелини површине 36,21 ha. 
Могућа је и друга варијанта да се спортски центар планира у другој и трећој потцелини, 
а да се зоо врт предвиди само у првој потцелини површине 21 ha. 
 
- аква парк 
  На овој локацији је могуће комбиновати намену  аква парка са спортским 
центром  у првој потцелини или другој потцелини.  Предлаже се варијанта аква парка 
величине 3 ha. У овом предлогу зоолошки врт је мање величине и формира се у другој 
или првој потцелини. 

2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
Веза ове локације са градом је на високом нивоу јер је Булевар војводе Степе 

одлично повезан са градском уличном мрежом, а приступачна је и за посетиоце који би 
користили друге видове превоза (јавни градски превоз, бициклистички…). 
Изградњом целог Булевара Европе и планиране саобраћајнице на југозападном делу, 
атрактивност локације бићи на још вишем нивоу с обзиром на одличну саобраћајну 
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повезаност локације са градском уличном мрежом Новог Сада, Државним путем II реда 
Р-130 и Аутопутем Е-75. 

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
Планирана намена локације је спортски центар према Генералном плану, и 

налази се у мрежи спортско-рекреационих центара Новог Сада (Студија спорта - 
Документациона основа Генералног плана града Новог Сада). 
  Студијом  зелених и рекреативних површина  је посебно  истакнут значај 
Мајевице  као локације намењене спорту и рекреацији.  

 
Терен средње погодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                  

1-2 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката уобичајене конструкције. 
 
Неповољност постојећег коришћења је да се користи за потребе војске. 

4.  Компатибилност са суседним наменама 
У непосредном окружењу  јужно се налази пословање  и вишепородично 

становање северно од  Булевар војводе Степе. Планом детаљне регулације простора 
северно од Булевара војводе Степе планира се на преосталом неизграђеном  простору  
пословање, породично становање и вишепородично становање. Са источне стране 
локација се граничи са пословањем на улазним правцима уз Булевар Европе, намена 
према Генералном плану, простор је углавно неизграђен и нема важећи план. Са 
северне и источне стране се граничи са неизграђеним простором и озелењеном,  који је 
према Генералном плану намењен пословању на улазним правцима.  

У близини је породично становање на Авијатичарском насељу и вишепородично 
становање на Бистрици  и Детелинари.  
Повољности окружења: 

Пословање на улазним правцима са северне и источне стране је неизграђен и 
озелењен простор , и наставља се на планиран парк и зеленило и пољопривредне 
површине   ван границе грађевинског рејона.  
 

Спортски центар је најпожељнији садржај уз зоолошки врт, јер доприноси 
активном коришћењу простора, уз додатне угоститељске објекте који би били у 
функцији и посетиоца зоо врта и спортских садржаја.  
 
Неповољности окружења: 

Зоолошки врт  може имати лош утицај на вишепородично становање, и на 
становање уопште. Објекти се морају одмаћи ка дубини парцела, а у зони ка становању 
да се планира само парковски део, или спортски центар.  
- Планирано пословање на улазним правцима са северне стране одвојиће ЗОО врт од 
границе грађевинског подручја и планираног парка, и зеленила ван градског 
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грађевинског земљишта. Ово онемогућава да је што више уклопљен у природни 
амбијент. 
 

5.  Услови  реализације  
- планска документација 

Неопходна је израда планске документације. 
 

- постојећа парцелација и власништво 
Неопходан је договор са војском око власништва земљишта, јер је она једини 

корисник.  
  

- опремљеност инфраструктуром 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром веома повољна.   
Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом  

доста повољна. 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан и 
покривен линијама  јавног превоза.  

- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама. 

-  Намена према Генералном плану у складу са предлогом намене анализе. 
-  Све инсталације су у непосредној близини, око 300м удаљеност. 
- Један је корисник свих парцела. 
неповољности локалитета: 
 
-  Корисник је војска 
-  Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, у просеку један и по 
метар. 

-  Близина вишепородичног становања  и породичног становања са јужне стране. 

2.2.   Локација 2. – Мајурска ада 

2.2.1. Увод  
 Локација се налази на крајњем истоку града  у оквиру градског грађевинског 
рејона, јужно од аутопута Е-75 и на обали Дунава. Граница градског грађевинског 
рејона представља границу Мајурске аде са северне, источне и јужне  стране. Субић 
дунавац  је у непосредном окружењу   Мајурске аде са источне и северне стране.  
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2.2.2. Важећа   планска  документација 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру специјалне 

намене.  
 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
нема важећи план детаљне регулације за ово подручје, али урађен је   Програм  за 
израду плана детаљне регулације простора "Мајурска ада" у Новом Саду који није 
наставио процедуру, и саобраћајно решење из програма је коришћено у анализи. 

2.2.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
У анализи ове локације је предложено да се формира зоолошки врт  у првој 

етапи   величине 10 ha и у другој етапи 38,56 ha, и  да се формира у трећој етапи до 75 
ha (регионални зоолошки врт),  где је трећа етапа око 29,55 ha. Друга и  трећа етапа 
могу представљати и самосталну варијанту стандардног зоолошког врта. 
 

Анализирана локација за зоолошки врт је површине 75 ha, а анализирано 
подручје "Мајурске аде" је површине 290 ha. Предложена прва етапа величине 10 ha 
одређена је  постојећом парцелацијом, и у првој етапи  представљена је величина 
комплекса Београдског зоолошког врт од 7 ha. Графички је представљен и комплекс 
који је величине Берлинског зоолошког врта око 34 ha.   

 
 

Предложене су  варијанте са другим наменама на подручју "Мајурске аде": 
 

- варијанта са хиподромом  и комплексом градског фудбалског стадиона. 
 

Комплекс хиподрома је предложен до 85,65 ha нето, а комплекс спорског центра 
са градским фудбалским стадионом 56,63 ha нето.   

Предложене варијанте су дате оријентационо, могу се просторно и другачије 
организовати. Једина препорука  је да се хиподром и зоолошки врт не смештају уз 
аутодром.  

Шире подручје  излази на Дунав тако да је најбоље планирати и садржаје везане 
за спортове на води, и допуњавајуће намени хиподрома, остало подручје се може 
користити као спортско-рекреативно подручје, са забавним и угоститељским 
садржајем, а потпуно је компатибилно уклапање са туристичким садржајем, што може 
додатно активирати овај простор.  Ужи комплекс хиподрома може бити површине  од 
35 ha. 
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2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Иако је тренутно ова локација потпуно инфраструктурно, а посебно саобраћајно 
неопремљена, планиране поменуте саобраћајнице ће у великој мери утицати на 
атрактивност ове локације. Њиховом изградњом "Мајурска ада" биће директно 
повезана са уличном мрежом Новог Сада и Петроварадина, а на свега 500 m ка северу 
планирана је саобраћајна петља која ће омогућити повезаност ове локације са 
аутопутом Е-75.  

Не треба занемарити отвореност предметног простора према Дунаву те 
могућност приступања овој локацији путничким бродовима.  
 

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 

Планирана намена локације је специјална намена према Генералном плану. 
 
Повољност локације: локација је неизграђена. Западни део "Мајурске аде" у величини 
око 81.30 ha покривен је шумом меких лишћара, махом тополе. Корисник овог 
простора је ЈП "Војводинашуме". Шума представља компатибилну намену са 
зоолошким вртом и најпожељнију намену у окружењу.  Више од ½ целог простора 
корисник  је пољопривредно добро "Слога" из Каћа. То су углавном њиве друге и треће 
класе засађене житарицама. 
Неповољност локације: 

Планирана намена локације је специјална намена према Генералном плану. 
  Према категоријама погодности терен је непогодан за градњу. Оријентационо 
дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено дозвољено оптерећење 
подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, неосетљивих на 
слегање. Јужни део простора је  испресецан је мрежом мелиорационих канала који 
функционишу у оквиру мелиорационог слива Ратно острво, а њихов корисник је ВП 
"Шајкашка" из Новог Сада. Површина простора који користи "Шајкашка" износи   
34,68 ha. 

4.  Компатибилност са суседним наменама 
 У непосредном окружењу  јужно се налази Дунав који доприноси атрактивности 
ове локације и могућност организовања водених спортова. Са источне стране локација 
се граничи са заштитним зеленилом које је одваја од површина за хидротехничке 
захвате.  
 Са северне и источне стране се граничи са Субић дунавцем и даље 
пољопривредним земљиштем.  
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Повољности окружења: Намене  у окружењу: заштититно зеленило, Субић дунавац и 
пољопривредно земљиште, су  потпуно компатибилне са наменом зоолошког врта. 
Садржај аутопута у близини доприноси коришћењу локације. 
Субић дунавац и Дунав носе изузетни туристички потенцијал. 

5.  Услови   реализације  
- планска документација 
 Неопходна је израда планске документације и измена Генералног плана. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 
 Мали је број корисника земљишта на овом простору. Парцеле су велике. 
Претежни корисници су: Корисник западног  дела "Мајурске аде" у величини око           
81,30 ha је ЈП "Војводинашуме". Више од ½ целог простора корисник  је 
пољопривредно добро "Слога" из Каћа. Површина простора који користи ВП 
"Шајкашка" износи   34,68 ha. 
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 

мрежом неповољна, потребна су велика улагања. 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром неповољна, потребна су велика улагања. 
- потребно је зацевити део отворених мелиорационих канала, изградити локални 

пречистач отпадних вода (уз претходно прибављену сагласност ЈКП “Водовода 
и канализације“) 

- потребно је насути терен у просеку за око два метра. 
 
Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- У близини аутопута Е-75, а на свега 500 m ка северу планирана је саобраћајна петља 
која ће омогућити повезаност ове локацијије са аутопутем Е-75. 

- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама. 

-  Намене у окружењу су компатибилне са зоолошким вртом. 
-  Мали број  корисника парцела, већи део у државном власништву. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Генералним планом је овај простор планиран за специјалну намену. 



 124

-  Према категоријама погодности терен је непогодан за градњу. Оријентационо 
дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено дозвољено оптерећење 
подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, неосетљивих на 
слегање. 

- Читав простор испресецан је мрежом мелиорационих канала који функционишу у 
оквиру мелиорационог слива Ратно острво. 

- Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом врло 
неповољна и захтевала би изузетно велика финансијска улагања. Потребно је 
изградити: доводник воде дужине преко 3 km, локални пречистач отпадних вода и 
насути терен у просеку за око два метра. 

2.3.   Локација 3. – Каменичка ада 

2.3.1. Увод  
 Локација се налази на обали Дунава  у оквиру грађевинског рејона града Новог 
Сада. Каменичка ада  је речно острво, насуто сталним радом тока Дунава, регулисањем 
пловидбеног пута и његовим одржавањем у овом веку нашло се на левој, новосадској 
обали. Каменичка ада по величини спада у највећа острва на току Дунава кроз 
територију града. 
 
Северно од локације налазе се насеља Телеп и Адице, са источне стране се налази 
Рибарско острво, а североисточно је  простор бродоградилишта и Штранд-морнарице. 
Западно налази се подручје Камењар, које се налази изван градског грађевинског 
рејона.  
  У непосредној близини ове локације северно  налази се велики број булевара 
(Булевар цара Лазара, Булевар Европе, Сомборски Булевар и Булевар деспота Стефана), 
који доприносе атрактивности ове локације. 
 

2.3.2. Важећа планска документација 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  

туристичко-спортско-рекреативне површине. 
 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
 
Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
 

 
КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА 

Делимична пренамена постојеће шуме у шума-парк без значајнијег смањења 
укупног постојећег квантума зеленила и уз знатније увођење туристичко-спортско-
рекреативно-забавних садржаја, нарочито у источном делу аде представља основни 
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принцип у организацији простора Каменичке аде. Изградња садржаја комерцијално-
пословног центра, комплекса хотела, марине и сл.уз постојећу и планирану 
саобраћајницу условљена је и насипањем (путем касета) средишњег дела аде, а самим 
тим и променом карактера и начина озелењавања овог простора (изградња планираних 
садржаја у шума-паркуса дуговечним врстама стабала). Делимично насипање терена 
условљава се ради заштите од високих вода Дунава тако да се предвиђени садржаји не 
користе само сезонски већ да буду приступачни будућим корисницима преко целе 
године. 

Западни део аде задржаће постојећу нивелацију, а самим тим и карактер 
постојеће вегетације и планира се претежно за потребе пасивне рекреације. 

Веслачка стаза планира се као затворени акваторијум са могућношћу 
контролисања нивоа воде у њему. Обале овог вештачког воденог полигона прилагођене 
су планираним садржајима који на њега излазе. Градско купалиште лоцирано је на 
једино могуће место, између насипа и веслачке стазе, док се комерцијална купалишта 
планирају на Дунаву у западном делу аде и у оквиру веслачке стазе. Потреба да се 
простор Каменичке аде користи преко целе године или у што дужем периоду налаже и 
планирање што разноврснијих садржаја (који недостају граду а неће се негативно 
одразити на потребан и најадекватнији начин коришћења саме аде) са задовољавајућим 
капацитетима за већи број посетилаца (30000 - 50000). Из тих разлога је повећана 
изградња појединих простора, а самим тим и коефицијент искоришћења земљишта. 
Објекти се претежно планирају спратности П+Пот., док су у зони комерцијалног центра 
П+1+Пот. Главна туристичка марина планира се уз постојећи канал Шодрош и за њену 
реализацију неопходно је знатније обликовање (ископавање) обале како аде, тако и 
Рибарског острва. 

Постојећа конфигуарција терена, западног дела аде уз одбрамбени насип, траса 
постојеће саобраћајнице, а самим тим и најближа веза са другим деловима града, 
непостојање знатнијег зеленог фонда (већа могућност прилагођавања простора 
планираним садржајима) - опредељују резервисање овог простора за изградњу 
специфичних рекреативно-забавних целина које град до сада нема (ауто-биоскоп и 
луна-парк). Најкраћим саобраћајним повезивањем постојећег пута на ади и пута за 
Рибарско острво (преко канала Шодрош - насип који раздваја веслачку стазу и марину) 
Каменичка ада ће се уклопити у постојеће ткиво града. Планирањем већег броја 
разноврсних, претежно комерцијално-пословно-туристичких садржаја и аутоматским 
прикључењем знатног броја посетилаца на простор аде условљава се планирање ширег 
и разноврснијег саобраћајног асортимана превоза како до саме аде, тако и по ади. 
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2.3.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
Анализирана локација је површине 178,39 ha бруто. Комплекс излази на Дунав. 
У анализи ове локације је предложено да се формира зоолошки врт  у првој 

етапи   величине 19 ha и у другој етапи до 61 ha. (регионални зоолошки врт),  где је 
друга  етапа око 42 ha. Прва  или друга  етапа могу представљати и самосталну 
варијанту мањег или стандардног зоолошког врта. 

 
Етапа 1 може представљати етапу већег зоо врта или самосталну варијанту 

мањег  зоо врта од 19 ha, и  у оквиру ње приказана је величина комплекса зоо врта у 
Београду око 7 ha. Етапа 1 се може поделити и мање потцелине по потреби, може се 
кренути и од 7 ha, и даље ширити комплекс.  Етапа  2 може представљати другу  етапу 
већег зоо врта или самосталну варијанту стандардног  зоо врта од 42 ha,  у оквиру које 
се може организовати зоолошки врт већи од Берлинског зоолошког врта који је око                 
34 ha.  

 
Могуће варијанте са другим наменама 
- спортски центар  
- аква парк. 

На овој локацији је могуће комбиновати намену  аква парка са спортским 
центром  у простору предложене прве етапе или друге етапе.  Предлаже се варијанта 
аква парка величине 3 ha. У овом предлогу зоолошки врт је мање величине и формира 
се у просторној целини предложене друге или прве етапе. 
 
- са наменама према Регулационом плану Каменичка ада: 

Предлог зоолошког врта уклопљен је у планирано просторно решење дато  
планом, и преостали простор обухваћен анализом који није намењен зоолошком врту 
намењен је према наменама важећег Регулацоног плана: градско купалиште, тениски 
центар, комплекс хотела са бунгаловима, комплекс сојеница, комерцијални пословни 
центар, комплекс управе аде, комплекс рекреативног центра,  градска марина, парк 
сквер и друго. 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Ово подручје је изузетно атрактивно посматрајући са аспекта саобраћаја, јер се 
налази у непоседној близини четири булевара који пружају одличну приступачност 
овој локацији из било којег дела града Новог Сада. 
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Изградњом планираног моста преко дунавца "Шодрош" ова веза биће још 
квалитетнија, а омогућиће се и боља веза са овим простором пешацима и 
бициклистима. 

Изградњом планиране марине у источном делу овог подручја, постојаће 
могућност приступања овој локацији чамцима и бродицама са Дунава.  

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 Планирана намена локације према Генералном плану је намена  туристичко-
спортско-рекреативне површине. Регулационим планом Каменичке аде су детаљно 
разрађене намене у складу са Генералним планом  
 
Повољност локације: локација је неизграђена. Већи део "Каменичке  аде" у величини 
око 100 ha покривен је шумом меких лишћара, махом тополе. Корисник овог простора 
је ЈП "Војводинашуме". Шума представља компатибилну намену са зоо вртом.   
 
Неповољност локације: 

- Каменичка ада је простор намењен спортско рекреативним и туристичким 
садржајима градског нивоа који се не могу лоцирати на неким другим 
просторима у граду. Као што за ЗОО врт треба уважавати неопходне услове за 
лоцирање, тако треба имати у виду да је Ада једина локација за садржаје: 
веслачке стазе, једриличарског клуба, нове градске плаже, кајака, ски-жичаре 
итд.; 

- дужина веслачке стазе условљава формирање две целине ЗОО – врта што je 
посебна неповољност у просторној организацији; 

- ограђивањем већег дела Каменичке аде доводи се у питање укупан концепт 
коришћења који је у том случају са контролисаним режимом;  

- пошто је један од основних услова да се објекти за животиње морају дићи на 
коту терена која није плављена, терен Каменичке аде (јужно од веслачке стазе) 
потребно је насути песком од 2,0 до 5,0 m и изградити одбрамбени насип од 
високих вода. Висина насипања је директно везана за коту воде веслачке стазе, 
која ће бити позната тек након израде студије акваторија веслачке стазе. На 
рефулисаном песку могуће је само дубинско сађење топола и насипање плодне 
земље у слоју од 40 cm. Насипање захтева проређивање постојећих топола које 
резултира смањењем висине крошњи. У првој фази, за цео простор, потребно је 
дуж целе обале у дужини од 3,5 km подићи насип висине 3,5 m на коту 81,20 m. 
Насип би се градио на самој обали Дунава што би отежало формирање градске 
плаже. Ови технички услови могу знатно да промене природне и пејзажне 
карактеристике Каменичке аде;  

- неповољне климатске карактеристике, мразиште, магла;  
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4.  Компатибилност са суседним наменама 
Локација се налази на обали Дунава  у оквиру грађевинског рејона града Новог 

Сада. Каменичка ада  је речно острво. Северно од локације налазе се насеља Телеп и 
Адице, са источне стране се налази Рибарско острво, а североисточно је  простор 
бродоградилишта и Штранд-морнарице. Западно налази се подручје Камењар, које се 
налази изван грађевинског подручја.  

У непосредној близини ове локације северно  налази се велики број булевара 
(Булевар цара Лазара, Булевар Европе, Сомборски Булевар и Булевар деспота Стефана), 
који доприносе атрактивности ове локације. 
 
 
Повољности окружења:  

- Дунав носи изузетни туристички потенцијал, и даје атрактивност намени 
садржаја, али доноси  неповољне климатске карактеристике мразиште, магла;  

- Штранд Морнарица је допуњавајућа са планираним спортским и рекреатвним 
садржајима. 

 
Неповољности окружења: 

- близина индивидуалног становања северно од насипа (проширење Адица до 
Телепа);  

5.  Услови   реализације  
- планска документација 
Неопходна је израда планске документације. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 
 Мали је број корисника земљишта на овом простору. Парцеле су велике. 
Корисници су: 
 ЈП "Војводинашуме" и ВП "Шајкашка". 
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом 

релативно повољна. Потребно је изградити: доводник воде дужине око 200 m и 
канализациони цевовод дужине око 200 m да би се стекли услови за опремање 
локалитета. Највећа инвестиција било би насипање терена у висини од 2,5 до чак 5,0 m.  

Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром веома повољна. Постојеће примарне 
инсталације налазе се у непосредној близини локалитета, а својим капацитетом могле 
би опслужити будуће садржаје. Ограничавајући фактор за ову локацију представља 
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прелазак далековода преко једног дела простора, међутим, сама величина простора је 
довољна са смештај свих планираних садржаја.   

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
-  Ово подручје је изузетно атрактивно посматрајући са аспекта саобраћаја, јер се 
налази у непоседној близини четири булевара који пружају одличну приступачност 
овој локацији из било којег дела града Новог Сада, планирана веза мостом са 
Рибарским острвом и планирана градска марина доприносе атрактивности ове 
локације. 

- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама. 

-  Мали број  корисника парцела, већи део у државном власништву. 
 
неповољности локалитета: 
 
-  Највећа инвестиција било би насипање терена у висини од 2,5 до чак 5,0 m. 
-  Близина индивидуалног становања северно од насипа (проширење Адица до Телепа);  
-  Каменичка ада је простор намењен спортско рекреативним и туристичким 
садржајима градског нивоа који се не могу лоцирати на неким другим просторима у 
граду. Као што за ЗОО врт треба уважавати неопходне услове за лоцирање, тако 
треба имати у виду да је Ада једина локација за садржаје: веслачке стазе, 
једриличарског клуба, нове градске плаже, кајака, ски-жичаре итд.; 

2.4. Локација 4. –северно од аутопута E-75 

2.4.1. Увод  
 Локација се налази изван грађевинског подручја,  северно  од границе 
грађевинског подручја у непосредној близини,  и северно од   аутопута Е-75. Ова 
локација ослања се на стари Каћки пут на западу и некатегорисану саобраћајницу на 
северу. Налази се у близини планиране саобраћајне петље на аутопуту. Ова локација је 
обухвата простор катастарске општине Нови Сад III  и   катастарске општине Каћ. 
  Обухваћени простор и околина  се може сврстати у  ловно подручје ситне 
дивљачи, са приоритетом у повећању шумовитости приобаља (шуме Подунавља). 

Изузетно атрактиван положај, посебно атрактиван због   прикључка на аутопут 
Е-75 који се налази непосредно уз посматрану локацију, и положаја уз саму границу  
грађевинског подручја Новог Сада. 
 

2.4.2. Важећа   планска  документација 
Према Предлогу Просторног  плана Града Новог Сада (у процедури) намена је 

шума и шумско земљиште 
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План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања)-
обухвата простор шире анализе. 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања) – према 

плану простор у анализи обухвата  површине КО Каћ  изван грађевинских подручја, 
које су намењене постојећим шумама и шумском земљишту и намена – планирано за 
пошумљавање. 

