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СТУДИЈА ОБЛИКОВАЊА ГРАДСКИХ ЦЕЛИНА 

И АРХИТЕКТОНСКОГ ОБЛИКОВАЊА ОБЈЕКАТА 

У НОВОМ САДУ 

 

1. УВОД 

 

 На основу Закључка Градског већа Града Новог Сада са 81. седнице одржане 18. 

12. 2009. године, поводом разматрања Нацрта одлуке о изради генералног урбанистичког 

плана града Новог Сада до 2030. године, наложено је ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам 

Нови Сад да у оквиру израде Генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. 

године, изради Студију обликовања градских целина и архитектонског обликовања 

објеката на територији града Новог Сада (у даљем тексту: студија обликовања), са 

посебним освртом на анализу вишепородичних стамбених објеката. 

 

2. ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 Основни циљ студије обликовања је да се анализом подручја града Новог Сада 

издвоје карактеристичне целине, и да се у оквиру тих целина анализира обликовање 

градског простора и архитектонско обликовање објеката. У склопу истраживања, а као 

његов предуслов, потребно је: 

- утврдити значај добро обликованог јавног градског простора, 

- анализирати урбанистичко- архитектонске карактеристике градских целина Новог 

Сада,  

- сагледати неопходност прилагођавања савременим законским нормама, 

стандардима и тенденцијама у обликовању јавног градског простора и архитектонског 

обликовања, 

- утврдити опште елементе урбаног обликовања примерених традицији и 

карактеристикама Новог Сада, 

- анализирати елементе архитектонског обликовања објеката, 

 Резултати студије треба да буду смернице за урбано и архитектонско обликовање 

као саставни део генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године.  

     

3. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 

У првом делу студије се користи дедуктивна метода истраживања која подразумева 

прикупљање релевантних докумената и литературе фокусиране на тему обликовање 

урбаних простора и објеката. Израда студије је базирана на постојећим планским 

смерницама, актуелној легислативи и другим истраживањима која утичу на развој 

урбаних подручја, а самим тим и на обликовање њихових простора.  

 Неопходни подаци за израду студије су прикупљени анализом:  

- Нацрта просторног плана републике Србије, 
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- Стратегије привредног развоја Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 

Сада“ 49/ 2009), 

- смерница из важећег Генералног плана Новог Сада до 2021. године- пречишћен 

текст („Службени лист Града Новог Сада“ 39/ 2006), 

- других важећих закона и подзаконских аката, 

- појединачних важећих планова детаљне регулације и других планских докумената, 

- других студија израђених за потребе израде Генералног урбанистичког плана  

града Новог Сада до 2030. године, 

- података из релевантне стручне литературе. 

 

Након прикупљања података, примениће се метод компаративне анализе изабраних 

елемената којима ће се дефинисати пожељан приступ урбанистичко- архитектонском 

обликовању простора, објеката и њихових елемената.  

Применом метода синтезе и генерализације дефинисаће се препоруке и смернице за 

квалитетно уређење и подстицај у обликовању целина и архитектонском обликовању 

објеката у временском периоду који ће дефинисати генерални урбанистички план града 

Новог Сада до 2030. године. 

 

4. ПРОСТОРНИ ОБУХВАТ 

 

Студијом обликовања је обухваћено уже подручје града Новог Сада који је предмет 

израде Генералног плана града Новог Сада до 2030. године. Подручје Новог Сада биће 

просторно раздељено на мање целине за које ће бити утврђене појединачне смернице. 

  

5. ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА 

 

Целине које ће бити обухваћене овом студијом подразумевају урбане просторне 

целине по преовлађујућој или доминантној намени простора, просторним, физичко- 

морфолошким карактеристикама и историјском развоју, које имају приближне или сличне 

обликовне карактеристике. Целине су просторно дефинисане углавном великим 

инфраструктурним коридорима (саобраћајним пре свега), водотоковима, али и природним 

рељефом (сремска страна).  

Основни елементи целина који ће се разматрати су градски блок и улица, али и 

други урбанистички елементи који ће се разматрати на мањем нивоу детаљности. 

Ниво детаљности обликовања целина ће варирати, а неке целине неће бити 

обухваћене овом студијом због своје специфичне намене, технолошких процеса и других 

карактеристичних особина за које није могуће утврдити обликовна правила и критеријуме. 

Због тога, обликовање целина по нивоу детаљности може бити у три нивоа: детаљно, под 

одређеним условима и целине без посебних услова обликовања према табели број 1. 
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Табела број 1: Ниво детаљности обликовања целина 

 Детаљно Под одређеним условима Без посебних услова обликовања 

Н
ам

ен
а 

п
о
в
р
ш

и
н

а 

Становање, 

центри 

Специјализовани центри, 

радне зоне, неке  јавне 

површине (средње школе), 

неке комуналне површине 

(купалишта), 

остале површине 

(туристичко, спортско- 

рекреативне површине) 

Јавне површине (паркови, 

спортски паркови), комуналне 

површине (гробља, површине за 

хидротехничке захвате, прерада 

отпадних вода, остале комуналне 

површине, остале површине 

(специјална намена, заштитно 

зеленило, водене површине) 

 

Обликовање објеката које ће бити обухваћено овом студијом, подразумева 

обликовање објеката високоградње који су просторно везани за анализиране целине. 

Обликовање објеката треба да дефинише повољне композиционе карактеристике 

архитектонске структуре условљене основном наменом објеката, традицијом окружења 

(локалним, регионалним, интернационалним и други) и архитектонским трендом који ће 

се развијати у периоду важења генералног плана. Елементи обликовања који ће се 

истраживати су елементи објеката високоградње.  

Обликовање целина и објеката је међусобно повезано односно одређују једно 

друго, па је ниво детаљности обликовања објеката у складу са нивоом обликовања 

одређених целина а према табели број 1. 

 

Доживљај (урбаног) простора зависи од перспективе посматрача, и другачији је код 

сталних корисника (становника, запослених) или повремених корисника (других грађана, 

посетилаца, туриста). Други најзначајнији аспект доживљаја простора је начин и брзина 

кретања. Јавни простори града се доживљавају другачије кретањем пешачким ходом, 

бициклом или аутомобилом (јавним превозом). Ова студија ће размотрити значај 

обликовања целина и објеката, и њиховог повезивања на нивоу перцепције свих 

корисника са нагласком на пешачко кретање и доживљај простора. На основу брзине и 

начина кретања, опште обликовање града биће дефинисано кроз неку врсту мреже целина, 

репера (висинских, институционалних и других) и других мотива (природно окружење…).    

 

6. УСЛОВИ КОЈИ УТИЧУ НА СТУДИЈУ ОБЛИКОВАЊА 

6.1. Визија развоја Новог Сада 

Град Нови Сад својим политичким, привредним и  културним значајем је један од 

најважнијих градова у Републици Србији. Његови привредни и људски капацитети су 

важан капитал за локални развој и напредак. Географска позиција града је његова додатна 

предност у глобалном умрежавању које се намеће као главни приоритет развојних 

политика данашњице.   

Визија Новог Сада
1
 коју има власт града је да је „Нови Сад један од најразвијенијих 

градова у југоисточној Европи, на кључним воденим и копненим саобраћајницама, 

                                                 
1
 http://www.novisad.rs/ (02.06.2010.) 

http://www.novisad.rs/
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препознат као сигурно, здраво и подстицајно место за живот, рад и инвестирање. Успешан 

и ефикасан административни центар Војводине, град са електронском локалном управом 

која подстиче и подржава развој савремене привреде. Лидер у сектору информационих 

технолoгија, развоја здраве хране и еко сектора, дистрибуције и логистике. Инкубатор 

иновација, модеран универзитетски, културни, туристички, сајамски и конгресни центар 

региона, традицијом богат фестивалски град међународног значаја. Стабилна, савремена и 

демократична мултинационална заједница, град с перспективом и препознатљивим 

статусом двосмерних урбаних врата Европе“.  

  

6.2. Савремени процеси од значаја за развој Новог Сада 

Глобализација 

Визија Новог Сада није могућа без сагледавања глобалних политичко- економских, 

привредних и културних токова на основу којих је могуће утврдити јасне правце развоја. 

Досадашњи генерални планови града Новог Сада су се остваривали у релативно 

транспарентним и чврстим друштвеним, државним, економским и политичким 

околностима. Али, већ средином 80- их година постаје уочљиво да је глобални урбани 

поредак изложен до тада непознатим феноменима, великим променама и искушењима.  

Почетком 21. века глобализација постаје најзначајнији процес који управља готово 

свим светским процесима од економије до технологије и од културе до духовности. 

Глобализација има изузетан утицај на интензитет развоја економије и друштва и на тај 

начин утиче на урбанизацију градова.  

У условима глобалне економије савремени град постаје основни елемент мрежа 

које убрзано мењају устаљене економске, социјалне, политичке и културне обрасце. 

Управо зато, данашњи градови преиспитују постојеће ресурсе у оквиру нове друштвене 

реалности. На тај начин они истичу своје компаративне предности јачајући економску 

атрактивност, културну разноврсност, локални идентитет, а уз помоћ политичког 

визионарства локалне самоуправе формирају повољније услове за живот. 

Најзначајнији изазов пред којим се данас налазе европски градови је уједињење 

глобално оријентисаних економских функција града с локално утемељеним друштвом и 

културом, јер раздвајање ова два нивоа данашње реалности може смањити капацитете 

града за савремени развој. 

У изградњи компетитивности градова, урбани маркетинг има значајну улогу за 

изградњу боље позиције у глобалним урбаним мрежама. Политичко- економска 

транзиција источноевропских земаља је праћена коренитим реструктурирањем 

економских и друштвених односа, што је њихово глобално прикључивање додатно 

отежало. Слаба економска база источноевропских градова је успорила овај процес, али их 

је истовремено усмерила на креативно коришћење расположивих ресурса. Развој Новог 

Сада је директно условљен политичким, економским и друштвеним променама како у 

националним тако и у глобалним оквирима.  
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Европске интеграције 

Европске интеграције су један вид политичко- економско- културне глобализације 

коме се Република Србија интензивније прикључила након 2000. године. Политичка 

глобализација подразумева удруживање у наднационалне заједнице па је приоритет 

националне политике Републике Србије постало чланство у Европској унији, што између 

осталог подразумева преузимање и спровођење стандарда и норматива развоја.  

Укључивање у савремене политичке, економске, медијске и културне мреже 

Европске уније утиче на ток развоја свих сегмената привреде и друштва Србије. Град 

Нови Сад, као други град у земљи има свој део одговорности у европским интеграцијама 

Србије. Учествовањем Града Новог Сада у мрежама европских градова стварају се 

партнерски односи који омогућавају преношење искуства како за савремени урбани развој 

тако и у методологији планирања заснованој на одрживом развоју.  

 

6.3. Документи од значаја за израду студије обликовања 

6.3.1. Нацрт просторног плана Републике Србије 

 Основни принципи које промовише Нацрт просторног плана републике Србије 

подразумевају Водеће принципе
2
 за одрживи просторни развој европског континента и 

друге документе (политике
3
, стратегије

4
, агенде

5
 и повеље

6
) који пружају значајне 

смернице за просторни развој Републике Србије. Сви ови документи истичу следеће 

принципе просторног развоја Републике Србије од којих су кључни наведени и као 

критеријуми за оцену достигнутог степена просторног развоја, али и урбанистичког 

планирања: 

- одрживост- као генерални принцип мора бити примењен код свих активности у 

простору Србије, 

- јачање конкурентности, 

- развој културног идентитета, 

- стриктно поштовање јавног интереса, јавних добара и јавног простора, 

- унапређење и заштита природног и културног наслеђа као развојног ресурса, 

- смањење штетног утицаја на животну средину. 

 

Наведени принципи су основа за дефинисање циљева којима је могуће постићи 

жељену визију развоја. Оперативни циљеви од утицаја на урбанистичко планирање и 

израду студије обликовања су:  

-  заштита, контролисано и одрживо коришћење природе, природних ресурса, 

природног и културног наслеђа; 

                                                 
2
 Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent, adopted at the 12th Session of 

the European Conference of Ministries responsible for Regional Planning (CEMAT), Hanover, September 2000 
3
 EU Cohesion and Regional Policy 2007-2013, European Commission, Bruxelles 

4
 Лисабонска и Гетеборшка стратегија 

5
 Territorial Agenda of the European Union: Towards a More Competitive and Sustainable Europe of Diverse 

Regions, Agreed on the occasion of the 

Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion in Leipzig on 24/25 May 2007 
6
 Лајпцишка повеља (Leipzig Charter on Sustainable European Cities, Leipzig, 2007) 
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-  заустављање и строга контрола нерационалног ширења грађевинских подручја и 

веће ангажовање браунфилд, односно пажљив и рационалнији приступ гринфилд 

инвестицијама; упоредо са строгом и доследном превенцијом, спречавањем и 

санкционисањем бесправне изградње уз максималну заштиту јавних добара (заштићена 

подручја и коридори, уређени предели, природно и културно наслеђе, јавни простори у 

насељима, јавни објекти и др.); 

-  јачање позиције београдског и новосадског метрополитенског подручја њиховим 

интензивнијим повезивањем и афирмисањем као једне од регионалних капија југоисточне 

Европе, 

- повећана саобраћајна приступачност и опремљеност простора техничком 

инфраструктуром; 

- побољшање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. 

 У сагледавању могућих сценарија развоја, у складу са савременим (глобалним и 

националним) тенденцијама, предвиђена су два сценарија: сценарио рецесивног раста и 

сценарио одрживог просторног развоја. Ако могућност реализације рецесивног сценарија 

узмемо у обзир као алтернативу само у периоду изласка из светске економске кризе, 

сценарио одрживог просторног развоја постаје реалан за имплементацију.  

 Сценарио одрживог просторног развоја је еколошки и просторно- урбанистички 

оквир и опције подразумевају: повећану улогу заштите животне средине у политици 

локалног развоја, просторним и секторским плановима и одлукама о развоју, смањење 

ограничења за одрживи просторни развој, креирање конкурентских предности и 

промоција регионалних и локалних потенцијала простора на основу јачања 

територијалног капитала. 

 Заштићена и унапређена животна средина подразумева: рационално коришћење 

природних ресурса, енергетске ефикасности, коришћење обновљивих извора енергије и 

чистија технолошка решења (посебно енергетска и саобраћајна), знатно смањење 

негативних утицаја у урбаном окружењу, развој зелених површина у градовима, уређење 

предела и друге мере којима ће се обезбедити здравији и удобнији живот у складу са 

вишим стандардима Европске уније. 

 

Имплементација смерница 

 За студију обликовања је важно укључити смернице Нацрта просторног плана 

Републике Србије који ће допринети бољем обликовању целина и објеката, односно 

урбаном обликовању Новог Сада.  

 

Одрживост, односно одрживо урбанистичко планирање је могуће постићи 

применом мера којима ће се обезбедити штедљива употреба постојећих, материјалних, 

економских, природних и културних ресурса. Од своје прве формулације
7
 1982. године 

временом су дефинисани различити аспекти на које одрживи развој има утицаја. Концепт 

                                                 
7
 Дефиниција одрживог развоја, како је дефинисана у извештају Брутландове комисије, подразумева развој 

који ће задовољити потребе садашње генерације (људи) не угрожавајући способност будућих генерација да 

остваре своје потребе 
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квалитета окружења и квалитета живота има централну позицију у одрживом развоју 

друштва. Он мора поштовати локалне становнике и њихове социјалне и економске 

приоритете који се односе на квалитетно животно окружење, односно културне 

приоритете. Културна димензија одрживости доприноси социјалној инклузији, социјалној 

кохезији и демократској партиципацији, односно побољшава квалитет живота и подржава 

идеју одрживе (урбане) обнове. 

За постизање одрживих планерских решења потребно је ускладити потребе свих 

актера у процесу планирања (грађана, власти, инвеститора, девелопера и других) у 

матрици коју обликују планери- стручњаци у разним областима у складу са законима и 

прописима, професионалним капацитетима и савременим тенденцијама. 

Од кључне важности за обликовање целина и објеката у Новом Саду су: 

неопходност употребе постојећих потенцијала простора (природних, културних и других  

вредности), унапређивање постојећег начина коришћења простора, хуманизација урбане 

животне средине и сагледавање потенцијала за даљи развој. 

 

 Јачање конкурентности
8
, је у складу са савременим глобалним тенденцијама у 

којима су сви градови света на глобалном тржишту. Економски, социјални и политички 

капацитети сваке локалне заједнице ће определити интензитет и карактер урбаног развоја, 

уз неопходно одрживо газдовање постојећим просторним, природним и културним 

ресурсима.  

 

 Развој културног идентитета је могуће постићи у студији обликовања пажљивим 

уважавањем историјског развојног контекста, постојећих праваца развоја и перцепције 

простора локалног становништва. Локални културни идентитети могу бити добра основа 

за (привредни) развој града, посебно у развоју атрактивнијих видова становања, 

покретању малих предузећа и развој туризма. 

 

 Стриктно поштовање јавног добра, јавног интереса и јавног простора 

гарантује примена законских норми. Поштовање јавног простора има значајну улогу у 

студији обликовања јер је управо уравнотежен однос изграђеног и неизграђеног, али и 

зеленог простора, гарант његовог доброг и квалитетног обликовања. 

 

Унапређење и заштита природног и културног наслеђа као развојног ресурса, 

је обавеза која у ограничењу коришћења природног и културног наслеђа сагледава нове 

могућности за уређење јавног простора целина и објеката. 

 

Смањење штетног утицаја на животну средину је један од највећих изазова у 

постизању одрживог планирања. Студија обликовања мора да сагледа различите штетне 

утицаје у обликовању целина и објеката, односно јавног простора. 

 

                                                 
8
 У случају Новог Сада, драгоцене су смернице и опредељења из Стратегије привредног развоја Града Новог 

Сада („Службени лист града Новог Сада“ број 49/ 09). 
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6.3.2. Стратегија привредног развоја Града Новог Сада („Службени лист Града 

Новог Сада број 49/ 09) 

Сложени услови пословања и конкуренција на глобалном нивоу захтевају 

системски приступ економском развоју. Стратешко планирање локалног економског 

развоја заједнице користе како би повећале продуктивност, побољшале услове за 

инвестирање и конкурентност локалних привредних субјеката, као и своју конкурентност 

у односу на друге локалне заједнице. Потреба заједнице да створи боље услове за живот 

својих грађана у великој мери ће зависити од њене способности да схвати процес локалног 

економског развоја. 

 Стратегија је утврдила 5 кључних области привредног развоја. Све области  

дефинисане су тако да боље профилишу привредни развој Новог Сада према савременим 

економским областима, а у циљу боље глобалне позиционираности и атрактивности: 

 

A. Привлачење инвестиција и стварање позитивне пословне климе, 

Б. Подршка и развој малих и средњих предузећа,  

Ц. Развој савремених технологија и унапређење образовног система, 

Д. Унапређење туризма и 

Е. Развој пољопривреде. 

 

За студију обликовања значајна је опредељеност стратегије да за једну од 5 

кључних области привредног развоја издвоји унапређење туризма. Развој туризма ће 

користити предности и шансе, односно превазићи слабости и опасности привредног 

развоја града у наредном периоду, према свот анализи
9
.  

На основу савремених истраживања развој туризма је једна од 5 грана економије 

21. века која ће имати највећу стопу раста. Стратегија привредног развоја је показала да 

Нови Сад има предности које омогућавају развој туризма, а то су: урбанизованост града, 

развијен терцијарни сектор, статус културног и туристичког сектора, Туристичка 

организација Града Новог Сада. Шансе су препознате у добром географском положају на 

европским коридорима VII и X, постојању луке Нови Сад, близини аеродрома, увођењу 

Новог Сада у систем гео- паркова (сертификација Фрушке горе) са циљем развоја туризма 

(културног, верског, конгресног, манифестационог, здравственог и агро- туризма). 

Слабости које треба отклонити су: недовољна искоришћеност коридора Х и железнице, 

непланско и нерационално коришћење простора, недовољна подршка малим и средњим 

предузећима и предузетницима који желе да покрену сопствени бизнис, недовољно 

изграђена еколошка свест, непостојање препознатљивог имиџа Новог Сада, недовољна 

искоришћеност Туристичке организације Града Новог Сада. Опасности су светска 

економска криза и политичка нестабилност у Србији. 

Студија обликовања ће узети у обзир потребу да добро обликован јавни градски 

простор и објекти допринесу остварењу кључних области привредног развоја града Новог 

Сада. 

                                                 
9
 SWOT- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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 Привлачење инвестиција и стварање позитивне пословне климе (кључна област 

„А“) се односи на стварање услова за привредни развој. Развој станоградње као привредне 

градње у експанзији, може захтевати услове за обликовање целина и објеката (изградња 

појединачних објеката или стамбених комплекса), али и пословних и других објеката 

(јавне гараже, тржни центри, мега маркети…), зона потенцијалног градитељског наслеђа 

(бивша фабрика „Петар Драпшин“, Стара ложионица…), спортски комплекси и објекти, и 

зоне других намена.  

 Услови за обликовање ће бити од значаја без обзира да ли се реализација наведених 

објеката и зона врши у већ изграђеном (урбанизованом) окружењу или неизграђеном. 

Планирање и пројектовање објеката у постојећем окружењу захтева пажљиво 

анализирање локације и њених просторних капацитета. Са друге стране, планирање и 

пројектовање објеката у неизграђеном подручју пружа одличну могућност за остваривање 

нових обликовних, урбанистичко- архитектонских параметара планиране целине. 

 

 Подршка и развој малих и средњих предузећа (кључна област „Б“) и развој 

информационе технологије (кључна област „Ц“), могу утицати на обликовање постојећих 

и нових целина, а посебно мала предузећа
10

, која не захтевају велике просторне 

капацитете и могу искористити постојеће структуре. Од посебног значаја за ову намену 

може бити шири центар Новог Сада, односно зоне или појединачни објекти коју су некад 

чинили стамбене или индустријске зоне (бивша фабрика „Петар Драпшин“- Кинеска 

четврт, Стара ложионица, појединачни објекти на Подбари, Салајци и другим деловима 

града). Посебно индустријске зоне, постају привлачна база за технолошки напреднију 

надградњу кроз урбану рециклажу. Намена ових зона обновљених и инфраструктурно 

унапређених, у складу са савременим потребама се крећу од становања, седишта фирми за 

пружање услуга, уметничких радионица, малих предузећа (креативне економије), хотела и 

образовних институција. 

   

 Унапређење туризма (кључна област „Д“), је од посебног значаја за студију 

обликовања. Савремене економије везане за путовања, забаву, културу и рекреацију 

бележиће највећи раст у 21. веку. У времену глобализације у ком се градови такмиче за 

што бољу међународну позицију, обликовање града као туристичког производа 

(маркетинг места) је од посебног значаја за Нови Сад. Предности коју чини добра 

саобраћајна повезаност (коридори VII и X, близина аеродрома „Никола Тесла“...) и 

значајан квалитет природних и културних вредности су предности Новог Сада у 

развијању свих врста туризма наведених у Стратегији привредног развоја. Осим израде 

туристичке инфраструктуре, обнове споменика културе и институција културе, значајно је 

неговати квалитетан и аутентичан јавни градски простор. 

 

                                                 
10

 Мала предузећа се по члан број 7 Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 46/ 2006 и 111/2009) су предузећа ограничена само бројем запослених али не и делатношћу, па 

она подразумевају фирме за пружање услуга, радионице и сл. 
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6.3.3. Генерални план града Новог Сада до 2021. године (Пречишћен текст) 

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 39/ 2006) 

 Генералним планом су назначени друштвени услови који утичу на пожељан 

преображај друштвеног поретка у планираном периоду важења Генералног плана. 