 
 
 

Туристичко-рекреативни локалитети 
У окружењу мотела са пумпом "Минут-мајур" и укрштања одбрамбеног насипа 

и шумског појаса са аутопутом, испод којег је пролаз за дивљач, планира се изградња 
петље "Нови Сад југ" са везом ка путевима М-7 и М-21. То ће омогућити приступ до 
површина које се планирају за туристичко-рекреативну намену. 

Планира се кружна рекреативна стаза по насипу и поменутим атарским 
путевима до периферије насељеног места. 

Кружном, рекреативном бициклистичком стазом по постојећим путевима 
планира се повезивање поменутих шумских и рекреативних локалитета изван 
грађевинских подручја са центром Каћа и његовим парковским и спортско-
рекреативним комплексима. Та стаза ће за прелаз аутопута користити натпутњак 
планиране петље, а њену наплатну рампу за приступ туристима у транзиту. С друге 
стране, стаза ће користити контакт са планираном бициклистичком стазом дуж Старог 
каћког пута за најбржу везу са Новим Садом. Огранак рекреативне стазе од Старог 
каћког пута у правцу северозапада, по постојећем насипу и по атарском путу дуж 
границе катастарских општина Каћ и Нови Сад III, омогућиће везу са Немановцима и 
Пејићевим салашима, па тиме постати сегмент "зелених стаза" око града. 
 
 

2.4.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 326,88 бруто и предлажу се две варијанте 
површине. У анализи ове локације је предложено да се формира зоолошки врт  у првој 
варијанти величине 34 ha и у другој варијанти  25,7 ha. Варијанте могу представљати и 
етапе регионалног зоолошког врта, спајањем обе варијанте добија се површина око 59,7 
ha. Прва и друга варијанта представљају самосталну варијанту стандардног зоолошког 
врта. 

Варијанта 1 може представљати етапу већег зоо врта или самосталну варијанту 
стандардног зоо врта од 34,8 ha, и у оквиру ње приказана је величина комплекса зоо 
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врта у Београду око 7ha. Варијанта 1 се може поделити и на  мање потцелине по 
потреби, може се кренути и од 7 ha, и даље ширити комплекс. Реализација комплекса 
може укључити само пољопривредним површинама које користе приватна лица, а 
реализацијом целе варијанте 1 укључује се и део земљишта Института за тополарство и 
једна парцела Војводина шума. Ова варијанта 1 је сличне величине као комплекс   
Берлинског зоолошког врта који је око 34 ha. 

  Варијанта 2 може представљати другу  етапу већег зоо врта или самосталну 
варијанту стандардног  зоо врта од 25,7 ha.  

 
 

Могуће варијанте са другим наменама 
-аква парк  са спотрским центром 

На овој локацији је могуће комбиновати намену  аква парка са спортским 
центром  у простору предложене прве етапе или друге етапе.  Предлаже се варијанта 
аква парка величине 3 ha. У овом предлогу зоолошки врт је мање величине и формира 
се у просторној целини предложене прве или другој  варијанти. 
 

2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
Ова локација саобраћајно је повезана само са насељем Каћ, али изградњом 

надвожњака преко аутопута Е-75, оствариће се одлична саобраћајна веза са Новим 
Садом. Ова веза омогућиће вишеструко краћи пут и времена доласка и одласка до 
Новог Сада у односу на садашњу саобраћајну везу. 

Близина аутопута Е-75 овој локацији даје још већу атрактивност, тако да ће се 
након изградње петље (која се налази у близини предметне локације), створити услови 
за приступ овој локацији директно са аутопута Е-75. 

Повезаност линијама јавног градског превоза ова локација није директно 
покривена, али је могуће је увођење нових линија када се укажу потребе за њима. 

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
Простор обухваћен  широм и ужом границом анализе намењен је постојећим шумама и 
шумском земљишту и намена – планирано за пошумљавање и пољопривредно 
земљиште. 
 
Повољности локације:  
Зоолошки вртови треба да се налазе у већим зеленим површинама, потребно је да се 
они потпуно издвоје од града због међусобних утицаја једних на друге. 
Пољопривредно земљиште и шумско земљиште је погодно као намена, јер се лако 
може привести намени зоо врта. 
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Неповољности локације: 
 
Локација је намењена  заштитним шумама и огледним шумама, посебно у веријанти 2, 
које представљају сегмент северног полукружног коридора (зелени прстен града), а за 
зоо врт планира се други тип високог зеленила који садржи разноврсније биљке.   
 

Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                 
1,5-0,5kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 

4.  Компатибилност са суседним наменама 
У непосредном окружењу  се налази постојеће и планиране шуме, обрадиво 

земљиште, пашњаци, зона Црни вир са салашима, рекреацијом, и рибњаком  и аутопут 
Е-75.  Планирани су туристичко-рекреативни локалитети у непосредном окружењу, 
атрактивне туристичке садржаје уз аутопут; с обзиром да се планира кружна 
рекреативна стаза по насипу и поменутим атарским путевима до периферије насељеног 
места, перспективно је да се уреди за маратон, јахање, бициклизам, мото-трке и сл; 
препоручује се намена услуга путницима у транзиту са рекреацијом (чарда и рибњак, 
коњички клуб и ергела, хиподром, зоолошки врт, ловачки дом и стрелиште, картинг-
стаза, аутодром, бициклистички клуб и скејт-парк, велодром…). 
 
Повољности окружења: Намене шуме, пашњаци, зона Црни вир и обрадиво земљиште  
су  потпуно компатибилне са наменом зоо врта., и доприносе стварању природног 
амбијента који би допринео   коришћењу ове локације, као и аутопут Е-75 који 
доприноси приступачношћу ове локације. 
Планирани туристичко-рекреативни локалитети у непосредном окружењу, доприносе 
атрактивности ове локације, и одличан су туристички потенцијал.  

5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 
Неопходна је израда планске документације за предложене намене. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 

У првој варијанти издваја се већи број парцела. Власници највећег броја парцела 
су приватна лица, а  мањег дела Република Србија где су корисници локације  су 
Институт за тополарство и  ЈП Војводине шуме. 

У другој варијанти издваја се мањи број парцела. Корисник локације је ЈП 
Војводине шуме 
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- опремљеност инфраструктуром 
-  Локалитет је релативно повољан са аспекта опремања водоводном и канализационом 
мрежом. Снабдевање водом решило би се повезивањем на постојећи доводник воде 
за насеље Каћ. Одвођење отпадних вода условљено је реализацијом централног 
пречистача.  

- Насипање локалитета у просеку за око један и по метар. 
-  Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  повољна 
јер се у на самом подручју налази далековод 20 kV са ког се може извршити 
снабдевање локалитета ел.енергијом. Међутим, ограничавајући фактор представља 
прелазак далековода преко једног дела простора, тако да изградња на том делу 
локалитета није могућа. 

- Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом инфраструктуром 
локација је врло неповољна. 

 
Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан. 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама: са аква парком и спортским теренима. 

- планирани су туристички локалитети у близини што доприноси атрактивности 
коришћења намене анализе Зоо врта 

- Намене шуме, пашњаци, зона Црни вир и обрадиво земљиште  су  потпуно 
компатибилне са наменом зоо врта., и доприносе стварању природног амбијента који 
би допринео   коришћењу ове локације, као и аутопут Е-75 који доприноси 
приступачношћу ове локације. 

-  Локалитет је релативно повољан са аспекта опремања водоводном и канализационом 
мрежом.  

- Изузетно повољан аспект је да би се снабдевање водом решило повезивањем на 
постојећи доводник воде за насеље Каћ. Одвођење отпадних вода условљено је 
реализацијом централног пречистача.  

- Насипање локалитета у просеку за око један и по метар. 
-  Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  повољна  
 
неповољности локалитета: 
- У првој варијанти издваја се већи број парцела.Власници највећег броја парцела су 
приватна лица, а мањег дела Република Србија где су корисници локације  су 
Институт за тополарство и  ЈП Војводине шуме. 

- Локација је намењена  заштитним шумама и огледним шумама, посебно у веријанти 
2, које представљају сегмент северног полукружног коридора (зелени прстен града), а 
за зоо врт планира се други тип високог зеленила који садржи разноврсније биљке.   

- Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом инфраструктуром 
локација је врло неповољна. 
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2.5.  Локација 5. – Каћ-северно од аутопута Е-75 

2.5.1. Увод  
Локација се налази изван градског  грађевинског подручја,  североисточно  од 

границе градског грађевинског рејона у непосредној близини,  и северно од   аутопута 
Е-75 уз постојећи Каћки насип . Ова локација ослања се на стари Каћки пут на западу и 
некатегорисану саобраћајницу на северу.Налази се у близини планиране саобраћајне 
петље на аутопуту. Ова локација је простор катастарске општине Каћ, која припада 
функционалном подручју Новог Сада као макрорегионалном центру. 
 Обухваћени простор и околина  се може сврстати у ратарско-сточарско подручје 
(преовлађује плодно земљиште без већих ограничења за интензивну обраду и 
наводњавање) и ловно подручје ситне дивљачи, са приоритетом у повећању 
шумовитости приобаља (шуме Подунавља). 

Изузетно атрактиван положај, посебно атрактиван због прикључка на аутопут  
Е-75 који се налази непосредно уз посматрану локацију, и положаја уз саму границу  
градског грађевинског земљишта Новог Сада. 
 

2.5.2. Важећа   планска  документација 
Према Предлогу Просторног  плана Града Новог Сада (у процедури) 

пољопривредно земљиште 
План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања) 

  
• Извод из  важећег урбанистичког плана: 

План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања) – према 
плану простор у анализи обухвата  површине КО Каћ  изван грађевинских подручја, 
које су намењене туристичко-рекреативном локалитету, намени пашњаци и трстици и 
обрадивом земљишту.  

 
Туристичко-рекреативни локалитети 

У окружењу мотела са пумпом "Минут-мајур" и укрштања одбрамбеног насипа 
и шумског појаса са аутопутом, испод којег је пролаз за дивљач, планира се изградња 
петље "Нови Сад југ" са везом ка путевима М-7 и М-21. То ће омогућити приступ до 
површина које се планирају за туристичко-рекреативну намену, и то: 
- пашњак који је коришћен као позајмиште песка (парцела број 5424), површине                  
8,67 ha, удаљен је 200 m од аутопута у правцу севера; повезан је атарским путевима  
- дужине 2,4 km са планираним забавно-рекреативним парком у Каћу (на североистоку) 
и дужине 1,7 km са старим Каћким путем (на северозападу); у његовом суседству су: 
други пашњак (парцела број 5425 од 11,30 ha), два мелиорациона канала, насип, 
шумско земљиште (6,20 ha) и њива III класе (33 ha); изградњом пута дужине 80 m до 
везе путева М-7 и М-21, ова локација би постала повољна за атрактивне туристичке 
садржаје уз аутопут; с обзиром да се планира кружна рекреативна стаза по насипу и 



 135

поменутим атарским путевима до периферије насељеног места, перспективно је да се 
уреди за маратон, јахање, бициклизам, мото-трке и сл; препоручује се промена намене 
поменутог пашњака ради пружања услуга путницима у транзиту, а које би се 
комбиновале са рекреацијом (чарда и рибњак, коњички клуб и ергела, хиподром, 
зоолошки врт, ловачки дом и стрелиште, картинг-стаза, аутодром, бициклистички клуб 
и скејт-парк, велодром…); ради обезбеђења потребне површине комплекса (до 60 ha),  
могућа је промена намене и на површинама суседног пашњака на северу и обрадивог 
земљишта на истоку. 
 

Кружном, рекреативном бициклистичком стазом по постојећим путевима 
планира се повезивање поменутих шумских и рекреативних локалитета изван 
грађевинских подручја са центром Каћа и његовим парковским и спортско-
рекреативним комплексима. Та стаза ће за прелаз аутопута користити натпутњак 
планиране петље, а њену наплатну рампу за приступ туристима у транзиту. С друге 
стране, стаза ће користити контакт са планираном бициклистичком стазом дуж Старог 
каћког пута за најбржу везу са Новим Садом. Огранак рекреативне стазе од Старог 
каћког пута у правцу северозапада, по постојећем насипу и по атарском путу дуж 
границе катастарских општина Каћ и Нови Сад III, омогућиће везу са Немановцима и 
Пејићевим салашима, па тиме постати сегмент "зелених стаза" око града. 

2.5.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 88,99 ha бруто. У оквиру комплекса 
предложене су анализом  две намене: западно од планиране везе путева М-7 и М-21 је  
намена зоолошки врт  површине 80ha,  а источно  намена  трговина, спорт и рекреација, 
угоститељство  површине око 4 ha. 

Намена зоолошког врта дата је у две варијанте. 
У анализи ове локације је предложено да се формира зоолошки врт  у првој 

варијанти величине 47,21 ha и у другој варијанти 32,86 ha. Варијанте могу 
представљати и етапе регионалног зоолошког врта,  спaјањем обе варијанте добија се 
површина око 80 ha. Прва  и  друга  варијанта  представљају  самосталну варијанту  
стандардног зоолошког врта. 

Варијанта  1 може представљати етапу већег зоо врта или самосталну варијанту 
стандардног  зоо врта од 47,21 ha, и  у оквиру ње приказана је величина комплекса зоо 
врта у Београду око 7 ha. Варијанта 1 се може поделити и на  три етапе према 
парцелацији, може се кренути и од 8,66 ha, и даље ширити комплекс.  

  Варијанта 2 може представљати другу  етапу већег зоо врта или самосталну 
варијанту стандардног  ЗОО врта од 32,86 ha. Ова варијанта 2 је сличне величине као 
комплекс Берлинског зоолошког врта који је око 34 ha. 
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- Прва варијанта  комплекса  ЗОО врта је површине 47,21 ha.   
- Друга варијанта је површине 32,86 ha.   
 
Могуће варијанте са другим наменама 
- аква парк  

На овој локацији је могуће комбиновати намену  аква парка са спортским 
центром у подцелини западно или  у варијaнти 1 или варијанти 2. Предлаже се 
варијанта аква парка величине од 3 ha. 

 
-хиподром 
  Хиподром се може планирати уместо  варијанте 2 ЗОО врта 32,86 ha, а може и у 
варијанти 47,21 ha. 

2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
Велика атрактивност ове локације може се очекивати изградњом надвожњака 

односно денивелисаним укрштањем старог Каћког пута са аутопутем Е-75, чиме ће се 
остварити одлична саобраћајна веза са Новим Садом. Директна саобраћајна веза овог 
простора са Новим Садом тренутно не постоји јер не постоји денивелисани прелаз 
Старог каћког пута преко аутопута Е-75.   

Прикључак са аутопутем Е-75 планиран је изградњом саобраћајне петље која се 
налази непосредно уз посматрану локацију. 
 

На приближно 1000 m од северног дела предметне локације саобраћа велики 
број линија јавног приградског превоза путника. 

Локалитет се налази у планираној мрежи бициклистичких стаза које чине 
сегмент  "зелених стаза" око града. 

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
Планирана намена  Туристичко-рекреативни локалитети  
 
- пашњак који је коришћен као позајмиште песка (парцела број 5424), површине                 
8,67 ha, удаљен је 200 m од аутопута у правцу севера; повезан је атарским путевима - 
дужине 2,4 km са планираним забавно-рекреативним парком у Каћу (на североистоку) и 
дужине 1,7 km са старим Каћким путем (на северозападу); у његовом суседству су:  
други пашњак (парцела број 5425 од 11,30 ha), два мелиорациона канала, насип, 
шумско земљиште (6,20 ha) и њива III класе (33 ha); изградњом пута дужине 80 m до 
везе путева М-7 и М-21, ова локација би постала повољна за атрактивне туристичке 
садржаје уз аутопут; с обзиром да се планира кружна рекреативна стаза по насипу и 
поменутим атарским путевима до периферије насељеног места, перспективно је да се 
уреди за маратон, јахање, бициклизам, мото-трке и сл; препоручује се промена намене 
поменутог пашњака ради пружања услуга путницима у транзиту, а које би се 
комбиновале са рекреацијом (чарда и рибњак, коњички клуб и ергела, хиподром, 
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зоолошки врт, ловачки дом и стрелиште, картинг-стаза, аутодром, бициклистички клуб 
и скејт-парк, велодром…); ради обезбеђења потребне површине комплекса (до 60 ha),  
могућа је промена намене и на површинама суседног пашњака на северу и обрадивог 
земљишта на истоку; 
 
Предлог анализе је у складу са наменом плана у процедури. 
 
Неповољности локације: 
  Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                  
1,5-0,5 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 

4.  Компатибилност са суседним наменама 
У непосредном окружењу  се налази постојеће и планиране шуме, обрадиво 

земљиште, пашњаци,  зона Црни вир са салашима, рекреацијом, и рибњаком, и аутопут 
Е-75.   
 
Повољности окружења: Намене шуме, пашњаци, зона Црни вир и обрадиво земљиште  
су  потпуно компатибилне са наменом ЗОО врта., и доприносе стварању природног 
амбијента који би допринео коришћењу ове локације, као и аутопут Е-75 који 
доприноси приступачношћу ове локације. 

5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 

Неопходна је израда планске документације за предложене намене. 
 

- постојећа парцелација и власништво 
 
Издвајају се 4 велике парцеле. Корисници локације су Месна заједница Каћ, Општа 
земљорадничка задруга Каћ и "Слога" АД Каћ. Парцеле у окружењу користи и  
Водопривредно друштвено предузеће Шајкашка. 
Варијанта 1: Месна заједница Каћ и Општа земљорадничка задруга Каћ   
Варијанта 2: "Слога" АД Каћ. 
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Локалитет је делимично комунално опремљен инсталацијама водоводне и 

канализационе мреже. Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском 
инфраструктуром  релативно повољна јер се у близини подручја налази далековод         
20 kV са ког се може извршити снабдевање локалитета ел.енергијом.  
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Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је неповољна због доста велике удаљености постојеће 
мреже.  

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан. 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама: са спортским, туристичким садржајима и  аква 
парком. 

-  Намена према плану  у процедури  у складу са предлогом намене анализе 
-  Намене у окружењу су компатибилне са ЗОО вртом, и доприносе стварању амбијента 
природе који доприноси коришћењу овог локалитета. 

- Све инсталације су у непосредној близини,око 400 m а повезивање је обрађено 
планском документацијом. 

-  Мали број корисника парцела(два) и мали број парцела(три). 
-  Мало насипање терена 
- Локалитет је делимично комунално опремљен инсталацијама водоводне и 
канализационе мреже.  

- Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  
релативно повољна. 

 
неповољности локалитета: 
 

Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је неповољна због доста велике удаљености постојеће 
мреже.  

2.6.     Локација 6. – Ковиљ -северно од аутопута Е-75 

2.6.1. Увод  
 Локација се налази у КО Ковиљ,  северно од аутопута Е-75 и северно од границе 
насеља Ковиљ. У Ковиљу су најпознатији  садржаји:   манастир Ковиљ из XVI века, 
који је утврђен је за непокретно културно добро од великог значаја,  и  специјални 
резерват природе "Ковиљско-Петроварадински рит" који имају утицај на могућност 
развијања туризма у осталим деловима насеља.  
 Изузетно атрактиван положај, посебно атрактиван због прикључка на аутопут  
Е-75 који се налази непосредно уз посматрану локацију, и близине границе 
грађевинског подручја и грађевинског земљишта Ковиља. У непосредној близини је 
наплатна рампа на аутопуту, и планирана радна зона у Ковиљу.  
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2.6.2. Важећа   планска  документација 
Према  Предлогу Просторног плана Града Новог Сада  анализирани простор је 

намењен за пољопривредно земљиште. 
 
• Извод из  важећег урбанистичког плана: 

 
План генералне регулације насеља Ковиљ 
 

Бржи привредни развој насеља Ковиљ оствариће се ефикаснијим коришћењем 
расположивих ресурса, првенствено квалитетног пољопривредног земљишта, 
туристичких потенцијала и радне снаге. 
 
 У пододељку "9.2. Зона аутопута" после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
 "У делу државног пута I реда Е-75 (аутопута) изнад кога пролази локални пут 
Ковиљ - Гардиновци планира се петља, док се наплатна рампа са петљом планира 
северозападно од улаза у насеље из правца Шајкаша. 
 
 
Локације на којима се врше измене и допуне плана: 
 
7. Мењају се услови регулације државног пута I реда изградњом петље, због чега се 
смањује грађевинско подручје насеља и мења се намена дела земљишта планираног за 
радну зону и пољопривредно земљиште 
10. Мења се намена површина планираних за депонију отпадака и за сточно гробље у 
пољопривредно земљиште. 
 

2.6.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
Анализирана локација је површине 43 ha бруто. 
У анализи ове локације је предложено да се формира зоолошки врт  у првој 

етапи   величине 6,90 ha и у другој етапи 4,79 ha, и  да се формира у трећој етапи до                 
43 ha.  

 Етапа 1 може представљати етапу већег зоо врта или самосталну варијанту зоо 
врта од 6,90ha као  Београдски  зоолошки врт, а  са другом етапом збирно зоо врт од 
11,69 ha (мало већи од зоо врта на Палићу), а етапа 3 је површине 31,30 ha и укупна 
површина комплекса зоолошког врта све три етапе износи 43 ha. 

 
Могуће варијанте са другим наменама 
-спортски центар  
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2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
Због близине аутопута Е-75 и постојања везе са њим (преко Државног пута II 

реда Р-122) ова локација изузетно је атрактивна са становишта саобраћајне 
приступачности. Недостатак ове локације је велика раздаљина ове локације са Новим 
Садом (око 20km) али када узмемо у обзир да ће се за савлађивање ове раздаљине 
користити аутопут и да ће временски губици бити минимални, овај недостатак 
сматрамо незнатним. 

Веза овог подручја са Новим Садом возилима јавног градског превоза путника 
додатно утиче на популарност ове локације са становишта саобраћајне приступачности. 

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
Планирана намена: пољопривредно земљиште, и за  део земљишта  мења се 

намена површина планираних за депонију отпадака и за сточно гробље у 
пољопривредно земљиште. 
 

Терен средње погодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од  
1-2kg/cm2. Могућа градња лаких објеката уобичајене конструкције. 

4.  Компатибилност са суседним наменама 
У непосредном окружењу  се налази постојеће пољопривредно  земљиште  и  

аутопут Е-75, и насеље Ковиљ са јужне стране  аутопута Е-75. 
 
Повољности окружења: Намене пољопривредно земљиште и аутопут Е-75 су  
потпуно компатибилне са наменом зоолошког врта, и доприносе коришћењу ове 
локације, као и аутопут Е-75 који доприноси приступачношћу ове локације. Ковиљ 
доприноси коришћењу ове локације, и може туристичком понудом да употпуни овај 
садржај. У непосредном окружењу уз аутопут у насељу Ковиљ су планиране радна 
зона, мешовита привредно-стамбена зона,гробље и планирана станица за снабдевање 
горивом моторних возила. 