Одрживи развој (sustainable development) је препознат као пожељан модел рационалног 

уређења простора града и његове физичке структуре (стр. 950).  

 Генералним планом су назначени основни принципи просторног развоја који 

подразумевају: развој традиционалних вредности и при том поштовање савремених 

принципа развоја и потписаних међународних конвенција, што значи развој на 

принципима одрживог развоја који подразумева усаглашен економски, социјални и 

просторни развој и смањење конфликата између укупног раста и квалитета односно 

културе живљења. Очување идентитета и нега специфичности као саставних делова 

урбане меморије представља један од равноправних циљева развоја. Зато се 

традиционални градски начин изградње у коме доминирају простори са зградама нижих 

спратности са живим и негованим центрима, са савременом, ефикасном привредом, 

Тврђавом која се развила у значајан центар са специфичним, атрактивним садржајима, 

решења су Генералног плана заснована на утврђеним циљевима развоја (стр. 955). 

  

 Правци уређења града- концепт просторног развоја 

 Основни правац просторне организације и уређења града је базиран на повезивању 

Новог Сада, Петроварадина и Сремске Каменице на социјалном, саобраћајном и 

функционалном нивоу. У том циљу изградња насеља Мишелук треба да буде тачка 

спајања у којој ће бити сконцентрисани пословни садржаји како би се постигао 

равномернији развој десне и леве обале Дунава. 

 У обликовању града основна тежња је да се не стварају нови висински репери и да 

се у постојећим деловима града остваре хармонични односи између постојећих објеката и 

целина и онога шта ће се градити. Такође се планира одговарајући начин уређења 

значајних градских простора: тргови, скверови, саобраћајна чворишта, улази у град (стр. 

957). 

 Намена простора у грађевинском рејону Новог Сада дефинише урбанистичке 

целине према положају, начину изградње, природним особеностима окружења, 

морфолошкој слици. Приоритетне урбанистичке целине од стратешког значаја за развој 

града, и као такве стратешке за грађење и уређивање су: стари центар, Тврђава са 

подграђем, радна зона „Север III“, приобаље Дунава, Мишелук и специјализовани центри 

са садржајима од посебног значаја за град (стр. 963). 

 

 Услови обликовања градских целина, праваца, значајних локација у граду 

констатују промене које су се догодиле у урбаном ткиву града и дефинишу генералне 

смернице за обликовање карактеристичних целина и просторних елемената у градском 

подручју. Основни услови су: 

- услови зоне урбанистичке и споменичке заштите и заштите природе, 
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- услови за организацију и начин изградње- на парцели, у блоку, у оквиру простора 

улице, 

- услови за уређење значајних саобраћајних праваца, посебно њихових укрштања, 

- услови за висинске регулације- ограничења и усмерења спратности објеката према 

зонама на нивоу града, 

- услови очувања видиковаца (поглед на Тврђаву и Фрушку гору) и  

- посебни услови обликовања. 

 

 Услови обликовања посебно регулишу обликовање саобраћајних коридора, 

раскрсница и улица ширег профила. Зато је за просторе значајних градских раскрсница 

предвиђено расписивање конкурса. 

 Присуство зеленила треба планирати у оквиру саобраћајних регулација, густо 

изграђених делова града, као посебни допринос разноликости и квалитету обликовања 

града. 

 Посебна пажња је посвећена уједначавању спратности по различитим целинама и 

зонама града. Неке целине су препознате као урбанистичко- архитектонски завршене и 

као целине у којима је потребно очувати њихову обликовну уједначеност.  

 

6.4. Значај других студија рађених за Генерални план новог Сада до 2030. године 

6.4.1. Студија заштите животне средине на подручју Новог Сада 

Студија заштите животне средине на подручју града Новог Сада
11

 сагледава 

промене у простору које је потенцирао урбани развој Новог Сада, са растућим потребама  

изградње стамбених и привредних зона, инфраструктуре као и према новим стандардима 

и нормативима којима се у наредном периоду мора интензивније вредновати животна 

средина и еколошки услови развоја. 

У том смислу потребно је сагледати утицај животне средине на обликовање целина 

и објеката: 

- утицај саобраћајне инфраструктуре (загађење средине, безбедност учесника у 

саобраћају, утицај буке и вибрација, физичке баријере и заузеће земљишта), 

- утицај енергетских инфраструктурних система (прелазак далековода преко 

стамбених подручја и уштеда енергије коришћењем обновљивих извора енергије), 

- утицај подземних и површинских вода (ниво подземних вода, површинске воде и 

фрушкогорски потоци), 

- утицај електромагнетног зрачења (пре свега од радио- станица),  

- утицај депоније комуналног отпада (уз мере за смањење и спречавање штетних 

утицаја на животну средину, изградња рециклажног центра), 

- утицај клизишта и лоше носивости земљишта (на сремској страни града)
12

, 

                                                 
11

 Основни циљ израде Студије је стварање планске основе за просторни развој, заштиту и уређење подручја 

града Новог Сада на принципима одрживог развоја, односно рационалног коришћења и заштити простора.  
12

 Носивост која резултира из величине дозвољених оптерећења и слегања је сама по себи укључена у 

категоризацију према погодности за градњу: врло погодни терени - носивост већа од 2,5 kg/cm
2
, погодни 

терени - носивост од 2,0 - 2,5 kg/cm
2
, средње погодни терени - носивост од 1,0 - 2,0 kg/cm

2
, непогодни терени 

- носивост од 0,5 - 1,0 kg/cm
2
, врло непогодни терени - носивост мања од 0,5 kg/cm

2
. 
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- утицај нелегалне градње (отежани услови за увођење инфраструктуре у већ 

формирана насеља, мањак одговарајућих слободних површина за јавне службе и зелене 

просторе…) 

- утицај постојећег степена и структуре изграђености (паркирање и гаражирање 

возила, осунчаност, проветравање, недостатак  јавних и зелених простора…). 

 

6.4.2. Студија зелених простора, спорта и рекреације 

Урбани зелени простори су значајни функционални елемент сваког града, а као део 

његове слике стварају услове за подеснији живот у граду. Значај њихове улоге у 

унапређењу живота у граду је проузрокован потврдом Европске комисије која је због 

важности урбаних зелених простора за еколошку функцију грађана и њихово здравље, 

социјално благостање и економски допринос, сагледала њихову улогу у достизању 

одрживог развоја градова. 

Зелени простори имају важну улогу у обликовању јавног простора јер њих чини 

систем мањих и већих целина који заједно са зеленим коридорима, осигуравају 

континуитет мреже зелених простора. Као део основне структуре урбаног подручја, 

обезбеђују повезаност града и околног предела. 

Зелени простори имају више функција у граду, а они који се односе на обликовање 

целина и објеката (урбани дизајн) подразумевају:  

- дефиницију урбане структуре,  

- допринос идентитету и разноликости градских насеља,  

- део естетског, историјског и културног баланса изграђене средине. 

 

Ограничења у обликовању целина и објеката су заштићене парковске просторне 

целине (Дунавски парк, Футошки парк, Каменички парк и Парк института за грудне 

болести и туберкулозу) и изузетни појединачни примерци дендрофлоре. Од утицаја на 

обликовање су свакако и фрушкогорске планинске шуме, равничарске шуме бачке стране 

и ритске шуме уз Дунав, од којих свака на свој начин утиче на обликовање природног и 

урбаног предела што је од посебног значаја за израду студије обликовања. 

Нова структура зелених површина је од посебног значаја као конститутивни 

елемент обликовања јавног простора целина, и разликују се: 

- Парк суседства, < 5 ha (Железнички парк и Дунавски парк), 

- Квартовски/ дистрикт парк, 5- 20 ha (Лимански, Футошки и Универзитетски парк), 

- Зонски парк, 20- 35 ha, 

- Градски парк,  > 35 ha (Каменички парк, Тврђава) 

Према предлогу нове категоризације зелених површина из наведене студије осим 

набројаних паркова, постоје и: 

1. Паркови, јавни вртови, отворени зелени простор, 

2. Зелени простори у оквиру простора специфичне намене, 

3. Путеви и зеленило саобраћајница, 

4. Зелене површине у зони становања, 

5. Зелене површине културно- историјских зона, 
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6. Зелене површине уз водене токове, 

7. Зелене површине око јавних објеката, 

8. Рубно зеленило. 

 

Положај и употреба зелених простора али у оквиру различитих функција у граду: 

 

- Зеленило у оквиру зона становања: Присуство зеленила, односно његов 

недостатак, утиче на боље услове за живот и идентитет одређене градске целине. Њихов 

недостатак у новим стамбеним блоковима затворене форме (Нова Детелинара, Грбавица, 

Подбара…), односно као предност других целина (Лимани, Ново насеље, планирано 

насеље Мишелук…). Неопходно је озелењавање градских целина које су у периоду од 

1990- их до данас изграђене у процесу њиховог урбаног редизајна. 

 

- Зеленило у оквиру инфраструктурних површина и објеката: трасе, коридори и 

други простори који заузимају инфраструктурне мреже својим присуством у граду утичу 

на обликовање градског простора. Друмски и железнички саобраћајни објекти су погодни 

за развој линијског зеленила, а у зонама раскрсница постоји могућност за додатно (у 

зависности од ранга саобраћајнице доприносе смањењу загађењу и њиховом 

квалитетнијем обликовању), водопривредни објекти (обале водотокова Дунава, потока и 

канала, доприносе квалитету урбаног простора у непосредном окружењу и граду као 

целини), електроенергетски коридори (иако углавном рестриктивни према присуству 

високог зеленила, значајни су као неизграђени простори ниске вегетације који доприносе 

квалитетнијој микроклими урбаног простора). Неопходно је наставити процес 

озелењавања простора који се налазе у коридорима и заштитним појасевима 

инфраструктурних праваца. 

 

- Зеленило у оквиру радних зона: Зоне секундарних и терцијерних делатности, 

пословање на улазним правцима су значајне целине у обликовном смислу, па је и 

присуство зелених површина значајан елеменат укупног обликовања простора. 

Делатности трговине (мегамаркети, салони аутомобила, намештаја и сл) не трпе високо 

зеленило због потребе рекламирања или других правила трговачких ланаца. 

 

6.4.3. Студија становања 

Студија становања је на основу стања урбане функције становања утврдила 

потребе, проблеме, потенцијале, али и циљеве развоја у наредном периоду. Намена 

становања заузима нешто мање од четвртине (2.204 ha) целокупне површине градског 

грађевинског подручја (10.871,02), што је утврђено као недовољно према усвојеним 

стандардима студије. 

Највећу површину намене становања заузима породично становање – 62,4%. Затим 

следе опште стамбене зоне (19,5%), вишепородично становање (око 15%). Мали део 

површине заузимају још и становање у комбинацији са радним активностима (око 3%) и 

викенд зоне (око 0,4%). У оквиру грађевинског подручја града није потребно планирати 
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нове површине намењене становању, будући да садашњи капацитети (планирани и 

реализовани) задовољавају потребе града.  

Подручја перманентне реконструкције су већином реализована, претежно на 

основу новије планске документације, прилагођене потребама и условима на терену. 

Свакако да на овим просторима треба избегавати било какво повећање густине и индекса 

изграђености у односу на оне дефинисане важећом документацијом.  

За подручја на којима се планира стамбена изградња (Мишелук и Југовићево) 

такође се задржавају утврђени режими, развијање свих облика савременог становања 

(средњих густина), с тим да треба развијати комфорније услове становања дефинисањем 

мањег степена заузетости парцела (до 40% за вишепородично, до 30%  за породично) где 

за то постоје услови (постојеће површине и облик парцела, конфигурација терена…).  

У новим деловима породичног становања (нарочито на сремској страни града) 

потребно је омогућити реализацију стамбених комплекса, где за то постоје услови, као и 

друге специфичне типологија (куће у низу, терасасто становање). 

За студију обликовања је важно да се у оквиру изграђених простора достигне 

пожељан квалитет јавног простора и унапреди архитектонско обликовање објеката у 

просторима који нису потпуно изграђени. Иако је мањи део градског подручја намењен 

становању планиран за нову изградњу, важно је утврдити елементе обликовања које ће у 

највећој мери гарантовати добро обликован јавни простор и објекте намењене становању.  

 

6.4.4. Студија централних функција 

Студија централних функција разматра просторне могућности за развој централних 

функција као део процеса утврђеног ранијом планском документацијом, тако и 

нормативне вредности, демографске пројекције и потребе корисника у овој области. 

Студија централних функција је анализирала општеградске центре, и 

специјализоване центре и остале центре на грађевинском подручју града Новог Сада. 

Студија обликовања ће се фокусирати на анализу општеградских центара. 

Општеградски центри се деле на традиционалне (Стари градски центар и 

Петроварадинска тврђава), зонске, линијске и локалне центре и централне функције 

општег значаја. 

 

Табела број 2: површина и заузетост планираних центара у односу на градско грађевинско подручје 

Центри површина заузетост 

Традиционални центар 

(Стари градски центар и Петроварадинска тврђава) 
51,8 ha 0,47% 

Зонски центар 44,5 ha 0,41% 

Линијски центар 182,7 ha 1,67% 

Локални центар 72,3 ha 0,66% 

 

Општеградски центри су међусобно повезани прстенасто (примарни који обухвата 

центре на бачкој страни града и секундарни саобраћајни прстен који обухвата бачку и 
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сремску страну) и линијски (као примарни се издваја Булевар ослобођења, а секундарни 

су Футошки, Темерински, Руменачки и приобални правац). У оквиру овако дефинисане 

мреже центара од значаја за студију обликовању је следеће: 

- као најзначајнија карактеристика постојећег стања истиче се пословање у 

приземљима објеката као максимални удео пословања у општеградским линијским 

центрима; 

- у циљу ефикаснијег саобраћајног повезивања центара и решавања проблема 

стационарног саобраћаја, потребно је: формирати саобраћајни прстен одговарајућег 

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

складу са дефинисаним нормативима, реализовати планиране гараже које тангирају 

саобраћајни прстен у циљу решавања стационарног саобраћаја; 

- планирање простора по мери човека у смислу његовог димензионисања, 

озелењавања и повезивања са околином, представља један од примарних циљева у 

области централних функција и знатно утиче на формирање одговарајућег 

идентитета простора; 

- с обзиром на реализоване садржаје у оквиру централних функција у смислу да су 

садржаји културе врло ретко реализовани у односу на комерцијалне садржаје, 

потребно је посебну пажњу посветити овом проблему. Једна од могућих мера је 

планирање садржаја културе на земљишту које није у приватном власништву чиме 

би бар једним делом била олакшана њихова реализација. 

 

6.4.5. Саобраћајна студија града Новог Сада са динамиком уређења саобраћаја- 

НОСТРАМ 

Студија саобраћаја утврђује програмско опредељење по коме управљање 

саобраћајним системом града, односно будућа саобраћајна политика града, мора почивати 

на ставу да се за пешаке, бициклисте и јавни превоз требају обезбедити приоритетни 

услови коришћења (просторни, операциони, режимски и сл.) а за аутомобиле тек онолико 

колико преостане. 

 

пешице и 

бициклом

40%

јавни превоз

30%

путничким 

аутомобилом

30%

 
Слика број 1: Приказ идеалног стања (коме треба тежити) и реалног стања 
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Развој саобраћајне инфраструктуре у наредном периоду подразумева развој свих 

наведених видова саобраћаја. Пешачки саобраћај (48,5% свих кретања у Новом Саду) није 

посебно планиран, односно подразумева условно проширење пешачке зоне у неколико 

делова улица (део Илије Огњановића) у старом градском језгру ако се изграде планиране 

јавне гараже. Планирана је мрежа бициклистичког саобраћаја у свим деловима града и 

њихово повезивање са мрежама изван града (према суседним насељеним местима и 

оквиру европске подунавске бициклистичке руте). Планирање капацитета за развој 

аутомобилског саобраћаја подразумева наставак развоја инфраструктуре која је 

дефинисана ранијим генералним плановима. 

Основни стратешки циљеви управљања паркирањем подразумевају: повећање 

расположивих капацитета паркирања (максимално 85% инсталисаних капацитета), 

поштовање норматива које је усвојила студија саобраћаја и изградња нових вануличних 

паркиралишних капацитета (паркинг гараже).  

На основу основног начела, студија обликовања треба да се фокусира на 

побољшање простора улица за потребе пешачког, бициклистичког, јавног и 

аутомобилског саобраћаја, управо по оваквом редоследу. Простор улица би требао да 

задовољи потребе пешачких комуникација, просторно их прилагоди лаком и безбедном 

кретању свих корисника. У овом смислу неопходно је и утврдити услове за смањење 

негативног утицаја саобраћаја на друге функције, што је могуће постићи начином 

формирања попречних уличних профила, присуством зеленила, али и обликовањем 

објеката (начином формирања препуста, редукцијом формирања балкона, тераса и лођа 

према прометнијим саобраћајницама и друго).  

Услови експлоатације и начина одржавања транспортног модела садржи препоруке 

од којих су за студију обликовања важни: 

- успостављање математичког модела зависности социо- економских 

карактеристика и карактеристика кретања, 

- формирање адекватне базе података о еколошким параметрима који су 

последица саобраћаја (ови елементи су значајни за вредновање 

алтернативних решења). 

Како су саобраћајнице великог профила (градске магистрале, главне саобраћајнице 

и саобраћајнице нижег реда) њихова укрштања понекад заузимају велике просторе, па је 

потребно утврдити генералне стандарде лепо обликованог простора у оквиру регулације 

саобраћајница. 

 

6.4.6. Студија привреде 

Студија подразумева анализу постојећих радних зона Север 1- 4, радних зона 

„Римски шанчеви“, „Исток“ и „Запад“. Студијом су такође обухваћене и могућности за 

нове радне зоне уз аутопут, улазни правац уз Руменачки пут и зона уз продужетак 

Булевара Европе (од Улице Корнелија Станковића до аутопута).  

Политичко- економске промене у последњој деценији 20. века утицале су на 

промену структуре привреде, а посебно на индустријску производњу. Ови процеси су 

заједно допринели функционалној и обликованој промени радних зона у Новом Саду. 
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Прилагођавајући се новим потребама, формирање парцела и изградњу објеката за намену 

индустријских комплекса и другим радним активностима је потребно устројити на 

флексибилан начин. Студијом су понуђене врсте делатности које је могуће реализовати у 

свакој појединачној радној зони а које би биле комплементарне постојећим активностима 

и у складу са другим затеченим просторним и функционалним предностима радне зоне.  

Ван наведених радних зона, привреда се развија и у другим наменама као што су 

становање и центри. У оквиру породичног становања (Телеп, Мали Београд, Велики рит) 

привредна структура је планирана примерено доминантној намени у окружењу, и 

подразумева трговину, занатство и пружање услуга. Највећа разноврсност намена је 

планирана у радној зони „Запад“, у оквиру које је могуће и пословање, становање и 

централне функције у одређеним деловима и под одређеним условима.  

Значајан део студије привреде је посвећен условима заштите животне средине, 

еколошким критеријумима и другим неопходним предусловима, како би били спречени 

евентуални акциденти током процеса рада.  

Обликовање целина и објеката је у студији привреде дефинисано флексибилно, у 

односу на постојеће комплексе који се могу реконструисати или рециклирати
13

 за нове 

намене прилагођене технолошком напретку и другим потребама савремене индустрије и 

других привредних грана. У зависности од делатности, могуће је реализовати мање радне 

комплексе са објектима чија величина зависи од конкретних техничких и технолошких 

процеса, а дефинисана је за сваку радну зону посебно. Генерална смерница која је 

утврђена је да степен заузетости на свакој појединачној парцели не треба да буде већи од 

50%, а да зеленим (неизграђеним) просторима треба наменити минимум 25% површине 

парцеле. Посебно је значајна функција заштитног зеленила и њихова дистрибуција у 

оквиру радних зона. 

 

6.5. Други документи од утицаја на обликовање целина и објеката 

6.5.1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/ 

2009 и 81/ 2009) 

 Закон о планирању и изградњи уређује место, а тим и значај добро обликованог 

јавног градског простора (целина и објеката), следећим одредбама:  

 

 „2. Појмови, Члан 2- унапређење енергетске ефикасности кроз обезбеђење 

одрживе градње применом стандарда и услова планирања и урбана обнова која је скуп 

планских и других мера којима се мења намена објекта, обнавља, реконструише и 

рехабилитује деградирани или напуштени део насељеног места, у складу са принципима 

одрживог развоја, 

 3. Начела за уређење и коришћење простора, Члан 3- Уређење и коришћење 

простора заснива се на начелима: одрживог развоја; усклађености социјалног развоја, 

економске и енергетске ефикасности и заштите и ревитализације животне средине и 

градитељског наслеђа, природних, културних и историјских вредности; учешћа јавности; 

                                                 
13

 Студија је предвидела и могућност да се постојећи комплекси великих површина могу уситнити на мање а 

услови су дефинисани за сваку радну зону посебно. 
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сарадње између државних органа, аутономних територијалних заједница, јединица 

локалних самоуправа, привредних друштава, установа, невладиних организација, грађана 

и других учесника у просторном развоју; усаглашености са европским стандардима и 

нормативима у области планирања и уређења простора у циљу стварања услова за 

трансграничну и међународну сарадњу и укључивање Републике Србије у процесе 

европских интеграција. 

 Саставни део урбанистичких планова, посебно планови генералне регулације (члан 

број 26) и планови детаљне регулације (члан број 28), садрже  нарочито правила уређења и 

правила грађења по зонама и целинама. Планови детаљне регулације који се доносе за 

зоне урбане обнове, ревитализације и рехабилитације, разрађују се нарочито и 

композициони и обликовни план и план партерног уређења“. 

  

6.5.2. Одлука о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно- 

историјску целину („Службени гласник Републике Србије“ број 7/ 2008.) 

Просторна културно- историјска целина, у форми у којој је до данас сачувана 

почела је да се обликује од краја XVII века на сувим гредама омеђеним рукавцима Дунава, 

на месту средњовековног насеља. Просторна културно- историјска целина је значајна због 

до данас сачуване првобитне урбане матрице града Новог Сада, кућа знаменитих 

историјских личности, бројних објеката који сведоче о настанку и трајању стилске градње 

и бројних ауторских дела из области ликовне и пројектантске делатности
14

 које су 

обележиле врхунац креативног умећа и духовности на овим просторима од XVIII- XIX 

века и остатак материјалне културе од праисторије до касног средњег века, односно 

континуитета настањивања на овом простору. 

Као општа мера заштите прописана је обавеза чувања затечене урбане матрице, 

регулационих и грађевинских линија и ивичне блоковске изградње на парцели, те 

формирање унутрашњих дворишта отвореног типа, функционално припојених улици или 

затвореног типа, све у зависности од функције.  

  Уређење јавних простора (улица и тргова) треба да буде у складу са општим 

мерама заштите, очувања аутентичности старог центра из периода друге половине 19. 

века. Поред Општих мера заштите Одлуком су дефинисане и Посебне мере заштите за  

објекте од посебне вредности и објекте од вредности. Између осталог, посебно је значајно: 

- очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, 

конструктивног склопа и примењених материјала,  

- очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера; 

- очување или рестаурација изворног изгледа, стилских одлика, декоративних 

елемената и укупног ликовног израза; 

- дозвољено је осавремењивање објеката у циљу ревитализације објеката 

(промена намене, уз услов да нова намена буде примерена постојећем архитектонско-

конструктивном и функционалном склопу објекта, пажљиво увођење савремених 

                                                 
14

 У оквиру старог језгра се налази 21 заштићено културно добро- споменик културе 
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инсталација, промена намене подрума, промена намене поткровља је могућа искључиво у 

постојећем габариту крова, отварање нових излога и портала под посебним условима). 

- дворишни делови главног објекта изузетно могу бити дограђени под 

посебним условима, највише до висине уличног габарита објекта, уколико се тиме не 

нарушава архитектонски склоп, односно уколико је изворним решењем остављена 

могућност за дворишну доградњу. Дворишне доградње решити јединствено за целокупно 

двориште; 

- паркирање и гаражирање решава се на парцели, изузетно унутар обухвата 

плана могућа је изградња јавних паркинга и гаража у деловима блокова који подлежу 

делимичној урбаној реконструкцији, непосредно уз границу целине. 

 

6.5.3. Одлука о уређењу града („Службени лист Града Новог Сада“ број 53/ 2008)  

Одлука дефинише шта су то јавне површине (члан број 5.), урбани мобилијар (члан 

број 7.), објекти и уређаји (члан број 8.), комунални објекти и уређаји (члан број 9.). 

Одлука посебно уређује зоне под посебним режимом заштите и уређења урбане опреме: 

Традиционални градски центар Новог Сада и Горња и Доња тврђава са подграђем и 

њихово непосредно окружење. Ближи услови за привремено постављање урбане опреме 

су регулисани додатним актовима и правилницима. 

 

6.5.4. Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, 

условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које 

одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа (“Службени 

гласник Републике Србије“ број 75/ 2003) 

На основу правилника регулисани су неки елементи обликовања целина и објеката. 

Елементи из правилника, као подзаконског акта, су најчешће кориштени у плановима 

детаљне регулације који су израђени за подручје града Новог Сада и то:  

 

„Основне одредбе, Члан 1- Овим правилником утврђују се општи услови 

парцелације и изградње за насеља док се не донесе урбанистички план и земљиште ван 

насеља док се не донесе просторни план или урбанистички план са елементима на основу 

којих се може издати акт о урбанистичким условима, односно извод из плана, а ради 

добијања одобрења за изградњу, као и садржина, услови и поступак издавања акта о 

урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, 

односно градска управа. 

Члан 4- Ако урбанистички или просторни план није донет, или ако просторни, 

односно урбанистички план нема довољно елемената за спровођење регулације и 

парцелације у складу са општим правилима утврђеним овим правилником актом о 

урбанистичким условима могу се утврдити правила за објекте по зонама из члана 6 овог 

Правилника, и то породичне стамбене објекте; вишепородичне стамбене објекте, сеоске 
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стамбене, пословне, комерцијалне, индустријске, економске објекте и друге објекте по 

врсти и намени, а који нису обухваћени чланом 89 Закона
15

. 

Члан 11- Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину 

јавног пута) или на граничну линију (кеј, траса пруге, болница и сл.) и обележава за све 

постојеће и планиране саобраћајнице.  

Растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се у 

зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре као 

хоризонтална, надземна и подземна регулација, а најмања дозвољена ширина појаса 

регулације по врстама улица је: 

1. стамбене улице 8,00 

2. сабирне улице 10,00 

3. пешачке стазе 1,50 

4. колски пролази 5,00 

5. приватни пролази 2,50 

6. саобраћајнице у сеоским насељима 10,00 

Регулациона линија се обележава аналитичко геодетски за све планиране 

саобраћајнице у насељу. 

Члан 17- Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

1) у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске 

парцеле; 

2) у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 

3) као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 

4) као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле. 

Члан 18- Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који 

се граде у прекинутом низу, износи најмање половину висине вишег објекта. Удаљеност 

се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже 

наспрамне отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним 

просторијама). Ова удаљеност не може бити мања од 4,00 m ако један од зидова објекта 

садржи отворе за дневно осветљење. 

Поред услова из става 1 овог члана вишеспратни слободностојећи објекат не може 

заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног 

осунчања. 

При изградњи вишеспратница и објеката који се граде у непрекинутом низу, на 

новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег 

објекта. 

Члан 20- Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима 

или ширини регулације. Релативна висина се одређује кроз следеће односе, и то: 

1) висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице односно од растојања до 

грађевинске линије наспрамног објекта; 

2) висина венца новог објекта са венцем усклађује се са венцем суседног објекта. 

                                                 
15

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 47/ 2003 и 34/ 2006) 
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Члан 23- Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, 

односно регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00 m. 

Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно 

регулациону линију. 

Члан 25- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице 

са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, 

односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада), и то: 

1) на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 m, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

2) на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег 

растојања од 1,50 m) - 0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не може 

прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

3) на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег 

растојања од 2,50 m) - 0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не може 

прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

4) на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 

суседне грађевинске парцеле од 5,00 m) - 1,20 m, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

За испаде веће од 1,20 m примењује се правило из члана 23 овог правилника. 

Члан 28- Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60 m 

рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се 

према конкретном случају. 

 

Општа правила регулације за породичне стамбене објекте, Члан 34- 

Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за породични стамбени 

објекат је 3,0 m. 

У зони у којој постоје изграђени породични стамбени објекти растојање из става 1 

овог члана утврђује се на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%). 

За породични стамбени објекат који има индиректну везу са јавним путем преко 

приватног пролаза растојање из става 1 овог члана утврђује се актом о урбанистичким 

условима. 

Члан 35- Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката осим 

полуатријумских објеката и објеката у непрекинутом је 4,00 m. 

За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање 

од 3,00 м, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати 

наспрамни отвори стамбених просторија. (…) 

 

Општа правила регулације за вишепородичне стамбене објекте- Члан 48- 

Растојање између регулационе и грађевинске линије за вишепородичне стамбене објекте 

осим објеката у низу је 3,0 m,(…). У зони изграђених вишепородичних стамбених објеката 
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растојање из става 1 овог члана утврђује се на основу позиције већине изграђених објеката 

(преко 50%). 

Члан 49- Међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених и околних 

објеката, осим објеката у низу, је 5,0 m. 

За изграђене објекте који су удаљени мање од 3,00 m не могу се на суседним 

странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. (…) 

Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од другог објекта било које врсте 

изградње или нестамбеног објекта утврђује се применом општег правила из члана 18 овог 

правилника, али не може бити мања од 4,00 m. 

Члан 50- Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбеног 

објекта и линије суседне грађевинске парцеле је 2,5 m.  

За изграђене вишепородичне стамбене објекте чије је растојање до границе 

грађевинске парцеле мање од вредности утврђених у ставу 1 овог члана не могу се на 

суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 

Растојање вишепородичног стамбеног објекта који има индиректну везу са јавним 

путем, преко приватног пролаза, од границе грађевинске парцеле утврђује се актом о 

урбанистичким условима према врсти изградње у складу с овим правилником.  

Члан 51- Спратност вишепородичног стамбеног објекта утврђује се према 

следећим формулама, и то: 

1) у зони средњих густина од П+3+Пк до П+4 

   (П - приземље; 2, 3 - број спратова; Пк - поткровље) 

2) у зони великих густина до П+6 

   (П - приземље; 3, 6 - број спратова) 

Актом о урбанистичким условима може се утврдити и већа спратност од 

спратности одређене тачком 2) става 1 овог члана, а у складу с месним приликама. 

Вишепородични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске 

просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Члан 52- Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног 

стамбеног објекта, свих врста изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели 

изван површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на један стан, односно 

једно паркинг место на 70 m
2
 корисне површине, с тим да најмање половина возила буде 

смештена у гаражама. 

Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се у или испод објекта у 

габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели. 

Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на 

грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, 

односно степена искоришћености грађевинске парцеле“. 
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6.5.5. Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања („Службени гласник Републике Србије“ број 92/2008)
16

,  

 Зоне које се налазе у оквиру зона санитарне заштите морају поштовати посебна 

правила изградње, па самим тим и обликовања. Посебни санитарни услови ограничавају 

намену земљишта и објеката, односно интензитет изградње. Ужа зона заштите обухвата 

делове Лимана 1 а зона шире заштите обухвата део Старог Мајура у Петроварадину и 

Лиман 1. 

 

7. ПРИНЦИПИ ОБЛИКОВАЊА ПРОСТОРА 

7.1.Основни принципи обликовања 

Основни принципи обликовања на основу којих ће бити предложене смернице за 

обликовање целина и објеката су одрживи развој и унапређење идентитета Новог Сада 

и појединачних целина. 

 

Одрживо урбанистичко обликовање простора је примена принципа одрживог 

развоја у сфери обликовања урбаног простора. Одрживи развој је усклађен систем 

техничко- технолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у којем 

се на принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности 

Републике Србије са циљем да се сачува, унапреди квалитет животне средине за садашње 

и будуће генерације (Закон о заштити животне средине „Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 135/2004, 36/2009). Одрживи развој остварује се доношењем и спровођењем 

одлука којима се обезбеђује усклађеност интереса животне средине и интереса 

економског развоја, па би одрживо урбанистичко планирање подразумевало очување 

баланса између интереса животне средине у урбаном окружењу и интереса економског 

развоја локалне заједнице.  

Основни приступ одрживог урбанистичког обликовања простора подразумева 

унапређење постојећег урбаног простора карактеристичних целина Новог Сада. 

 

 Унапређење идентитета је скуп мера које се спроводе и урбанистичким 

планирањем како би се развила функционално- просторна препознатљивост једног места. 

Идентитет чине градски простор, његови садржаји (намене) и инфраструктурни токови 

које уређује локална урбана култура. Урбанистичким планирањем урбана култура би 

требала да се преточи у законски уређен документ којим ће се у уредити одређена целина, 

а подразумева критичку употребу традиције за унапређење и доградњу постојећег 

идентитета простора. 

 Простори и објекти који представљају физичке форме локалног идентитета су 

обично концентрисани у центрима градова, а опадају према периферији. Ипак, неопходно 

је да свака градска целина има свој „мали центар“ који треба да чине објекти, али пре 

свега- јавни градски простори. 

                                                 
16

 дефинише простор око водозахватног објекта , на ком се прати изградња и делатност изграђених објеката 

и вршење других активности које могу да изазову промену природног састава  воде (чланови бр. 2, 4, 5, 6, 7 

и 8). 
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 Како би се функција урбаног идентитета могла више вредновати у изради 

урбанистичких планова, потребно је сагледати макар два његова аспеката: 

 Економски аспект подразумева развој препознатљивог имиџа Новог Сада и 

унапређење његове економске, социјалне и културне атрактивности и компетитивности у 

односу на друге градове у окружењу. На нивоу мањих целина утиче на атрактивност 

локација за различите намене, а затим и цену стамбеног и пословног простора. 

 Социјални аспект: доприноси атрактивности појединачних градских целина, 

доприноси развоју локалног идентитета и генерално уједначава квалитет услова за живот 

у свим деловима града. 

 Операционализацијом ових принципа, могуће је дефинисати смернице за 

обликовање целина и објеката. 

 

7.2. Подела градских целина 

Основна просторна подела града Новог Сада је на бачку и сремску страну.  

Подела унутар грађевинског рејона Новог Сада је извршена по границама великих 

водених токова (река Дунав и Канал Дунав- Тиса- Дунав) односно магистралних 

саобраћајних праваца (Булевар Европе, пут М- 21). Бачка страна се дели на централну 

(централне зона становања, центра радне зоне Север II и Север III), западну (зоне 

становања: Ново насеље, Телеп, Адице, Југовићево и радна зона Запад) и северну (зоне 

становања: Шангај, Клиса и Видовданско насеље и радне зоне: Север I, Север IV и Римски 

шанчеви). Сремска страна је подељена на уже и шире подручје Сремске Каменице и 

Петроварадина са Мишелуком.  

 

Подела по наменама подразумева преовлађујућу или доминантну намену целине 

(становање, центри, радне зоне, рекреација, зеленило, специјализовани центри, 

инфраструктурни коридори и целине…).  

 

Подела по обликовно- морфолошким карактеристикама изградње подразумева 

урбанистички концепт блока и карактеристичан начин изградње на парцели (објекти у 

непрекинутом низу или ивична изградња, прекинутом низу, слободностојећи објекти и 

мешовити начин изградње).  

Основни елементи просторних и физичко- морфолошких карактеристика сваке 

целине су изграђени и неизграђени простори.  

Изграђени простори  подразумевају просторе на јавним и осталим површинама 

које заузимају објекти високоградње али у одређеним случајевима и инфраструктурни 

објекти нискоградње (јавне гараже, паркиралишта, надвожњаци, мостови…), хидроградње 

(насипи, постројења за пречишћавање воде…) и други објекти који постоје у простору.  

Неизграђени простори подразумевају просторе без објеката високоградње, јавне и 

остале површине, зелене просторе, спортско- рекреативне зоне, јавне просторе (тргови, 

улице и други простори), али и велике водене површине. У неизграђене просторе спадају 

и простори неких објеката нискоградње (саобраћајнице, паркиралишта…), 
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Изграђени и неизграђени простор заједно чине урбани простор, па без обзира да ли 

су у статусу јавне или остале површине, сваки на свој начин утиче на карактер и 

обликовање одређене целине. Јавне површине (тргови, скверови, зелени простори, улице и 

друге пешачке комуникације) и остале површине (приватна дворишта, пролази,  паркинзи 

и друго) допуњују грађену структуру једне целине, па управо то обликовање „простора 

између“ је предмет урбаног обликовања.  

Обликовање јавних, али и осталих површина треба да буде у складу са 

обликовањем архитектуре околних објеката и да има довољно препознатљив карактер, да 

у функционалном и обликовном смислу чине јединствену целину са планираном 

структуром.  

 

Подела по нивоу будуће интервенције 

Сви наведени критеријуми су збирно дефинисали поделу Новог Сада на 

предложене целине, па је основна подела градских целина у овој студији дефинисана на 

основу збирних функционалних, морфолошких и историјско- развојних карактеристика.  

Карактеристике свих целина на подручју грађевинског подручја Новог Сада чине 

махом просторно дефинисане, односно изграђене и уређене целине, у највећој мери 

регулисане плановима детаљне регулације, а тек у мањем обиму неизграђени простори. 

Због тога, анализирано подручја града Новог Сада може се условно поделити и на зону 

поправке, зону реконструкције, зону планиране изградње и зоне урбанистичко- 

архитектонске заштите историјских целина. 

Зона поправке обухвата углавном већ формиране целине у оквиру којих је 

потребно утврдити принципе за ревитализацију простора, посебно јавних простора и у 

мањем обиму утврдити принципе за редефинисање услова за изградњу објеката. 

Зона реконструкције се односи на делове целина или читаве целине које је 

потребно темељно реконструисати или изградити. 

Зона планиране изградње обухвата до сада неизграђене просторе који су 

планирани за изградњу а за које су већ утврђени параметри обликовања.  

Зоне урбанистичко- архитектонске заштите историјских целина 

подразумевају зоне у којима услови планирања и обликовања треба да буду сложенији 

због наслеђене урбанистичко- архитектонске структуре, културног и природног наслеђа, и 

потребе очувања карактеристичног идентитета Града Новог Сада. 

 

8. РАЗВОЈ ЦЕЛИНА И ОБЈЕКАТА НОВОГ САДА 

8.1. Утицај природног положаја Новог Сада на просторно обликовање 

 Основне карактеристике обликовања Града Новог Сада одређене су природним 

окружењем (географским положајем, утицајима климе и поднебља), културно- 

историјском традицијом, економским, политичким и другим условима развоја. На укупни 

развој Новог Сада највише је утицала природна погодност преласка Дунава, па су се тако 

сви путни правци стицали на подручју Новог Сада односно Петроварадина да би лако и 
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безбедно прешли Дунав. Изградња великог комплекса Петроварадинске тврђаве
17

 током 

18. века и њена потреба за разним цивилним услугама је био други значајан фактор за 

развој Новог Сада. Временом је привредни, економски, културни и политички значај 

Новог Сада прерастао значај Петроварадина и постао важан фактор у развоју региона.  

 Ипак, најзначајнији визуелни утисак који се везује за Нови Сад је географски 

положај одређен пољопривредним залеђем панонске равнице, положајем на Дунаву и 

непосредном близином Фрушке горе. Средњевропски и панонски миље његове 

традиционалне архитектуре, који је тек након Првог светског рата почео да поприма 

интернационални (урбани) карактер, је основна карактеристика његове архитектуре и 

јавних простора.  

 На укупни изглед града највећи утицај имају висински репери који се 

супротстављају хоризонталности панонске равнице. На његов урбани предео, али и 

обликовање појединачних целина утицали су висински репери (црквени торњеви, 

пословне и стамбене куле…). У урбаном пределу Новог Сада најпрепознатљивији су: 

Комплекс Петроварадинске тврђаве који даје посебан значај граду и чини његов 

најпрепознатљивији визуелни и симболични репер, стари градски центар (са црквеним и 

другим торњевима, куполама и другим реперима), Булевар ослобођења (стамбеним и 

пословним објектима високе спратности), појединачне групе стамбених кула (уз бивши 

Жежељев мост, уз Железничку станицу, у великим стамбеним насељима на Лиманима, 

Новом насељу, Детелинари…), али и велики зелени масиви (Фрушка гора, паркови, зелени 

простори уз Дунав, заштитно зеленило око града…)  . 

 Репери Новог Сада су и појединачни објекти или комплекси објеката који својом 

наменом, историјским и другим значајем помажу у стварању менталне и когнитивне мапе 

града, како његовим становницима тако и посетиоцима града. 

 У претходном периоду изграђен је велики број, углавном стамбених објеката 

(вишепородични у ширем центра града и периферији, и породични на свим ободима 

грађевинског подручја)
18

, али је изостала изградња објеката који би могли бити репери 

како по висини или начину обликовања, тако и по функцији.  

 

8.1.1. Историјске фазе развоја целина и објеката у Новом Саду 

Историјске и развојне карактеристике целина и објеката су дефинисане на основу 

карактеристика периода формирања одређене целине. Ове карактеристике исказују 

политичко- економски и друштвени развој одређеног периода, који је определио 

урбанистичко- архитектонски концепт развоја целина.  

Петроварадинска тврђава, односно прелаз преко Дунава је одувек био значајно 

стратешко место. Како је прелаз постојао вероватно од најранијих дана, сви путни правци 

                                                 
17

 Уопштено говорећи, континуитет насељавања петроварадинске стене од најранијих времена људског 

боравка у овим крајевима због доброг природног и стратешког положаја, је током историје постао од 

изузетне политичке важности за овај део Европе 
18

 Нови висински репери који су реализовани у претходном периоду су: стамбени објекат на углу Булевара 

Европе и Далматинске улице, Парк сити на Лиману III и стамбено- пословни објекат на углу Булевара 

ослобођења и Улице Новосадског сајма.   
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са севера и запада (Бачке) су водили преко подручја Новог Сада и Петроварадинске 

тврђаве. Крајем 17. века, изградњом садашње тврђаве, а у систему утврђења и прелаза 

преко Дунава, изграђен је мостобран, троугаоно утврђење (у истом инжењерском систему 

одбране као и тврђава), који је војно осигуравао прелаз. Прве грађене структуре данашњег 

Новог Сада су се формирале уз путне правце који су водили према мостобрану, Змај 

Јовина улица, Футошка, Кисачка, Руменачка и Темеринска. Током 18. и 19. века, у 

данашњем старом градском језгру, формирале су се улице и други градски простори: Змај 

Јовина улица је била Новосадска велика пијаца, односно пословни и трговачки центар 

града, Трг Слободе је био главни градски трг на ком је била католичка црква (храм 

званичне религије Хабсбуршког царства) и градска кућа, Трифковићев трг је био 

Позоришни трг, односно место за гостовање позоришних и других трупа, Католичка порта 

је настала на месту првобитног гробља које је постојало уз цркву у првој половини 18. 

века. 

За период од 1700.- 1900. године карактеристичан морфолошки урбанистичко- 

архитектонски образац чине блокови ивичне изградње објеката на засебној парцели, 

релативно мале површине и мале спратности (П- П+1+Пк). Делатности становника Новог 

Сада су биле везане за трговину, занатство и пољопривреду што је утицало на доминантне 

урбанистичко- архитектонског концепта уређења града.  

Током прве половине 20. века, Нови Сад се шири према Дунаву. Посебно у периоду 

између два светска рата када Нови Сад постаје центар Дунавске бановине, насипа се 

подручје Малог Лимана. Изградњом урбанистичко- архитектонске структуре и 

инфраструктуре, успостављена је матрица улица и скверова по принципима 

традиционалног града, што овај простор чини аутентичним. Период од 1900- 1945 је 

карактеристична изградња блокова ивичне изградње вишеспратних објеката на засебној 

парцели (урбани блокови), спратности до П+4. Начин обликовања целина и објеката из 

овог периода представља најбоље узоре за изградњу објеката у блоковима ивичне 

изградње на парцели. 

Након Другог светског рата, најзаступљенији је био слободан концепт изградње 

блокова. Спровођењем принципа урбанизма Модерне, изграђено је неколико великих 

стамбених насеља на ободу Новог Сада: Лимани, Ново Насеље, Детелинара, блокови уз 

Булевар ослобођења. У оваквом урбанистичко- архитектонском концепту не постоје 

традиционални јавни простори, него је цео слободан простор око објеката нека врста 

уређеног јавног градског простора. Период од 1945.- 1990. генерално карактерише 

концепт разграђеног градског блока у оквиру кога је простор између објеката- јавна 

површина, а парцеле су дефинисане испод објеката спратности П+ 2- П+ 18. 

Период од 1990. до данас карактерише повратак на концепт затвореног градског 

блока са великим степеном изграђености парцеле, објектима спратности од П+2+Пк и 

више.  

Приказане карактеристике развоја урбанистичко- архитектонског концепта у 

Новом Саду се превасходно односе на стамбене и стамбено- пословне објекте. Објекте 

других намена (пословање, производња, управа, образовање и друге) се уклапају у 

наведене обрасце уз одређене изузетке. 
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8.1.2. Функционалне, просторне и обликовне карактеристике целина и објеката 

8.1.2.1.Традиционални центри 

Традиционални центри обухватају старо градско језгро и Петроварадинску тврђаву, 

најстарије и највредније урбане зоне Новог Сада. Границе обухвата ових зона су 

дефинисане Одлуком о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну, културно- 

историјску целину („Службени гласник Републике Србије“ број 7/ 2008) (у даљем тексту: 

Одлука) и зоном Горње и доње Петроварадинске тврђаве која је утврђена Одлуком о 

проглашењу за културно добро.  

Услове за обликовање у овим зонама утврђују документи којима су оне проглашене 

за културна добра. Ипак, постојећи наслеђен миље подразумева одређена правила и 

законитости. 