5.  Услови   реализације  
- планска документација 
 
Неопходна је израда планске документације за предложене намене. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 

У предложеном комплексу учествује  око тридесет парцела. Већина парцела је у 
приватном власништву а само три парцеле су у власништву Републике Србије а 
корисници те три парцеле су Месна заједница Ковиљ и Општа земљорадничка задруга.  
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- опремљеност инфраструктуром 
  
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром релативно повољна јер се у близини подручја 
налази насеље Ковиљ које је комплетно опремљено.  

Ограничење представља близина аутопута односно обавезан прелаз инсталација 
преко овог значајног путног коридора 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја. 
- Намена пољопривредног земљишта  у окружењу је компатибилна са зоолошким 
вртом, и туристички потенцијал Ковиља са Ковиљско-петроварадинским ритом 
доприносе коришћењу овог локалитета, и унапређују туристичку понуду Ковиља. 

- Терен средње погодан за градњу. 
- Све инсталације су у непосредној близини, југозападно од подручја, у насељу Ковиљ 
које је удаљено 200 метара од локалитета, постоји комплетно изграђена 
инфраструктура. 

 
неповољности локалитета: 
 
-  Великог броја парцела су у  приватној својини, а три велике парцеле су у власништву 
Републике Србије. 

- Недостатак ове локације је велика удаљеност ове  локације од Новог Сада (око                   
20 km) 

- Највећи проблем је решавање одвођења отпадних вода с обзиром да не постоји 
канализациони систем у насељу. 
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2.7.  Закључак анализе за избор  локације за зоолошки врт 

 
У анализи је обрађено шест  локација за зоолошки врт. Свих шест  локација је 

изабрано прво на основу критеријума да је што више уклопљен у природни амбијент, 
да задовољавају тражену површину комплекса и могућност флексибилне организације  
садржаја. 

 
Могућности комбинације  са другим наменама: 
Локација 1-Мајевица: могућа је комбинација са спортским центром, аква парком   
Локација 2-Мајурска ада: могуће је дату намену уклопити са хиподромом и градским 
фудбалским стадионом, и са туристичким и спортским садржајима, посебно 
спортовима на води, и аква парком. 
Локација 3- Каменичка ада: могуће је дату намену уклопити са спортским центром, и  
са туристичким и спортским садржајима, посебно спортовима на води, и аква парком. 
Локација 4 - Северно од аутопута Е-75: могуће је дату намену уклопити са аква парком 
и туристичким и спортским садржајима уз аква парк. 
Локација 5 – Каћ-северно од аутопута Е-75: са хиподромом и спортским центром, и 
комбиновати у непосредној близини са наменом трговином, спорт и рекреација (може и 
аква парк), угоститељство. 
Локација 6- Ковиљ северно од аутопута Е-75: зоолошки врт са додатним туристичко-
угоститељским садржајима 
 

У табели вредновања за Зоолошки врт дате су оцене шест локација према 
критеријумима: просторни капацитет и могућност просторне организације, планирана 
намена локације и утицај постојећег начина коришћења простора, компатибилност са 
суседним наменама,погодност терена за градњу (потреба насипања терена), 
опремљеност инфраструктуром водовода и канализације, енергетиком и 
телекомуникацијама, саобраћајном инфраструктуром и покривеност мрежом јавног 
превоза.  

 

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локације. 

Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 

критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 

задовољава критеријум. 
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Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране 

према следећем распореду:   

1.  ЛОКАЦИЈА 4. – СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75  

2.  ЛОКАЦИЈА 5. –  КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

3.  ЛОКАЦИЈА 2. – "МАЈУРСКА АДА" 

4.  ЛОКАЦИЈА 3. –  КАМЕНИЧКА  АДА 

4.  ЛОКАЦИЈА 6. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

5.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  
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3.0.  ПРИМЕРИ ЗООЛОШКИХ ВРТОВА  У СРБИЈИ И СВЕТУ 

3.1.   Берлински  зоолошки врт 
 
 Берлински зоолошки врт (Zoologischer Garten Berlin) је један од највећих 
зоолошких вртова у Немачкој са изузетно великим бројем животињских врста. Налази 
се у Тиргартену, у самом центру Берлина поред железничке станице.  
 Са затвореним каваријумом, зоолошки врт је један од симбола Берлина. Као 
први немачки ЗОО врт, отворен је 1. августа 1844. године. Прве животиње су 
поклоњене од стране пруског краља Фредерика Вилијама IV.  
 Данас се у врту налази отприлике 14.000 животиња и 1.500 врста на 34 хектара 
површине заједно са великим бројем старих дрвећа и историјских животињских кућа. 
Атракција врта је велика панда, која се може видети само у неколико зоолошких вртова 
у свету. Све животиње се налазе у боксовима који су пројектовани специјално за 
њихове биолошке потребе.  
 Берлински зоолошки врт је најфреквентнији у Европи са отприлике 2,6 милиона 
посетилаца током читаве године. Отворен је током целе године и до њега се може лако 
доћи јавним транспортом. Посетиоци могу ући у врт кроз егзотичну "Слон капију" 
поред акваријума у Будимпештанској улици (Budapester Straβe) или кроз "Лављу 
капију" из Харденбергплаца.  
 У Берлину се налази још један зоолошки врт, Тирпарк Фридрихсфелде, који се 
налази у источном делу града.  
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3.2   Београдски зоолошки врт 

 

 

 
Београдски зоолошки врт је настао 1936. Основао га је тадашњи градоначелник, 

индустријалац, господин Влада Илић. Када је формиран, Зоолошки врт је заузимао 
простор нешто већи од три и по хектара, да би, врло брзо, био проширен на седам, а 
затим, изградњом ресторана "Калемегданска тераса" и припајањем једног дела Доњег 
града, чак на нешто више од четрнаест хектара, и на тој површини је дочекао и Други 
светски рат. 

Данас "Врт добре наде", који спада у ред класичних градских зоолошких вртова, 
налази се на Калемегдану, а издржава се искључиво од продатих улазница и сопствених 
прихода. Његова површина је седам хектара, на којој је размештено око 2.000 
животиња.  

Иако ће коначну реч у вези са локацијом на којој ће београдски Зоолошки врт 
бити проширен дати стручњаци, по свему судећи то би могао да буде потез ка 
Булевару војводе Бојовића, некадашњем Доњоградском булевару.  

ПРОШИРЕЊЕ - Комисија за унапређење рада Зоолошког врта је, након извештаја о 
"Врту добре наде" који је дала ЕАЗА (Европска организација ЗОО-вртова), одлучила да 
он остане на локацији на којој се и сада налази. Постоји идеја да се он и прошири. 

Проширење београдског Зоолошког врта, међутим, није предвиђено Генералним 
урбанистичким планом за Београд до 2021. године. Досадашњи план био је да мање 
животиње остану у садашњем врту, а да веће буду пресељене у нови зоо-врт који би 
могао да буде направљен на локацији Велико блато, у близини Зрењанинског пута у 
Крњачи. У случају да се одустане од те намере и врт буде проширен на садашњој 
локацији, Генерални урбанистички план морао би да буде промењен. Годишње                 
ЗОО-врт у Београду посети милион људи. Ускоро се очекује и да Зоо-врт постане јавно 
градско предузеће, а како сазнајемо, у процесу трансформације биће примењен сличан 
или исти систем као код београдског Хиподрома. То подразумева да Влада Републике 
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Србије да сагласност да Град буде оснивач предузећа, пошто сагласност да и 
Министарство економије. После одлуке Владе Србије, Скупштина града припрема акт о 
оснивању јавног предузећа. У Комисији за унапређење рада Зоолошког врта речено нам 
је да ће тиме бројне потребне инвестиције лакше бити оствариване, јер ће користити 
градски буџет.  

 

3.3.   Јагодински зоолошки врт 
  

 
Основан 2006. године зоолошки врт  простире  се на површини од 2,5 ha. Врт 

садржи преко 150 експоната, не рачунајући 200 птица. У најатрактивније становнике 
врста спадају тигрови, лавови, вукови, леопарди, мајмуни, змије, зебре, камиле, 
антилопе, кенгури, јелени итд.  
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Једна од занимљивости је та да је изградња врта трајала само 70 дана, на терену на коме 
се раније налазила обична ледина. Такође,ниједно дрво није исечено за потребе 
изградње објеката у комплексу зоолошки врт. Данас је то прекрасан парк са пуно 
зелених површина, цвећа које се сезонски мења и клупа за посетиоце, који пружа 
утисак зелене оазе пријатне за одмор уређене по највишим светским стандардима. 

Поред основне, врт има и неколико пратећих понуда-сувенирницу, бутик, кафић 
у коме се можете освежити, салу за прославу дечјих рођендана и клуб "ТИГАР" у коме 
можете организовати породични или пословни ручак, као и било коју врсту прославе. 
Врт је до сада угостио око 500 екскурзија вртића, основних и средњих школа из целе 
Србије, а преко 200 000 посетилаца из земље и иностранства. 

 
 
 

3.4.    Палићки зоолошки врт  
 

ЗОО врт Палић налази се у центру истоименог насеља, 6 km од Суботице и 5 km  
од ауто-пута Е75 који спаја Будимпешту и Београд. Основан је 1949. године и данас се 
простире на 10 ha. Основне функције ЗОО врта су: зоолошка, ботаничка, образовна и 
заштита природе. У парк врта складно су уклопљене животињске волијере и простори 
за одмор и разоноду. У парку расте преко 270 врста дрвећа и жбуња од којих су многе 
ретке и егзотичне врсте, попут либанског кедра и џиновске секвоје или ариша. Од 
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домаћих врста издвајају се столетни храстови. На северној страни врта расту четинари, 
а на јужној листопадно дрвеће. Остављено је и неколико мањих шумских формација. 

Простор обогаћује и оживљава многобројно цвеће у жардињерама, језерца, 
водоскоци и фонтане. Посетиоци могу да виде преко 50 врста животиња: бројне птице, 
неколико врста мајмуна, крупне сисаре, али и егзотичне животиње попут змија и 
тарантула. За децу је уређено игралиште и дечји ЗОО врт. Родитељи могу да се одморе 
на бројним клупама, у ресторану или бифеу. Током године, ЗОО врт посети око 160.000 
људи.  

 

3.5.  Зоолошки врт "Мики" Колут15
  Први српски приватни зоолошки врт  

 

 

 

                                                 
15 web: http://www.kolutzoo.com/ јуни 2009. 
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ЗОО врт "Мики" је први приватни зоолошки врт у нашој земљи, основан је 1988. 
године. ЗОО врт власника Мирић Милана, поседује преко 100 животињских врста из 
целог света на површини од око седам и по хектара шумарака, травњака и десетак 
вештачких језераца. Село Колут смештено је између Бездана и Бачког Брега - 
граничног прелаза са Мађарском, двадесетак километара северно од Сомбора. Једино у 
овом врту и у Франкфуртском могу се видети две врсте фламингоса (обични и 
патуљасти) и ретке птице секретари, за које научници још не знају да ли да их сврстају 
у тркачице или грабљивице. У зоо врту у Колуту налазе се кори дропље, Ливингстонов 
турак, раџине утве или ориноко гуске, јелен лопатар, магарци, пони коњићи, бели и 
црни лабуди, питони, мајмуни, веверице и медвед. 

 
4.0  ИЗВОД ИЗ ПРИРУЧНИКА АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ: 

ОСНОВЕ, НОРМЕ, ПРОПИСИ О ЛОКАЦИЈИ, ГРАЂЕЊУ, 
ОБЛИКОВАЊУ, ПОТРЕБНОМ ПРОСТОРУ, ОДНОСУ ПРОСТОРИЈА, 
МЕРАМА ЗА ЗГРАДЕ, ПРОСТОРИЈЕ, ОПРЕМЕ И ПРИБОРЕ СА 
ЧОВЕКОМ КАО МЕРИЛОМ И ЦИЉЕМ16 

 
ЗООЛОШКИ ВРТ И АКВАРИЈУМ 
 
1. Потребна површина и проширење 
 
Berlin 34 ha 1983
Köln 20 ha 1860
Frankfurt 63 ha у изградњи
Nïrnberg 60 ha 1939
Nepal 340 ha у изградњи
Sao Paolo 250 ha 1957
Brazil 2500 ha 1960
Abu Dabi 1430 ha 1970
Healsville 175 ha 1964
 
 На главном улазу – код великих зоолошких вртова већи број излога зоолошког 
врта – благајне, киосци, WC-и, довољан број места за паркирање аутомобила и 
аутобуса, станице јавног саобраћаја и најчешће земљиште за управу и сва одељења, 
која су у служби комуникације са публиком. Просторије за изложбе и предавања, 
ресторан више класе са погледом на зоолошки врт и посебан улаз са спољне стране за 
рад ноћу. Други ресторани, кафетерије са самопослуживањем, киосци, надстрешнице у 
зоолошком врту на главним путевима, у зависности од величине WC-и и места за 
                                                 
16 Нојферт, Ернст, Архитектонско пројектовање, Грађевинска књига, Београд, 2000. г. 
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пикник, зграде за економију и особље са посебним улазима и заштићени од погледа 
публике са довољним спољним површинама за складиште и сточну храну и средства за 
застирке, сено, слама, песак, шљунак, црницу, грађевински материјал, стабла итд.  
 Одељење за особље са просторијама за прање и пресвлачење, дезинфекцију, 
кафетеријом, просторијама за предавања и одмор (ноћни чувари). Централизовано и 
децентрализовано припремање сточне хране, припрема воде, складиште и просторије за 
хлађење, отклањање смећа, хале за смештај и чување машина за чишћење, транспортна 
колица, виљушкаре, транспортни кавези, столарске, браварске и молерске радионице и 
складиште, повртарство, комуникације: главни путеви у облику кружне стазе воде 
публику до објеката и ограђених простора за разне групе животиња, ширине 5 m – 6 m. 
Споредни путеви који обухватају појединачне животињске групе, ширине 3 m – 4 m. 
Путеве и објекте треба тако изградити да буду погодни за инвалидска колица. Засадима 
и обликовањем предела треба избећи сагледавање удаљених посетиоца. Економски 
путеви треба у што мањој мери да се укрштају са главним путевима.  
 Они служе за снабдевање и транспорт животиња од терена и ограђених 
простора. Транспортни системи за публику са бешумним електричним колицима 
користе главне путеве, минијатурне железнице или жичаре су на сопственим трасама. 
Објекти за медицинску негу животиња, болница за животиње, станице за карантин, 
лабораторије, прилагођавање, одгајање, складиштење мртвих животиња (хладњаче) и 
отклањање мртвих животиња. Издвојене просторије за особље, дезинфекцију и 
припрему сточне хране, грејање, климатизација, проветравање, постројења за 
истраживање. Ограде за раздвајање ради заштите животиња с једне стране и публике с 
друге стране.  
 Жичано плетиво, челично плетиво (црно), ланци, преграде, затегнуте челичне 
жице, јаме с водом и суве, стакло и пластика, виђење (птице не лете у тамним зонама 
публике), електрицитет.  
 Куће за животиње које се могу обилазити, често у вези са ресторанима                   
и WC-има за госте. Зоне са могућношћу грејања 20º-22º, које се могу тешко грејати            
8º-10 º и зоне које се не греју. Увек треба узети у обзир услове домаће климе социјалне 
навике, без обзира што је могућа аклиматизација. Слободни ограђени простори за 
појединачни и групни смештај разних животињских врста са и без воде узимајући у 
обзир географско и климатско порекло, начине понашања, територијалност. Одвојени 
ограђени простори за расплод и узгајање у оквиру и изван погледа публике.  
 Уградити уређаје за хватање и транспорт животиња. Правац ветра и мирис тела 
су важни критеријуми за положај и заштитне уређаје.  
 Следеће групе се обично раздвајају и захтевају специјалне мере.  
 Сисари у објектима и у отвореним ограђеним просторима или у комбинацији са 
и без воде, често је висина важнија од површине.  
 Птице у објектима и светларницима за улазак дневног светла, посебно код 
егзотичних птица, водене птице у отвореним ограђеним просторима, са водом, заштита 
од птица грабљивица.  
 Рептили: морски сисари са температурама воде од 15 – 27 º С за већину врста.  
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 Рибе и бескичмењаци, без додира воде са металима, базени за карантин, резерве 
свеже и морске воде од 1/3 до 1/2 укупне запремине.  
 Пијаћу воду најпре филтрирати угљем. Разликују се:  
 Отворени системи са једноструким протоком, замена воде 1-2 пута на сат, 
затворени системи са филтером и таласима, обнављање воде 6%-20% у 2 недеље, 
затворени системи за сваки појединачни акваријум. Слабо осветљена зона публике ради 
избегавања рефлексије на стаклу витрина.  
 Копнени бескичмењаци (инсекти) у акваријима или тераријумима, строге мере 
сигурности против преношења јајашца или ларви у околину. Дечји зоо врт и сеоско 
двориште са простором за игру.  
 Они треба да омогуће код градских породица непосредан контакт, али исто тако 
и разумевање природног начина понашања и храњења домаћих животиња, посебно због 
тога што се у књигама за децу животиње представљају у људском облику.  
 Паркови кроз које се вози колицима и сафари паркови су посебна област са 
специјалним мерама сигурности, које ће овде бити поменуте само ради потпуније 
слике.  
 У будућности ће се побољшати разумевање за природне захтеве животиња у 
објектима и отвореним ограђеним просторима, као и за публику могућности 
несметаног разгледања кроз ограде уз употребу стакла и провидних вештачких 
материјала.  
 Даље одржавање и ренатурализација животињских врста које изумиру. У домен 
зоолошког врта спадају и постројења, која објашњавају зависност људи и природе и 
која се граниче са задацима природњачких музеја, увек повезана са областима за 
рекреацију, учење и истраживање.  
 Као станиште дају се предности постојећим природним пределима и повезују у 
слободне просторе.  
 За медицинску негу животиња, истраживање и потпомагање расплођавања 
зоолошки вртови су развили клинике и болнице одвојене од публике.  
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VI АНАЛИЗА МОГУЋИХ ЛОКАЛИТЕТА ЗА АКВА ПАРК 
 
1.0.  УВОД 
 

Површине комплекса  аква парка су различите, и варирају у зависности од 
величине града, или процењених туристичких потреба. Планирани комплекс аква 
центра у Београду планиран је 5 ha, постојећи аква парк у Јагодини је 3 ha, а у 
Будимпешти је 11 ha.  Планирају се аква паркови у Новом Бечеју, Кањижи, Јунаковић 
Бањи, Нишу и Будисави. 

Аква парк својим програмом отвореног и затвореног купалишта, спортских 
терена, угоститељских објеката и пратећих садржаја допуњава спортску понуду Града.  
 
1.1.  Критеријуми вредновања локације 
 

У вредновању локације биће коришћени следећи критеријуми: 
 
1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације  
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
4.  Компатибилност са суседним наменама 
5.  Услови   реализације 
 

1. Капацитет простора локације и могућност просторне организације - У 
Граду је мало локација које својом површином могу задовољити потребну површину 
комплекса. Анализом примера комплекса аква центра са основним пратећим 
садржајима, потребна локација је површине је од 3 до 5 ha, а могу се планирати и 
велики комплекси око 11 ha   као на пример  комплекс аква центра  у Будимпешти. 

 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – 

Развијеност мреже јавног превоза,паркинг,повезаност са аутопутом, саобраћајницама 
вишег реда, пешачке везе, капацитет пешачких и саобраћајних токова.  

Тип  аква парка је више градског него регионалног карактера, тако да је важан 
јавни превоз на првом месту, затим повезаност са бициклистичким стазама, паркинг и 
изграђеност саобраћајне инфраструктуре, а повезаност са аутопутем  није приоритет. 
Добра повезаност локације је кључна у активирању локације током целе године. 

 
3. Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора 
Планирана намена локације према важећем плану или Генералном плану града, 

повољна је намена  спортски центри, спортски паркови, туристичко-спортско-
рекреативне површине  или намена зелених површина и слично према важећем плану. 
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Доприносе атрактивности локације због уклапања у постојећу мрежу спортско-
рекреативних садржаја, и имају  позитиван утицај на услове реализације. Добра 
уклопљеност у мрежу спортских садржаја омогућиће коришћење целе године. 

 
4.  Компатибилност са суседним наменама 
Експлоатација објекта јако зависи од усаглашености са планираним наменама у 

окружењу и постојећим коришћењу.  Туристичке, рекреативне, спортске и зелене 
површине, становање су најпожељније као намене у суседству али и компатибилне су и 
са пословањем и комерцијалним наменама. Непожељни су девастирани простори, 
сламови и сличне намене  у окружењу, који би датом простору снизили вредност, или 
онемогућили да простор постигне економску одрживост. 

5. Услови реализације: власништво парцела, број парцела у комплексу  
потребних за откуп, постојећа планска документација, опремљеност инфраструктуром, 
топографија терена. 
Пожељно је што мањи број парцела за откуп, или власништво мањег броја корисника,  
да је простор већ опремљен инфраструктуром, посебно саобраћајна инфраструктура да 
је изграђена.   
 
 
1.2.   Урбанистичка документација 
 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БУДИСАВА (Одлука о изменама и 
допунама регулационог плана насеља Будисава,"Службени лист града Новог 
Сада", број 49/2005). 

Спорт и рекреација: 
Планирани центар рекреације "Аква - парк" на простору од 14 ha организоваће 

се као парковско-рекреативна површина са следећим садржајима:  
- зелени заштитни ободни појас, 
- пословно-стамбени и услужни објекти, 
- приступне саобраћајнице и паркинзи, 
- базени и забавни парк са водом, 
- отворени спортски терени (тенис, одбојка, кошарка, боћање, мини-голф и сл.), 
- зелене површине унутар рекреационе зоне.  

 
Инвеститор је дужан да достави програм.  
Неопходна је израда плана детаљне регулације за овај комплекс, коме претходе 

анализе хидротехничких услова и одвођења и снабдевања водом.  
Снабдевање санитарном водом "Аква - парка", могуће је решити преко 

планиране водоводне мреже у оквиру комплекса, а која ће се повезати на постојећу 
насељску водоводну мрежу.  
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Потребе за водом за које се не условљава санитарни квалитет, могуће је 
задовољити преко бушених бунара, у оквиру комплекса. Дубину и капацитет бунара 
треба ускладити са планираном наменом, односно потребама планираног уређења. 
Изградњи бунара треба да претходе одговарајућа истраживања која треба да потврде 
могућност реализације бунара, односно одговарајућу издашност подземља. Коришћење 
бунара, односно режим захватања подземне воде у свему ће се прилагодити условима 
ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада.  