Комплекс Петроварадинске тврђаве подразумева Горњу тврђаву, Доњу тврђаву 

(подграђе или Васерштат), Хорнверк (двороги бастион) и Транџамент. Наслеђена 

структура у оквиру комплекса тврђаве чине очувани објекти управе тврђаве, војних 

објеката (касарне, магацини, помоћни објекти) и објекти одбране (бедеми, шанчеви, 

контрагарде, капонири). Доња тврђава, осим управних и војних објеката, садржи и  

цивилне објекте (пословне и стамбено- пословне), које уоквирују очувани објекти одбране 

који су заједно са воденим и муљевитим каналима чинили систем одбране овог дела 

тврђаве (зато и назив овог дела- Васерштат). Сви објекти у подграђу, који нису били у 

војној намени, представљају објекте изграђене на појединачним парцелама у оквиру 

градских блокова, спратности од П- П+1+Пк, махом изграђене током 18. века, па у том 

смислу преовлађује архитектонски стил провинцијског барока. Како су парцеле релативно 

мале, превасходно стамбено- трговачка намена објеката је дефинисала препознатљив и 

јединствен градски урбанистичко- архитектонски миље распоређен у неколико урбаних 

блокова ивичне изградње. Хорнверк представља део система одбране комплекса тврђаве у 

целини и пружа се по гребену Петроварадинске стене према Мишелуку. Осим објеката 

одбране, у оквиру Хорнверка су се налазиле и касарне и помоћни објекти (магацини и 

други помоћни објекти). Транџамент је наставак система одбране комплекса тврђаве и део 

напуштеног пројекта изградње који је подразумевао изградњу у облику круне 

(Кроненверк) на месту данашње касарне НХ „Јанко Чмелик“. Део овог пројекта је 

спроведен, о чему сведоче и подземне галерије и лагуми у овој зони. 

Када су Горња тврђава и Хорнверк предати на употребу цивилним властима 

непосредно након Другог светског рата, почела је обнова и пренамена објеката за намену 

културе, образовања, угоститељства, рекреације и забаве. Данашња намена објеката уз 

повремене манифестације (Музички фестивал „EXIT“, повремени фестивали и сајмови 

локалних старих заната и традиционалних производа), али и политичких скупова на 

највишем нивоу, додатно су допринели развоју туризма а од Тврђаве учинили 

препознатљив бренд не само Новог Сада него и Републике Србије. 

Старо градско језгро подразумева део традиционалног градског језгра 

дефинисаног према Одлуци. У тако дефинисаном језгру сконцентрисани су објекти од 

посебног значаја за урбанистичко- архитектонску, друштвено- економску и политичку 

историју Новог Сада, Војводине и Србије. Структуре чине углавном објекти спратности 
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П- П+1+Пк, ретко више спратности. Објекти су намењени становању, пословању, 

трговини, локалној управи, образовању. У највећој мери ови објекти су настали током 19. 

века и нешто мање током 18. века, што је определило њихова стилска својства пре свега 

бидермајерског класицизма, уз присуство свих осталих стилова од 18.- 20. века, од барока 

до међуратне модерне. У архитектонском смислу то су објекти грађени на појединачним 

парцелама са уличним трактом и репрезентативном фасадом (са пословним и трговачким 

локалима у приземљу и становањем на спрату) и дворишним крилима за стамбене 

просторе, и помоћним објектима у дну парцеле. У обликовном смислу, урбани склоп чини 

релативно спонтано и органски настала матрица улица и тргова, које допуњују објекти 

својом архитектоником (наглашени углови, прочеља већих објеката, црквени звоници…).  

Основна карактеристика већине објеката је смирена фасада са једнаким ритмом 

отвора (прозора и врата), без много фасадне пластике, са понеким детаљем ако је објекат 

вишеспратан (балкон са транспарентном оградом, кула на углу…). Објекти су покривени 

косим крововима (бибер црепом, ређе етернитом или лимом) са нагибом косих равни 30- 

45°. Фасаде су малтерисане, и бојене „земљаним“ бојама, обично у две нијансе истог дела 

спектра боја.  

Ипак, како су политичко- економски и друштвени услови деловали на угрожавање 

урбанистичко- архитектонског миљеа и аутентичности ових зона, у наредном планском 

периоду је потребна системска обнова или стварање услова за обнову свих објеката и 

уклањање нелегалних и непримерених доградњи у циљу враћања аутентичности ових 

целина. Изградњу нових објеката потребно је пажљиво планирати како се не би угрозио 

урбанистички миље али и грађена структура, доминантно објеката малих капацитета у 

мешовитој намени карактеристичној за централне зоне (трговина, пословање, становање, 

култура…). У овим зонама је потребно уредити јавне просторе и подредити их пешачким 

комуникацијама у складу са физичким ограничењима ових зона, постојећим и планираним 

наменама у функцији центара.  

Ове зоне чине најпрепознатљивији бренд Новог Сада и тиме су ресурс за 

унапређење идентитета и глобалне препознатљивости Новог Сада, али и за развој туризма 

и креативних индустрија. 

 

8.1.2.2. Зона традиционалне ивичне градње (Мали Лиман и друге зоне) 

Подразумева зоне које чине блокови ивичне градње који су формирани углавном у 

првој половини 20. века, односно између два светска рата. Ове целине карактерише 

урбана матрица скверова и релативно широких улица и булевара које имитирају органску 

матрицу традиционалног града. Блокови су углавном неправилног облика које чине 

вишепородични стамбени објекти ивичне изградње на самосталним парцелама, 

спратности до П+4 са другим пратећим садржајима (образовање, управа, пословање и сл). 

Основе објеката су релативно разуђене, са дворишним крилом или крилима. Кровови су 

плитки или са малим нагибом према дворишту. Унутрашњост блока је углавном намењена 

за гараже, паркинге или зелене просторе. Обликовање ових целина и однос изграђеног и 

неизграђеног простора са релативно уређеним јавним просторима, и архитектура самих 
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објеката насталих од 1920- 1970- их година, представља најексклузивније стамбене зоне 

Новог Сада. 

Анализом ових целина и објеката могуће је дефинисати квалитетан и аутентичан 

модел обликовања за остале делове града, примерен садашњем времену и потребама 

савремених корисника. 

 

8.1.2.3. Урбанистичко- архитектонска заштита историјских целина 

Генерални план града Новог Сада до 2021. године је дефинисао институције 

урбанистичке заштите и зоне надзора. Како би се задржао препознатљив квалитет јавног 

простора и архитектуре одређених целина у граду, потребно је редефинисати постојећу 

категоризацију и предложити нову. Урбанистичко- архитектонске историјске целине 

су они делови Новог Сада који својим простором и објектима представљају највредније 

културно- историјско сведочанство о генези настанка и развоја Новог Сада. Ове целине 

су: Улице Јеврејска- Футошка, Улица Васе Стајића, Мали Лиман, Алмашки крај, Улица 

Лукијана Мушицког, Стара ранжирна станица, Бивша фабрика „Петар Драпшин“ 

(Кинеска четврт), Стари Мајур и Центар Сремске Каменице.  

Како би се очували квалитети набројаних целина у наредном периоду потребно је 

осигурати карактеристике постојећих простора и структура прецизирањем урбанистичког 

и архитектонског обликовања за будуће уређење и изградњу.  

  

8.1.2.4. Зоне слободностојећих објеката 

Настанак зона блокова слободностојећих објеката је везан за период од средине 

1950- их до краја 1980- их година. Реализацију урбанистичко- архитектонске 

инфраструктуре и супраструктуре (углавном вишепородичних стамбених и других 

пратећих објеката) су спроводиле велике стамбене задруге и кооперације карактеристичне 

за систем самоуправног социјализма у Југославији у том периоду. Урбане целине 

карактерише ортогоналан, слободан урбанистички концепт по ком су објекти окружени 

слободним и јавним простором намењен саобраћајницама (јасне категоризације по 

степену интензитета и коришћења: магистралне, сабирне и локалне), паркинзима, 

пешачким јавним површинама, зеленим и просторима за рекреацију. У зависности од 

периода настанка објекти су строго модернистички, спратности од П+ 2- П+ 18, разуђене 

основе са равним крововима карактеристичном модернистичком фасадом 

(бруталистичком, белом или крем бојом) и постмодерном архитектуром са косим 

крововима, фасадном опеком или живо обојеним фасадама. Основе станова у овим 

објектима задовољавају све стандарде које је дефинисала модерна архитектура, а резултат 

су вишедеценијског истраживања великих пројектантски института и предузећа. 

Иако је основна урбанистичко- архитектонска матрица омогућила задовољавајућу  

стамбену функцију ових зона на високом нивоу, недостају све друге пратеће функције које 

допуњују свакодневни живот ових стамбених насеља, пре свега централне функције. Зато 

је основни проблем у обликовању ових целина недостатак препознатљивог центра и 

других простора којим би се обликовао специфичан локални идентитет као места за 

окупљање локалног становништва. У неким случајевима то могу бити објекти 
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нестамбених функција који јесу доминантна намена ових насеља као што су Робна кућа 

(Ново насеље, Детелинара), Пословни и тржни центри (Лиман 1, 2 и 4), пијаца (Сателит, 

Петроварадин). Ове и друге локације су често повезане са главним станицама јавног 

градског превоза па би било потребно трансформисати и уредити ове просторе као 

пешачке зоне за окупљање и одмор или безбедну игру деце, са неопходним присуством 

зеленила и воде.  

Иако су ретки нестамбени објекти у овим деловима града, за унапређење квалитета 

ових целина су драгоцени планирани културни центри, паркови или чак порте планираних 

цркава и школска дворишта где се може окупљати локално становништво. Стара 

ложионица уз источну границу Новог насеља, Кинеска четврт са јужне стране Лиманског 

парка на Лиману 3 или порта Цркве Св. Јована Крститеља на Новој Детелинари су 

драгоцени простори и објекти који су добар ресурс не само за друштвене и културне 

потребе локалног становништва, него и целог града. У другим целинама које немају 

овакве просторе (Стара Детелинара, Петроварадин, зона уз Руменачку улицу) неопходно 

је планирати просторе за ове намене без обзира на тренутну неизвесност реализације. 

 Велика стамбена насеља су временом показала одређене мањковости у 

функционисању, пре свега у свакодневним потребема становника. Студија обликовања би 

требала да размотри могућност да се препознају и уреде центри ових насеља у градске 

просторе којима би се додатно хуманизовала насеља настала по принципима Модерне. 

 

Насеље Мишелук је велики пројекат изградње дела Новог Сада који се налази у 

читавој генерацији генералних планова у прошлости. Географски положај овог простора је 

изузетан, а његова просторна повезаност са Новим Садом, Петроварадином и Сремском 

Каменицом је важан квалитет. Урбанистичко обликовање Мишелука се временом мењало 

у складу са законским уређењем области планирања и изградње, и другим потребама 

развоја града. Без обзира не одређена непланске интервенције у простору, подручје 

Мишелука је један од најбољих простора за изградњу стамбених насеља у Новом Саду. 

 

8.1.2.5. Зоне породичног становања 

Интензивном реконструкцијом ширег центра и некадашње периферије Новог Сада, 

смањиле су се зоне намењене породичном становању. Са друге стране, бесправном 

градњом на периферији данашњег Новог Сада (Сајлово, Клиса, Мали Београд, Велики 

рит, Адице) у непосредним суседним катастарским општинама (Ветерник), у атару (према 

К.О. Руменка) и на сремској страни, у залеђу Сремске Каменице и Петроварадина, 

повећана је површина под објектима породичног становања.  

У подручју које је обухваћено Студијом становања постоје зоне породичног 

становања које се разликују по времену настанка, а повезане су пре свега са потребама 

становника и њиховим начином живота.  

Најстарије зоне породичног становања су везане пре свега за занатску и 

пољопривредну делатност становника Новог Сада
19

, Петроварадина и Сремске Каменице.  

                                                 
19

 Иако је привилегован статус грађанина у Новом Саду подразумевао слободу становника од војне обавезе, 

знатан број новосађана се бавио пољопривредом. 
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Урбанистичко- архитектонска матрица ових зона је само делимично слична 

карактеристичним сеоским насељима у Војводини и подразумева пре свега ушорена 

насеља са дубоким парцелама, уског уличног фронта и приземним објектима. Главни, 

стамбени објекти су грађени на уличној регулационо- грађевинској линији, а дуж 

дворишта су се низале остале просторије, помоћни економски објекти, али и 

пољопривредна дворишта. Ове зоне су се односиле највише на Подбару, Салајку, 

Роткварију, Стари и Нови Мајур у Петроварадину и Сремску Каменицу, а мање на 

Алмашки крај.   

Одступања од ове типичне панонске матрице грађевинске парцеле су започела 

паралелно са већом урбанизацијом друштва која је узнапредовала током 19. и 20. века, па 

су се пољопривредне делатности измештале даље на периферију града (Клиса) или у 

околне салаше, у корист других делатности које је доносила индустријализација, развој 

локалне управе или великих државних система (железнице). Ова промена није утицала на 

промену урбанистичке матрице (углавном ортогоналне мреже улица једнаке ширине 

регулације), али је условила изградњу објеката више градске архитектуре. Економска 

дворишта се смањују у корист озелењених башти или се дограђују нове стамбене јединице 

за потребе нараслог броја становника, или се парцеле деле за повећане потребе занатске 

производње и мањих индустријских објеката. Овај процес је карактеристичан посебно за 

шири центар Новог Сада (Роткварија, Алмашки крај и делимично Подбара и Салајка), које 

касније прати подизање потпуно нових насеља (Адамовићево насеље и Телеп, а нешто 

касније Детелинара и Видовданско насеље). Карактеристика ових насеља је недостатак 

објеката нестамбених намена (амбуланте, локалне самоуправе, пијаце…) и јавних 

простора, осим у изузетно ретким случајевима. Стари и Нови Мајур у Петроварадину, али 

и Сремска Каменица, мање- више задржавају свој првобитан карактер, што је допринело и 

очувању њихове оригиналне структуре до данашњих дана. 

Наведене зоне карактерише изградња карактеристичних породичних кућа у 

периоду између два светска рата, али и касније све до 1970-их година. Ови објекти су и 

најбројнији у овим зонама, а карактеристични су по положају на регулационо- 

грађевинској линији. Сам објекат је приземан, са карактеристичном једноставном основом 

двособног или трособног стана, са двоводним кровом према улици, односно дворишту, 

малтерисаном фасадом са два или три прозора. У дворишту се обично налазе помоћне 

просторије (летња кухиња, оставе, гаража…). 

Изградња објеката у периоду од 1970- их и касније се углавном реализује у зонама 

периферије (делови Телепа, Адице, залеђе Петроварадина и Сремске Каменице, Клиса) 

или викенд насеља (Боцке, Поповица, Чардак, Карагача…). Урбана матрица ових зона се 

везује за постојеће главне путеве, одакле се шири мрежа других саобраћајница и 

инфраструктурних коридора. Највећи утицај на архитектуру ових зона имају каталози 

викенд кућа, чијом изградњом је формиран урбанистичко- архитектонски амбијент без 

упоришта у локалној традицији. Ове објекте карактерише повлачење грађевинске линије 

објекта од регулационе линије са објектима спратности од П+1+Пк- П+2+Пк. Објекти 

имају кос двоводни кров са падом кровних равни према непосредним суседима и 
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карактеристичне терасе на спратовима и поткровљу. У задњем дворишту се налазе 

економски, стамбени или помоћни објекти. 

Период дивље градње се интензивира почетком 1990- их година као последица 

ратова на простору бивше Југославије. Ове зоне се физички надовезују на зоне изградње 

из 1970- их (Адице, залеђе Петроварадина и Сремске Каменице, Клиса), али се шире и на 

друге зоне (Сајлово, Мали Београд, Велики Рит, Ветерничка рампа, Татарско брдо, 

Буковачки плато, Садови…). Урбанистичка матрица ових делова прати постојећу матрицу 

парцела, а улице су трасиране на правцима пољских путева, или међама парцела. Велики 

степен заузетости и спонтаност у изградњи ових целина утицали су и на прилагођавање 

других инфраструктурних матрица (често променљивог профила). Изграђени објекти су 

различитих структура и величина, и често на теренима који су неподесни за изградњу 

(висок ниво подземних вода, зоне испод електроенергетских коридора и сл).  

Немогуће је генерализовати карактеристичну архитектонску матрицу ових насеља. 

Она свакако носи елементе изградње у насељима насталим од 1970- их година, са многим 

варијацијама које су донеле друштвено- економске промене и различити културни утицаји 

у последњој деценији 20- ог века. 

 

Зоне ексклузивног породичног становања су настале у периоду непосредно пред 

Први светски рат и у међуратном периоду. Ове зоне обухватају блокове уз Улицу Васе 

Стајића, зону уз Футошки пут, на потезу од Јодне бање до некадашње Суботичке пруге 

(данас Булевар Европе) и друге. Ови блокове карактеришу једноставне ортогоналне 

матрице, са парцелама релативно малог степена заузетости и индекса изграђености 

(објекти су П+ Пк, ретко до П+1+Пк), и објектима посебно квалитетне архитектуре.  

 

8.1.2.6. Зона блокова ивичне изградње у реконструкцији 

Ове зоне чине велики део ширег центра и периферије Новог Сада у којима се 

приземни породични објекти (ивичне изградње на парцели) замењују вишепородичним 

вишеспратним објектима, са обновом постојеће и/ или изградњом нове инфраструктуре. 

Почетак реконструкције ових зона је започео у последњој деценији 20. века и траје до 

данас. 

Ове зоне породичних приземних кућа су махом чиниле некадашњу периферију 

Новог Сада односно полу- урбану матрицу формирану око главних путних праваца које 

воде у град (део око улице Петра Драпшина, Грбавица, Подбара, Салајка) или су биле 

плански дефинисане крајем 19. века и почетком 20. века (Адамовићево насеље, Телеп), 

односно између два светска рата (Детелинара).  

Промена политичко- економског окружења и пратеће законске регулативе 

условили су изградњу великог броја вишепородичних стамбених објеката (са пратећим 

пословањем у приземним етажама), углавном у оквиру постојеће парцелације и уз 

неопходна минимална проширења регулације постојећих саобраћајница. Реконструкцију 

ових целина није пратила урбанизација јавног простора, па су изостала већа проширења 

постојећих улица, нови скверови, тргови и зелени простори.  



 34 

Блокови у овим зонама су задржали наслеђени облик и матрицу парцелације. 

Унутрашњост блокова је најчешће потпуно изграђена подземним или сутеренским 

гаражама, или паркинзима без озелењавања. Све парцеле су међусобно ограђене 

транспарентним или чешће нетранспарентним оградама.  

Објекте у овим зонама карактеришу разуђене основе са једним или два дворишна 

крила, односно ређе само са уличним трактом. Објекти имају косе кровове у којима су 

развијене једна или две стамбене етаже. Готово сви објекти имају препусте који заузимају 

50- 100% уличне и дворишне фасаде. Основна карактеристика ових објеката је њихова 

агресивно материјализована фасада и употребљене боје, али и недостатак осмишљеног 

уклапања са непосредно суседним објектима.  

У новонасталим економским и друштвено- политичким околностима урбани 

концепт високог стандарда које карактерише избалансиран однос изграђеног, 

неизграђеног и зелених простора, са објектима разнородне структуре и квалитетно 

разрађеним шемама стамбених јединица са пратећим паркинг просторима, остварен до 

краја 1980- их година пре свега на Лиманима и Новом насељу, је морао бити напуштен. 

Реализација зона блокова ивичне изградње започета почетком 1990- их година, је 

спроведена парцијално, по појединачним парцелама, а предводили су је мали приватни 

предузетници. Урбанистичко- архитектонски миље ових зона карактеришу вишеспратни  

пословни, стамбено- пословни (пословно- стамбени) и стамбени вишепородични објекти, 

спратности и до 8 етажа, са паркинг простором реализованим у оквиру парцеле и/ или 

јавне површине улице. Негативан ефекат на квалитет простора за планиране намене је 

произвео велики недостатак паркинга, а посебно неизграђеног простора (зеленила, 

игралишта за децу, простора за рекреацију…), односно онемогућио активности људи у 

простору и њихову несметану комуникацију.  

У наредном периоду би требало планирати мање интервенције које ће допринети 

озелењавању слободних простора и минималну корекцију паркирања како би се постигао 

квалитетнији простор за живот локалног становништва. Трансформација већ овако 

дефинисане матрице могућа је на велики број начина што ће допринети разноврсности 

појединачних целина и зона и изградњи њиховог специфичног идентитета и могућност за 

идентификацију локалног становништва. 

 

 Булевар Европе је нови градски простор коме је потребна посебна пажња у 

обликовању. Његова главна карактеристика је велики попречни профил и функција једног 

од најважнијих саобраћајних праваца (колски саобраћај и лаки шински превоз) који 

пролазе кроз Нови Сад. Широка регулација Булевара Европе је значајан елеменат који 

просторно раздваја делове Новог Сада (централни и западни) и могућности за њихово 

спајање готово да и не постоје. Зато је обликовање самог простора Булевара веома важно.  

У неким сегментима, хоризонтална и вертикална регулација нису довољно 

усклађене (ниска спратност стамбених објеката на страни Нове Детелинаре) па би требало 

размотрити могућност планирања објеката високе спратности и нових вертикалних 

репера. 

 



 35 

8.1.2.7. Радне зоне 

Радне зоне (Север I- IV, „Римски шанчеви“, „Исток“ и „Запад“) су целине које су у 

највећој мери урбанистички уређене. Приближно половина грађевинског земљишта је 

изграђено земљиште
20

 са приближно једнаким могућностима за изградњу нових али и 

урбану рециклажу постојећих радних комплекса, односно инвестирање кроз гринфилд, 

односно браунфилд пројекте.  

Предност већина простора радних зона је у томе што су ти простори већ 

инфраструктурно уређени и обликовани према претходним урбанистичким плановима у 

периоду од 1950. године до данас. У реализованим комплексима однос изграђеног и 

неизграђеног, и учешће уређених зелених простора је реализован према стандардима који 

су подразумевали њихово учешће до 25% парцеле комплекса. Период од 1990. године до 

данас, карактерише уситњавање постојећих радних комплекса на мање, углавном за 

непроизводне намене, што је негативно утицало на функционалност радних зона у целини 

и постигнут стандард односа изграђеног, неизграђеног и зеленог простора, али и на општу 

флексибилност простора за нове намене у будућности.  

Са друге стране, могућност за пренамену ових простора кроз браунфилд 

инвестиције, пружа могућност за рециклажу постојећих или изградњу нових објеката и 

простора. 

Радне зоне и зоне пословања на улазним правцима карактеришу два тренда:  

1. изградња тржних центара и трговачких представништва махом у 

новоформираним зонама (улазни правци у град) у виду гринфилд 

инвестиција и 

2. недостатак већег броја браунфилд инвестиција у радним зонама индустрије 

која више није активна или је превазиђена.  

 

Просторни распоред радних зона утиче и на укупну слику града Новог Сада. 

Њихово урбанистичко- архитектонско обликовање је директно условљено технологијом 

производње, радним процесима који се одвијају унутар сваког појединачног комплекса, 

али и законски дефинисаним прописима којима треба да се задовоље услови заштите 

животне средине. 

Архитектонско обликовање објеката није од примарног значаја за комплексе 

унутар радних зона, међутим правни и производни објекти већих волумена могу значајно 

да утичу на изглед целокупне радне зоне али и на одређен део града (солитер „Новкабела“ 

на пример). Обликовање појединачних постојећих комплекса али и јавних простора 

радних зона махом карактеришу спроведени концепти уређења који су подразумевали 

озелењавање свих уличних праваца и простора непосредну уз границу комплекса 

(парцела).  

                                                 
20

 Радне зоне имају различит проценат слободних (неизграђених) површина: Север 1- 57,48%, Север 2- 

37,80%, Север 3- 47,70%, Север 4- 72,30% (највећи део површина инфраструктурни коридори) , Римски 

шанчеви- 49,51%, „Исток“- 40, 20%, „Запад“- 53,40%. 
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Значајно је учешће садржаја радних зона у оквиру породичног становања у Новом 

Саду. Иако је немогуће квантитативно утврдити
21

 учешће пословних капацитета, њихова 

структура се креће од различитих видова трговине до занатских и угоститељских услуга, 

свакако је значајно учешће ових активности у укупном изгледу и будућем обликовању 

целина и објеката у граду. 

Пословање на улазним правцима  

Обликовање ових целина карактерише разноврсност, неуједначена и често 

„преатрактивна“ архитектура, јасно сагледива са путних праваца и других јавних 

површина. Њихов значај у савременој привредној структури Новог Сада је важан, па је 

потребно пажљиво обликовање ових зона. Основни циљ њиховог обликовања треба да 

буде ненаметљиво обликовање јавних простора (у регулацији саобраћајница).  

 

8.2. ОБЛИКОВАЊЕ ГРАДСКИХ ЦЕЛИНА 

Обликовање ових елемената, односно целог града је неопходно из више разлога 

међу којима су најзначајнији- квалитет животне и радне средине и естетски квалитет. 

Како би се постигло добро обликовање градских целина, неопходно је дефинисати  

њихове просторне елементе. Основни елементи урбаног простора који дефинише ова 

студија су урбанистички блокови и улице. Блокови могу бити изграђени (структурама 

одређене намене- становање, пословање, централне функције, привреда…) и неизграђени 

(зелени простори, рекреативне зоне…). Улице чине мрежу чији карактер зависи од видова 

кретања (пешачки, колски и мешовити), попречног профила (ранг или карактер 

саобраћајнице), и међусобних спојева (раскрсница, трг, сквер и други простори). Остали 

карактеристични градски простори су произашли из мањег или већег прилагођавања 

елемената блокова и улица функционалним, природним и другим условима развоја града. 

 

8.2.1. Градски блок 

 Дефиниција појма 

Блок је основна јединица урбанистичке структуре урбаног простора. Блокови су 

дефинисани регулационим и грађевинским линијама. Блокове чине грађевинске парцеле 

које могу бити изграђене и неизграђене. У зависности од начина изградње и положаја 

објеката на парцели постоје: затворени систем (блокови објеката у непрекинутом низу - 

блокови ивичне изградње), полуотворени систем (блокови објеката у прекинутом низу) и 

слободан систем (блокови слободностојећих објеката) и блокови мешовите изградње.  

 

Оријентација блока према неизграђеном просторима 

Оријентација објеката према слободном простору је изузетно важна категорија 

обликовања целина и објеката. Добра оријентација према квалитетно уређеном простору 

обезбеђује добре услове за пословање и трговину, а посебно за квалитет живота у 

стамбеним објектима. Добра оријентација утиче и на вредност некретнине, па је потребно 

                                                 
21

 На основу података ЈП “Информатика“ учешће пословања у укупном простору је подељено  на < 20%, 20- 

50%, 50- 70% и преко 70%. 
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искористити сваку могућност обликовања јавног и осталог градског простора у оквиру 

кога је осим паркинга, равноправно заступљено зеленило и простор за рекреацију. 

 

Величина блока 

За постизање оптималне величине блока потребно је размотрити: лак приступ 

објектима, разноврсност типова објеката и намена, и могућност да се временом врше 

измене и прилагођавања. 

 Пожељна величина блока, у зависности од преовлађујуће намене целине од 45/ 80-

90 m, најоптималнији је 80- 90/ 120 m, а за централне функције максимално 100/ 200 m, с 

тим да краћа страница мора бити оријентисана према широј (главној) улици
22

. Један од 

најважнијих услова је очување приватности па је 20 m минимално удаљење суседних 

објеката (улица и унутрашњости блока). Наведене мере су добијене емпиријским путем и 

представљају препоруку која гарантује оптимум задовољења потреба централних, 

стамбених функција. Због специфичних услова које захтевају радне зоне, величина блока 

дефинисана је потребама технолошког процеса, складиштења производа, и других 

специфичних услова.  

  

Облик блока  

Блокови треба да буду што правилнијег облика, а предност треба дати 

правоугаоним. Неправилан облик блокова обликује топографија терена (на сремској 

страни) или његово усмеравање према мотивима, визурама или уређеном јавном градском 

простору
23

 (тргу, скверу, парку…). Такође је потребно узети у обзир могућност веће 

заступљености блокова са мешовитим начином изградње (објеката у прекинутом низу, 

слободностојећи…). 

 

Унутрашњост блока 

 Унутрашњост блока треба да буде једнако пажљиво обликована, као и јавни 

простор ван блока, без обзира на статус површине (јавне или остале). Унутрашњост 

блокова може бити намењена различитим садржајима и активностима: паркинг или 

економска дворишта, јавне/ приватне вртове са просторима за дечију игру, и друго. 

Обликовање унутрашњости блока је од изузетног значаја у ситуацијама када је 

читава градска целина састављена од низа блокова објеката ивичне изградње на парцели. 

У блоковима централних функција (где је претежно заступљена трговина и пословање) и 

блоковима вишепородичног становања и општестамбених зона. Недостатак другог јавног 

простора, тргова, скверова, паркова је могуће донекле надокнадити уређењем простора 

унутрашњости блокова како би се побољшао квалитет животне средине у граду. 

Посебно је важно омогућити формирање квалитетног простора који ће обезбедити 

боље услове за живот становника (веће осунчање и проветравање објеката) и присуство 

                                                 
22

 Одступања од ових параметара су могућа када се узму у обзир фактори осунчања и проветравања блокова 

и улица и други (микорклиматски (услови)   
23

 Урбанистичка матрица Малог Лимана  
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зеленила и простора за рекреацију, али и паркинг простора. Равномерна заступљеност 

свих ових неопходних садржаја треба да омогући одрживо планирање. 

Како би се обезбедио минимум осунчања простора, потребно је применити исте 

стандарде удаљења објеката који су детаљније објашњени у поглављу број 9.2.3. 

Минимум растојања објеката у блоку је 20 m, што утиче на распоред објеката унутар 

блока, друге објекте на парцели, дворишна крила и њихову оријентацију. 

  

8.2.2. Улица 

 Дефиниција појма 

Улице су урбанистички елементи градских простора који служи за функционисање 

градског колског и пешачког саобраћаја, за размештање инфраструктуре, за проветравање 

и озелењавање града и друге намене. Улице се могу поделити на улице вишег реда 

(магистрале, главне саобраћајнице и саобраћајнице) и улице нижег реда (сабирне, 

пословне и стамбене). По положају у градском ткиву улице могу бити дијагоналне, 

трансферзалне, кружне, обилазне, паралелне, унутарблоковске и слепе). Улице по врсти се 

деле на стамбене, саобраћајне, трговачке, индустријске, обалне и репрезентативне. По 

просторном обликовању: затворене, полуотворене и отворене, пролазне и непролазне, 

правилне и неправилне као и степеништа, пролази и пасажи. 

Основна саобраћајна шема улица се дели на радијално- концентричну, 

праволинијску и шему полицентричног круга. 

 

Принципи обликовања простора улица 

Карактер: улице су једнако важне као и објекти који их окружују. Улице успевају 

да комбинују различитост јавног простора које граду дају карактер и осећај 

разноврсности. Оне обухватају културу живљења, традиције дела града (или града у 

целини), облик објеката и простора, трасе кретања и шеме активности. Улице у којима се 

налазе објекти градитељског и природног наслеђа треба да буду посебно пажљиво 

обликоване јер то могу бити елементи који ће одредити карактер улице. 

Корисници: сагледавање како, зашто и коликим капацитетом људи и возила 

користе улице, определиће алокацију јавног простора и приступ возилима. Неке 

категорије корисника улица који имају потешкоће и проблеме, условима коришћења је 

могуће решити променом обликовања простора улице. Посебна пажња треба да буде 

посвећена особама са инвалидитетом које су осетљиве на промену нивоа, распоред 

урбаног мобилијара и начина обраде површина улица. Пешаци, бициклисти, мотористи и 

други доживљавају улицу на различите начине, па је потребе сваке од ових група 

потребно узети у обзир. 

Мрежа: за све кориснике улица потребно је организовати мрежу која ће 

задовољити општу безбедност и услове кретања сваке од наведених група корисника. 

Улице су друштвена места: уходана пракса подразумева класификацију путева и 

улица по критеријуму функције саобраћаја. Типична хијерархија путева има за циљ да 

избегне конфликте између различитих корисника, њихове брзине и трасе кретања, и на тај 

начин промовише безбедан и ефикасан ток саобраћаја. Овај приступ игнорише ширу 
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функцију улице као трасе кретања пешака и бициклиста, и простора у ком људи живе, 

раде и у ком се социјализују. 

Координација елемената: циљ обликовања улица као простора где је функција 

колског саобраћаја у складу са осталим видовима комуникација, али и са друштвеном 

функцијом улице. У постизању овог циља неопходна је координација и сарадња свих 

струка у процесу планирања. 

Употреба материјала: стандардизација материјала и урбаног мобилијара помаже 

при стварању једнообразности и мирнијег визуелног идентитета улице. У зонама 

традиционалног градског центра, приликом обнове уличног застора, могуће је пронаћи 

сегменте некадашњег поплочања, које би требало уградити у нова решења и тако 

обновити карактеристичан идентитет места.  

Профил улице: у зависности од положаја улице према странама света, интензитету 

колског саобраћаја, концепта планирања, концепта озелењавања и карактера јавног 

простора, потребно је испунити критеријуме односа ширине и висине попречног профила. 

 Типови улица: Улице као елемент у склопу града разликују се по значају, 

положају, функцији и врсти, просторном обликовању, техничким особеностима терена, 

нивелети.  

 Улице се могу поделити на 4 различита типа у односу на обим и врсту саобраћаја: 

доминантан колски саобраћај, једнако заступљен колски и пешачки саобраћај, доминантан 

пешачки саобраћај и улице у зони историјског наслеђа. 

 

 доминантан колски саобраћај,  

  Oве улице обично имају интензиван и колски и пешачки саобраћај. Поред основне 

функције колског саобраћаја, простор улице мора да задовољи и потребе мирујућег 

саобраћаја, простор стајалишта јавног градског саобраћаја, потребе безбедног и лаког 

кретања пешака, безбедне везе са мрежом других пешачких комуникација, бициклистички 

саобраћај, места за посуде за одлагање смећа и услове јединственог обликовања простора 

улице. Да би се испунили ови услови неопходно је: 

- прилагодити организацију мирујућег саобраћаја интензитету колског и пешачког 

саобраћаја, 

- организовати озелењавање и урбани мобилијар тако да не сметају главним 

пешачким правцима, 

- обезбедити континуитет пешачких комуникација за безбедно кретање свих 

корисника, посебно у простору паркинга већих површина, 

- предвидети озелењавање разделног острва између два смера колских трака, 

- координисати урбани мобилијар, објекте инфраструктуре, зоне за постављање 

посуда за одлагање смећа. 

 

У улицама овог типа је потребно размотрити могућност за увођење паралелних 

приступних улица, јер се на тај начин омогућава проток колског саобраћаја, омогућава 

лакши и безбедан колски улазак на парцелу, редукује простор за паркирање возила и 
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ослобађа простор улице за пешачке комуникације, омогућава се одвајање простора у 

залеђу уличног фронта за друге и мање интензивне намене. 

 

равноправно заступљен колски и пешачки саобраћај, 

Овај тип улице је најзаступљенији у претежно стамбеним деловима града. Потребе 

колског и пешачког саобраћаја би требало да равномерно утичу на формирање простора 

улице, посебно када је могуће развити мање јавне просторе, или сам простор улице 

поделити на мање функционалне и обликовне целине. Посебно су занимљиви углови 

улица, објекти нестамбених намена, али и позиције стајалишта јавног градског 

саобраћајног превоза које су тачке окупљања људи. Да би се задовољиле наведене потребе 

неопходно је: 

- прилагодити организацију мирујућег саобраћаја потребама за паркирање, али га 

редуковати на местима где се може организовати мањи јавни простор, 

- проширити пешачке површине како би се могли организовати дрвореди и други 

зелени простори, клупе за седење, летње баште угоститељских објеката, 

- обезбедити континуитет пешачких комуникација за безбедно кретање свих 

корисника, посебно у простору паркинга већих површина, 

- обезбедити денивелисану површину пешачких прелаза на местима где су пешачки 

токови доминантни и интензивни, 

- координисати урбани мобилијар, објекте инфраструктуре, зоне за постављање 

посуда за одлагање смећа, 

- обезбедити добро осветљење простора (нижа расветна тела). 

 

доминантан пешачки саобраћај 

 Подразумева зоне у којима су доминантна пешачка кретања. За ове зоне је 

примерен режим умиреног саобраћаја, односно успореног саобраћаја који могу да користе 

равноправно и возила и пешаци. Простор улице треба да служи превасходно локалним 

корисницима, али уз друге неопходне садржаје. Простор улице може бити уређен у 

систему интегрисане улице са смањеном брзином кретања која омогућава комбинацију 

више намена (паркирања, зеленила и јавног простора) на следећи начин:  

- прилагодити организацију мирујућег саобраћаја потребама за паркирање, али не на 

штету планирања мањег јавног простора, 

- колске површине у одређеним случајевима (код улица са малим интензитетом 

саобраћаја или слепим улицама), могу бити у истом нивоу са осталим простором 

улице, у оквиру којих је могуће означити површине намењене за кретање возила, 

- више мањих појединачних простора могу се повезати у јединствен систем јавних 

простора у оквиру кога је могуће организовати летње баште угоститељских 

објеката, јавне чесме и фонтане, уметничке предмете у јавном простору… 

- неопходно је веће присуство зеленила, пре свега у виду дрвореда, али и мањих 

рундела или травнатих површина, 

- обезбедити континуитет пешачких комуникација за безбедно кретање свих 

корисника, посебно у простору паркинга већих површина, 
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- координисати урбани мобилијар, објекте инфраструктуре, семафорске командне 

уређаје, зоне за постављање посуда за одлагање смећа, 

- обезбедити добро осветљење простора (нижа расветна тела). 

 

 улице у зонама историјског наслеђа 

Зоне историјског наслеђа чини старо градско језгро и друге целине од посебног 

историјског урбанистичко- архитектонског значаја. Улице у зонама историјског наслеђа 

подразумевају мањи интензитет саобраћаја, односно могућност да се њиховим уређењем 

очува изглед и атмосфера града из периода настанка. У таквим улицама је потребно 

задржати доминацију пешачког саобраћаја и физички не одвајати пешачке и колске 

правце него применити друге методе за регулисање колских токова, обележавање зона 

паркинга и сл. Такође је важан избор материјала поплочавања, који би требао да буде у 

складу са већ постојећим (гранитне коцке, клинкер опека и други). У случају проналаска 

елемената поплочавања из прошлости, приликом реконструкције улица неопходна је 

њихова употреба у новом уређењу партера.  

 

Услови за формирање попречног профила улица и удаљење објеката 

Односи ширине регулације, коловоза и тротоара зависе од врсте и од намене улице. 

Ширина регулације ће определити и положај и ширину коловоза, али и присуство других 

елемената простора улице (лаког шинског превоза, бициклистичке стазе, дрвореда и 

других зелених простора, инфраструктурних коридора, урбаног мобилијара). Истовремено 

се не може занемарити укупни обликовни значај и визуелни ефекат којим се мора 

успоставити равнотежа свих елемената уличног простора и намене коју треба да 

задовољи. 

Природни услови 

Осунчање и проветравање  

Осунчање и проветравање имају посебан значај у обликовању целина и објеката. У 

деловима града у којима доминира ивична блоковска изградња, повољна оријентација 

улица је у правцу североисток- југозапад, односно северозапад- југоисток. Положај и 

растојање објеката, односно ширина улица мора бити таква да омогући квалитетне услове 

за природно осветљење и проветравање објеката
24

. Поред ових услова, оптимална ширина 

улица треба да спречи и претерано загревање објеката и других површина (улице, 

скверови, паркинзи…) и на тај начин допринесе енергетској ефикасности. 

Најповољнија оријентација улица је север- југ, док су друге оријентација мање 

повољне све до најнеповољнијег правца исток- запад. Како би се задовољили услови 

проветравања и осунчања у улицама правца север– југ (са одступањем до 25- 30°) 

неопходно је да ширина улице буде 1,5 х висина коте венца највишег објекта. Оваква 

ширина омогућава и обострано постављање дрвореда. Неповољност оријентације других 

праваца могуће је кориговати другачијом ширином улица и архитектонским обликовањем.  

                                                 
24

 У већ дефинисаним и трасираним улицама, добро осунчање и проветравање објеката је могуће постићи 

већом површином прозора. Површина прозора треба да буде 15% површине пода просторија у стамбеним 

објектима. 



 42 

За услове умерено- континенталне климе у европским земљама, истраживања су 

показала да је однос висине и ширине улице оријентације С- Ј 1: 1,5, за улице оријентације 

СИ- ЈЗ и СЗ- ЈИ повољан однос 1: 2 и за улице које се пружају правцем И- З повољан 

однос 1: 1,25. 

Друга истраживања су показала да је најбоље природно осунчање и проветравање 

објеката могуће на слободностојећим објектима (у блоковима слободне изградње 

објеката), при чему се најбоља оријентација постиже одступањем од 30° од осе С- Ј, 

односно за обострану оријентацију стамбених просторија, одступање од ове осе не треба 

да буде веће од 6- 8°. Под овим условима, најбољи однос висине објеката и њиховог 

растојања је 1: 2,3- 2,5. Најнеповољнија оријентација објеката је код објеката ивичне 

изградње када је правац улице И- З, када би најповољније растојање требало постићи 

односом висине коте венца и ширине улице 1: 4- 5. 

Да би се прецизније одредили ширина улица и размак између објеката без обзира 

на оријентацију, осим услова осунчања и проветравања, меродавни су и други услови пре 

свега хигијенски и противпожарни. Како би се егзактно израчунао најповољнији размак 

објеката главни параметар је дужина бачене сенке: 

 

B= H-S-F/ S+F 

B- размак између зграда,  

H- висина коте венца зграде која баца сенку, 

S- висинска разлика између горње ивице прозора и коте пода на најнижој етажи, 

F- висинска разлика између кота пода најниже етаже и коте терена, 

L- дубина просторије за коју се рачуна осунчање (1/2- 1/3 пода просторије). 

 

Микроклиматски услови 

Да би се задовољио оптималан функционални и композициони квалитет улице 

потребно је узети у обзир и друге урбанистичке и природне услове у микро и макро 

окружењу. Близина великих загађивача (специјалних грана индустрије, привреде, 

саобраћајница), условљава оптимално удаљење објеката друге намене (посебно 

стамбених), у чему правци и јачина доминантних ветрова, зелени простори, велике водене 

површине или природна топографија и оријентација терена могу бити од помоћи. 

Обликовањем целина, начином и висином изградње објеката могу се предупредити неки 

од неповољних утицаја. 

Зелени простори у функцији заштитног зеленила имају функцију ублажавања 

неповољних утицаја доминантних ветрова и донекле утицаја индустријских и привредних 

зона. Зеленило и зелени простори у оквиру других намена (становање, пословање, 

центри…) могу да допринесу развоју микроклиме одређене урбанистичке целине. У 

улицама које се пружају правцем С- Ј дрворед се може формирати обострано у односу на 

осовину, а у улицама које се пружају правцем И- З дрвореде треба планирати само са 

северне стране.  

Начином изградње односно урбаном морфологијом одређених целина (блокови 

слободне изградње објеката), уз утицај других фактора као што су велике водене 
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површине или шумски простори, могуће је постићи квалитетне микроклиматске услове у 

урбаном окружењу. 

Како би се постигао оптимум повољних природних услова у урбаном окружењу 

може се искористити и природна морфологија терена, која у случају Новог Сада може 

бити узета само у обзир на сремској страни града, посебно приликом изградње насеља 

Мишелук. 

  

Прорачун ширине пешачких комуникација 

Да би се обезбедио квалитет пешачког саобраћаја у оквиру свих наведених типова 

улица, неопходно је дефинисати ширину пешачких комуникација.  

Пропусна моћ пешачке траке зависи од интензитета саобраћаја. За обрачун кретања 

пешака усвајају се часови максималне фреквенције саобраћаја. Максимални интензитет се 

одређује према врсти улице и карактеру њене намене (пословна, стамбена…). Пропусна 

моћ се изражава формулом: 

P= 1000 x B/ a+b 

P- пропусна моћ за 1 сат, 

B- брзина кретања изражена у km/h 

а- ширина траке пешака, односно 0,75m, 

b- размак између 2 пешака или 0,50m. 

 

За прецизан прорачун ширине пешачких стаза неопходно је узети у обзир да се у 

оквиру простора стаза налазе саобраћајни знакови, расветна тела, дрвореди, урбани 

мобилијар и други елементи урбане инфраструктуре. На ширину пешачких стаза утиче и 

намена објеката јер активности везане за њихово коришћење захтевају више простора 

(улази/ излаз из објекта у зависности од броја корисника, излози локала…). 

Због тога би укупна ширина пешачких стаза износила оријентационо: 

- за 2 особе 1, 50 m+ 0,65 m
25

= 2,15 m 

- за 3 особе 2,25 m+ 0,65 m= 2,90 m 

- за 4 особе 3,00m + 0,65m = 3, 65 m. 

 

Минимална ширина пешачких стаза за улице у стамбеним зонама би била 1, 75 m
26

, 

За друге сабирне и пословне улице ширина би била од 2- 2,5 m, 

За улице вишег и нижег реда би била од 3- 5 m. 

    

Слика број 2: попречни профили улица пешачке и бициклистичке стазе и коловоз 

 

                                                 
25

 Димензија једне одрасле особе из профила 
26

 Уколико стаза не пролази поред објекта, минимална ширина пешачке стазе је минимално 1, 50 
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8.2.3. Тргови 

Дефиниција појма  

Као претежно уметнички елемент у обликовању градског простора и композиције, 

у зависности од намене, положаја, начина обраде, важности и саобраћајног значаја у 

граду, трг добија своју урбану функцију. У традиционалном граду тргови су имали 

функцију у привредном, социјалном и политичком животу града. Моторизацијом 

саобраћајног кретања у граду, тргови по функцији постају изразито саобраћајни, пешачки 

или мешовити. Облик и величина тргова зависе од намене, па тргови могу бити правилног 

облика (квадрат, правоугаоник, троугао, круг), неправилног облика и радијалног 

(звездастог) облика. Врсте и намене тргова могу бити саобраћајни тргови (у оквиру 

регулације саобраћајнице), тргови друштвеног карактера, пијачни тргови, пешачки тргови.  

У зависности од величине, намене и положаја у оквиру урбанистичко- 

архитектонске структуре (висине објеката) постоје различите величине тргова, скверова 

(мањи трг који служи за пешачка кретања и мање задржавање људи), зелени тргови (трг са 

доминантним присуством зеленила)…  

 

Значај тргова у обликовању градског простора 

Иако су историјски гледано, тргови имали значајну функцију у животу града (за 

масовне јавне скупове грађана, тржнице, сајмове…), променом начина живота и 

моторизацијом друштва, тргови су временом постали простори претежно за пешачке 

комуникације, одржавање повремених јавних скупова и презентација, одмор и рекреацију. 

Ипак постоје и саобраћајни тргови који углавном чине простор унутар саобраћајне 

регулације, међу којима су најважније кружне раскрснице. 