Одвођење отпадне и атмосферске воде "Аква - парка" решиће се сепаратно.  
Отпадне воде решиће се, до изградње планиране насељске канализационе мреже, преко 
водонепропусних септичких јама у оквиру комплекса.  

Ради очувања квалитета воде у просторима под водом, препоручује се техничко 
решење које ће онемогућити утицај подземне воде на квалитет воде у истим.  

Атмосферске воде, у зависности од количине, оријентисати према околном 
зеленилу или решити у склопу одвођења вода из "Аква - парка". 

Отицање воде, са простора под водом, оријентисати према отвореним каналима 
у оквиру мелиорационог слива "Дунавац".  

Режим пражњења простора под водом и улива у отворени мелиорациони канал 
прилагодиће се условима ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада.'' 
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2.0.  АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ ЗА AKВА ПАРК 
 

За потребе лоцирања аква парка  у Новом Саду  анализирано је шест локација у  
Граду Новом Саду: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  
2.  ЛОКАЦИЈА 2. – ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75  
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  "МАЈУРСКА АДА" 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. – КАМЕНИЧКА АДА  
5.  ЛОКАЦИЈА 5. –  СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

 
У току је реализација  аква парковова у Новом Бечеју, Кањижи, Јунаковић Бањи и 
Београду, и у складу са реализацијом аква паркова у окружењу се предлаже величина 
аква парка површине 3 ha, али су испитане величине комплекса до 11 ha. 

Свака локација  је анализирана тако да се може формирати аква парк  величине 
као Јагодински аква парк  (око 3 ha), или величине око 5 ha као Београдски аква парк , и 
величине 11 ha као аква парк у Будимпешти. 
За сваку изабрану локацију предложена је етапност која није обавезујућа, већ је свака 
локација проверена у просторној организацији од могућности најмањег комплекса  до 
организације највећег комплекса, узимајући у обзир и парцелацију земљишта. 
Површине од 3 ha, 5 ha и 11 ha узети су као модул у истраживању локација за  аква 
парк.  

2.1.   Локација 1. – Мајевица 

2.1.1. Увод  
Локација се налази западно уз саму границу грађевинског подручја Новог Сада, 

између Булевара Европе и Булевара војводе Степе. Изузетно атрактиван положај, 
саобраћајно добро повезан са осталим деловима града у непосредној близини Бистрице, 
Авијатичарског насеља и Детелинаре.            

2.1.2. Важећа   планска  документација 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  

спортски центар.   
 
* Извод из  важећег урбанистичког плана: 

нема важећи план или план у изради   
.  
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2.1.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
Анализирана локација је површине 66,43 ha бруто. 
У оквиру анализиране локације предложене су три потцелине: потцелина 1-

представља спортски центар са аква парком  површине 21 ha, потцелина 2- спортски 
центар  са аква парком површине 36,21 ha и трећа потцелина  спортски центар са 
тениским центром и базенима је површине 7,02ha.   

Трећа потцелина, намене спортски центар, је потребна у одвајању становања од 
аква парк, и ублажавању негативних утицаја на планирано породично и 
вишепородично становање.  

 
Могуће варијанте са другим наменама 
-спортски центар  
-зоолошки врт 
  На овој локацији је могуће комбиновати намену  аква парка са спортским 
центром  у првој потцелини или другој потцелини.  Предлаже се варијанта аква парка 
величине 3 ha.У овом предлогу зоолошки врт је мање величине и формира се у другој 
или првој потцелини. 

2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
Веза ове локације са градом је на високом нивоу јер је Булевар војводе Степе 

одлично повезан са градском уличном мрежом, а приступачна је и за посетиоце који би 
користили друге видове превоза (јавни градски превоз, бициклистички…). 
Изградњом целог Булевара Европе и планиране саобраћајнице на југозападном делу, 
атрактивност локације бићи на још вишем нивоу с обзиром на одличну саобраћајну 
повезаност локације са градском уличном мрежом Новог Сада,  Државним путем II 
реда Р-130 и Ауто путем Е-75. 

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
Планирана намена локације је спортски центар према Генералном плану, и 

налази се у мрежи спортско-рекреационих центара Новог Сада (Студија спорта - 
Документациона основа Генералног плана града Новог Сада). 
  Студијом  зелених и рекреативних површина  је посебно  истакнут значај 
Мајевице  као локације намењене спорту и рекреацији.  

 
Терен средње погодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од  

1-2kg/cm2. Могућа градња лаких објеката уобичајене конструкције. 
 
Неповољност постојећег коришћења је да се користи за потребе војске. 
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4.  Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу  јужно се налази пословање  и вишепородично 
становање северно од  Булевар војводе Степе. Изменама и допунама ПДР простора 
северно од Булевара војводе Степе планира се на преосталом неизграђеном  простору  
пословање, породично становање и вишепородично становање. Са источне стране 
локација се граничи са пословањем на улазним правцима уз Булевар Европе, намена 
према Генералном плану, простор је углавно неизграђен и нема важећи план. Са 
северне и источне стране се граничи са неизграђеним простором и озелењеном,  који је 
према Генералном плану намењен пословању на улазним правцима.  

У близини је породично становање на Авијатичарском насељу и вишепородично 
становање на Бистрици и Детелинари.  
 
Повољности окружења: 
Пословање на улазним правцима са северне и источне стране је неизграђен и озелењен 
простор, и наставља се на планиран парк и зеленило и пољопривредне површине   ван 
границе грађевинског подручја.  
 
Спортски центар је најпожељнији садржај уз аква парк, јер доприноси активном 
коришћењу простора, уз додатне угоститељске објекте који би били у функцији и 
посетилаца аква парка и спортских садржаја.  
 
Неповољности окружења: 
Аква парк може имати лош утицај на вишепородично становање, и на становање 
уопште због могуће буке. 
- Планирано пословање на улазним правцима са северне стране одвојиће аква парк од 
границе грађевинског подручја и планираног парка, и зеленила ван градског 
грађевинског земљишта.  Ово онемогућава да је што више уклопљен у природни 
амбијент. 

5.  Услови   реализације  
- планска документација 

Неопходна је израда планске документације. 
 
- постојећа парцелација и власништво 

Неопходан је договор са војском око власништва земљишта, јер је она једини 
корисник.  
  

- опремљеност инфраструктуром 
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Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром веома повољна   
Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом  доста 
повољна. 

Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан и 
покривен линијама  јавног превоза.  

- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама. 

-  Намена према Генералном плану у складу са предлогом намене анализе. 
- Све инсталације су у непосредној близини, око 300 m удаљеност. 
-  Један је корисник свих парцела. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Корисник је војска 
- Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, у просеку један и по 
метар. 

- Близина вишепородичног становања  и породичног становања са јужне стране. 
 

2.2.   Локација 2. – јужно од аутопута Е -75 
 

2.2.1. Увод  
 
 Локација се налази у северном делу града, јужно од аутопута Е-75, у 
непосредној близини комплекса "Родић". Изузетно атрактиван положај, саобраћајно 
добро повезан са осталим деловима града.   
 

2.2.2. Важећа планска документација 
 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене : 
туристичко-спортско-рекреативне површине  и пословање на улазним правцима 

 
• Извод из  важећег урбанистичког плана: 

нема важећег плана за западни и средњи део простора, а источни  блок 
обухваћен је "Планом детаљне регулације простора улазног правца западно од пута 
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Нови Сад - Зрењанин, јужно од Каћке петље у Новом Саду"и  намењен је за трговину, 
спорт и рекреацију, угоститељство. 
 

Западни део простора обухваћен је предлогом  плана који је повучен из поступка 
доношења "Регулациони план туристичко, спортско-рекреативног центра јужно од пута 
Е-75 у Новом Саду".  
 
 
 

2.2.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 

Анализирана локација је површине 69,32 ha бруто.  
У оквиру комплекса предложене су три потцелине: западно потцелина 1-

спортски центар са аква парком је површине 21,38 ha, потцелина 2-са тренажним 
центром је површине 29,96 ha и трећа потцелина источно са фудбалским стадионом је 
површине 10,58 ha.  

Аква парк може се поставити у било којој потцелини од преложене три, 
графички је приказана варијанта  у првој потцелини. 
 
Могуће варијанте са другим наменама 
 
- Градски фудбалски центар 
  На овој локацији је могуће комбиновати намену аква парка са  градским 
фудбалским центром. Предлаже се варијанта аква парка величине од 3 до 11 ha. 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

С обзиром на саобраћајнице које окружују предметну локација, може се 
слободно оценити као једна од најбољих локација у Новом Саду са становишта 
саобраћајне приступачности. Повољност ове локације је и у изграђености набројаних 
државних путева, тако да је потребно изградити само сервисне саобраћајнице како би 
се обезбедио прикључак на њих. Повезаност линијама јавног градског превоза није на 
завидном нивоу, али с обзиром на геометријске елементе постојећих и планираних 
саобраћајница, могуће је увођење нових линија када се укажу потребе за њима.  
 
3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 

Планирана намена локације је туристичко-спортско-рекреативне површине  и 
пословање на улазним правцима према Генералном плану, и налази се у мрежи 
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спортско-рекреационих центара Новог Сада (Студија спорта - Документациона основа 
Генералног плана града Новог Сада). 

Предлог анализе је у складу са важећом наменом Генералног плана. 
  

Неповољност постојећег коришћења је да је простор неуређен, и део простора у 
депресији са воденим површинама. 

Повољност је да је простор неизграђен. 
 
Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                

1,5-0,5 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 
 

4.  Компатибилност са суседним наменама 
 

У непосредном окружењу  се налази пословање на улазним правцима, западно се 
издваја  комплекс Родић са шопинг центром, пиваром и угоститељским објектом. 

Простор је обухваћен Планом детаљне регулације комплекса "Родић II" јужно од 
аутопута где се планира поред пословања и просторне целине са рекреативним 
површинама, туристичко-спортске површине, базени, и хотел са рестораном.  

Северно је неизграђени простор уз аутопут Е-75 и обухваћен је  ПДР простора за 
пословање уз аутопут  Е-75 у Новом Саду, са наменом пословање.   

Северно од аутопута Е-75 у окружењу је планирано проширење депоније. 
У близини је породично становање Мали Београд-Велики рит и породично 

становање на Клиси. 
 
Повољности окружења: Намене просторне целине са рекреативним површинама, 
туристичко-спортске површине базени, и хотел са рестораном су потпуно 
компатибилне са наменом аква парка и спортског центра. Породично становање 
доприноси интензивирању коришћења ове локације, као и аутопут Е-75 са пословањем. 

Значајно је да пословање не производи  недозвољена загађења  која би угрозила 
коришћење самог центра. 
 
Неповољности окружења: депонија која је даљем окружењу, ако не настави развој 
према плану и подиже ниво смећа без активирања планираних  поља може угрозити 
намену аква парка и градског фудбалског центра али и других планираних намена. 
 
 
5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 
Неопходна је израда планске документације. 
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- постојећа парцелација и власништво 
 

Издвајају се 4 велике парцеле и 5 мањих парцела. Претежни корисници локације  
су "Војводина пут" – "Бачка" АД Нови Сад и "Слога" АД Каћ.  
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 

мрежом релативно повољна, инсталације су у непосредној близини. 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 

телекомуникационом инфраструктуром релативно повољна, инсталације су у 
непосредној близини. 

 
Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан. 
-  Изграђености Државних путева  (аутопут Е-75,  Државни пут I реда М-7, Државни 

пут II реда Р-130 (Улица темерински пут)). 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 

комбиновања са другим наменама. 
-  Намена према Генералном плану у складу са предлогом намене анализе. 
-  Намене у окружењу су компатибилне са аква парком и спортским центром, осим 

депоније у даљем окружењу. 
- Све инсталације су у непосредној близини, око 400 m а повезивање је обрађено 

планском документацијом. 
-  Мали број корисника парцела и мали број парцела. 
- Источни блок је атрактиван простор за реализацију могућег новог визуелног репера 

града изградњом стадиона (видети пример  градског фудбалског стадиона Allianz 
Arena из Минхена). 

 
неповољности локалитета: 
 
-  Депонија која је даљем окружењу, ако не настави развој према плану и подиже ниво 

смећа без активирања планираних  поља може угрозити намену аква парка и 
спортског центра али и других планираних намена. 

- Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, које је у просеку 
један и по до два метра, а у најнижим деловима локалитета и до два и по метра. 
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2.3.  Локација 3. – "Мајурска ада" 

2.3.1.  Увод  
 
 Локација се налази на крајњем истоку града  у оквиру градског грађевинског 
подручја, јужно од аутопута Е-75 и на обали Дунава. Граница градског грађевинског 
рејона представља границу "Мајурске аде" са северне, источне и јужне  стране. Субић 
дунавац  је у непосредном окружењу  "Мајурске аде" са источне и северне стране.  

2.3.2. Важећа   планска  документација 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  

специјалне намене.  
 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
нема важећи план детаљне разраде за ово подручје али урађен је Програм  за израду 
плана детаљне регулације простора "Мајурска ада" у Новом Саду који није наставио 
процедуру, и саобраћајно решење из програма је коришћено у анализи. 

2.3.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
Анализирана локација за спортски центар са аква парком  је површине 115,36 ha 

бруто, а анализирано подручје "Мајурске аде" је површине 290 ha (граница шире 
анализе).  

 У оквиру анализиране локације предложене су три потцелине: потцелина 1-
представља спортски центар са аква парком  површине 23,14 ha, потцелина 2- спортски 
центар  - тренажни центар  27,88 ha и трећа потцелина  спортски центар са градским 
фудбалским стадионом је површине 28,88 ha.   
 
Предложене су  варијанте са другим наменама на подручју "Мајурске аде": 
- варијанта са хиподромом, зоолошким вртом и  комплексом градског фудбалског 
стадиона. 

 
Комплекс хиподрома је предложен до 85,65 ha нето, а комплекс спорског центра 

са градским фудбалским стадионом 56,63 ha нето.   
Предложене варијанте су дате оријентационо, могу се просторно и другачије 

организовати. Једина препорука  је да се хиподром и зоолошки врт не смештају уз 
аутодром.  

Шире подручје  излази на Дунав тако да је најбоље планирати и садржаје везане за 
спортове на води, и допуњавајуће намени аква парка, остало подручје се може 
користити као спортско-рекреативно подручје, са забавним и угоститељским 
садржајем, а потпуно је компатибилно уклапање са туристичким садржајем, што може 
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додатно активирати овај простор.  Ужи комплекс хиподрома може бити површине  од 
35 ha. 
- варијанта са аутодромом,комплексом градског фудбалског стадиона и наменом 
трговина, спорт и рекреација, угоститељство. 

Комплекс аутодрома је предложен до 114 ha нето, а комплекс спорског центра са 
градским фудбалским стадионом 56,63 ha нето и намена трговина, спорт и рекреација, 
угоститељство површине 16,67 ha. 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Иако је тренутно ова локација потпуно инфраструктурно, а посебно саобраћајно 
неопремљена, планиране поменуте саобраћајнице ће у великој мери утицати на 
атрактивност ове локације. Њиховом изградњом "Мајурска ада" биће директно 
повезана са уличном мрежом Новог Сада и Петроварадина, а на свега 500 m ка северу 
планирана је саобраћајна петља која ће омогућити повезаност ове локације са 
аутопутом Е-75.  

Не треба занемарити отвореност предметног простора према Дунаву, те 
могућност приступања овој локацији путничким бродовима.  

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 Планирана намена локације је специјална намена према Генералном плану. 
Планирана намена према Генералном плану није усклађена са наменом аква парка. 
 
Повољност локације: локација је неизграђена. Западни део "Мајурске аде" у величини 
око 81,30 ha покривен је шумом меких лишћара, махом тополе. Корисник овог 
простора је ЈП "Војводинашуме". Шума представља компатибилну намену са 
зоолошким вртом и најпожељнију намену у окружењу.  Више од ½ целог простора 
корисник  је пољопривредно добро "Слога" из Каћа. То су углавном њиве друге и треће 
класе засађене житарицама. 
 
Неповољност локације: 
 Планирана намена локације је специјална намена према Генералном плану. 
  Према категоријама погодности терен је непогодан за градњу. Оријентационо 
дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено дозвољено оптерећење 
подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, неосетљивих на 
слегање. Јужни део простора је  испресецан је мрежом мелиорационих канала који 
функционишу у оквиру мелиорационог слива Ратно острво, а њихов корисник је ВП 
"Шајкашка" из Новог Сада. Површина простора који користи "Шајкашка" износи   
34,68 ha. 
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4.  Компатибилност са суседним наменама 
 У непосредном окружењу  јужно се налази Дунав који доприноси атрактивности 
ове локације и могућност организовања водених спортова. Са источне стране локација 
се граничи са заштитним зеленилом које је одваја од површина за хидротехничке 
захвате.  
Са северне и источне стране се граничи са Субић дунавцем и даље пољопривредним 
земљиштем.  
 
Повољности окружења: Намене  у окружењу: заштититно зеленило, Субић дунавац и 
пољопривредно земљиште, су  потпуно компатибилне са наменом зоолошког врта. 
Садржај аутопута у близини доприноси коришћењу локације. 
Субић дунавац и Дунав носе изузетни туристички потенцијал, и посебну атрактивност 
за аква парк, јер визуре на Дунав, повезивање аква парка са Дунавом и водени спортови 
на Дунаву носе посебну атрактивност за избор ове локације.  

5.  Услови   реализације  
- планска документација 
 Неопходна је израда планске документације и измена Генералног плана. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 
 Мали је број корисника земљишта на овом простору. Парцеле су велике. 
Претежни корисници су: 
 Корисник западног  дела "Мајурске аде" у величини око 81,30 ha је ЈП 
"Војводинашуме". Више од ½ целог простора корисник  је пољопривредно добро 
"Слога" из Каћа. Површина простора који користи ВП "Шајкашка" износи   34,68 ha. 
 
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Ова локација је са аспекта комуналног опремања водоводном и канализационом 

мрежом неповољна, потребна су велика улагања. 
Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром неповољна, потребна су велика улагања. 

- потребно је зацевити део отворених мелиорационих канала, изградити локални 
пречистач отпадних вода (уз претходно прибављену сагласност ЈКП "Водовода 
и канализације"). 

- потребно је насути терен у просеку за око два метра. 
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Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- У близини аутопута Е-75, а на свега 500 m ка северу планирана је саобраћајна петља 
која ће омогућити повезаност ове локацијије са аутопутем Е-75. 

- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама. 

-  Намене у окружењу су компатибилне са аква парком. 
-  Мали број  корисника парцела, већи део у државном власништву. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Генералним планом је овај простор планиран за специјалну намену. 
- Према категоријама погодности терен је непогодан за градњу. Оријентационо 
дозвољено оптерећење износи од 1,5-0,5 kg/cm2. Наведено дозвољено оптерећење 
подразумева могућу градњу лаких објеката спратности до П+1, неосетљивих на 
слегање. 

- Читав простор испресецан је мрежом мелиорационих канала који функционишу у 
оквиру мелиорационог слива Ратно острво. 

- Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом врло 
неповољна и захтевала би изузетно велика финансијска улагања. Потребно је 
изградити: доводник воде дужине преко 3 km, локални пречистач отпадних вода и 
насути терен у просеку за око два метра. 

 

2.4.   Локација 4. – Каменичка ада 

2.4.1. Увод  
 Локација се налази на обали Дунава  у оквиру грађевинског подручја града 
Новог Сада. Каменичка ада  је речно острво, насуто сталним радом тока Дунава, 
регулисањем пловидбеног пута и његовим одржавањем у овом веку нашло се на левој, 
новосадској обали. Каменичка ада по величини спада у највећа острва на току Дунава 
кроз територију Града. 

Северно од локације налазе се насеља Телеп и Адице, са источне стране се 
налази Рибарско острво, а североисточно је  простор бродоградилишта и Штранд-
морнарице. Западно налази се подручје Камењар, које се налази изван градског 
грађевинског рејона.  
  У непосредној близини ове локације северно  налази се велики број булевара 
(Булевар цара Лазара, Булевар Европе, Сомборски Булевар и Булевар деспота Стефана), 
који доприносе атрактивности ове локације. 
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2.4.2. Важећа планска документација 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. простор је у оквиру намене  

туристичко-спортско-рекреативне површине. 
 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
 
Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
 

КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА 
Делимична пренамена постојеће шуме у шума-парк без значајнијег смањења 

укупног постојећег квантума зеленила и уз знатније увођење туристичко-спортско-
рекреативно-забавних садржаја, нарочито у источном делу аде представља основни 
принцип у организацији простора Каменичке аде. Изградња садржаја комерцијално-
пословног центра, комплекса хотела, марине и сл.уз постојећу и планирану 
саобраћајницу условљена је и насипањем (путем касета) средишњег дела аде, а самим 
тим и променом карактера и начина озелењавања овог простора (изградња планираних 
садржаја у шума-паркуса дуговечним врстама стабала). Делимично насипање терена 
условљава се ради заштите од високих вода Дунава тако да се предвиђени садржаји не 
користе само сезонски већ да буду приступачни будућим корисницима преко целе 
године. 

Западни део аде задржаће постојећу нивелацију, а самим тим и карактер 
постојеће вегетације и планира се претежно за потребе пасивне рекреације. 
Веслачка стаза планира се као затворени акваторијум са могућношћу контролисања 
нивоа воде у њему. Обале овог вештачког воденог полигона прилагођене су 
планираним садржајима који на њега излазе. Градско купалиште лоцирано је на једино 
могуће место, између насипа и веслачке стазе, док се комерцијална купалишта 
планирају на Дунаву у западном делуаде и у оквиру веслачке стазе. Потреба да се 
простор Каменичке аде користи преко целе године или у што дужем периоду налаже и 
планирање што разноврснијих садржаја (који недостају граду а неће се негативно 
одразити на потребан и најадекватнији начин коришћења саме аде) са задовољавајућим 
капацитетима за већи број посетилаца (30000 - 50000). Из тих разлога је повећана 
изградња појединих простора, а самим тим и коефицијент искоришћења земљишта. 
Објекти се претежно планирају спратности П+Пот., док су у зони комерцијалног центра 
П+1+Пот. Главна туристичка марина планира се уз постојећи канал Шодрош и за њену 
реализацију неопходно је знатније обликовање (ископавање) обале како аде, тако и 
Рибарског острва. 

Постојећа конфигуарција терена, западног дела аде уз одбрамбени насип, траса 
постојеће саобраћајнице, а самим тим и најближа веза са другим деловима града, 
непостојање знатнијег зеленог фонда (већа могућност прилагођавања простора 
планираним садржајима) - опредељују резервисање овог простора за изградњу 
специфичних рекреативно-забавних целина које град до сада нема (ауто-биоскоп и 
луна-парк). Најкраћим саобраћајним повезивањем постојећег пута на ади и пута за 
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Рибарско острво (преко канала Шодрош - насип који раздваја веслачку стазу и марину) 
Каменичка ада ће се уклопити у постојеће ткиво града. Планирањем већег броја 
разноврсних, претежно комерцијално-пословно-туристичких садржаја и аутоматским 
прикључењем знатног броја посетилаца на простор аде условљава се планирање ширег 
и разноврснијег саобраћајног асортимана превоза како до саме аде, тако и по ади. 

2.4.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 
Анализирана локација је површине 178,39 ha бруто. Комплекс излази на Дунав. 

 
Могуће варијанте са другим наменама 
- спортски центар  
- зоолошки врт  

У овом предлогу зоолошки врт је мање величине и формира се у просторној 
целини предложене друге или прве етапе у анализи за зоолошки врт.  
 
- са наменама према Регулационом плану Каменичка ада: 

Предлог аква парка уклопљен је у планирано просторно решење дато  планом, и 
преостали простор обухваћен анализом који није намењен зоолошком врту намењен је 
према наменама важећег Регулацоног плана: градско купалиште, тениски центар, 
комплекс хотела са бунгаловима, комплекс сојеница, комерцијални пословни центар, 
комплекс управе аде, комплекс рекреативног центра,  градска марина, парк сквер и 
друго. 
 
 
2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
 

Ово подручје је изузетно атрактивно посматрајући са аспекта саобраћаја, јер се 
налази у непоседној близини четири булевара који пружају одличну приступачност 
овој локацији из било којег дела града Новог Сада. 

Изградњом планираног моста преко дунавца "Шодрош" ова веза биће још 
квалитетнија, а омогућиће се и боља веза са овим простором пешацима и 
бициклистима. 

Изградњом планиране марине у источном делу овог подручја, постојаће 
могућност приступања овој локацији чамцима и бродицама са Дунава.  

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 Планирана намена локације према Генералном плану је намена  туристичко-
спортско-рекреативне површине. Регулационим планом Каменичке аде су детаљно 
разрађене намене у складу са Генералним планом. 
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Повољност локације: локација је неизграђена. Већи део "Каменичке  аде" у величини 
око 100 ha покривен је шумом меких лишћара, махом тополе. Корисник овог простора 
је ЈП "Војводинашуме". Шума представља компатибилну намену са аква парком .   
Посебну повољност представља могућност повезивања са планираним купалиштима и 
спортским и комерцијалним наменама, што ову локацију истиче као најповољнију  
за лоцирање аква парка.   
 Дунав носи изузетни туристички потенцијал, и посебну атрактивност за аква парк, 
јер визуре на Дунав, повезивање аква парка са Дунавом и водени спортови на Дунаву 
носе посебну атрактивност за избор ове локације.  

4.  Компатибилност са суседним наменама 
Локација се налази на обали Дунава  у оквиру грађевинског рејона града Новог 

Сада. Каменичка ада  је речно острво. Северно од локације налазе се насеља Телеп и 
Адице, са источне стране се налази Рибарско острво, а североисточно је  простор 
бродоградилишта и Штранд-морнарице. Западно налази се подручје Камењар, које се 
налази изван градског грађевинског рејона.  
  У непосредној близини ове локације северно  налази се велики број булевара 
(Булевар цара Лазара, Булевар Европе, Сомборски Булевар и Булевар деспота Стефана), 
који доприносе атрактивности ове локације. 
 
Повољности окружења:  

- Дунав носи изузетни туристички потенцијал, и дају атрактивност намени аква 
парка.  

- Штранд Морнарица је допуњавајућа са планираним спортским и рекреатвним 
садржајима. 

5.  Услови   реализације  
- планска документација 
 Неопходна је израда планске документације, измена важећег плана у делу   
простора где се планира аква парк. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 Мали је број корисника земљишта на овом простору. Парцеле су велике. 
Корисници су: 
ЈП "Војводинашуме" и ВП "Шајкашка". 
 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Ова локација је са аспекта опремања водоводном и канализационом мрежом 

релативно повољна. Потребно је изградити: доводник воде дужине око 200 m и 
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канализациони цевовод дужине око 200 m да би се стекли услови за опремање 
локалитета. Највећа инвестиција било би насипање терена у висини од 2,5 до чак 5,0 m.  

Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском, термоенергетском и 
телекомуникационом инфраструктуром веома повољна. Постојеће примарне 
инсталације налазе се у непосредној близини локалитета, а својим капацитетом могле 
би опслужити будуће садржаје. Ограничавајући фактор за ову локацију представља 
прелазак далековода преко једног дела простора, међутим, сама величина простора је 
довољна са смештај свих планираних садржаја.   

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
-  Ово подручје је изузетно атрактивно посматрајући са аспекта саобраћаја, јер се 
налази у непоседној близини четири булевара који пружају одличну приступачност 
овој локацији из било којег дела града Новог Сада, планирана веза мостом са 
Рибарским острвом и планирана градска марина доприносе атрактивности ове 
локације. 

- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама. 

- Каменичка ада је простор намењен спортско рекреативним и туристичким 
садржајима градског нивоа за садржаје: веслачке стазе, једриличарског клуба, нове 
градске плаже, кајака, ски-жичаре итд.; 

-  Мали број  корисника парцела, већи део у државном власништву. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Највећа инвестиција било би насипање терена у висини од 2,5 до чак 5,0 m. 
 

2.5.    Локација 5. –северно од аутопута Е-75 

2.5.1. Увод  
 Локација се налази изван грађевинског подручја Новог Сада,  северно  од 
границе грађевинског подручја у непосредној близини,  и северно од   аутопута Е-75. 
Ова локација ослања се на стари Каћки пут на западу и некатегорисану саобраћајницу 
на северу. Налази се у близини планиране саобраћајне петље на аутопуту. Ова локација 
је обухвата простор катастарске општине Нови Сад III  и   катастарске општине Каћ. 
 Обухваћени простор и околина  се може сврстати у  ловно подручје ситне дивљачи, са 
приоритетом у повећању шумовитости приобаља (шуме Подунавља). 
Изузетно атрактиван положај, посебно атрактиван због   прикључка на аутопут Е-75 
који се налази непосредно уз посматрану локацију, и положаја, уз саму границу  
грађевинског подручја Новог Сада. 
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2.5.2. Важећа   планска  документација 
Према Предлогу Просторног  плана Града Новог Сада (у процедури) намена је 

шума и шумско земљиште 
План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања)-обухвата 
простор шире анализе. 

• Извод из  важећег урбанистичког плана: 
План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања) – према 

плану простор у анализи обухвата  површине К.О. Каћ  изван грађевинских 
подручја, које су намењене постојећим шумама и шумском земљишту и намена – 
планирано за пошумљавање. 

 
Туристичко-рекреативни локалитети 

У окружењу мотела са пумпом "Минут-мајур" и укрштања одбрамбеног насипа 
и шумског појаса са аутопутом, испод којег је пролаз за дивљач, планира се изградња 
петље "Нови Сад југ" са везом ка путевима М-7 и М-21. То ће омогућити приступ до 
површина које се планирају за туристичко-рекреативну намену. 

Планира се кружна рекреативна стаза по насипу и поменутим атарским 
путевима до периферије насељеног места. 
Кружном, рекреативном бициклистичком стазом по постојећим путевима планира се 
повезивање поменутих шумских и рекреативних локалитета изван грађевинских 
подручја са центром Каћа и његовим парковским и спортско-рекреативним 
комплексима. Та стаза ће за прелаз аутопута користити натпутњак планиране петље, а 
њену наплатну рампу за приступ туристима у транзиту. С друге стране, стаза ће 
користити контакт са планираном бициклистичком стазом дуж старог Каћког пута за 
најбржу везу са Новим Садом. Огранак рекреативне стазе од старог Каћког пута у 
правцу северозапада, по постојећем насипу и по атарском путу дуж границе 
катастарских општина Каћ и Нови Сад III, омогућиће везу са Немановцима и 
Пејићевим салашима, па тиме постати сегмент "зелених стаза" око града. 
 

2.5.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
 
Анализирана локација  (граница шире анализе) је површине 326,88 бруто а уже 

анализе је 34 ha.  
 
Могуће варијанте са другим наменама 
- са зоолошким вртом. 
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На овој локацији је могуће комбиновати намену  аква парка са зоолошким 
вртом.  Предлаже се варијанта аква парка величине 3 ha. У овом предлогу зоолошки врт 
је мање величине и формира се у просторној целини предложене прве или другој  
варијанти према анализи за зоолошки врт. 

2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
Ова локација саобраћајно је повезана само са насељем Каћ, али изградњом 

надвожњака преко аутопута Е-75, оствариће се одлична саобраћајна веза са Новим 
Садом. Ова веза омогућиће вишеструко краћи пут и времена доласка и одласка до 
Новог Сада у односу на садашњу саобраћајну везу. 

Близина аутопута Е-75 овој локацији даје још већу атрактивност, тако да ће се 
након изградње петље (која се налази у близини предметне локације), створити услови 
за приступ овој локацији директно са аутопута Е-75. 

Повезаност линијама јавног градског превоза ова локација није директно 
покривена, али је могуће је увођење нових линија када се укажу потребе за њима. 
 

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
Простор обухваћен  широм и ужом границом анализе намењен је постојећим 

шумама и шумском земљишту и намена – планирано за пошумљавање и 
пољопривредно земљиште. Аква парк је планиран на пољопривредном земљишту. 
 
Повољности локације:  

Пољопривредно земљиште је погодно као намена, јер се лако може привести 
намени аква парка. 
 
Неповољности локације: 

Удаљеност од становања. 
 
 Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                   
1,5-0,5 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 
 

4.  Компатибилност са суседним наменама 
У непосредном окружењу  се налази постојеће и планиране шуме ,обрадиво 

земљиште, пашњаци, зона Црни вир са салашима, рекреацијом, и рибњаком  и аутопут 
Е-75.  Планирани су туристичко-рекреативни локалитети у непосредном окружењу, 
атрактивне туристичке садржаје уз аутопут; с обзиром да се планира кружна 
рекреативна стаза по насипу и поменутим атарским путевима до периферије насељеног 
места, перспективно је да се уреди за маратон, јахање, бициклизам, мото-трке и сл; 
препоручује се намена услуга путницима у транзиту са рекреацијом (чарда и рибњак, 
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коњички клуб и ергела, хиподром, зоолошки врт, ловачки дом и стрелиште, картинг-
стаза, аутодром, бициклистички клуб и скејт-парк, велодром…). 
 
Повољности окружења: Намене шуме, пашњаци, зона Црни вир и обрадиво земљиште  
су  потпуно компатибилне са наменом аква парка и доприносе стварању природног 
амбијента који би допринео   коришћењу ове локације, као и аутопут Е-75 који 
доприноси приступачности ове локације. 
Планирани туристичко-рекреативни локалитети у непосредном окружењу, 
доприносе атрактивности ове локације, и одличан су туристички потенцијал, и додатно 
активирају коришћење локације за аква парк. 
 

5.  Услови   реализације  
 
- планска документација 
 
Неопходна је израда планске документације за предложене намене. 

 
- постојећа парцелација и власништво 
 
Издваја се већи број парцела.Власници највећег броја парцела су приватна лица. 
 
- опремљеност инфраструктуром 
 
-  Локалитет је релативно повољан са аспекта опремања водоводном и канализационом 
мрежом. Снабдевање водом решило би се повезивањем на постојећи доводник воде 
за насеље Каћ. Одвођење отпадних вода условљено је реализацијом централног 
пречистача.  

- Насипање локалитета у просеку за око један и по метар. 
-  Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  повољна 
јер се у на самом подручју налази далековод 20 kV са ког се може извршити 
снабдевање локалитета ел.енергијом. Међутим, ограничавајући фактор представља 
прелазак далековода преко једног дела простора, тако да изградња на том делу 
локалитета није могућа. 

- Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом инфраструктуром 
локација је врло неповољна. 
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Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан. 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама: са зоолошким вртом  и спортским теренима. 

- Планирани су туристички локалитети у близини што доприноси атрактивности 
коришћења намене анализе  аква парка. 

- Намене шуме, пашњаци, зона Црни вир и обрадиво земљиште су  потпуно 
компатибилне са наменом зоо врта., и доприносе стварању природног амбијента који 
би допринео коришћењу ове локације, као и аутопут Е-75 који доприноси 
приступачности ове локације. 

-  Локалитет је релативно повољан са аспекта опремања водоводном и канализационом 
мрежом.  

- Изузетно повољан аспект је да би се снабдевање водом решило повезивањем на 
постојећи доводник воде за насеље Каћ. Одвођење отпадних вода условљено је 
реализацијом централног пречистача.  

- Насипање локалитета у просеку за око један и по метар. 
-  Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  повољна.  
 
неповољности локалитета: 
 
- У првој варијанти издваја се већи број парцела.Власници највећег броја парцела су 
приватна лица.  

- Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом инфраструктуром 
локација је врло неповољна. 

2.6. Локација 6. – Каћ-северно од аутопута Е-75 

2.6.1.  Увод  
 Локација се налази изван грађевинског подручја Новог Сада,  североисточно  од 
границе грађевинског подручја у непосредној близини,  и северно од   аутопута Е-75 уз 
постојећи Каћки насип. Ова локација ослања се на стари Каћки пут на западу и 
некатегорисану саобраћајницу на северу.Налази се у близини планиране саобраћајне 
петље на аутопуту. Ова локација је простор катастарске општине Каћ, која припада 
функционалном подручју Новог Сада као макрорегионалном центру. 
 Обухваћени простор и околина  се може сврстати у ратарско-сточарско подручје 
(преовлађује плодно земљиште без већих ограничења за интензивну обраду и 
наводњавање) и ловно подручје ситне дивљачи, са приоритетом у повећању 
шумовитости приобаља (шуме Подунавља) 
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Изузетно атрактиван положај, посебно атрактиван због   прикључка на аутопут 
Е-75 који се налази непосредно уз посматрану локацију, и положаја уз саму границу  
грађевинског подручја Новог Сада. 

2.6.2. Важећа   планска  документација 
Према Предлогу Просторног  плана Града Новог Сада (у процедури) 

пољопривредно земљиште 
План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања) 

  
• Извод из  важећег урбанистичког плана: 

План генералне регулације насељеног места Каћ (у процедури усвајања) – према 
плану простор у анализи обухвата  површине К.О. Каћ  изван грађевинских подручја, 
које су намењене туристичко-рекреативном локалитету, намени пашњаци и трстици и 
обрадивом земљишту.  

 
Туристичко-рекреативни локалитети 

У окружењу мотела са пумпом "Минут-мајур" и укрштања одбрамбеног насипа 
и шумског појаса са аутопутом, испод којег је пролаз за дивљач, планира се изградња 
петље "Нови Сад југ" са везом ка путевима М-7 и М-21. То ће омогућити приступ до 
површина које се планирају за туристичко-рекреативну намену, и то:  - пашњак који је 
коришћен као позајмиште песка (парцела број 5424), површине 8,67 ha, удаљен је 200 m 
од аутопута у правцу севера; повезан је атарским путевима - дужине 2,4 km са 
планираним забавно-рекреативним парком у Каћу (на североистоку) и дужине 1,7 km са 
старим Каћким путем (на северозападу); у његовом суседству су: 
други пашњак (парцела број 5425 од 11,30 ha), два мелиорациона канала, насип, 
шумско земљиште (6,20 ha) и њива III класе (33 ha); изградњом пута дужине 80 m до 
везе путева М-7 и М-21, ова локација би постала повољна за атрактивне туристичке 
садржаје уз аутопут; с обзиром да се планира кружна рекреативна стаза по насипу и 
поменутим атарским путевима до периферије насељеног места, перспективно је да се 
уреди за маратон, јахање, бициклизам, мото-трке и сл; препоручује се промена намене 
поменутог пашњака ради пружања услуга путницима у транзиту, а које би се 
комбиновале са рекреацијом (чарда и рибњак, коњички клуб и ергела, хиподром, 
зоолошки врт, ловачки дом и стрелиште, картинг-стаза, аутодром, бициклистички клуб 
и скејт-парк, велодром…); ради обезбеђења потребне површине комплекса (до 60 ha), 
могућа је промена намене и на површинама суседног пашњака на северу и обрадивог 
земљишта на истоку; 

Кружном, рекреативном бициклистичком стазом по постојећим путевима 
планира се повезивање поменутих шумских и рекреативних локалитета изван 
грађевинских подручја са центром Каћа и његовим парковским и спортско-
рекреативним комплексима. Та стаза ће за прелаз аутопута користити натпутњак 
планиране петље, а њену наплатну рампу за приступ туристима у транзиту. С друге 
стране, стаза ће користити контакт са планираном бициклистичком стазом дуж старог 
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Каћког пута за најбржу везу са Новим Садом. Огранак рекреативне стазе од старог 
Каћког пута у правцу северозапада, по постојећем насипу и по атарском путу дуж 
границе катастарских општина Каћ и Нови Сад III, омогућиће везу са Немановцима и 
Пејићевим салашима, па тиме постати сегмент "зелених стаза" око града.  

 
 

2.6.3. Критеријуми за вредновање локације 

1. Просторни капацитет локације и могућност просторне организације 
Анализирана локација је површине 54,25 ha бруто. У оквиру комплекса 

предложене су анализом  две намене: западно од планиране везе путева М-7 и М-21 је  
намена спортски центар са аква парком   површине 48 ha,  а источно  намена  трговина, 
спорт и рекреација, угоститељство  површине 4 ha. 

У анализи ове локације је предложено да се формира аква парк   у комплексу 
спортског центра површине величине 48 ha, где је сам комплекс аква парка од 3 до                   
11 ha.  
 
Могуће варијанте са другим наменама 
-хиподром  
-зоолошки врт. 

2. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
Велика атрактивност ове локације може се очекивати изградњом надвожњака 

односно денивелисаним укрштањем Старог каћког пута са аутопутем Е-75, чиме ће се 
остварити одлична саобраћајна веза са Новим Садом. Директна саобраћајна веза овог 
простора са Новим Садом тренутно не постоји јер не постоји денивелисани прелаз 
Старог каћког пута преко аутопута Е-75.   

Прикључак са аутопутем Е-75 планиран је изградњом саобраћајне петље која се 
налази непосредно уз посматрану локацију. 

На приближно 1000 m од северног дела предметне локације саобраћа велики 
број линија јавног приградског превоза путника. 

Локалитет се налази у планираној мрежи бициклистичких стаза које чине 
сегмент  "зелених стаза" око града. 

3.  Планирана намена локације и утицај  постојећег коришћења простора  
 

Планирана намена  Туристичко-рекреативни локалитети  
 
- пашњак који је коришћен као позајмиште песка (парцела број 5424), површине 8,67 
ha, удаљен је 200 m од аутопута у правцу севера; повезан је атарским путевима - 
дужине 2,4 km са планираним забавно-рекреативним парком у Каћу (на североистоку) и 
дужине 1,7 km са старим Каћким путем (на северозападу); у његовом суседству су: 
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други пашњак (парцела број 5425 од 11,30 ha), два мелиорациона канала, насип, 
шумско земљиште (6,20 ha) и њива III класе (33 ha); изградњом пута дужине 80 m до 
везе путева М-7 и М-21, ова локација би постала повољна за атрактивне туристичке 
садржаје уз аутопут; с обзиром да се планира кружна рекреативна стаза по насипу и 
поменутим атарским путевима до периферије насељеног места, перспективно је да се 
уреди за маратон, јахање, бициклизам, мото-трке и сл; препоручује се промена намене 
поменутог пашњака ради пружања услуга путницима у транзиту, а које би се 
комбиновале са рекреацијом (чарда и рибњак, коњички клуб и ергела, хиподром, 
зоолошки врт, ловачки дом и стрелиште, картинг-стаза, аутодром, бициклистички клуб 
и скејт-парк, велодром…); ради обезбеђења потребне површине комплекса (до 60 ha), 
могућа је промена намене и на површинама суседног пашњака на северу и обрадивог 
земљишта на истоку; 
 
Предлог анализе је у складу са наменом плана у процедури. 
 
Неповољности локације: 

Терен непогодан за градњу. Оријентационо дозвољено оптерећење од                 
1,5-0,5 kg/cm2. Могућа градња лаких објеката спратности до П+1. 
 

4. Компатибилност са суседним наменама 
У непосредном окружењу  се налази постојеће и планиране шуме, обрадиво 

земљиште, пашњаци,  зона Црни вир са салашима, рекреацијом, и рибњаком, и аутопут 
Е-75.   
 
Повољности окружења: Намене шуме, пашњаци, зона Црни вир и обрадиво земљиште  
су  потпуно компатибилне са наменом аква парка, и доприносе стварању природног 
амбијента који би допринео   коришћењу ове локације, као и аутопут Е-75 који 
доприноси приступачношћу ове локације. 
 

5.  Услови   реализације  
- планска документација 
 

Неопходна је израда планске документације за предложене намене. 
Усвајање Плана генералне регулације Каћа и доношење плана детаљне 

регулације. 
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- постојећа парцелација и власништво 
 

Издвајају се 4 велике парцеле. Корисници локације  су Село Каћ, Општа 
земљорадничка задруга Каћ. Парцеле у окружењу користи и Водопривредно друштвено 
предузеће Шајкашка и Слога АД Каћ. 
- опремљеност инфраструктуром 

  
Локалитет је делимично комунално опремљен инсталацијама водоводне и 

канализационе мреже. Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском 
инфраструктуром  релативно повољна јер се у близини подручја налази далековод 20 
kV са ког се може извршити снабдевање локалитета ел.енергијом.  

Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је неповољна због доста велике удаљености постојеће 
мреже.  

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан. 
- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама: са спортским, туристичким садржајима и  
хиподромом или зоолошким вртом. 

-  Намена према плану  у процедури  у складу са предлогом намене анализе 
-  Намене у окружењу су компатибилне са аква парком, и доприносе стварању 
амбијента природе који доприноси коришћењу овог локалитета. 

- Све инсталације су у непосредној близини,око 400 m а повезивање је обрађено 
планском документацијом. 

-  Мали број корисника парцела(два) и мали број парцела(три). 
-  Мало насипање терена 
- Локалитет је делимично комунално опремљен инсталацијама водоводне и 
канализационе мреже.  

- Ова локација је са аспекта опремања електроенергетском инфраструктуром  
релативно повољна. 

 
неповољности локалитета: 
 

Са аспекта опремања термоенергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром локација је неповољна због доста велике удаљености постојеће 
мреже.  
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2.7.  Закључак анализе за избор  локације за аква парк 

 
У анализи је обрађено шест локације за аква парк. Свих шест локација је 

изабрано прво на основу основног критеријума да задовољавају тражену површину 
комплекса и могућност флексибилне организације  садржаја. 
  