Ипак, не може се занемарити функција тргова у обликовању градских простора јер 

поспешују лакше сагледавање целокупног градског простора и архитектонске структуре, и 

на тај начин утичу на његов квалитет дајући му препознатљив идентитет.  

Величина трга и висина околних структура зависе од распореда слободних и 

зелених простора, али и околног природног окружења (пејзажа) и изграђених и природних 

репера који се могу сагледати. Најповољнији облик трга који треба примењивати је 

квадратни, правоугаони или облика приближног паралелопипеду. Однос дубине према 

ширини трга треба да се креће до 1: 4, а нагиб терена треба да буде око 2%. 

Начин површинског уређења трга је условљен начином коришћења (колска, 

пешачка и мешовита) и треба да омогући слободно кретање пешака, несметано одвијање 

саобраћаја, прилаз објектима искључење и укључење у колски саобраћај. 

 

Сквер би се могао дефинисати као мањи „тачкасти“ простор града који служи за 

краћа задржавања и боравак људи, претежно око саобраћајних комуникација колских (на 

раскрсницама и другим саобраћајним укрштањима) или пешачких, на стајалиштима јавног 

градског превоза, испред објеката централних функција (месна заједница, пословни 

објекти, робне куће, тржнице…) и других нестамбених функција у којима се окупља већи 

број људи (домови здравља, школе…).  
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У целинама које су већ просторно дефинисане и изграђене, постоји могућност за 

образовање мањих скверова у оквиру регулације саобраћајнице и других јавних простора 

ако постоје. Они се могу пројектовати у виду „џепних“ паркова или тргова чији је задатак 

да побољшају квалитет јавног простора, идентитет одређене целине, односно побољшају 

атрактивност градског простора. 

 

8.3. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА 

 

Параметри од утицаја на обликовање објеката 

Обликовање објеката се дефинише у односу на: 

- намену објеката, 

- положај објекта на парцели, 

- морфолошке карактеристике окружења, 

- присуство културног и природног наслеђа у окружењу, 

- друге ограничавајуће факторе, 

- квалитет постојеће продукције и 

- савремене архитектонске трендове. 

 

Детаљност обликовања објеката је дефинисана у односу на детаљност обликовања 

специфичних целина, према Табели број 1. 

 

Намена објеката 

Архитектуру објеката треба да дефинише његова намена. Функција објекта треба 

да се у одређеној мери показује и кроз његову архитектуру. Зато је обликовање објеката 

специфичних намена (индустријски и привредни објекти, објекти образовања, здравства и 

друге специфичне намене) директно повезано са функционалним шемама њихових 

делатности или потребама технологије рада. Такође је важно да се намена објекта лако 

чита из његове архитектуре, што ипак спада у домен пројектовања, ауторског опредељења 

и других утицаја на процес пројектовања. 

 

Положај објекта на парцели 

 Обликовање објеката зависи од положаја објекта на парцели. У блоковима ивичне 

изградње (блокови са објектима у непрекинутом низу) обликовање објеката је ограничено 

на само две фасаде: уличну и дворишну. У блоковима слободностојећих објеката 

обликовање може бити слободније, али у случају да је растојање суседних објеката мало 

(без обзира на намену), обликовање је делимично ограничено. Ипак, појављују се и 

блокови са мешовитом изградњом објеката на парцели где су услови обликовања 

сложенији. 

 

Морфолошке карактеристике окружења 

Подразумевају постојеће изграђено, делимично изграђено па чак и планирано 

окружење у оквиру кога се предвиђа нови објекат. У зависности од карактеристичне 
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морфологије, планирани објекат (или објекти) треба да се обликовно и визуелно уклапају 

у окружење тако да не ремете постојеће урбанистичко- архитектонске квалитете 

окружења, посебно у зонама становања. 

 

Присуство културног и природног наслеђа у окружењу 

 Културно и природно наслеђе у окружењу треба да буде узето у обзир приликом 

обликовања објеката. Њихово очување и уклапање у коначно решење може бити сложен 

задатак, али са друге стране, може помоћи приликом обликовања простора и определити 

коначно решење. 

 

Присуство других ограничавајућих фактора 

 Изградња објеката је условљена и другим ограничавајућим факторима. Једна група 

фактора је произашла из посебних услова електроенергетских и других инфраструктурних 

коридора, услова заштите водозахватних појаса експлоатације воде, утицаја депоније 

комуналног отпада. Други услови се односе на клизишта, високе подземне воде и друго. 

Трећа група услова су специјални услови које захтевају потребе одбране земље. 

 

Квалитет постојеће продукције 

 Постојећа продукција у Новом Саду је углавном базирана на изградњи  

вишеспратних вишепородичних објеката и у мањој мери привредних објеката (радне зоне, 

пословање на улазним правцима у град…). У већем обиму се граде још и породични 

објекти, али њихова продукција и квалитет обликовања утиче значајније само на локално 

обликовање целина.  

Основна карактеристика вишепородичних објеката је да су то вишеспратни објекти 

у блоковима ивичне изградње на парцели, са поткровљем обликованим у виду повучене 

пуне етаже са косим кровом. Остатак парцеле- двориште је намењено паркирању возила 

корисника у виду паркинга или и сутеренске/ подрумске етаже и паркинга. Обликовања 

фасаде је сведено на препусте у виду еркера или балкона. Разлика између повучене етаже 

поткровља и нижих етажа се користи као тераса која је обично наткривена. Дворишна 

фасада је углавном обликована исто као и улична. Завршна обрада је демит фасада бојена 

у две, обично комплементарне боје (на супротним странама спектра боја). 

Обликовање привредних објеката је условљено технологијом производње и рада 

наручиоца објекта. Већа слобода обликовања на објектима у зони пословања на улазним 

правцима је разумљива с обзиром на њихову атрактивну локацију и намену трговине. 

Обликовање породичних објеката је базирано на досадашњој пракси коришћења 

типских објеката који се модификује према замисли, потребама и економском статусу 

сваког појединачног инвеститора. Квалитетнија пројектантска решења и обликовање 

објеката су ретки случајеви, али често значајни доприноси могућег развоја типологије
27

 

објеката породичног становања.  

                                                 
27

 Ранији покушаји да се уведе нова типологија, функционалне шеме које су примереније потребама 

корисника би припадале другој и опширнијој студији.    
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Савремени архитектонски трендови 

Постмодернистички манир у обликовању објеката показује замор у креативним 

решењима у савременој пракси у Новом Саду. Елементи нове (друге) модерне и други 

стилови који имају више интернационални (глобалистички) карактер су све присутнији, 

па би ова студија обликовања могла да дефинише параметре за обликовање целина који су 

афирмативни за овај нови тренд. 

 

Елементи обликовања објеката 

 У савременој пракси изградње вишепородичних, вишеспратних објеката постоје 

неки елементи чија је регулација третирана са једнаком пажњом у сваком од усвојених 

планова детаљне регулације. Међутим, потребно их је прецизније дефинисати. 

 

Подрум- етажа која се налази потпуно испод нивелете главне саобраћајнице према 

којој је објекат оријентисан; 

Сутерен- етажа која је делом изнад коте главне саобраћајнице према којој је 

објекат оријентисан, али тако да кота приземља не буде виша од 1,20 m; 

Приземна етажа- прва етажа објекта која се налази потпуно изнад коте терена. 

Висина приземља у односу на коту улице је 0,2 m ако је намена приземља пословна или 

трговачка, односно 1,2 m (уз толеранцију произишлу из праксе до 1,4 m). Висину 

приземља такође одређује висина пасажа који мора бити висок минимално 3,5 m ако је у 

дворишту планирана трафо- станица. Приземље повећане висине подразумева приземља 

пословних објеката који због технолошког процеса производње (објекти у радној зони или 

зони пословања на улазним правцима) или планиране галерије у оквиру простора 

приземља морају имати повишену чисту висину.; 

Галерија- је део етаже изнад простора приземља са којим је просторно и 

функционално повезана. Подна површина галерије је мања него она код приземне етаже, а 

мора бити повучена за један конструктивни растер у односу на улични фронт. Висина 

галерије је 2,5 m; 

Мезанин- је посебна етажа изнад приземља која је исте или сродне намене 

приземља. 

Поткровље- је простор испод кровне равни косог крова у намени становања, 

пословања и других намена. Начин формирања поткровља је произашао из услова 

правилника о назитку од 1,60 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке 

почетка кровне косине, која може да се формира и као пуна етажа ако се повуче у односу 

на грађевинску линију). Терасе су најчешће наткривене провизорном надстрешницом, што 

може значајно да утиче на опште обликовање објекта и/ или његове уличне фасаде. У 

плановима детаљне регулације који су на снази, назидак може бити 0,3- 1,6 m  (у неким 

случајевима до 1,8 m). Изнад тако повучене поткровне равни (етаже пуне висине ако 

постоји повлачење), је обично формиран коси кров са поткровљем у коме се налазе горњи 

нивои дуплекс станова. Осветљење тих простора је искључиво кровним прозорима. Нагиб 

косе кровне равни је 30- 33°; 
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Таван- је простор испод кровне равни косог крова или крова малог нагиба који 

нема посебну намену; 

 

 Поред ових основних елемената објеката, елементи обликовања у пракси у 

претходном периоду су били:  

Акценти на углу 

У урбанистичко- архитектонској пракси у последњих 20 година подразумева 

повећање броја спратних етажа у зони угла. Акценат на углу подразумева посебно 

архитектонско обликовање угаоне партије објекта.  

 

Препусти 

 Препусти су сви елементи архитектонског обликовања објеката који прелазе 

регулационо- грађевинску или грађевинску линију (еркери, балкони, надстрешнице и 

остало). На основу правилника, препусти могу да пређу регулациону линију 

(регулационо- грађевинску линију) највише за 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3 m. 

На основу урбанистичко архитектонске праксе у Новом Саду, препусти могу прелазити 

максимално 50% уличне дужине фасаде, односно 30% дворишне, с тим да је могућа 

толеранција 60% уличне и дворишне фасаде. 

 

Лође/ Балкони/ терасе 

Лођа је део етаже чија је површина са три стране ограђена зидовима, а са једне 

слободна. У неким случајевима у архитектонској пракси у Новом Саду се толерише 

препуст од највише 0,3 m. Балкони су врста препуста чија је површина са три стране 

слободна а са једне ограђена. Терасе су ненаткривени делови последње етаже или равног 

крова. У урбанистичко- архитектонској пракси у Новом Саду најчешће подразумевају 

делове повучене етаже поткровља. 

 

Фасадни елементи 

Променом архитектонског стила током претходних 20 година, мењао се фундус 

обликовних фасадних елемената. У плановима детаљне регулације који су на снази, у делу 

текста који се бави обликовањем (описно и смерницама да обликовање буде сведено), 

понекад је дефинисана начин обликовања или зона препуста од 0,3 m за ову намену. 

 

Кровне баџе 

Кровне баџе су конструктивни елементи којима се омогућава осветљење поткровља 

вертикалним прозорима. У зависности од намене поткровне етаже, величине кровна баџе 

и обликовања објекта, кровне баџе могу бити зидане чврстим материјалима (најчешће 

када је поткровна етажа намењена истим активностима као и остале етаже) или могу бити 

изведене на исти начин као кров (за мање интензивне намене или таван). Кровне равни 

баџе могу бити малог нагиба (плитки кров), или кров на једну, две или три воде, 

покривене црепом, лимом или другим кровопокривачким материјалима. 
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 У већини важећих планова детаљне регулације није дозвољено осветљавање 

поткровних етажа кровним баџама на уличној фасади. Кровне баџе је могуће предвидети 

према унутрашњости парцеле (дворишту) тако да заузимају максимално 50% кровне 

површине. 

 

Материјали и боје 

 Фасадни материјали који се користе за обликовање фасада су најчешће „демит“ 

фасаде са изузетком употребе фасадне опеке, камена, стакла, алуминијумских производа  

или других материјала.  

Избор боја је углавном живог спектра и најчешће у две боје са различитих крајева 

спектра. 

 

Приступ хендикепираних и других особа 

 Обавезно је планирати рампе за приступ хендикепираних особа објектима, према 

Правилнику о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним 

кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник 

Републике Србије", број 18/ 97). 

У недостатку прецизних ограничења настао је препознатљив манир пројектовања 

готово идентичних објеката без обзира у ком делу града се налазе и без обзира на 

специфичне карактеристике и услове окружења. 

 
Слика број 3: елементи обликовања објеката према постојећој пракси  

 



 50 

9. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

9.1. Основни принципи и оперативне смернице обликовања целина 

Обликовање градског простора, односно урбани дизајн је део урбанистичког 

планирања који треба да анализира, осмисли и дефинише смернице за квалитетно 

обликовање појединачних целина (јавних простора и објеката), односно читавог града у 

целини. Иако је већина зона града Новог Сада изграђена, а целине формиране, постоји 

могућност за преиспитивања обликовања у планским докумената за оне делове града који 

до сада нису реализовани. 

 

Основни принципи који се могу остварити применом ове студије су: 

- квалитетна урбана животна средина,  

- принципи одрживог планирања и 

- енергетска ефикасност.  

 

Разрадом основних принципа могуће је дефинисати оперативне смернице за: 

- побољшање општег квалитета живота, 

- унапређење квалитета постојећих и изградњу нових простора, 

- флексибилност простора,  

- несметано функционисање инфраструктурних система,  

- економску исплативост инвестиција, 

- очување грађевинске супстанце града,  

- уравнотежену изграђеност простора, 

- разноврсност намена у оквиру једне функционалне целине, 

- усаглашеност урбанистичког контекста и архитектонских структура, 

- повећавањем степена озелењавања свих простора, 

- очување препознатљивог просторног идентитета Новог Сада,  

- квалитетнији локални идентитет целина, 

- подизање урбанитета појединачних целина увођењем јавног градског 

простора, 

- услове за развој савремених привредних грана,  

- безбедност пешачких кретања у граду и 

- обликовање детаља јавног градског простора. 

 

9.2. Смернице на основу релевантних докумената 

У дефинисању визије развоја Новог Сада неопходно је ослонити се на Просторни 

план Републике Србије и Стратегију привредног развоја града који дефинише 

политичко- економску функцију Новог Сада у наредном периоду. Смернице ова два 

документа су довољно детаљне како би се дефинисале основне смернице за просторно 

обликовање Новог Сада у савременим процесима (Глобализације и Европских 

интеграција) који утичу на развој Новог Сада. 

Смернице из Просторног плана Републике Србије и Стратегије привредног развоја 

се донекле преклапају, али збирно дефинишу следеће приоритете које треба узети у обзир: 
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- одрживост, 

- јачање конкурентности и стварање повољне пословне климе, 

- развој културног (урбаног) идентитета, 

- унапређење и заштита природног и културног наслеђа као развојног ресурса- 

унапређење туризма, 

- подршка развоју малих и средњих предузећа за савремене индустрије. 

Постојећи географски положај, политички значај, непосредно природно и културно 

окружење и наслеђе, али и људски капитал, су предности Новог Сада. Студија 

обликовања има задатак да искористи ове ресурсе како би се на њиховом постојећем 

квалитету изградиле нове вредности за просторни развој града.   

Студија обликовања ће узети у обзир и друге факторе који у Новом Саду треба да 

створе пријатно место за рад, живот и боравак. Визуелни идентитет града значајно утиче 

на маркетинг градова и има место у стратегијама локалног развоја. Дешифровањем 

елемената који чине добру и лошу слику једног места обухвата више области, међу којима 

је физичко обликовање града, његових целина и објеката једно од најважнијих. Зато је 

студија обликовања за генерални план у наредном временском периоду важан елемент 

општег развоја Града Новог Сада. 

Студија обликовање треба да представља континуитет са претходним документом- 

Генералним планом града Новог Сада до 2021. године. Генерални план који је на снази 

подразумева одрживи развој као парадигму урбанистичког планирања града. Међу 

основним правцима уређења и обликовања које треба преузети и у новом генералном 

плану су: 

- услови зоне урбанистичке, споменичке и заштите природе, 

- услови за организацију и начин изградње на парцели, у блоку, у оквиру 

простора улице, 

- уређење значајних градских простора (тргови, скверови, саобраћајна чворишта, 

улази у град…), 

- услови за висинску регулацију, 

- очување визура према Петроварадинској тврђави и Фрушкој гори, 

- услови за обликовну уједначеност појединих урбанистичко- архитектонских 

зона, 

- изградња Мишелука. 

 

Претходно урађене студије за потребе Генералног плана дају значајне смернице 

које се уклапају у основне правце: 

Студија заштите животне средине сагледава утицај саобраћајне инфраструктуре, 

што упућује на уређење стандарда задовољавајућег растојања објеката и попречног 

профила улица како би се смањио утицај загађења средине, буке и вибрација, физичке 

баријере и заузећа земљишта. Такође је потребно сагледати могућност безбедног кретања 

и других учесника у саобраћају осим колског, пешачког, бициклистичког и јавних видова 

транспорта. Утицај траса и положаја енергетских инфраструктурних система, депоније 
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комуналног отпада,  утицај на изворишта питке воде, подземних и површинских вода 

упућује на рестрикције у обликовању и уређењу јавних и осталих површина у граду. 

Студија зелених простора, спорта и рекреације уређује услове обликовања, 

дистрибуције и повезивања зелених и рекреативних простора који су саставни део општег 

обликовања Новог Сада. Зелени простори и у непосредном окружењу града доприносе 

његовом идентитету, од чега су најзначајнији масив Фрушке горе са својим огранцима, 

шуме уз Дунав и шуме тополе у северном делу града. Допринос идентитету појединачних 

просторних целина (па и целог града) дају управо јавни зелени простори.  

Увођењем нових зелених простора (посебно оних мањих) у урбано ткиво града је 

од посебног значаја за већ изграђене зоне у којима нису остварени стандарди учешћа 

зеленила. Ово се пре свега односи на зоне становања нове изградње Грбавице и Нове 

Детелинаре. 

У зонама инфраструктурних система (друмске и железничке саобраћајнице, 

електроенергетске инфраструктуре, водозахватних зона), депоније комуналног отпада и 

осталих површина озелењавање ће значајно деловати на обликовање тих целина и опште 

обликовање града.  

У радним зонама, како у јавним просторима тако и у оквиру радних комплекса је 

важно учешће зеленила. Зато је потребно дефинисати који проценат неизграђених 

површина (углавном 50% заузетости парцеле) треба да буде намењен саобраћајним 

комуникацијама, отвореним стовариштима и сл, а колико зеленим просторима. Предлог је 

да се зеленим просторима намени 20- 25% неизграђених простора. 

Студија централних функција установила је потребу повезивања центара кроз 

примарни и секундарни прстен, односно примарно и секундарно линијско повезивање. 

Најзначајнија карактеристика досада планираних (линијских, зонских) центара је 

пословање у приземљима вишеспратних стамбених и стамбено- пословних објеката, тако 

да је обликовање ових зона од суштинског значаја за студију обликовања целина и 

објеката. 

Студија становања закључује да ће у наредном периоду бити смањен обим нове 

изградње, па није потребно планирати нове површине намењене становању „будући да 

садашњи капацитети (планирани и реалозовани) задовољавају потребе града“. Такође 

важан закључак је да није могуће даље повећање густине изграђености и других 

капацитета остварених у периоду изградње вишепородичних стамбених објеката у 

блоковима у непрекинутом низу (ивичне изградње) у претходних 20 година. Нов квалитет 

у стандардима становања је могуће постићи у стамбеним зонама вишепородичних 

објеката у блоковима слободностојећих објеката на Мишелуку и Југовићеву. Потребно је 

планирати и нове видове стамбених комплекса у зонама затворених стамбених комплекса. 

Студија привреде је показала да обликовање целина и објеката у радним зонама 

пре свега условљено функцијом технологије производње и радних процеса.  

Закон о планирању и изградњи дефинише важност обликовања простора кроз 

урбанистичке планске документе, пре свега кроз планове детаљне регулације. Планови 

детаљне регулације за зоне Старог градског језгра, Петроварадинску тврђаву и зоне 

заштите урбанистичко- архитектонских историјских целина и друге зоне (урбане обнове, 
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ревитализације и рехабилитације), треба да садрже композициони и обликовни план, и 

план партерног уређења. У оквиру ових докумената потребно је текстуално и графички 

(3д и другим графичким приказима) дати смернице за обликовање. 

Одлука о утврђивању старог градског језгра Новог Сада за просторну 

културно- историјску целину детаљно утврђује услове за обликовање зоне 

традиционалног градског центра Новог Сада. Израдом плана детаљне регулације ове зоне 

је, уз имплементацију делова одлуке, могуће додатно унапредити квалитете простора и 

објеката. 

Одлука о уређењу града додатно уређује јавне просторе зоне традиционалног 

градског језгра, комплекса тврђаве и њихово непосредно окружење. Интенције одлуке су 

да омогући равномеран распоред свих функција у јавном градском простору, односно да 

омогући његово одрживо функционисање. 

Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи на свој начин 

дефинише услове обликовања целина и објеката. Правилник је такође један од 

најзначајнијих докумената који регулише урбанистичко- архитектонске обликовне 

елементе у плановима детаљне регулације који су на снази. Иако је у основним одредбама 

правилника дефинисана његова примена на делове насеља док се не донесе урбанистички 

план и земљиште ван насеља док се не донесе просторни план, у недостатку других 

докумената који би уредили ову област, овај правилник је коришћен како би се егзактно 

утврдила правила хоризонталне и вертикалне регулације (минимална растојања, висине 

објеката…), обликовни елементи објеката и други детаљи. 

 

9.3. Основни принципи обликовања 

Основни принципи обликовања урбаног простора треба да буду базирани на 

одрживом развоју и унапређењу идентитета Новог Сада. Смернице које су произашле из 

ових принципа су допуњене смернице Приручника за урбани дизајн који је превод 

енглеског практикума а који је подржала Инжењерска комора Србије ЈУП Завод за 

урбанизам Београда и ЈП“Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад. 

 

Принципи за одрживо урбанистичко обликовање простора 

 

Уважавање контекста 

1. Очување природних и створених квалитета простора, 

2. Сагледавање квалитета градитељског и природног наслеђа, градског предела 

које би требало сачувати и унапредити, 

3. Анализа квалитета других постојећих елемената за даљи урбани развој, 

4. Контрола међусобне усклађености и повезаности целина и однос према ширем 

градском окружењу 

5. Визија (стварање нових вредности јавног простора, превазилажење ограничења, 

стварање динамичног урбаног контекста). 
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       Урбана структура 

1. Успостављање уравнотеженог односа између изграђеног и слободног простора, 

2. Обезбеђење услова за природно осветљење и осунчање простора, 

3. Обезбеђење равноправне заступљености свих компатибилних функција, намена 

и облика у простору (становање, пословање, образовање, рекреација), 

4. Обезбеђење равноправне заступљености свих елемената у слободном простору 

(саобраћајне мреже, паркирање, зеленило, места за окупљање…), 

5. Формирање нових зелених простора у изграђене и неизграђене просторе, 

6. Сагледавање могућности за енергетску ефикасност објеката и слободног 

простора, 

7. Уређење урбаног предела- очување постојећих визура, осмишљавање 

типологије и мреже јавних простора, очување елемената природе у граду, 

унапређење урбане микроклиме, 

8. Развијање матрице урбаних репера која ће унапредити урбани предео и 

олакшати сналажење у простору. 