Могућности комбинације  са другим наменама: 
Локација 1 – Мајевица: могуће је комбиновати са спортским центром и зоолошким 
вртом. 
Локација 2 - јужно од аутопута Е-75: могуће је дату намену уклопити са хиподромом и 
градским фудбалским центром, и са туристичким и спортским садржајима. 
Локација 3- „Мајурска ада“: могуће је дату намену уклопити са хиподромом и 
градским фудбалским центром, и са туристичким и спортским садржајима, посебно 
спортовима на води, и зоолошким вртом. 
Локација 4- Каменичка ада: могуће је дату намену уклопити са спортским центром, и  
са туристичким и спортским садржајима, посебно спортовима на води, и мањим 
зоолошким вртом. 
Локација 5 - Северно од аутопута Е-75: могуће је дату намену уклопити са зоолошким 
вртом и туристичким и спортским садржајима уз аква парк. 
Локација 6 – Каћ-северно од аутопута Е-75: са хиподромом и спортским центром, и 
комбиновати у непосредној близини са наменом трговином, спорт и рекреација 
угоститељство, и зоолошки врт. 
 

У табели вредновања за  Аква парк дате су оцене шест локација према 
критеријумима: просторни капацитет и могућност просторне организације, планирана 
намена локације и утицај постојећег начина коришћења простора, компатибилност са 
суседним наменама,погодност терена за градњу (потреба насипања терена), 
опремљеност инфраструктуром водовода и канализације, енергетиком и 
телекомуникацијама, саобраћајном инфраструктуром и покривеност мрежом јавног 
превоза.  
 

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локације. 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 
критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 
задовољава критеријум. 
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Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране 
према следећем распореду:  
 

1.  ЛОКАЦИЈА 4. –  КАМЕНИЧКА  АДА 
2.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА 
3.  ЛОКАЦИЈА 2. – ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75 
3.  ЛОКАЦИЈА 5. – СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75  
4.  ЛОКАЦИЈА 6. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 
5.  ЛОКАЦИЈА 3. – "МАЈУРСКА АДА" 
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3.0.   ПРИМЕРИ АКВА ПАРКА У СРБИЈИ И СВЕТУ 
 
3.1.   Јагодински  Аква Парк 

Аква парк у Јагодини налази се у атрактивном 
делу града у оквиру спортско туристичког комплекса 
поток ''Ђурђево брдо''. Простире се на површини од                 
3 хектара. Садржи шест базена за спортске и рекреативне 
активности са воденим атракцијама за децу и систем 
тобогана укупне дужине око 400 метара. Олимпијски 
базен је опремљен за одржавање пливачких и ватерполо 

такмичења по ФИНА прописима. Аква парк садржи терене за: мали фудбал, кошарку, 
рукомет, одбојку,стони тенис  и место за играње шаха. У оквиру Аква парка налази се 
ресторан брзе хране, два кафе бара, посластичарнице,гардероба, тоалети, тушеви и 
дежурна лекарска екипа. Цео Аква парк осветљен је рефлекторима за одржавање 
ноћних спортских и културно - забавних манифестација. Поред Аква Парка су два 
паркинга за 1 200 аутомобила који се не наплаћује. 

аероснимак Аква парк у Јагодини положај на мапи града  
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3.2.  Београдски Аква парк 

 

 
Аква парк у Београду  

 
Аква парк планиран је капацитета:  једанаест базена, 21 тобоган, 6.500 m2  

водене површине, 8.000 m3 воде и 5.000 посетилаца сваког дана забавни центар, на 
површини од 5 ha у новобеоградском Блоку 44. Завршетак радова се очекивао 2006. 
године али су радови се продужили и током 2009. године. 

Међу атракцијама ће се наћи и најдужа "лења река" у Европи од 405 m, два 
"камиказа" тобогана, висине од по 20 m, највиша на континенту и "породични" тобоган, 
опет европски рекордер, дуг чак 132 m. У оквиру парка налазиће се и базен са 
вештачким таласима и повременим цунамијем. Међу објектима ће бити и највећи 
затворени базен у Европи, површине 1.600 m2. 

У другој фази изградње планирани су тениски и терени за баскет, као и 
затворени базени.  

 
3.3.  Аква Парк у Будимпешти  „Мogyorod“ 
 

Аква Парк „Мogyorod“ у Будимпешти налази се  близу Хунгароринга са 
простором од 11 и по хектара, и има 21 тобоган, укупне дужине  око 1,5 km, 9 базена 
укупно 3.500 квадратних метара водене површине и  3,5 милиона литара топле воде. 
Типови базена су: базен путовања, јакузи, три нивоа роњења базен или полако текућа -
лења река. Аква парк садржи терене за: фудбал, одбојку, бадминтон, ресторане и друге 
садржаје. Поред базена и тобогана постоји велики број снек барова, ресторана, 
продавница, спортских терена и неколико области за догађаје организоване у оквиру 
комплекса. Постоји паркинг за 600 возила и камп за 100 камп возила. Разни програми, 
музичке и спортске манифестације су у понуди посетиоцима.  

 
 
 



 182

 
Аква парк „Мogyorod“ аероснимак 

 
 
Положај Аква парка „Мogyorod“  на мапи 
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4.0. ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ17 
 
Комбинација покривених и отворених купалишта, свака према својој врсти 

пословања, омогућавају широко просторно, функционално и погонско техничко 
сажимање појединих локација за градњу. Истовремено, оне нуде разноврсне 
могућности коришћења и на тај начин поседују већу рекреациону вредност од 
појединачних локација.  

Различити случајеви у погледу пословања условљени годишњим добима 
захтевају различите величине унутрашњих и спољних водених површина. У пословању 
се разликује коришћење за време летњег доба, зимског доба и прелазних периода (пред 
и пост сезона). У обзир долазе следеће врсте пословања: једновремено коришћење 
унутрашњих и спољних водених површина при истим временима отварања, 
неограничено време купања и јединствена цена улазнице; одвојено коришћење 
унутрашње и спољне водене површине при различитим временима отварања, 
делимично ограниченим временом купања (у делу отвореног купалишта) и различите 
цене улазница; појединачно коришћење зависно од сезоне, нпр. кроз мировање једног 
дела објекта (покривеног или слободног дела купалишта).  

Код утврђивања врсте пословања узети у обзир следеће тачке гледишта: 
различита потреба у погледу водене површине која се код различито великих 
гравитационих подручја може показати код покривених и отворених купалишта; 
додатна потреба за воденим површинама једног или оба дела која може произаћи код 
објеката за рехабилитацију и рекреацију; додатна потреба за воденим површинама 
једног или оба дела на бази посебних околности, нпр. у бањама, центрима за припреме 
врхунских спортиста итд. Примери  → (1) - (3). 

Комбинације покривених и отворених купалишта моћи ће, под околностима, да 
се остваре такође путем припајања покривеног или отвореног купалишта на постојеће 
појединачне објекте. Код новоградње предвидети најпре део покривеног купалишта.  

Треба настојати повезивању базенског простора отворених купалишта са 
базенским простором покривених купатила. Боља искоришћеност у прелазним 
периодима, централни надзор и повољније техничко везивање.  

Зона дневног боравка и угоститељство уз могућност видне везе са оба базенска 
подручја.  

Прилаз отвореном купалишту води кроз улазни трем покривеног купалишта. 
Код врхунских погона такође кроз покривену улазну зону. Касе и подрује контроле 
према могућностима требало би да опслужују оба прилаза.  

Тесно повезивање базенског подручја покривеног купалишта и делова отвореног 
купалишта олакшава променљиво коришћење. Повезивање оба базена, при чему треба 
пре свега базен за непливаче прикључити делу отвореног купалишта, може да произађе 
кроз канал за пливање (могућност приласка у покривено пливалиште), покривени улаз 
са уређајима за топлотно зрачење или затворени улаз, тако да купалишни гост неометан 

                                                 
17 Нојферт, Ернст, Архитектонско пројектовање, Грађевинска књига, Београд, 2000. г. 
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од хладног спољног ваздуха може да стигне из покривеног пливалишта до купалишног 
базена.  

Тежиште коришћења отвореног купалишта лежи на опоравку и рекреацији свих 
слојева становништва. Вредност за употребу водене површине по становнику у 
гравитационим подручјима:  

0,15 m2 код гравитационог подручја са малом густином насељености до 0,25 m2 
код гравитационог подручја са великом густином насељености. Однос броја становника 
на величину водене површине дозвољава да се не узму у обзир посебности 
рехабилитације или транзитног саобраћаја.  

Величина земљишта: 8 – 16 m2 планиране водене површине.  
Паркиралишта: 1 место за паркирање путничког возила и 2 места за бицикле на 

сваких 200 – 300 m2 површине земљишта.  
Улазни предпростор: 200 m2 и 1000 m2 водене површине, од тога 50 m2 на сваких 

1000 m2 водене површине за покривену улазну зону, укључујући касу и објекте за 
контролу.  

 
Просторије за персонал: до 2000 m2 водене површине 10 m2, преко 2000 m2 

водене површине 20 m2.  
___________________________________________________________________________ 
Базени за  Водена површина 100 – 400 m2. Дубина воде: 0,00 до 0,050 m почев  
брчкање од 200 m2 раздеоба на више базена различите дубине воде.  
 
Базени за  Базени различите дубине воде. Водена површина 500-1000 m2, 
непливаче дубине воде 0,50/0,60 m до 1,35 m, евентуално уз раздеобу на више 

базена различите дубине воде.  
 
Базени за  Водена површина 417 до 1050 m2. Величина базена према 
пливаче броју пливачких стаза.  
 
 пливачке стазе  ширина базена  дужина базена 
  6    16,66 m    25,00 m  
  6    16,66 m    50,00 m  
  8    21,00 m    50,00 m  
       10    25,00 m    50,00 m  
Базени са  
таласањем Ширина базена: 16,66 m 21,00 m 25,00 m  
воде Дужина базена: 50,00 m, најмање 33,00 m  
   Почетна дубина воде:    0,00 m  
 Крајња дубина воде већ према коришћењу базена и машине за  
 прављење таласа 
___________________________________________________________________________ 
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VII АНАЛИЗА МОГУЋИХ ЛОКАЛИТЕТА  
ЗА ТЕРЕНЕ ЗА СКЕЈТ БОРД 

 

1.0. УВОД 

У анализи локација за скејт борд анализирано је 8 локација за скејт борд терене, 
у обзир је узето да се може развити на тој локацији од једног објекта скејт борда у првој 
фази до скејт парка. Објекти скејт борда могу бити монтажни или урађени од бетона.  
Неопходна површина за један објекат скејт борда је најмање 200 m2, а предлог 
проширења је до 1000 m2.  
 У Новом Саду су издати урбанистички услови за изградњу привременог скејт 
борд терена са заштитном оградом у Лиманском парку површине 1000 m2.  
Предвиђају  се скејт борд терени плановима детаљне регулације у процедури усвајања,  
на Београдском кеју и простору уз Лимански Дунавац.  

Локације прилагођене за скејт борд на већ расположивим површинама налазе се 
у школским двориштима, спортским теренима, издвојена подручја паркиралишта, 
кућни и делови дворишта, или  након постављања облоге, прилагођене стазама за 
вожњу, спортски објекти, јавне парковске и зелене површине. 

 

1.1. Критеријуми вредновања локације 
У вредновању локације биће коришћени следећи критеријуми: 

1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и компатибилност са 
суседним наменама 
3. Просторни капацитет локације. 
 

1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – 
постојање саобраћајне инфраструктуре, пешачке и бициклистичке везе и развијеност 
мреже јавног превоза. 
 

2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 
компатибилност са суседним наменама 

Избор намене је вреднован тако да је планирана намена локације према важећем 
плану или Генералном плану града, повољна односно намењена за  спортске центре, 
спортске паркове, туристичко-спортске-рекреативне површине или намене зелених 
површина и слично према важећем плану. 

 
3. Просторни капацитет локације  
 
Анализом скејт борд терена утврђено је да је потребна површина локација од 

200 m2 до 1000 m2. 
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2.0.  АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ ЗА СКЕЈТ БОРД ТЕРЕНЕ 
 

У анализи локација за скејт борд анализирано је осам  локација за скејт борд у 
Новом Саду: 

 
ЛОКАЦИЈЕ ЗА СКЕЈ ТБОРД ТЕРЕНЕ: 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  ЛИМАНСКИ ПАРК 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ШТРАНДА И МОРНАРИЦЕ 
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  БЕОГРАДСКИ  КЕЈ 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. –  ОФИЦИРСКА ПЛАЖА 
5.  ЛОКАЦИЈА 5. – МАЈЕВИЦА 
6.  ЛОКАЦИЈА 6. – ТЕМЕРИНСКИ ПУТ 
7.  ЛОКАЦИЈА 7. – КАМЕНИЧКА  АДА 
8.  ЛОКАЦИЈА 8. – НОВО НАСЕЉЕ 

 
2.1.  Локација 1. – Лимански парк 
 

1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – постоји 
изграђена саобраћајне инфраструктура, пешачки тротоари, бициклистичке стазе и 
одлично развијена мрежа јавног превоза. Позитиван саобраћајни аспект 
 

2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћење и 
компатибилност са суседним наменама 

 
Планирана намена локације према важећем плану детаљне регулације Лиман III 

у Новом Саду и Генералном плану града, је парк. Скејт борд терен је постављен према 
кинеској четврти, тако да је довољно удаљен од вишепородичног становања. 

Издати су УУ 79262/2008 за изградњу скејт борд терена. Нема додатних услова 
за реализацију. 

 
3. Просторни капацитет локације  
 
Анализирана локација је површине 13 ha.  
Планиран је скејт борд терен површине 1000 m2 према издатим урбанистичким 

условима. 
 

 
 



 187

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан и 
покривен линијама  јавног превоза.  

- Велика површина локалитета, тако да је скејт борд терен окружен парком. 
-  Намена скејт борд терена компатибилна са наменом парка. 
-  Издати су УУ 79262/2008 за изградњу скејт борд терена. 
 

 
2.2.  Локација 2. –  простор између Штранда и Морнарице 

 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – постоји 

изграђена саобраћајне инфраструктура  и развијена мрежа јавног превоза.  Позитиван 
саобраћајни аспект. 
 

2. Планирана намена локације, постојеће коришћење и компатибилност са 
суседним наменама 

 
Планирана намена локације према важећем плану ПДР простора између 

Штранда и Морнарице у Новом Саду је за поплочан плато за  могуће постављање 
монтажних скејт ролер полигона или повремено клизалиште. У непосредној близини су 
планирани углавном спортски садржаји. 
Постојећи начин коришћења: изграђено подручје баракама у лошем стању. 
 

3. Просторни капацитет локације  
 
Анализирана локација је површине 3,8 ha. 
Анализом скејт борд терена потребна локација је површине је од 200 m2 до           

1000 m2. 
 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Атрактиван положај локације у граду, у непосредној близини купалишта Штранд. 
-  Намена скејт борд терена компатибилна са окружењем, и предложена планом на тој 
локацији. 

 
неповољности локалитета:  
Постојеће коришћење: изграђено подручје баракама у лошем стању. 
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2.3.  Локација 3. –  Београдски кеј 

 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – постоји 

изграђена саобраћајне инфраструктура, пешачки тротоари, бициклистичке стазе и 
одлично развијена мрежа јавног превоза. Планирана реконструкција тротоара и 
изградња бициклистичких стаза. 
 

2. Планирана намена локације, постојеће коришћење и компатибилност са 
суседним наменама 

 
Планирана намена локације према нацрту плана детаљне регулације Београдског 

кеја у Новом Саду у процедури  је спортски комплекс.  
ЈП "Завод за изградњу Града" на јавном увиду је тражио да се планира као скејт 

борд терен, што је прихваћено на комисији за јавни увид. 
 
3. Просторни капацитет локације  
 
Анализирана локација је површине 0,29 ha. 
Анализом скејт борд терена потребна локација је површине је од 200 m2 до           

2900 m2. 
 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду на обали Дунава, саобраћајно одлично 
повезан и покривен линијама  јавног превоза.  

- Намена скејт борд терена компатибилна са окружењем, и предлогом планом  у 
процедури на тој локацији. 

 
2.4.  Локација 4. –  Официрска плажа 
 

 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – постоји 

делимично изграђена саобраћајне инфраструктура и  развијена мрежа јавног превоза.  
Потребна је изградња саобраћајне инфраструктуре према плану у изради. 

 
2. Планирана намена локације, постојеће коришћење и компатибилност са 

суседним наменама 
 
Планирана намена локације према Генералном плану града, је заштитно 

зеленило, купалиште и површине за хидротехничке захвате. 
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У изради је План детаљне регулације "Официрска плажа" али нови услови 
заштите изворишта су повећали зону уже заштите. Скејт борд терен је компатибилан са 
наменом плана и најбоље је да је постављен где су планирани спортски терени и трим 
стазе.  

Са петроварадинске стране изразито недостаје спортских садржаја, и у мрежи 
скејт борд терена ово је одлична локација. 

 
3. Просторни капацитет локације  
 
Анализирана локација је површине 12,74 ha.  
Анализом скејт борд терена потребна локација је површине је од 200 m2 до           

1000 m2. 
 
Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Атрактиван положај локације у граду на обали Дунава.  
-  Намена скејт борд терена компатибилна са окружењем, и наменама предлога  плана 
на тој локацији. 

- Са петроварадинске стране изразито недостаје спортских садржаја, и у мрежи скејт 
борд терена ово је одлична локација. 

 
неповољности локалитета:  
 
- Нови услови заштите изворишта су повећали зону уже заштите изворишта. 
- Потребно насипање терена. 
 
2.5.  Локација 5. – Мајевица 
 

1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – постоји 
изграђена саобраћајна инфраструктура, пешачки тротоари, бициклистичке стазе и 
добро  развијена мрежа јавног превоза у Булевару војводе Степе.   

Изградњом целог Булевара Европе и планиране саобраћајнице на југозападном 
делу, доступност локације биће на још вишем нивоу с обзиром на одличну саобраћајну 
повезаност са градском уличном мрежом Новог Сада. 
 

2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 
компатибилност са суседним наменама 

Планирана намена локације према Генералном плану Града Новог Сада  је 
спортски центар. и налази се у мрежи спортско-рекреационих центара Новог Сада 
(Студија спорта - Документациона основа Генералног плана града Новог Сада). 
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  Студијом  зелених и рекреативних површина  је посебно  истакнут значај 
Мајевице  као локације намењене спорту и рекреацији.  

Неповољност постојећег начина коришћења је да се користи за потребе војске. 
 
3. Просторни капацитет локације  
 
Анализирана локација је површине 66,4 ha. 
Анализом скејт борд терена потребна локација је површине је од 200 m2 до           

1000 m2. 
 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Атрактиван положај локације у граду, у непосредној близини насеља Бистрица, 
саобраћајно одлично повезан и покривен линијама јавног превоза на Булевару 
војводе Степе.  

- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
компатибилност са другим наменама. 

-  Намена компатибилна са наменом спортског центра према Генералном плану. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Корисник је војска. 
- Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, у просеку један и по 
метар. 

 
2.6.   Локација 6. – Темерински пут 
 

1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – 
Саобраћајна инфраструктура је изграђена Темерински пут, и добро повезана линијама 
градског превоза. 
 

2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 
компатибилност са суседним наменама 

 
Планирана намена локације према Генералном плану града Новог Сада  је парк. 
У непосредној близини је породично становање и општеградски центар.  
Парк је довољно велике површине, да  се скејт борд терен постави тако да не 

буде у близини становања и општеградског центра, у том случају скејт борд терен је 
окружен спортским садржајима, и неутралише се негативан утицај буке. 
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3. Просторни капацитет локације  
 
Анализирана локација је површине 6,5 ha.  
Анализом скејт борд терена потребна локација је површине је од 200 m2 до           

1000 m2. 
 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан и 
покривен линијама  јавног превоза.  

- Велика површина локалитета. 
-  Намена скејт борд терена компатибилна са наменом парка према плану и Генералном 
плану. 

 
 
2.7.  Локација 7. – Каменичка  ада 

 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – са 

северне стране простор је саобраћајно повезан са градом, али саобраћајна 
инфраструктура није изграђена на Каменичкој ади.  

Предметни простор повезан је са градском уличном мрежом преко улице 
Подунавске.   

На 1500 m до 2500 m од овог простора, налазе се аутобуска стајалишта великог 
броја линија јавног градског превоза путника (у Улици Хероја Пинкија и Народног 
фронта). 

 
2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 

компатибилност са суседним наменама 
 
Планирана намена локације према Генералном плану града Новог Сада је 

туристичко-спортске-рекреативне површине. Важећи план за овај простор је 
Регулациони план "Каменичка ада" у Новом Саду  где се планирају намене: шума-парк, 
туристичко-спортско-рекреативно-забавни садржаји, нарочито у источном делу аде. 
Планира се изградња садржаја комерцијално-пословног центра, комплекса хотела, 
марине и друго. Локација је довољно велика да се скејт борд терен постави тако да не 
буде у близини становања и пословања. 
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3. Просторни капацитет локације  
 
Анализирана локација је површине 178,4 ha.  
Анализом скејт борд терена потребна локација је површине је од 200 m2 до           

1000 m2. 
 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
-  Ово подручје је изузетно атрактивно јер налази се на обали Дунава. Планирана веза 
мостом са Рибарским острвом и планирана градска марина доприносе атрактивности 
ове локације. 

- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама.  

- Локација је довољно велика да се скејт борд терен  постави тако да не буде у близини 
становања и пословања, у том случају скејт борд терен је окружен спортским 
садржајима, и неутралише се негативан утицај. 

- Мали број  корисника парцела, већи део у државном власништву. 
- Саобраћајно приступачан, налази се у непосредној близини четири булевара, који 
пружају одличну приступачност овој локацији. 

 
неповољности локалитета: 
 
- Највећа инвестиција било би насипање терена у висини од 2,5 до чак 5,0 m. 
 
2.8.   Локација 8. –  Ново насеље 
 

 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – постоји 

изграђена саобраћајна инфраструктура са северне стране и са источне стране Булевар 
кнеза Милоша. Са јужне и западне стране блока није изграђена саобраћајна 
инфраструктура. Изграђени су  пешачки тротоари, бициклистичке стазе и добро  
развијена мрежа јавног превоза у Булевару кнеза Милоша.   
 

2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 
компатибилност са суседним наменама 

 
Планирана намена локације према Генералном плану Града Новог Сада  је 

спортски парк. У непосредној близини налази се постојеће вишепородично становање и 
пословање. Планирани спортски парк је површине око 4,2 ha, локацију за скејт борд 
терен одмаћи од  вишепородичног становања.  
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3. Просторни капацитет локације  
 
Анализирана локација је површине око 4,2 ha бруто. 
Анализом скејт борд терена потребна локација је површине је од 200 m2 до           

1000 m2. 
 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан и 
покривен линијама  јавног превоза.  

- Велика површина локалитета.  
-  Намена скејт борд терен компатибилна са наменом спортског парка према 
Генералном плану. 

- Све инсталације су у непосредној близини. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Близина вишепородичног становања,  које може бити угрожено буком са скејт борд 
терена.  

2.9. Закључак анализе за избор  локације за скејт борд терене 
 

У анализи је обрађено осам  локација за скејт борд терене. Свих осам  локација 
је  изабрано прво на основу критеријума: саобраћајне повезаности и приступачности, 
усклађености са наменом локације, тражене површине комплекса и компатибилности 
са суседним наменама: спортски центри, спортски паркови, туристичко-спортско-
рекреативне површине, зелене површине и слично.  

Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране 
према следећем распореду:  
 
ЛОКАЦИЈЕ ЗА СКЕЈТ БОРД ТЕРЕН: 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  ЛИМАНСКИ ПАРК 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ШТРАНДА И МОРНАРИЦЕ 
3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  БЕОГРАДСКИ  КЕЈ 
4.  ЛОКАЦИЈА 6. – ТЕМЕРИНСКИ ПУТ 
5.  ЛОКАЦИЈА 4. –  ОФИЦИРСКА ПЛАЖА 
6.  ЛОКАЦИЈА 5. – МАЈЕВИЦА 
7.  ЛОКАЦИЈА 7. – КАМЕНИЧКА  АДА 
8.  ЛОКАЦИЈА 8. – НОВО НАСЕЉЕ 
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3.0.  ПРИМЕРИ СКЕЈТ БОРД ОБЈЕКАТА И ПАРКОВА  

3.1.   Минхен Остпарк, скејт борд парк 
 

У Остпарку поред бројних спортских садржаја поред базена и клизалишта 
налази се и терен за скејтборд.  
 

 

3.2.  Словенија, скејт парк Људски Врт у Птују      

    

   Пример једног терена прилагођеног за скејт објекат на зеленој површини између 
становања и парка. 
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3.3. Литванија, Dzintari Forest Park, Јурмала   
 

 
Скејт борд терен скејт борд стаза 

 
Архитекти: група Substance 
Локација  Јурмала, Латвија 
Тип пројекта  Реконструкција  Forest Park 
Главни пројектанти  Arnis Dimins, Brigita Barbale 
Инвеститор  Jurmala City Council 
Развој пројекта  2003 - 2005 
Извођење  2007 - 2009 
Површина парка 131108 m² 
Бруто унутрашње површине  541 m² 
Цена  4,1 M € 
 

Због врло атрактивне и  централне локације парка у граду, овај пројекат је 
проширење инфраструктуре Јурмале. Ове нове интервенције и побољшани објекти 
учинили су шуму више интегрисаним делом града. 

 Пројекат обезбеђује многе објекте по парку, укључујући линијске скејт борд 
стазе и скејт парк, игралиште за децу, кафиће и изнајмљивање спортске опреме. 
Свака знаменитост је  доступна пешачким дрвеним шеталиштем, чинећи парк доступан 
свима. Пешачки мостови изнад линијске стазе за ролере и скејт борд , одржавају ове  
две комуникације  одвојене. 

 Модуларни систем је коришћен у изградњи зграда. Композитни панели од 
алуминијума са полираним површинама се користе као фасада. 
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пешачки мост преко скејт стазе 

 
 

4.0.  ИЗВОДИ ИЗ ПРАВИЛНИКА 
 

Скејт борд је дошао из Америке 1974.г., а популаран је и у Немачкој. Вожња 
реквизитом "Skate board"18 суштински повезана вожњом на котураљкама. Терени за 
котураљке усклађени су за вожњу "Skate board-а". Неопходна површина за један објекат 
најмање 200 m2.   
 Прилагођене локације: 1. већ расположива површина за вожњу, школска 
дворишта, спортски терени, издвојена подручја паркиралишта, кућни и стражњи делови 
дворишта, 2. након постављања облоге, прилагођене стазама за вожњу, спортски 
објекти, јавне парковске и зелене површине. 
 "Champion Ramps" клизне стазе неповезане на лицу места "Halfpipe" 
комбиноване од два корита → слике бр.(6) –(9). За "Halfpipe" само један тип за 
изградњу.  
 

 
 
                                                 
18 Интернационално прихваћени назив, изговара се: "скејт борд", што представља даску са делимично 
или фиксно уграђеним точкићима (прим. преев.). 
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VIII АНАЛИЗА МОГУЋИХ ЛОКАЛИТЕТА ЗА ЦИРКУС ПЛАЦ 
 

1.0.  УВОД 
 

У анализи локација за циркус плац анализирано је пет локација за циркус плац. 
У обзир је узето да се локације могу користити за повремено коришћење за смештај 
циркус плаца. Код већих комплекса локације могу бити планиране као трајне за намену 
циркус плаца. У граду се као локација за циркус плац користи локација код тенис 
игралишта у саставу спортског центра Спенс. У градском грађевинском подручју 
изабрано је још 4 додатних локација, углавном у намени спортских паркова, тако да 
један део озелењеног или поплочаног  простора се може користити за повремено 
коришћење за циркус плац. У оквиру великих комплекса као што су Мајевица, 
Каменичка  ада и слично локације се могу предвидети као сталне локације за циркус 
плац, луна парк и сличне намене. 

Неопходна површина за мањи циркус плац је најмање око 2000 m2, колико 
износи површина која се  користи код Спенса. Погодне су зелене површине које нису 
посебно партерно уређене и озелењене. 

 

1.1. Критеријуми вредновања локације 
 

У вредновању локације биће коришћени следећи критеријуми: 
 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза 
2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и компатибилност са 
суседним наменама 
3.  Инфраструктурна опремљеност 
4. Просторни капацитет локације  
 
 

1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – 
постојање саобраћајне инфраструктуре, развијеност мреже јавног превоза, јавни 
паркинг и слично утичу на атрактивност локације и начин коришћења простора. 

 
2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 

компатибилност са суседним наменама 
 
Предложене локације према важећем плану или Генералном плану града, су 

намене: спортски центри, спортски паркови, туристичко-спортске-рекреативне 
површине  или намена зелених површина и слично према важећем плану. 
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Коришћење локације за циркус плац зависи од усаглашености са планираним 
наменама у окружењу и постојећем коришћењу земљишта. Забавни центри у спортским 
парковима, туристичке, рекреативне, спортске и зелене површине су најпожељније као 
намене у суседству. Циркус плац треба да је на довољној удаљености од становања и 
пословања, да не угрожава буком и слично. Непожељни су девастирани простори, 
сламови и сличне намене  у окружењу. 

 
3. Просторни капацитет локације  
 
Анализом циркус плаца утврђено је да је потребна површина око 2000 m2 за 

мањи циркус плац. 
 

4.  Инфраструктурна опремљеност 
 
Изузетно важан критеријум је инфраструктурна опремљеност због прикључења 

на струју и  воду. Предложене су и локације где постоји планирана инфраструктура 
која није реализована, тако да се локалитети могу на предметним локацијама 
активирати тек након изградње инфраструктуре. 
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2.0.  АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ЦИРКУС ПЛАЦ У НОВОМ САДУ  
 
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЦИРКУС ПЛАЦ: 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА 
2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  НОВО НАСЕЉЕ 
3.  ЛОКАЦИЈА 3. – КАМЕНИЧКА  АДА 
4.  ЛОКАЦИЈА 4. – ТЕМЕРИНСКИ ПУТ 

 
2.1.   Локација 1. –  Мајевица 
 

 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – постоји 

изграђена саобраћајна инфраструктура, пешачки тротоари, бициклистичке стазе и 
добро  развијена мрежа јавног превоза у Булевару војводе Степе.   
Изградњом целог Булевара Европе и планиране саобраћајнице на југозападном делу, 
доступност локације биће на вишем нивоу, с обзиром на одличну саобраћајну 
повезаност локације са градском уличном мрежом Новог Сада. 
 

2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 
компатибилност са суседним наменама 

 
Планирана намена локације према Генералном плану града Новог Сада је 

спортски центар и налази се у мрежи спортско-рекреационих центара Новог Сада 
(Студија спорта - Документациона основа Генералног плана града Новог Сада). 
  Студијом  зелених и рекреативних површина  је посебно  истакнут значај 
Мајевице  као локације намењене спорту и рекреацији.  
 

3. Просторни капацитет локације  
Анализирана локација је површине 66,43 ha бруто. 
Потребна је површина од 2000 m2 за смештање циркус плаца. Може се 

планирати и могућност већих објеката  циркуса,  и као стална намена за циркус плац.  
 
4.  Инфраструктурна опремљеност 

 
Дати простор није инфраструктурно опремљен, али инфраструктура постоји у 

непосредној близини, трасе пролазе Булеваром војводе Степе. 
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Закључак: 
 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, због Булевара војводе Степе и 
Булевара Европе и покривен линијама  јавног превоза на Булевару војводе Степе.  

- Велика површина локалитета и могућност добре организације садржаја, и 
комбиновања са другим наменама. 

-  Намена циркус плaца компатибилна са наменом спортског центра према Генералном 
плану 

- Све инсталације су у непосредној близини, око 300 m удаљеност. 
-  Један је корисник свих парцела. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Корисник земљишта је војска 
- Битна ставка код опремања ове локације биће насипање терена, у просеку један и по 
метар. 

- Близина вишепородичног становања  и породичног становања са јужне стране. 
 
 

2.2.   Локација 2. –  Ново насеље 
 

 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – постоји 

изграђена саобраћајна инфраструктура са северозападне стране улица Момчила 
Тапавице и са источне стране Булевар кнеза Милоша. Са југоисточне и западне стране 
блока није изграђена саобраћајна инфраструктура. Изграђени су пешачки тротоари, 
бициклистичке стазе и добро  развијена мрежа јавног превоза дуж Булевара кнеза 
Милоша.   
 

2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 
компатибилност са суседним наменама 

 
Планирана намена локације према Генералном плану Града Новог Сада је 

спортски парк. У непосредној близини налази се постојеће вишепородично становање и 
пословање. Планирани спортски парк је површине око 3 ha.  

 
3. Просторни капацитет локације  
 
Анализирана локација је површине око 4,2 ha бруто. 
Потребна површина за смештање циркус плаца је око 2000 m2. 
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4.  Инфраструктурна опремљеност 

 
Дати простор је делимично инфраструктурно опремљен, са северне и источне 

стране је инфраструктурно опремљен.  

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Изузетно атрактиван положај локације у граду, саобраћајно одлично повезан и 
покривен линијама  јавног превоза.  

- Велика површина локалитета.  
-  Намена циркус плаца компатибилна је са наменом спортског парка према 
Генералном плану. 

- Све инсталације су у непосредној близини. 
 
неповољности локалитета: 
 
- Близина вишепородичног становања које може бити угрожено буком са циркус плаца.  
 
2.3.   Локација 3. – Каменичка  ада 
 

 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза – са 

северне стране простор је саобраћајно повезан са градом, али саобраћајна 
инфраструктура није изграђена на Каменичкој ади.  

Простор је повезан са градском уличном мрежом преко улице Подунавске.  У 
непосредној близини ове локације налазе се велики број булевара (Булевар цара Лазара, 
Булевар Европе, Сомборски булевар и Булевар деспота Стефана). 

На 1500 m до 2500 m од обухваћеног простора, налазе се аутобуска стајалишта 
великог броја линија јавног градског превоза путника (у Улици Хероја Пинкија и 
Народног фронта). 
 

2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 
компатибилност са суседним наменама 

 
Планирана намена локације према Генералном плану Града Новог Сада  је 

туристичко-спортске-рекреативне површине. Важећи план за овај простор је 
Регулациони план "Каменичка ада" у Новом Саду где се планирају намене: луна парк, 
шума-парк, туристичко-спортско-рекреативно-забавни садржаји, нарочито у источном 
делу. Планира се изградња садржаја комерцијално-пословног центра, комплекса хотела, 
марине и друго.  
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3. Просторни капацитет локације  
Анализирана локација је површине 178,39 ha бруто. 
Потребна је површина од 2000 m2 за смештање циркус плаца. 
Може се планирати и могућност већих објеката  циркуса, а и планирати као 

стална намена за циркус плац. Регулационим планом Каменичке аде у Новом Саду, у 
намени комплекс луна парка, планирају се садржаји: простор за циркус, циркус-плац, 
простор за картинг стазу и дечије игралиште. 
 

4.  Инфраструктурна опремљеност 
 

Дати простор није инфраструктурно опремљен. Неопходно је насипање терена 
према плану, јер је терен изложен поплави.  
 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
-  Планом је предвиђен циркус плац у комплексу луна-парка на обали Дунава. 
-  Мали број корисника парцела, већи део у државном власништву. 
 
неповољности локалитета: 
 
-  Највећа инвестиција било би насипање терена у висини од 2,5 до чак 5,0 m. 
 

 
2.4.   Локација 4. – Темeрински пут  
 

 
1. Саобраћајна повезаност и покривеност мрежом јавног превоза –

Саобраћајна инфраструктура је изграђена дуж Темеринског пута, и добро повезана 
линијама градског превоза. 
 

2. Планирана намена локације, постојећи начин коришћења и 
компатибилност са суседним наменама 

 
Планирана намена локације према Плану детаљне регулације улазног правца 

дуж Темеринског пута у Новом Саду (у процедури усвајања) и Генералном плану града 
Новог Сада је парк. 

У непосредној близини је породично становање и општеградски центар.  
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3. Просторни капацитет локације 
  
Анализирана локација је површине 6,5 ha.  
Потребна је површина од 2000 m2 за смештање циркус плаца. 
 
4.  Инфраструктурна опремљеност 

 
Дати простор није инфраструктурно опремљен, али инфраструктура постоји у 

непосредној близини у Темеринском путу. 

Закључак: 
повољности локалитета:  
 
- Повољан положај локације у граду, саобраћајно добро повезан и покривен линијама  
јавног превоза.  

- Неуређене слободне површине планиране су за парк, и део се може уредити за 
повремено коришћење као циркус плац. 

- Локалитет је комунално опремљен секундарном водоводном и канализационом 
мрежом на коју је могуће прикључити кориснике циркуса. 

 
неповољности локалитета: 
 
- Близина  породичног становања које може бити угрожено буком са циркус плаца. 
 

2.5.  Закључак анализе за избор  локације за циркус плац 

 
У анализи је обрађено четири  локације за циркус плац. Све локације су изабране 

прво на основу критеријума: саобраћајне повезаности и приступачности, 
компатибилности са суседним наменама, изграђености инфраструктуре и тражене 
површине комплекса. 
 
Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране према 
следећем распореду:  
 
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЦИРКУС ПЛАЦ: 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА 
2.  ЛОКАЦИЈА 3. – КАМЕНИЧКА  АДА 
3.  ЛОКАЦИЈА 4. – ТЕМЕРИНСКИ ПУТ 
4.  ЛОКАЦИЈА 2. –  НОВО НАСЕЉЕ 
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3.0. ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА 

ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ ГРАДА (29. децембар 2008.) 
 

Објекти за извођење забавних програма 
  

"Члан 61. 
 

 Објекти за извођење забавних програма су циркус, забавни парк, апарати и 
уређаји за забаву и слично.  
 Објекти из става 1. овог члана, могу да се поставе на јавној зеленој површини 
под условом да се претходно закључи уговор о обнови површине оштећене заузећем, са 
предузећем коме је поверено одржавање јавних зелених површина.  
 

Члан 62.  
 

 Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање објекта за извођење 
забавних програма на јавној површини на којој се поставља позорница или други 
монтажно-демонтажни објекат привременог карактера (нпр. "EXIT" и друге 
манифестације), дужан је да приложи пројекат конструкције и извештај о техничкој 
контроли пројекта, који је израдило лице овлашћено за пројектовање. 
 Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање циркуса или забавног 
парка, дужан је да одреди укупну површину коју заузима циркус или забавни парк, 
односно површину коју заузима сваки апарат за забаву, њихов број и врсту.  
 Подносиоци захтева из ст. 1. и 2. овог члана дужни су да приликом подношења 
захтева за постављање објеката за извођење забавних програма приложе уговор о 
одржавању чистоће на јавној површини закључен са Јавним комуналним предузећем 
"Чистоћа", Нови Сад." 
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IX ЗАКЉУЧАК ЗА СВЕ АНАЛИЗЕ 
 
 

Закључак анализе за избор  локације за градски фудбалски стадион 
 

У анализи су обрађене три локације за градски фудбалски стадион. Све три 
локације су изабране прво на основу критеријума да задовољавају тражену површину 
комплекса и могућност флексибилне организације садржаја.  

Анализом  су предложене варијанте уклапања са компатибилним наменама,  па 
је предложено уклапање са аква парком, зоолошким вртом, аутодромом или 
хиподромом на графичком прилогу "Намена површина према важећем плану" за сваку 
локацију. На  локацији 1 - Мајевица и локацији 3- "Мајурска ада" могуће је дату намену 
уклопити са Зоолошким вртом, а на све три локације могуће је смештање садржаја аква 
парка. 

У табели вредновања за градски фудбалски стадион дате су оцене три локације 
према критеријумима: просторни капацитет и могућност просторне организације, 
планирана намена локације и утицај постојећег начина коришћења простора, 
компатибилност са суседним наменама,погодност терена за градњу (потреба насипања 
терена), опремљеност инфраструктуром водовода и канализације, енергетиком и 
телекомуникацијама, саобраћајном инфраструктуром и покривеност мрежом јавног 
превоза.  

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локација. 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 
критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 
задовољава критеријум. 
 

Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране 
према следећем распореду:  

 
1. Локација 1 - МАЈЕВИЦА 

2. Локација 2 - ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75 

3. Локација 3 – "МАЈУРСКА АДА". 

 



ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН 

 
 

Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-) 
 ( + ) локација задовољава критеријум, (+-) локација претежно задовољава критеријум, и (– )  локација не задовољава критеријум. 
вредновање локалитета са аспекта утицаја буке: ранг у односу на буку (+,-) и друге намене [+,-] 

Планирана намена локације 
Утицај  постојећег 
коришћења простора 

Компатибилност са суседним 
наменама 

Локације за анализу 
 РАНГ 

ЛОКАЦИЈЕ 

Просторни капацитет 
и могућност 
просторне 

организације план стање план стање 

Ранг у односу на 
буку  

 (+,-) и друге 
намене [+,-] 

+ 
 

+ 
 

+- + + (-) 

1.МАЈЕВИЦА 
 

1 

66,43ha Спортски 
центар 

Специјал
не намене 

Становање 
и 
пословање

Становање 
и 

пословање [-] 

+ + +- +- +- (+) 
2. ЈУЖНО ОД АУТОПУТА  
Е-75 

2 

69,31ha

Туристичко-
спортско-
рекративне 
површине и 
пословање на 
улазним 
правцима 
према ГП 
Новог Сада 

Средишњи 
део 
простора 
налази се у 
депресији, и 
висок ниво 
подземних 
вода  

Негативан 
утицај 
депоније

Негативан 
утицај 

депоније, 
Компатиби
лност са 
осталим 

наменама у 
окружењу

[-] 

+ +- +- +- +- (+) 
3.МАЈУРСКА  
АДА 

3 57,70ha 
neto 

Специјалне 
намене према 
ГП Новог 
сада 

Користи се 
као 

пољопривре
дно 

земљиште, 
шуме 

Површине за 
хидротехнич
ке захвате не 
подстиче 

максимално 
коришећење 
ове намене, 

доста 
изолован 
простор 

Површине за 
хидротехнич
ке захвате не 
подстиче 

максимално 
коришећење 
ове намене, 

доста 
изолован 
простор 

[-] 

Опремљеност 
инфраструктуром Водовода и 

канализације 
 

Опремљеност 
инфраструктуром 
Енергетика и 

телекомуникације 

Саобраћајна 
Инфраструктура 

 

 
Покриве-
ност 

мрежом 
јавног 
превоза 

Погодност 
терена за 
градњу 
( према 
условима 
насипања 
терена) план стање план стање план стање стање 

+- +- 
- + 

Близу 
Водовод .и 
Канализација 

+ 
Близу 

инфраструктур
а 

+ 
 +- +-

+- 
- + 

Близу 
Водовод 

 

+ - + 
 +- +-

+- 
- + - 

Не планира 
се сва 

инфраструк
тура 

- + - - 
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Закључак анализе за избор  локације за аутодром 
 

У анализи су обрађене две локације за аутодром. Обе локације су изабране прво 
на основу основног критеријума да задовољавају тражену површину комплекса и 
могућност флексибилне организације садржаја. Анализом  су предложене варијанте 
уклапања са компатибилним наменама, па је предложено уклапање са аква парком, 
градским фудбалским стадионом или спортским центром на графичком прилогу 
"Намена површина према важећем плану" за сваку локацију. 

У табели вредновања за градски фудбалски стадион дате су оцене две локације 
према критеријумима: просторни капацитет и могућност просторне организације, 
планирана намена локације и утицај постојећег начина коришћења простора, 
компатибилност са суседним наменама,погодност терена за градњу (потреба насипања 
терена), опремљеност инфраструктуром водовода и канализације, енергетиком и 
телекомуникацијама, саобраћајном инфраструктуром и покривеност мрежом јавног 
превоза.  

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локација. 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 
критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 
задовољава критеријум. 
 

Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране 
према следећем распореду:  

 
1. Локација 2 - КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

2. Локација 1 – "МАЈУРСКА АДА" 

 
 



АУТОДРОМ 
 

 
 
 
 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-) 
 ( + ) локација задовољава критеријум, (+-) локација претежно задовољава критеријум, и (– )  локација не задовољава критеријум. 
вредновање локалитета са аспекта утицаја буке: ранг у односу на буку (+,-) и друге намене [+,-] 

 

Планирана намена локације 
Утицај  постојећег 
коришћења простора 

Компатибилност са суседним 
наменама 

Локације за анализу 
 РАНГ 

ЛОКАЦИЈЕ 

Просторни капацитет 
и могућност 
просторне 

организације план стање план стање 

Ранг у односу 
на буку  

 (+,-) и друге 
намене [+,-] 

+ +- + (+) 

1.МАЈУРСКА  АДА 2 
113,6ha 

Специјалне 
намене према 
ГП Новог 
сада 

Користи се 
као 

пољопривре
дно 

земљиште, 
шуме 

+ + 
[-] 

+ + + (+) 
 
 
 
2. КАЋ СЕВЕРНО ОД 
АУТОПУТА Е-75 

1 136 ha 
(93 ha) 
(212 ha)

пољопривредно 
земљиште, 
пашњаци, 
туристички 
локалитет 

пољопривре
дно 

земљиште, 
пашњаци 

+ + 
[-] 

Опремљеност 
инфраструктуром Водовода и 
канализације 
 

Опремљеност 
инфраструктуром 
Енергетика и 
телекомуникације 

Саобраћајна  
Инфраструктура 
 

 
Покриве
ност 
мрежом  
јавног 
превоза 

Погодност 
терена за 
градњу  
( према 
условима 
насипања 
терена) план стање план стање план стање стање 

+- 
 

- + - 
Не планира 

се сва 
инфраструк

тура 

- + 
 - - 

+- 
 

+ + 

Постоји Водовод 

+ - + +- +- 
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Закључак анализе за избор  локације за хиподром 

 
У анализи је обрађено шест локација за хиподром. Свих шест локација је 

изабрано прво на основу критеријума да задовољавају тражену површину комплекса и 
могућност флексибилне организације  садржаја. 
  