 

Успостављање веза 

1. Повезивање са непосредним окружењем, 

2. Повезивање свих јавних простора у јединствену мрежу 

3. Развијање различите саобраћајне мреже, посебно пешачке комуникације између 

и унутар појединачних целина (пешачка јединица суседства), 

4. Остваривање равноправног учешћа свих видова саобраћаја: пешачког, 

бициклистичког, јавног превоза, колског (управо овим редом), 

5. Разрађивање типологије улица: доминантно колске, колско- пешачке и 

доминантно пешачке, и прилагодити њихово уређење том карактеру, 

6. Положај паркинга и начин снабдевања објеката, 

7. Положај инфраструктурних коридора и објеката. 

 

Детаљи места 

1. Дефинисање простора објектима, и обликовање његове намене и карактера, 

2. оживљавање граница између целина различите намене и карактера, 

3. утврђивање места за постављање посуда за одлагање смећа. 

 

Дефинисање јасних али флексибилних услова за изградњу објеката по целинама, 

1. однос према регулационој и грађевинској линији, 

2. однос према суседима, 

3. услови обликовања у односу на непосредно окружење, 

4. материјализација фасада са утврђеном палетом боја  

 

Принципи за унапређење идентитета Новог Сада и појединачних целина 

 

Очување и унапређење постојећег идентитета урбаних целина, 
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1. очување идентитета традиционалног градског центра Новог Сада, 

Петроварадина, Петроварадинске тврђаве и Сремске Каменице, 

2. установљавање зона надзора за урбанистичко- архитектонске целине од 

посебног значаја за очување традиционалног идентитета Новог Сада, 

Петроварадина и Сремске Каменице, 

3. препознавање и ограничавање тенденција које угрожавају просторне, 

функционалне, визуелне и естетске карактеристике постојећих целина, 

4. Одређивање палете боја и материјала за обликовање фасада, 

5. јачање локалног идентитета новом разноврсном архитектуром ослањањем на 

добре елементе обликовања постојећих структура, 

6. предлагање локација за расписивање урбанистичких, урбанистичко- 

архитектонских и архитектонских конкурса. 

 

Артикулација нових јавних градских простора, 

1. препознавање простора који имају потенцијал коришћења сваке могућности за 

формирања јавног градског простора како у формираним тако и у целинама у 

формирању, 

2. препознавање функционално- морфолошких потенцијала простора за 

формирање локалних центара у појединачним деловима Новог Сада, 

3. јачање локалне особености обликовањем простора и објеката, 

4. сагледавање потенцијала за међусобно повезивање и умрежавање постојећих и 

нових јавних простора, 

5. наговештавање могућности за елементе урбаног мобилијара: начин 

поплочавања, јавног и специјалног осветљења, присуство воде, споменика и 

уметничких инсталација, уметничких мурала… 

6. уграђивање елемената безбедности и осећаја безбедности јавног простора у 

планове (заштитне ограде, прегледност простора, добро осветљење, немешање 

са саобраћајним токовима, безбедни пешачки прелази…) 

7. утврђивање елемената за лак приступ свим корисницима- простора без 

архитектонских баријера. 

 

9.4. Генерално обликовање Новог Сада 

Једна од основних карактеристика идентитета Новог Сада је његов равничарски 

карактер, положај на Дунаву и непосредна близина Фрушке горе. Уз ове природне 

карактеристике произашле из просторног положаја града, положај изграђених висинских 

репера и институционалних и других репера, уз оне природне ствара генерални утисак о 

граду Новом Саду. Поред постојећих висинских репера, потребно је планирати нове, 

који би представљали пословне, стамбене и пословно- стамбене куле на одређеним 

локацијама. Посебно су значајне локације у деловима града у изградњи, односно у 

процесу формирања.  
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Обликовање целина 

Ни једна доминантна намена нити морфолошки образац урбаног склопа не би 

требала да буде довољан садржај једне целине него мора бити допуњена другим, како би 

одређена просторна целина могла да задовољи свакодневне потребе својих корисника и 

постигне довољну флексибилност простора у дужем временском периоду (одрживост).  

Избалансиран однос изграђеног и неизграђеног простора, његово физичко 

обликовање, естетске и практичне квалитете обликоване на задовољавајућем нивоу, 

директно зависе од степена развоја друштва, односно његове матрице потреба и 

вредности. Урбанистичко планирање је један од механизама којима се ове категорије 

обликовања објеката и јавног градског простора могу дефинисати и помоћи у његовој 

реализацији. 

Обликовање целина у овој студији ће бити дефинисано по критеријумима намене, 

обликовно- морфолошким карактеристикама целина и условно, по нивоу будуће 

интервенције. Студија обликовања је ове поделе свела на комбинацију изабраних 

намена (становање, центри, зелени простори и рекреација и делимично радне зоне) и 

обликовно- морфолошке карактеристике целина и објеката за које ће бити 

дефинисани детаљни услови обликовања.  

Подела по нивоима будуће интервенције подразумева три врсте стратегије будућих 

интервенција:  

Зона поправке (ревитализација простора) обухвата зоне центара Новог Сада, 

Петроварадина и Сремске Каменице, Петроварадинску тврђаву и стамбене зоне (Лимани, 

Стара и Нова Детелинара, Ново насеље, делови Грбавице који су већ изграђени…), 

Зона реконструкције (реконструкција или изградња) обухвата одређене стамбене 

зоне ширег центра (неизграђене блокове или делове блокова на Грбавици, Новој 

Детелинари и друге зоне), делове Подбаре, Салајке, Булевар Европе, радне зоне и зоне 

пословање на улазним правцима, зоне периферије и бесправне изградње из претходног 

периода, 

Зона планиране изградње (веће зоне планиране за нову изградњу) обухвата 

Мишелук, део Југовићева и друге мање зоне и 

Зона урбанистичко- архитектонске заштите историјских целина (Јеврејска и 

Футошка улица, Улица Васе Стајића, Мали Лиман, Алмашки крај, Улица Лукијана 

Мушицког, Стара ранжирна станица, Бивша фабрика „Петар Драпшин“, Стари Мајур, 

Центар Сремске Каменице). 

Предложена подела на зоне би требала да буде смерница у степену детаљности 

обраде планским документима јер осим Зона поправке коју могу бити регулисане 

плановима генералне регулације, за остале зоне (посебно зона планиране изградње и зоне 

урбанистичко- архитектонске заштите) треба узети у обзир израду планова детаљне 

регулације како би се између осталог, боље дефинисало њихово обликовање. 

 

9.4.1. Зоне поправке 

Из основне поделе градских целина, због свог историјског значаја издвајају се зоне 

старог градског језгра, Петроварадинске тврђаве и зоне већих стамбених насеља. 
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Зона старог градског језгра и Петроварадинске тврђаве су уређеним посебним 

одлукама који приоритет њиховог развоја везују за културно и градитељско наслеђе, 

односно све интервенције у оквиру ових простора морају да буду пажљиве како би се 

очувала аутентичност урбанистичког концепта и архитектонских структура који их чини 

аутентичним и који је сачуван до данас. 

Зоне већих стамбених насеља (Лимани, Ново насеље, Старе Детелинара) су 

делови града који имају јасно дефинисану урбанистичко- архитектонску структуру, али су 

потребна мања побољшања. Уређење центра насеља чије је функција важна за одређени 

квалитет живота становника. Зато је неопходна урбана реконструкција зона које су већ 

сада препознате као њихови центри. Друга смерница у њиховом уређењу је прилагођавање 

простора пешачким кретањима и окупљањима, уз пратеће озелењавање, партерно 

уређење и обликовање другачијим урбаним мобилијаром. Нови идентитет ових простора 

ће развити нови однос становника и других корисника према урбаном простору ових 

насеља.  

У случају Новог насеља и Детелинаре то су делови око Робне куће, Месне 

заједнице, пословних, трговачких и других намена. Насеље Лиман, због својих великих 

капацитета и просторног обухвата, има условно мале могућности за развој конкретних 

центара, али је могуће посебним обликовањем повезати постојеће просторе централних 

функција (делови Фрушкогорске улице, део улице Народног фронта…). Посебно 

богатство насеља Лиман
28

 је релативна близина градског центра, положај уз Дунав и 

Лимански парк. Ипак Стара ложионица и Кинеска четврт, у намени културе и забаве, 

имају одличан потенцијал да допринесу претежно стамбеној намени Лимана, Новог 

насеља и Детелинаре. Њиховим привођењем намени корак-по-корак отворио би се процес 

подизања квалитета живота локалног становништва, али и Новог Сада у целини. 

  

Слика број 4: план простор испред Робне куће на Новом насељу и могуће реконструкција 

 

 Делови Грбавице, Нове Детелинаре, залеђа Булевара ослобођења и других зона 

су простори који су већ потпуно реконструисани у претходном периоду. Предложене 

промене у обликовању се не могу спровести у овим зонама. Ипак, као и за претходне 

                                                 
28

 који има предност у односу на Ново насеље и Детелинару који су на периферији града без могућности за 

повезивање са другим деловима града, Дунавом, Фрушком гором 
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наведене целине, могућа су мања уређења јавног простора или преобликовања 

појединачних објеката (надоградњом, доградњом или реконструкцијом). 

 

 Како би се побољшао квалитет јавних простора (тргова и улица), потребно је 

применити неке од смернице које су наведене у одељцима 8.2. и 8.3., а према конкретној 

ситуацији начина обликовања блокова, карактеру и типологији улице, распореду других 

јавних и зелених простора, присуства споменика природне и културне баштине и других 

параметара. 

 

9.4.2. Зоне реконструкције 

 Делови Новог Сада који су процесу реконструкције су одлична прилика да се 

дефинисањем генералних смерница обликовања целина и објеката започети процеси 

донекле коригују. Корекција подразумева дефинисање јасних правила и ограничења који 

су у складу са затеченим стањем, природним и створеним ограничењима у простору и 

савременим трендовима у архитектури. 

 Блокови око Улице Данила Киша, Адамовићево насеље, залеђе Булевара 

ослобођења, делови Подбаре и Салајка су они делови града у којима је, осим 

генералних правила и ограничења, потребно обратити пажњу на елементе постојећег 

идентитета простора и објеката, градитељског наслеђа који би требало да буду узети у 

обзир приликом урбанистичко- архитектонског обликовања. Како ове зоне нису потпуно 

дефинисане и изграђене, могуће је применити предложене промене у обликовању 

простора (подужно паркирање уместо попречног, уређење карактеристичних делова 

јавног простора…) и изградњи објеката (начин формирања препуста, поткровља, тераса/ 

балкона/ лођа, материјализације и боје). 

Булевар Европе је својим карактеристичним попречним профилом и дужином, 

значајан елеменат градског простора Новог Сада. Боља артикулација овог простора би се 

постигла различитим наменама (сада је доминантно стамбена), типовима изградње на 

парцелама блока (у прекинутом или непрекинутом низу, слободностојећи, мешовити), 

вишом вертикалном регулацијом  и посебно новим висинским реперима. Нови репери су 

могући на местима укрштања Булевара Европе са другим фреквентним саобраћајницама 

(Улица цара Душана, Футошка улица, Улица Корнелија Станковића…) а посебно у зони 

према Новом насељу (изузев зоне Старе ложионице). 

Радне зоне и пословање на улазним правцима су простори који су формирани у 

претходном периоду и у којима предстоји нова изградња и реконструкција, и пажљиво 

преобликовање. Постојећи затечени квалитети јавног простора (зелене површине, 

дрвореди) и осталих простора (озелењавање делова комплекса уз регулационе линије 

комплекса) је потребно сачувати и унапредити на местима где овај концепт није 

оригинално био спроведен. Озелењавање простора на слободним површинама (плановима 

дефинисан на око 25%), а посебно на јавним површинама у оквиру регулација 

саобраћајница, је неопходан предуслов уједначеног обликовања ових простора. 

Уређење простора улазних правац у град не би требало да угрожава визуелни 

идентитет и сагледивост појединачних објеката и комплекса (углавном) намењених 
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трговини. Основни циљ уређења је визуелно уједначавање и ублажавање, пре свега 

уређењем јавног простора улица и саобраћајница (изградњом пешачких и бициклистичких 

стаза, аутобуских стајалишта, повезивањем дрвореда и других зелених простора у оквиру 

регулација…).  

Јасним трасирањем јавних саобраћајница и дрвореда који га просторно одређује, 

визуелно ће се одвојити јавни сегмент простора (површине под комуникацијама) од 

неуједначеног осталог (појединачна изградња) која ствара утисак непостојања система у 

обликовању зона пословања на улазним правцима, 

Нове целине које ће значајно утицати на опште обликовање града су радне зоне уз 

аутопут и улазни правац уз Руменачки пут. За ове зоне је потребно посебно обратити 

пажњу на дефинисање грађевинских линија објеката и дефиницију маса објеката и друге 

аспекте обликовања. Овај услов треба посебно пажљиво спровести у зонама дуж аутопута, 

а комплекс пиваре и мега- маркета „Родић 1“ је добар репер обликовања. 

Насеља на периферији Новог Сада су најчешће настала спонтано и неплански, а 

посебно током 90- их и бесправном градњом. Иако су правци њиховог даљег развоја 

постављени израдом планске документације, изостала је реализација уређења јавних 

простора. Како ни једно од ових насеља нема посебан идентитет, неопходно је пронаћи 

просторе у оквиру којих би се они могли развити, а на основу постојећих навика и потреба 

локалног становништва. Посебно је значајно препознати зачетке локалних центара  

(намена простора, околних објеката, саобраћајних чворишта, станице јавног градског 

превоза…). Уређење ових простора би допринело изграђивању локалног идентитета 

сваког од ових насеља. Нешто другачија ситуација је са насељима на падинама Фрушке 

горе, што због близине околних насеља (Петроварадин, Сремска Каменица, Буковац) што 

због динамичнијег рељефа осећај просторне недоречености и неуређености проблем 

идентитета насеља није толико изражен. 

 

Како би се побољшао квалитет јавних простора (тргова и улица), потребно је 

применити све смернице које су наведене у одељцима 8.2. и 8.3. Конкретан начин 

обликовања блокова, карактер и типологија улица која је планирана, распоред других 

јавних и зелених простора, присуства споменика природне и културне баштине и других 

параметара, могуће је дефинисати нове смернице за обликовање ових целина. У деловима 

целина које су махом изграђене, примена нових параметара обликовања простора и 

објеката, може се постићи напредак јер би новостворени квалитет додао нову вредност 

одређеној целини. 

 

9.4.3. Зона планиране изградње 

Планска изградња насеља Мишелук је прилика да се за обликовање и уређење 

читавог насеље употребе смернице из ове студије које дефинишу начин обликовања 

простора и објеката, разрада детаља уређења простора. Од изузетног значаја је 

препознавање будућег центра насеља, па је потребно посебно пажљиво планирати 

обликовање овог простора. 
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Планско решење насеља на Југовићеву је већ детаљно одређено планом детаљне 

регулације. Концепт уређења је идентичан као онај на суседном Новом насељу и 

подразумева блокове са слободностојећим објектима (испод чијег габарита је формирана 

парцела, а слободан простор је посебна парцела). 

 

 Како ове зоне нису изграђене, у планској документацији се могу формирати 

конкретна правила обликовања простора и објеката на основу смерница из поглавља 8.2. 

и 8.3. 

  

9.4.4. Зоне урбанистичко- архитектонске заштите историјских целина 

Ова зона обухвата јавне просторе Новог Сада који као целина својим простором и 

објектима представљају највредније културно- историјско сведочанство о генези настанка 

и развоја Новог Сада. Урбанистичко- архитектонска заштита историјских целина је начин 

да се у историјским зонама Новог Сада сачува аутентичност, али и омогући нова изградња 

по недвосмисленим и прецизним условима. 

Урбанистичко обликовање подразумева:  

 задржавање постојећих регулационих и грађевинских линија (осим у 

случајевима када то захтевају мање корекције саобраћајних коридора
29

), 

 очување урбанистичке матрице, архитектонског миљеа и ограничење висине 

и величине објеката. 

 очување квалитетних јавних простора и архитектонски вредних објеката без 

обзира на тренутни статус заштите,  

 посебне услове за обликовање нових простора и објеката дефинисати на 

такав начин да се очува обликовна јединственост и идентитет дефинисаног 

простора.  

 

Осим дефинисања обликовања објеката, обликовање јавног простора подразумева 

детаљну разраду и уједначеност свих урбаних елемената (присуство зеленила, места за 

одмор и комуникацију, начин поплочања партера, избор урбаног мобилијара…). 

 

Архитектонско обликовање подразумева: 

 Задржавање начина изградње на парцели и преовлађујуће спратности, 

 Искључиву употребу карактеристичних кровова
30

 .  

 Очување архитектонски вредних објеката без обзира на тренутни статус 

заштите, 

 Забрану употребе фасадних препуста, 

 Очување начина обликовања фасада, 

                                                 
29

 Уз минималне корекције које ће бити детаљно наведене 
30

 У највећем броју зона је карактеристичан кос кров са поткровном етажом осветљењем лежећим 

прозорима. Изузетак су зоне Малог Лимана, Кинеске четврти, парне стране Футошке улице у потесу 

Јеврејска- Футошка и парне стране Улице Васе Стајића. 
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 Чување и примена аутохтоних материјала у изградњи и реконструкцији 

објеката. 

 

Појединачне зоне су: 

Јеврејска и Футошка улица (~44 ha) 

Овај улични потез представља најстарији и најважнији правац око кога се развијао 

Нови Сад. У оквиру ове зоне налази се неколико најзначајнијих објеката и архитектонских 

комплекса који су обележили развој Новог Сада у последња два века (комплекс Синагоге, 

зграда у којој се налази Геоплан, комплекс Цркве Св. Рока, Електротехничка школа, 

Апотека на углу Футошке и Улице Бранислава Нушића, Касарна, Јодна бања, Еђшег, 

блокови вила, комплекс болнице). Урбанистичка матрица у којој су концентрисане ове 

целине има изузетне квалитете које допуњују вредни јавни и зелени простори (дрворед у 

Футошкој улици, Трг 7. јула, Католичко и Јеврејско гробље, Футошки парк). Сваки део 

целине треба да детаљно анализирати и утврдити правила обликовања објеката (клинкер 

опека као фасадни препознатљив елемент у Јеврејској улици, објекти ране модерне на 

парној страни Футошке улице…), а уређење јавних простора треба да буде јединствено. У 

оквиру ове зоне налази се и Трг младенаца, који иако у њеном непосредном залеђу, 

представља вредан градски простор на некадашњем развојном правцу ка Железничкој 

станици настао у другој половини 19. века.  

 

Улица Васе Стајића (~9 ha) 

Блокови око Улица Васе Стајића чине један од најексклузивнијих делова Новог 

Сада чији карактер одређују урбанистичка матрица слободностојећих градских вила 

(спратности до П+2+Пк) насталих између два рата или непосредно након Другог светског 

рата. Објекти вишепородичног становања у низу, на парној страни Улице Васе Стајића, 

својом ненаметљивом архитектуром и рестриктивном употребом обликовних елемената су 

допринели квалитету ове целине. У оквиру ове зоне налази се више објеката проглашених 

за културна добра, објеката под претходном заштитом и богатим фондом зеленила.  

 

Мали Лиман (~42 ha) 

Мали Лиман је у урбанистичко- архитектонском смислу, изузетно вредан део 

Новог Сада. Урбанистичка матрица и архитектонски миље изграђене структуре има 

завидан квалитет. Структура и квалитет стамбеног фонда је изузетно вредан што доказује 

и цене на тржишту некретнина. Очување постојећег урбанистичко- архитектонског миљеа 

је потребно очувати и унапредити: 

 условима обликовања нових објеката или доградње постојећих који морају 

да садрже јасна ограничења, 

 ограничењем броја надоградњи објеката, 

 очувањем и унапређењем постојећих јавних простора. 

 

Мали Лиман може бити узор за обликовање нових и ревитализацију постојећих 

урбанистичких целина у Новом Саду. Обликовање објеката може бити узор за модел 
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савремених вишеспратних стамбених (стамбено- пословних, пословних) објекта у 

блоковима ивичне изградње у Новом Саду. 

 

Алмашки крај (~17 ha) 

Зона урбанистичко- архитектонске заштите приближно дефинисана границом која 

је већ одређена у Генералном плану града Новог Сада до 2021. године.  

 

Улица Лукијана Мушицког (~3 ha) 

Део улице Лукијана Мушицког је проглашен за просторно културно- историјску 

целину дела Роткварије. Обухват зоне је условљен непосредном близином, и историјском 

просторно- функционалном повезаношћу са зоном старог градског језгра Новог Сада 

(заштићеног као културно- историјска целина), па на неки начин чини његов саставни део. 

 

Стара ранжирна станица (~10 ha) и бивша Фабрика „Петар Драпшин“ (~6 ha) 

Ове две зоне чине највеће целине индустријског наслеђе Новог Сада. Ширењем 

Новог Сада и применом концепта урбанистичког зонирања, индустријске зоне и траса 

железничке пруге је измештена на друге локације. Структуре које су преостале (24 

рекогнсицирана објекта комплекса ложионице) су напуштене или се користе на начин 

непримерен непосредном окружењу (Ново насеље и Детелинара). Ипак, потребно је 

просторно и функционално укључити ове зоне у свакодневни живот, пре свега за намену 

културе, забаве и рекреације, али и као пословних инкубатора за развој креативних 

индустрија и мале привреде. 

Објекте у оквиру ових зона је потребно валоризовати и након тога проценити  

могућност њихове нове намене. Јавне просторе око њих је потребно уредити у складу са 

будућом наменом комплекса и/ или објеката. 

 

Стари Мајур (25 ha) 

Стари Мајур је, након подграђа Петроварадинске тврђаве, најстарији и највреднији 

део Петроварадина. Идентитет који чине приземни објекти архитектонских стилова 19. 

века је његов архитектонско- урбанистички миље који је потребно сачувати и унапредити. 

Готово сви објекти су породични стамбени објекти (стамбено- пословни)  изграђени у 

блоковима у непрекинутом или прекинутом низу (ивична изградња), спратности П- 

П+1+Пк, са карактеристичним косим крововима и обликовањем фасада. Посебан 

потенцијал представља непосредна физичка веза са Подграђем (и зоном одбране 

Подграђа), али и зелени јавни простори Прерадовићеве улице и Молинаријевог парка.  

 

Центар Сремске Каменице (19 ha) 

Центар Сремске Каменице подразумева потес од Трга Змај Јове до православне 

цркве уз Дунав и Дунавску улицу до Дворца Карачоњи- Марцибањи на улазу у Каменички 

парк. У оквиру ове целине се налази историјско урбанистичко- архитектонско језгро 

Сремске Каменице и обухвата цркве и друге вредне објекте и просторе овог места. 

Карактеристика урбаног миљеа су породични стамбени (ретко стамбено- пословни) 
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објекти у блоковима у прекинутом низу (ивичне изградње, спратности П+Пк са 

карактеристичним косим крововима и архитектонским стиловима карактеристичним за 

период 19. века. Изградња нових објеката или доградња постојећих треба да се пажљиво 

обликује како не би угрозила ову јединствену равнотежу три карактеристичне целине 

Сремске Каменице (Трг Змај Јове- Православна црква- Дворац), која је због 

карактеристичног рељефа додатно осетљива. 

 

Наведене целине чине најпрепознатљивији појединачни локални идентитет града 

Новог Сада и зато их треба анализирати и уградити у планове будућег развоја. 