Могућности комбинације  са другим наменама: 

Локација 1 – Мајевица: могуће је комбинација са спортским центром, аква 
парком  или мањим зоолошким вртом,  

Локација 2 – Јужно од аутопута Е-75: могућа је комбинација са спортским 
центром, аква парком и градским фудбалским стадионом са тренажним центром . 

Локација 3 – "Мајурска ада": могуће је дату намену уклопити са Зоолошким 
вртом, градским фудбалским стадионом и аква парком, а сам комплекс комбиновати са 
туристичким и спортским садржајима, посебно спортовима на води 

Локација 4 - Каћ северно од аутопута Е-75: површина комплекса је 48 hа, и 
могуће је допунити спортским садржајем, и комбиновати у непосредној близини са  
наменом трговине, спорта и рекреације( може и аква парк), угоститељства.  

Локација 5 – Ковиљ, северно од аутопута Е-75: хиподром са наменом спорта 
или туризма ако се повећа површина комплекса. 

Локација 6 – Ченеј: хиподром са наменом туризма или спорта ако се повећа 
комплекс у оквиру шире границе анализе на пратеће пољопривредно земљиште. 
 

Анализом су предложене варијанте уклапања са компатибилним наменама,  па је 
предложено уклапање са аква парком, зоолошким вртом, комплексом градског 
фудбалског стадиона на графичком прилогу „Намена површина према важећем плану“ 
за сваку локацију. 

У табели вредновања за Хиподром дате су оцене шест локација према 
критеријумима: просторни капацитет и могућност просторне организације, планирана 
намена локације и утицај постојећег начина коришћења простора, компатибилност са 
суседним наменама,погодност терена за градњу (потреба насипања терена), 
опремљеност инфраструктуром водовода и канализације, енергетиком и 
телекомуникацијама, саобраћајном инфраструктуром и покривеност мрежом јавног 
превоза.  

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локација. 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 
критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 
задовољава критеријум. 
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Редослед локација - према анализираним критеријумима локације су рангиране 
према следећем распореду:  
 

1.  ЛОКАЦИЈА 4. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

2.  ЛОКАЦИЈА 2. – ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75  

3.  ЛОКАЦИЈА 6. – ЧЕНЕЈ 

4. ЛОКАЦИЈА 5. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

5.  ЛОКАЦИЈА 3. – "МАЈУРСКА АДА" 

6.  ЛОКАЦИЈА 1. – МАЈЕВИЦА 



ХИПОДРОМ 

 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-) 
 ( + ) локација задовољава критеријум, (+-) локација претежно задовољава критеријум, и (– )  локација не задовољава критеријум. 
вредновање локалитета са аспекта утицаја буке: ранг у односу на буку (+,-) и друге намене [+,-] 

Планирана намена локације 
Утицај  постојећег коришћења 

простора 
Компатибилност са 
суседним наменама 

Опремљеност 
инфраструктуром 

Водовода и 
канализације 

 

Опремљеност 
инфраструктуром 

Енергетика и 
телекомуникације 

Саобраћајна 
инфраструктура 

 

Покривеност 
мрежом јавног 

превоза 

Локације за анализу 
 

РАНГ 
ЛОКАЦИЈЕ 

Просторни капацитет и 
могућност просторне 

организације 

план стање план стање 

Ранг у односу 
на буку  

 (+,-) и друге 
намене [+,-] 

Погодност терена 
за градњу 

( према условима 
насипања терена)

+   до 0,5м 
+-  до 1м 

-    више од 1,0м
 план стање план стање план стање стање 

+ 
 

+- 
 

+- +- +- (-) +- +- 
1.МАЈЕВИЦА 6 

36,21 ha  нето
(66,43ha) 

Спортски 
центар 

Специјалне 
намене 

Близина 
вишепородично
г становања, 

нема 
повезивања са 

зеленим 
површинама 

Близина 
вишепородично
г становања, 

нема 
повезивања са 

зеленим 
површинама 

[-] 

- + 
 

Близу  Водовод .и 
Канализација . 

+ 

Близу 
инфраструктура  

+ +- +- 

+ + +- + +- (+) +- 
2. ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75 2 56,68 ha  нето

(69,31ha) 
Туристичко-спортско-
рекративне површине и 
пословање на улазним 
правцима према ГП 

Новог Сада 

Средишњи део 
простора налази 
се у депресији, и 

висок ниво 
подземних вода 

Пословање, 
шопинг центар, 
угоститељство и 
спортски центар у 

непосредној 
близини  

Пословање, 
шопинг центар  и 
угоститељство, и 
неуређен простор

[+] 
- + 

Близу  Водовод
+ - + +- +- 

+ +- +- + + (+) +- 3.МАЈУРСКА 
АДА 5 

85,76ha  Специјалне намене 
према ГП Новог сада 

Користи се као 
пољопривредно 
земљиште, шуме

Заштитно 
зеленило, 

пољопривредно 
земљиште 

Заштитно 
зеленило, 

пољопривредно 
земљиште 

[+] 
- + - 

Не планира се сва 
инфраструктура 

- + - - 

+ + + + + (+) +- 4. КАЋ СЕВЕРНО ОД 
АУТОПУТА Е-75 1 

48,0 ha Пољопривредно 
земљиште, пашњаци, 
туристички локалитет 

Пољопривредно 
земљиште, 
пашњаци 

Пољопривредно 
земљиште, 

пашњаци, аутопут

Пољопривредно 
земљиште, 

пашњаци, аутопут [+] 
+ + 

Постоји  Водовод
+ - + +- +- 

+ + +- + + (+) 5. КОВИЉ СЕВЕРНО ОД 
АУТОПУТА Е-75 

4 
 33,6 ha Пољопривредно 

земљиште 
Део је коришћен 
као депоније 

Аутопут, и 
пољопривредно 

земљиште 

Аутопут, и 
пољопривредно 

земљиште [+] 
+ + - + 

 
- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ + + + + (+) +- 

6. ЧЕНЕЈ 3 
42,0 ha  нето

Економско двориште 
млекаре „Матица“ и 
пољопривредно 

земљиште 

Економско 
двориште 
млекаре 

„Матица“ и 
пољопривредно 

земљиште 

Пољопривредно 
земљиште, и  
породично 

становање, и у 
близини салаш 
137 са ергелом 

коња 

Пољопривредно 
земљиште и 
породично 
становање 

постојеће, и у 
близини салаш 
137 са ергелом 

коња 

[+] 
+ + 

 
- + 

Близу 
инфраструктура 

 
+- 

 

 
+- + 
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Закључак анализе за избор  локације за зоолошки врт 

 
У анализи је обрађено шест  локација за зоолошки врт. Свих шест  локација је 

изабрано прво на основу критеријума да је што више уклопљен у природни амбијент, 
да задовољавају тражену површину комплекса и могућност флексибилне организације  
садржаја. 

 
Могућности комбинације  са другим наменама: 
Локација 1-Мајевица: могућа је комбинација са спортским центром, аква парком   
Локација 2-Мајурска ада: могуће је дату намену уклопити са хиподромом и градским 
фудбалским стадионом, и са туристичким и спортским садржајима, посебно 
спортовима на води, и аква парком. 
Локација 3- Каменичка ада: могуће је дату намену уклопити са спортским центром, и  
са туристичким и спортским садржајима, посебно спортовима на води, и аква парком. 
Локација 4 - Северно од аутопута Е-75: могуће је дату намену уклопити са аква парком 
и туристичким и спортским садржајима уз аква парк. 
Локација 5 – Каћ-северно од аутопута Е-75: са хиподромом и спортским центром, и 
комбиновати у непосредној близини са наменом трговином, спорт и рекреација (може и 
аква парк), угоститељство. 
Локација 6- Ковиљ северно од аутопута Е-75: зоолошки врт са додатним туристичко-
угоститељским садржајима 
 

У табели вредновања за Зоолошки врт дате су оцене шест локација према 
критеријумима: просторни капацитет и могућност просторне организације, планирана 
намена локације и утицај постојећег начина коришћења простора, компатибилност са 
суседним наменама,погодност терена за градњу (потреба насипања терена), 
опремљеност инфраструктуром водовода и канализације, енергетиком и 
телекомуникацијама, саобраћајном инфраструктуром и покривеност мрежом јавног 
превоза.  

 

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локације. 

Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 

критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 

задовољава критеријум. 
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Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране 

према следећем распореду:   

1.  ЛОКАЦИЈА 4. – СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75  

2.  ЛОКАЦИЈА 5. –  КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

3.  ЛОКАЦИЈА 2. – "МАЈУРСКА АДА" 

4.  ЛОКАЦИЈА 3. –  КАМЕНИЧКА  АДА 

4.  ЛОКАЦИЈА 6. – КОВИЉ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

5.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА  



ЗООЛОШКИ ВРТ 

Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-) 
 ( + ) локација задовољава критеријум, (+-) локација претежно задовољава критеријум, и (– )  локација не задовољава критеријум. 
вредновање локалитета са аспекта утицаја буке: ранг у односу на буку (+,-) и друге намене [+,-] 

 
 
 

Планирана намена локације 
Утицај  постојећег коришћења 

простора 
Компатибилност са 
суседним наменама 

Опремљеност 
инфраструктуром 

Водовода и 
канализације 

 

Опремљеност 
инфраструктуром 

Енергетика и 
телекомуникације 

Саобраћајна 
инфраструктура 

 

Покривеност 
мрежом јавног 

превоза 

Локације за анализу 
 

РАНГ 
ЛОКАЦИЈЕ 

Просторни капацитет и 
могућност просторне 

организације 

план стање план стање 

Ранг у односу 
на буку  

 (+,-) и друге 
намене [+,-] 

Погодност терена 
за градњу 

( према условима 
насипања терена)

+   до 0,5м 
+-  до 1м 

-    више од 1,0м
 план стање план стање план стање стање 

+ 
 

+- 
 

+- +- +- (-) +- +- 
1.МАЈЕВИЦА 5 

 6,14 ha -
66,43ha 

Спортски 
центар 

Специјалне 
намене 

Близина 
вишепородично
г становања, 

нема 
повезивања са 

зеленим 
површинама 

Близина 
вишепородично
г становања, 

нема 
повезивања са 

зеленим 
површинама 

[-] 

- + 
 

Близу  Водовод  и 
Канализација 

+ 

Близу 
инфраструктура  

+ +- +- 

+ +- + + + (+) +- 
2.МАЈУРСКА АДА 3 

7ha -75,0 ha Специјалне намене 
према ГП Новог сада 

Користи се као 
пољопривредно 
земљиште, шуме

Заштитно 
зеленило, 

пољопривредно 
земљиште 

Заштитно 
зеленило, 

пољопривредно 
земљиште 

[+] 

- + - 
Не планира се сва 
инфраструктура 

- + - - 

+ + +- + + (+) +-  
3.  КАМЕНИЧКА АДА 
 

4 
7ha- 61,0ha Туристичко-спортске-

рекреативне површине ШУМА,ПЛАВ
НО ПОДРУЧЈЕ

Туристичко-
спортске-
рекреативне 
површине

шума [-] - + - + 
Близу 

инфраструктура 

+ +- - 

+ + + + + (+) +- 
4. СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-
75 1 7,3ha -60 ha

(326 ha ) 
Шуме- Институт за 
тополарство, и 
пољопривредно 

земљиште 

Шуме- Институт 
за тополарство, и 
пољопривредно 

земљиште 

Шуме,пашњаци, 
Црни вир-салаши, 

рекреација и 
рибњак 

Шуме,пашњаци, 
Црни вир-салаши, 

рекреација и 
рибњак 

[+] 

- + 
Постоји  Водовод

+ - + +- - 

+ + + + + (+) +- 5. КАЋ СЕВЕРНО ОД 
АУТОПУТА Е-75 2 

7 ha-80,7 ha
Пољопривредно 

земљиште, пашњаци, 
туристички локалитет 

Пољопривредно 
земљиште, 
пашњаци 

Пољопривредно 
земљиште, 

пашњаци, аутопут

Пољопривредно 
земљиште, 

пашњаци, аутопут [+] 

+ + 
Постоји Водовод

+ - + +- +- 

+ + +- + + (+) 6. КОВИЉ СЕВЕРНО ОД 
АУТОПУТА Е-75 4 

6,9 ha-43 ha Пољопривредно 
земљиште 

Део је коришћен 
као депоније 

Аутопут, и 
пољопривредно 

земљиште 

Аутопут, и 
пољопривредно 

земљиште [+] 

+ + - + 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
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Закључак анализе за избор  локације за аква парк 

 
У анализи је обрађено шест локације за аква парк. Свих шест локација је 

изабрано прво на основу основног критеријума да задовољавају тражену површину 
комплекса и могућност флексибилне организације  садржаја. 
  
Могућности комбинације  са другим наменама: 
Локација 1 – Мајевица: могуће је комбиновати са спортским центром и зоолошким 
вртом. 
Локација 2 - јужно од аутопута Е-75: могуће је дату намену уклопити са хиподромом и 
градским фудбалским центром, и са туристичким и спортским садржајима. 
Локација 3- Мајурска ада: могуће је дату намену уклопити са хиподромом и градским 
фудбалским центром, и са туристичким и спортским садржајима, посебно спортовима 
на води, и зоолошким вртом. 
Локација 4- Каменичка ада: могуће је дату намену уклопити са спортским центром, и  
са туристичким и спортским садржајима, посебно спортовима на води, и мањим 
зоолошким вртом. 
Локација 5 - Северно од аутопута Е-75: могуће је дату намену уклопити са зоолошким 
вртом и туристичким и спортским садржајима уз аква парк. 
Локација 6 – Каћ-северно од аутопута Е-75: са хиподромом и спортским центром, и 
комбиновати у непосредној близини са наменом трговином, спорт и рекреација 
угоститељство, и зоолошки врт. 
 

У табели вредновања за  Аква парк дате су оцене шест локација према 
критеријумима: просторни капацитет и могућност просторне организације, планирана 
намена локације и утицај постојећег начина коришћења простора, компатибилност са 
суседним наменама,погодност терена за градњу (потреба насипања терена), 
опремљеност инфраструктуром водовода и канализације, енергетиком и 
телекомуникацијама, саобраћајном инфраструктуром и покривеност мрежом јавног 
превоза.  
 

Све локације су компаративно вредноване и дато је рангирање локације. 
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-), где + значи да локација задовољава 
критеријум, +- да локација претежно задовољава критеријум, и – да локација не 
задовољава критеријум. 
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Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране 
према следећем распореду:  
 

1.  ЛОКАЦИЈА 4. –  КАМЕНИЧКА  АДА 

2.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА 

3.  ЛОКАЦИЈА 2. – ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75 

3.  ЛОКАЦИЈА 5. – СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75  

4.  ЛОКАЦИЈА 6. – КАЋ -СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-75 

5.  ЛОКАЦИЈА 3. – "МАЈУРСКА АДА" 

 
 



АКВА ПАРК 

  
Критеријуми су вредновани са (+),(+-) и (-) 
 ( + ) локација задовољава критеријум, (+-) локација претежно задовољава критеријум, и (– )  локација не задовољава критеријум. 
вредновање локалитета са аспекта утицаја буке: ранг у односу на буку (+,-) и друге намене [+,-] 

Планирана намена локације 
Утицај  постојећег коришћења 

простора 
Компатибилност са 
суседним наменама 

Опремљеност 
инфраструктуром 

Водовода и 
канализације 

 

Опремљеност 
инфраструктуром 

Енергетика и 
телекомуникације 

Саобраћајна 
инфраструктура 

 

Покривеност 
мрежом јавног 

превоза 

Локације за анализу 
 

РАНГ 
ЛОКАЦИЈЕ 

Просторни капацитет и 
могућност просторне 

организације 

план стање план стање 

Ранг у односу на 
буку  

 (+,-) и друге 
намене [+,-] 

Погодност терена 
за градњу 

( према условима 
насипања терена)

+   до 0,5м 
+-  до 1м 

-    више од 1,0м
 план стање план стање план стање стање 

+ 
 

+ 
 

+- + + (-) +- +- 
1.МАЈЕВИЦА 2 

3-11 ha  нето
(66,43ha) 

Спортски 
центар 

Специјалне 
намене 

Близина 
вишепородичног 

становања 

Близина 
вишепородичног 

становања [-] 

- + 
 

Близу  Водовод  и 
Канализација 

+ 

Близу 
инфраструктура  

+ +- +- 

+ + +- + +- (+) +- 
2. ЈУЖНО ОД АУТОПУТА Е-75 3 3-11 ha  нето

(69,31ha) 
Туристичко-спортско-
рекративне површине и 
пословање на улазним 
правцима према ГП 

Новог Сада 

Средишњи део 
простора налази 
се у депресији, и 

висок ниво 
подземних вода 

Пословање, 
шопинг центар, 
угоститељство и 
спортски центар у 

непосредној 
близини  

Пословање, 
шопинг центар 

и 
угоститељство, 
и неуређен 
простор 

[+] 

- + 
Близу  Водовод 

+ - + +- +- 

+ +- +- + +- (+) +- 
3.МАЈУРСКА 
АДА 5 3-11 ha 

(115ha) 
Специјалне намене 
према ГП Новог сада 

Користи се као 
пољопривредно 
земљиште, шуме

Заштитно 
зеленило, 

пољопривредно 
земљиште 

Заштитно 
зеленило, 

пољопривредн
о земљиште 

[+] 

- + - 
Не планира се сва 
инфраструктура 

- + - - 

+ + + + + (+) +- 

4. КАМЕНИЧКА АДА 1 3-11 ha  нето
(178,39 ha)

Туристичко-спортско-
рекративне површине и 
пословање на улазним 
правцима према ГП 

Новог Сада 

Туристичко-
спортско-
рекративне 
површине и 
пословање на 
улазним 

правцима према 
ГП Новог Сада 

Близина Дунава и 
Штранда, и 
планиране 

веслачке стазе и 

 [+] 

- + - + 
Близу 

инфраструктура 

+ +- - 

+ +- +- + + (+) +- 
5. СЕВЕРНО ОД АУТОПУТА Е-
75 3 3-11 ha  нето

(326 ha ) 
Шуме- Институт за 
тополарство, и 
пољопривредно 

земљиште 

Шуме- Институт 
за тополарство, и 
пољопривредно 

земљиште 

Аутопут Е-75, 
шуме, 

пољопривредно 
земљиште 

Аутопут Е-75, 
шуме, 

пољопривредн
о земљиште 

[+] 

- + 
Постоји Водовод 

+ - + +- - 

+ + +- + +- (+) +- 
6. КАЋ СЕВЕРНО ОД 
АУТОПУТА Е-75 4 3-11 ha  нето

48,0 ha 
Пољопривредно 

земљиште, пашњаци, 
туристички локалитет 

Пољопривредно 
земљиште, 
пашњаци 

Пољопривредно 
земљиште, 

пашњаци, аутопут

Пољопривредн
о земљиште, 
пашњаци, 
аутопут 

[+] 

+ + 
Постоји Водовод 

+ - + +- +- 
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Закључак анализе за избор  локације за скејт борд терене 
 

У анализи је обрађено осам  локација за скејт борд терене. Све локације су 
изабране прво на основу критеријума: саобраћајне повезаности и приступачности, 
компатибилности са суседним наменама и тражене површине комплекса. 

 
Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране 

према следећем распореду:  
 
ЛОКАЦИЈЕ ЗА СКЕЈТ БОРД ТЕРЕН: 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  ЛИМАНСКИ ПАРК 

2.  ЛОКАЦИЈА 2. –  ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ШТРАНДА И МОРНАРИЦЕ 

3.  ЛОКАЦИЈА 3. –  БЕОГРАДСКИ  КЕЈ 

4.  ЛОКАЦИЈА 6. – ТЕМЕРИНСКИ ПУТ 

5.  ЛОКАЦИЈА 4. –  ОФИЦИРСКА ПЛАЖА 

6.  ЛОКАЦИЈА 5. – МАЈЕВИЦА 

7.  ЛОКАЦИЈА 7. – КАМЕНИЧКА  АДА 

8.  ЛОКАЦИЈА 8. – НОВО НАСЕЉЕ 

Закључак анализе за избор  локације за циркус плац 

 
У анализи је обрађено четири  локације за циркус плац. Све локације су изабране 

прво на основу критеријума: саобраћајне повезаности и приступачности, 
компатибилности са суседним наменама, изграђености инфраструктуре и тражене 
површине комплекса. 
 
Редослед локација-према анализираним критеријумима локације су рангиране према 
следећем распореду:  
 
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЦИРКУС ПЛАЦ: 
 

1.  ЛОКАЦИЈА 1. –  МАЈЕВИЦА 

2.  ЛОКАЦИЈА 3. – КАМЕНИЧКА  АДА 

3.  ЛОКАЦИЈА 4. – ТЕМЕРИНСКИ ПУТ 

4.  ЛОКАЦИЈА 2. –  НОВО НАСЕЉЕ 
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X ФОТОГРАФИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3553-Sodros-Kamenicka ada

5621-kamenicka ada-Sodros



6627-kamenicka ada-Sodros

6628-kamenicka ada-Sodros



9103-Sodros Telep

9118-Kamenicka ada



9121-Kamenicka ada



3174-Kineska cetvrt

3179-Dunavac prostor i marina



9096-Kineska cetvrt Dunavac

9372-Kineska cetvrt



438-GRAS-Novo naselje-Majevica

442-Novo naselje-Majevica



443-Novo naselje-Majevica

444-Novo naselje-Majevica



0620-Novo naselje-Majevica

5594-Majevica-Novo naselje



0330-Petrovaradinska ada

365-Dunav-parking brodova



0646-Petrovaradin-Dunav

5750-Petrovaradinska ada



5831-Oficirska plaza-Petrovaradinska ada



488-Klisa

495-Rodic



496-deponija petlja

702-Klisa-Rodic



705-Klisa autoput petlja nova

709-Klisa Rodic Deponija



712-Rodic

3793-Klisa-Rodic



6471-Deponija-Rodic

6830-TEMERINSKI PUT



8497-Prostor iza Rodica



0321-Delta Dunava

500-Autoput



501-Deponija autoput

503-Deponija autoput



0961-Stadion-GSC Vojvodina

5548-Stadion-GSC Vojvodina



6771-Stadion-GSC Vojvodina