 Друге зоне града које су препознатљиве по свом локалном идентитету су пре свега 

Салајка, Видовданско насеље и Телеп. Ове зоне нису очувале или нису развиле свој 

аутентичан урбанистичко- архитектонски миље, али је ипак потребно очувати одређене 

вредне зоне као што је комплекс тршчара у Улици Краљевића Марка (Салајка), зона око 

Католичке и Методистичке цркве и КУД Петефи Шандор на Телепу и друге. И новија 

стамбена насеља (Лимани, Ново насеље, Детелинара…) имају своје урбанистичко- 

архитектонске вредности које треба очувати и унапредити. Услови обликовања других 

делова града треба да се базирају на одређеним урбанистичко- архитектонским 

квалитетима којима се разрађује генерални урбанистички план. 

 

9.4.5. Друге специјалне зоне 

У наредном периоду је могуће очекивати изградњу насеља затвореног типа- 

кондоминијуме. Концепт досадашње изградње је подразумевао објекте углавном 

породичног становања у ограђеним просторима. Обликовање објеката и простора у овим 

зонама зависи од различитих фактора, а пресудна је процена инвеститора на основу 

потражње на тржишту.  

Посебно је значајна планирана изградња зона и објеката социјалног становања, у 

којима је осим одређених стандарда и структуре станова, потребно остварити 

задовољавајући квалитете обликовања простора и објеката.  

Генералним планом положај и величина зона насеља затвореног типа и зона и 

објеката социјалног становања нису прецизно одређени, па је плановима генералне и/ или 

детаљне регулације неопходно прецизно дефинисати њихово уређење и обликовање.  

 

9.5. Опште смернице за обликовање целина и објеката 

Разрадом општих кроз посебне смернице за појединачне целине ће допринети 

обликовању њиховог јасног и препознатљивог идентитета. Дефинисане су детаљније 

смернице за зоне које се разликују по положају објеката на парцели. 

 

Зона блокова ивичне изградње (целине вишепородичног становања, опште 

стамбене зоне и зоне центра са претежном наменом вишепородичног становања) 
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 Потребно је постићи флексибилност урбаног простора и физичке структуре 

ових целина. У том смислу потребно је сагледати могућност за промену 

доминантног начина изградње објеката у непрекинутом низу и увођење 

мешовите урбане морфологије (изградња објеката у прекинутом низу и 

слободностојећих објеката).   

 Нови морфолошки обрасци ће допринети: флексибилности простора за 

постојеће и планиране намене, и разноврсној намени површина  од којих 

су посебно важни пешачки коридори, паркинзи, зелени и јавни 

простори
31

. 

 Већа морфолошка разноврсност урбанистичких блокова би допринела 

већем архитектонском квалитету објеката, структури станова, бољем 

распореду просторија и њиховом осветљењу. 

 
Слика број 5: различити морфолошки обрасци у оквиру једног блока 

 

 Потребно је размотрити димензије пожељне величине блока на 

димензије 80- 90/ 120 m. У случају да је блок веће површине, потребно је 

размотрити могућност увођења нове улице или јавног простора који ће 

омогућити бољу искоришћеност блока и лакшу приступачност 

објектима. 

 

Слика број 6: пожељне димензије урбаних блокова 

                                                 
31

 како у унутрашњости блока тако и у јавним просторима у окружењу блокова 
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 У неизграђеним деловима града и у целинама које се формирају, потребно је 

ограничити изградњу препуста на објектима у зависности од ширине 

регулације, оријентације улице, у односу на стране света и спратност објеката.  

 Препусте
32

 не треба дозволити на уличним и дворишним фасадама у 

улицама, у унутрашњости блокова и другим просторима које имају 

удаљење од наспрамне грађевинске или регулационо- грађевинске 

линије мање од 22,5 m нису дозвољени препусти на фасадама. Ако је 

удаљење наспрамних регулација између 22,5- 45 m могућа је изградња 

препуста који могу заузети до 50% површине фасаде објекта када је 

оријентација И-З а спратност објекта П+4+Пк- П+6+Пк, односно у 

улицама оријентације С-Ј спратност објекта је од П+4+Пк до П+11+Пк. 

На удаљењу већем од 45 m могућа је заузетост препустима фасаде 

објекта и до 100% без обзира на спратност и оријентацију. 

       
Слика број 7: попречни пресеци улица ширине 22,5 m и 45 m 

 

 На објектима на којима су препусти дозвољени, не могу се формирати на 

уличној или дворишној фасади у првом конструктивном растеру према 

суседним објектима. 

 Посебно треба водити рачуна о угаоним парцелама које би требало да 

буду што веће, како би се не само задовољио услов очувања 

приватности, него и неопходност решавања гаражирања возила и 

оптимума природног осветљења и проветравања објеката са дворишне 

стране. Могуће је правити прекиде у низу објеката на местима ближе 

угловима како би квалитет објеката на угаоним парцелама био 

приближно једнак другим објектима у блоку. 

 Уличне фасаде објеката (стамбених, стамбено- пословних и пословно- 

стамбених објеката и пословних објеката) које су оријентисане према 

важнијим градским саобраћајницама (магистрале, главне саобраћајнице 

                                                 
32

 Препусти подразумевају еркере, балконе, надстрешнице и све друге елементе који прелазе грађевинску 

линију објекта. Ако објекат нема препуст, могуће је одступање од грађевинске линије за највише 0,3 m за 

елементе обликовања фасаде. 
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и саобраћајнице) не могу имати терасе, балконе и лође, односно могу 

имати једино француске балконе. Француски балкони су такође једино 

могући у улицама у којима није могућа изградња препуста
33

. 

 За квалитетне природне услове у објектима и очување приватности стамбених 

јединица веома је важно избегавати дворишна крила јер се проблем угаоних 

парцела на тај начин усложњава.  

 Већу заузетост парцеле би требало постићи смањењем дубине блока 

увођењем нове саобраћајнице или формирање блока са изградњом 

објеката на парцели у прекинутом низу, слободностојећим или њиховом 

комбинацијом. 

 У унутрашњости блокова реализованих целина неопходна је корекција 

постојећег уређења, односно  прерасподела простор како би се обезбедило 

минимално присуство зеленила, простора за рекреацију, паркинге и друге 

намене у унутрашњости дворишта.  

 Могућа су решења која је потребно планирати у фазама: 1. фаза: 

Увођење зеленила у постојеће шеме паркирања (лоцирање места за 

саднице и мале зелене површине), 2. фаза: уклањање ограда од чврстог 

материјала и могућност груписања зелених површина уз заједничке 

границе парцела. У блоковима који су у процесу реализације, потребно 

је узети у обзир могућност формирања заједничке блоковаске површине 

у оквиру које би се планирала заједничких гаража или паркинг простор, 

са јединственим режимом коришћења за целу унутрашњост блока, а 

остали простори се могу наменити зеленилу и рекреацији. 

 Највећи део јавних површина између блокова наведних целина чине улице са 

површинама одвојеним за мирујући саобраћај.  

 У одређеним деловима ових целина који имају потенцијал за развој 

јавних простора потребна је минимална корекција начина решавања 

мирујућег саобраћаја (паркирања возила од управног као подужном и 

сл). Најпогодније зоне за овакве интервенције су: близина раскрснице, 

атрактивне намене (простор испред месне заједнице, локалног тржног 

центра, мега маркета, угоститељских објеката, зелене површине, или 

других атрактивних намена, станица јавног градског превоза са великим 

бројем путника…) или великог интензитета пешачког саобраћаја ради 

његове безбедности; 

 Увођење зеленила у јавне и остале, изграђене и слободне просторе је 

неопходно у јавним просторима свих постојећих зона. 

 

 

 

                                                 
33

 Објекти ивичне изградње који су настали између два светска рата на Малом Лиману су добри примери 

новосадске архитектуре који углавном немају препусте. Ако у обликовању фасада постоји препуст то су: 

еркери са препустом највише 0,3 m, ако је у питању балкон онда је ограда транспарентна. 
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 Целине намењене пословању и трговини 

 Подразумевају блокове ивичне изградње у којима је претежна намена пословање и 

трговина. 

 У зонама намењеним центрима где је пословању саставни део блока ивичне 

изградње објеката на парцели, у комбинацији са неком комплементарном 

наменом становање, трговина важе иста правила као и одељку Зона блокова 

ивичне изградње. 

 Ако су блокови ивичне изградње објеката на парцели искључиво намењени 

пословању, преостали слобода простор (у режиму јавног или осталог), 

неизграђену површину блока је потребно наменити: паркирању возила, 

зеленом и јавном простору у односу 3: 1: 1. Задовољавање потребе за 

паркирањем возила би требало остварити унутар објекта (у подземним 

етажама, гаражама у приземљу дворишног дела објекта) или дворишту.  

 

Управо зато што парцеле и блокови намењени искључиво пословању имају велики 

индекс изграђености и степен заузетости, како би се обезбедила већа репрезентативност и 

сагледивост објекта, треба формирати слободне просторе унутар блока и око њега, 

посебно испред улаза у објекат. Иако ће коначан облик, величина уређеног слободног 

простора зависити од намене и архитектуре објекта и жеље инвеститора, обликовање 

пословних објеката је од посебног значаја за идентитет конкретне целине и града у 

целини.  

 

 Зона блокова слободностојећих објеката 

За зоне које су реализоване блоковима слободностојећих објеката, у наредном 

периоду нису потребне велике интервенције на уређењу ових целина, али је неопходно 

њихово боље прилагођавање свакодневној употреби локалног становништва. Потребно је 

ново уређење јавних простора (зелених и простора за рекреацију, игру деце) и 

трансформација садашње круте саобраћајне шеме прилагођене колском саобраћају у 

корист пешачких комуникација. Трасе пешачких комуникација је потребно разрадити 

како би се обезбедио њихов континуитет и формирала мрежа пешачких саобраћајница са 

минималним укрштањем са колским саобраћајницама, у циљу безбедности корисника и 

дању и ноћу. Елементи које је потребно планирати у циљу постизања оваквог режима су 

дати у пододељку 9.6.1. 

Постоји мали број нових зона које су планиране за овакву изградњу, а чине их пре 

свега делови Мишелука, Новог насеља и зоне Југовићева. Блокови слободностојећих 

објеката подразумевају слободнији и флексибилнији приступ обликовању целина и 

објеката, па посебне смернице за обликовање простора нису потребне. У оквиру ових 

зона, је могуће остварити висок квалитет урбаног становања у вишепородичним објектима 

уз могућност корекције недостатака који су уочени у реализованим целинама пре свега 

Лимана и Новог насеља. 
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 Зона блокова породичног становања 

 Зоне намењене породичном становању се у највећој мери односе на подручје 

периферије и бачке и сремске стране града. Друге зоне породичног становања су настале 

махом бесправном градњом  на периферији града, током 90- их година. Породично 

становање је у најмањој мери заступљено у центру и ширем центру града, па би постојеће 

квалитетне зоне требало задржати у овој намени. Смернице архитектонског обликовања за 

ове објекте није могуће прецизно утврдити јер зависе од више променљивих фактора
34

. 

Приликом израде планских докумената за ове зоне (планови генералне и/ или детаљне 

регулације) могуће је детаљно разрадити услове за обликовање простора и (породичних) 

објеката у овим зонама.  

 

Породично становање на периферији 

Од изузетног значаја је препознавање и уређење јавних простора у насељима на 

периферији града, без обзира на период и начин настанка или положај у граду. Њихов брз 

и спонтан начин настанка није оставио могућност за планирање јавних простора. Планови 

детаљне регулације који су уследили након првог таласа изградње ових насеља су у неким 

случајевима успели да обезбеде неке јавне просторе. У наредном периоду је неопходно 

њихово уређење што ће делимично побољшати укупну слику насеља и поспешити 

стварање њиховог идентитета. 

 

 Зона блокова ексклузивног становања 

Ове зоне су задржале своју ексклузивност и остале су привлачне за породично 

становање у релативној близини центра Новог Сада па их у наредном периоду треба 

сачувати и планирати искључиво у намени породичног становања уз могуће очување 

постојеће архитектуре, степена заузетости на парцели, али пре свега амбијента које чини 

градске виле ексклузивне архитектуре са значајним присуством зеленила (у оквиру јавних 

и осталих површина). 

 

 Како би се обезбедила разноврсност урбанистичког и архитектонског обликовања, 

потребно је размотрити комбиновање више различитих начина изградње блокова. 

Најдинамичније може бити обликовање објеката у блоковима у прекинутом низу или 

блоковима мешовите изградње. Ипак, неопходно је дефинисати минимална растојања 

између два модела изградње, па је у тој зони могуће планирати сервисну саобраћајницу, 

паркинге, зелене и просторе за рекреацију. Посебно је значајно утврдити растојања између 

зона објеката породичног и вишепородичног становања високе спратности. 

 

9.6. Јавни градски простори 

 Подразумевају неизграђене просторе: улице, тргове, зелене просторе 

9.6.1. Улице 

 Обликовање простора 

                                                 
34

 Разнородних потреба инвеститора и других економских, социолошких и културолошких и других 

параметара 
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Обликовање простора улице треба да се базира на пешачкој размери доживљаја 

простора, па пешачка „употреба“ улице треба да буде водећи принцип у обликовању 

објеката и простора улица, према принципима у одељку 8.2.2. Како улице чине највећи 

део јавних простора Новог Сада њиховом обликовању се мора посветити највећа пажња. 

 Саобраћајне површине 

По својој функцији инфраструктурног коридора, саобраћајнице обављају значајну 

функцију у урбаном систему али управо зато су важан елемент урбаног обликовања. Ипак, 

велике саобраћајне комуникације су значајне просторне препреке квалитетном 

функционалном и обликовном повезивању различитих делова једне целине и више целина 

међусобно. У целинама са одређеним наменама које захтевају одређене просторне или 

обликовне услове треба да имају предност у односу на функцију саобраћаја, не 

угрожавајући проток саобраћаја. Управо је балансирање тих међусобних потреба у оквиру 

одређене намене и ограничених просторних капацитета један од услова одрживог 

урбанистичког планирања. 

 Пешачке комуникације 

Како би се утврдио интензитет пешачких комуникација у граду, неопходно је 

урадити анализу пешачких токова и на основу категоризације токова утврдити правила 

за планирање и пројектовање пешачких површина. Категоризација улица би требала да 

садржи улице у којима је:  

- доминантан колски саобраћај,  

- једнако заступљен колски и пешачки саобраћај,  

- доминантан пешачки саобраћај и  

- улице у зони историјског наслеђа. 

Саобраћајнице у којима пешачки саобраћај има једнако или доминантно учешће у 

комуникацији треба да резултира: 

- планирањем довољне ширине пешачке саобраћајнице према фреквенцији 

пешачких токова и у складу са анализом
35

 прилагодити постојеће пешачке комуникације,  

- планском остваривању континуитета пешачких токова кроз све просторе, 

односно остварити мрежу пешачких токова које чине тротоари, пасажи и друге пешачке 

саобраћајнице. Оваква мрежа треба да буде јединствено просторно и партерно обликована 

и уређена,  

- увођењем нових елемената који ће омогућити константан ток и безбедно 

кретање свих категорија пешака, треба да омогуће: пешачке прелазе и комуникације без 

архитектонских баријера, примену пешачких прелаза „у нивоу“ код саобраћајница 

интензивнијих пешачких комуникација, ознаке у партеру за слепе особе (само уз пешачки 

прелаз), обликовно усагласити начин поплочања у оквиру једне целине или везе између 

два јавна простора. 

 Паркирање 

Приликом ревитализације или реконструкције одређеног простора у блоковима 

ивичне изградње, у циљу формирања јавног простора, потребно је размотрити 

                                                 
35

 Анализа пешачких токова треба да утврди основне правце и интензитет пешачког саобраћаја у граду. У 

односу на те потребе, неопходно је омогућити већи проток и бољу безбедност пешачких комуникација. 
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редефинисање начина паркирања. Променом попречног у подужни систем у одређеним 

сегментима, ослободила би се одређена површина за формирање јавног простора, 

озелењавање и друге садржаје. У одређеним зонама града, потребно је размотрити 

могућност да се јавни простор потпуно ослободи од намена паркирања након реализације 

јавне или стамбене гараже у непосредној близини (Трифковићев трг, простор између 

Булевара Ослобођења и Улице Огњена Прице, Трг галерија...). 

Приликом планирања нових блокова свих типова изградње или приликом коначног 

формирања започетих блокова и јавних простора око њих, потребно је предвидети начин 

паркирања у унутрашњости блока и одвојити места за зелене површине и појединачне 

саднице. Потребно је такође дефинисати јасну просторну заступљеност зелених 

површина, мирујућег саобраћаја (паркинга и гаража) које треба груписати уз међусобне 

границе парцела. 

 

Слика број 8: попречно и подужно паркирање у оквиру исте регулације улице 

Изградња паркинг гаража је неопходна како би се задовољиле потребе за 

паркирањем у одређеном делу града где постојећа изграђеност простора не дозвољава 

другачије решавање мирујућег саобраћаја. Паркинг гараже могу бити вишеспратни 

објекти чије је обликовање посебно значајно због њихове специфичне намене и величине 

објекта без потребе за природним осветљењем и проветравањем. Обликовање јавних 

гаража зато треба да буде дефинисано у складу са непосредним окружењем и значајем 

положаја јавног простора. 

 Формирање попречног профила улица зависи од више параметара који су 

одредили услове за формирање препуста. Ови услови не могу бити примењени за 

формирање регулационе основе Новог Сада јер је она већ утврђена (досадашњом 

реализацијом простора и планском документацијом), него је смерница за дефинисање 

ограничења формирања препуста у зонама поправке и реконструкције. 

  

Слика број 9: могући попречни профил улице 
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9.6.2. Тргови 

 Тргови, скверови и други простори су најчешће везани за традиционално 

обликовање урбаног простора. Осим у старом градском језгру, тргови постоје у зонама 

блокова изградње у непрекинутом низу насталим између два светска рата (Мали Лиман) и 

деловима Новог насеља (обликованих под утицајем постмодерног урбанизма током 1980- 

их година).  

 Ипак постоје простори који имају потенцијал да постану мали „тачкасти“ градски 

простори чије би уређење значајно допринело обликовању града, подигло атрактивност и 

урбанитет простора, послужило као просторни репер, али и допринело квалитету живота 

тог дела града.  

Неким плановима детаљне регулације планирани су тргови и скверови па је у 

процесу реализације планског решења неопходно обратити пажњу на њихово уређење и 

обликовање, односно прецизно утврдити услове за обликовање објеката који ће у највећој 

мери утврдити карактер тих простора. 

Како су остали градски простори махом већ плански дефинисане или реализоване 

целине, могућности за планирање нових тргова и других јавних простора су ограничене. 

Зато је неопходно препознати просторе који имају потенцијале за окупљање и детаљније 

уређење и предложити њихову ревитализацију у мале (тачкасте) јавне просторе. Значајну 

улогу у оживљавању ових простора може имати „уметност у јавном простору“ као што су 

скулптуре, мурали и друге уметничке инсталације. Посебно је важно размотрити 

могућност за уређење делова ширег центра, појединих насеља (Лимани, Ново Насеље, 

Детелинара) и насеља на периферији (Клиса, Видовданско насеље, Телеп, Адице, …). 

  

9.6.3. Просторни репери 

 За обликовање простора града важно је присуство репера и њихов равномеран 

просторни распоред. Изградња нових репера у зонама реконструкције је пожељна али је 

потребно размотрити њихов број и избор локације. За већ формиране блокове, обликовање 

репера је могуће постићи посебним обликовним елементима за планиране објекте. На 

важнијим саобраћајницама (магистрале, главне саобраћајнице и саобраћајнице) посебно у 

зонама које нису изграђене (Булевар Европе), потребно је планирати висинске репере.  

 

9.6.4. Међусобно повезивање целина 

Добро обликован јавни градски простор могуће је сагледати само ако је то 

обликовање спроведено консеквентно у одређеном простору (на нивоу целог града, 

одређене групе целина, унутар једне целине, појединачног простора). Утисак добро 

обликованог градског простора значајно зависи од међусобног повезивања појединачних 

простора, па је и тим „везним“ елементима потребно посветити пажњу. 

Везе између простора могу бити: 

- Функционалне и  

- просторно- физичке (просторне и визуелне везе појединачних целина), 
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Без обзира на своје функционалне и физичке карактеристике и међусобне односе, 

све ове целине су повезане у јединствену урбанистичко- архитектонску структуру града 

Новог Сада. 

Како би се створиле међусобне везе, потребно је сагледати значај (функционални, 

обликовни, просторни), структуру, облик и карактер свих урбанистичких елемената који 

чине једну целину. Претпоставка добро повезаних градских простора и целина је могуће 

сагледати пре свега кроз међусобно функционално повезивање, кроз повезивање у оквиру 

исте функције (различите врсте центара, различити типови становања, различити нивои и 

типови зелених простора) или између различитих функционалних зона (центри- 

становање, становање- зелени простори- рекреација и друго). 

Како би се оствариле добро обликоване везе између појединачних целина и, до 

неке мере неутралисали негативни утицаји других функција (саобраћај, радне зоне...), 

потребно је размотрити различите начине и елементе обликовања на различитим 

просторним нивоима. Елементи који ће чинити ове везе представљају различита 

морфологија изграђених простора (урбани блокови) и неизграђених простора (тргови, 

скверови, зелени простори и други) који су међусобно повезани линијским елементима 

(саобраћајнице, улице, пешачки пролази и другом). Такав амалгам наведених 

урбанистичких елемената oбогатиће урбану структуру одређене градске целине и града 

уопште.  

За уједначено обликовање града, као целине и свих његових појединачних 

саставних делова, потребно је разрадити шеме јавних градских простора и дефинисати 

услове и елементе за њихово обликовање. У зависности од преовлађујуће намене и 

постојећих и планираних простора потребно је дефинисати обликовне елементе и 

утврдити их према нивоу детаљности плана. Обликовни елементи који подразумевају 

обликовање (елемената) простора и архитектонских елемената објеката, третман и 

уређења партера (избор материјала и начина поплочања…), расвете јавног простора, план 

озелењавања простора, распоред мобилијара и других елемената у простору, су неки од 

елемената који треба да имају улогу посебно у плановима детаљне регулације
36

, а у складу 

са чланом број 28. 

Успешно функционално повезивање различитих урбаних функција је суштина 

избалансираног одрживог урбанистичког планирања. Формирање мреже има за циљ да се 

појединачни јавни простори повежу на нивоу целог града, како би њихове међусобне везе 

јавне просторе Новог Сада учиниле погоднијим за свакодневни живот, а простор града 

атрактивнијим, боље уређеним што би помогло развијању осећаја идентитета 

(привржености) локалног становништва свом непосредном окружењу.  

 

9.6.5. Конкурси 

Обавезно је расписивање урбанистичког и урбанистичко- архитектонског конкурса 

на следећим локацијама: 

                                                 
36

 Тема обликовања целина и објеката је могуће дефинисати и Плановима генералне регулације јер је њихов 

обавезан садржај правила уређења и правила грађења по зонама и целинама (члан број 26. 9 алинеја, Закона 

о планирању и изградњи) 
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- Три независна конкурса
37

 на западној страни Булевара Европе према Новом насељу 

(могући су само архитектонски конкурси за неке локације), 

- Угао булевара Европе и Улице цара Душана, 

- Угао Улице цара Душана и Булевар цара Лазара, 

- Блок уз Улицу Иве Андрића (између Лимана IV и Tелепа), 

- Блок уз нови мост у продужетку Булевара Европе на Телепу, 

- Део блока између улица Слободана Бајића и Хаџи Рувимове 

- Угао Булевара краља Петра I и Руменачке улице, 

- Пословна зона уз Радничку улицу и Кеј жртава рације 

- Уређење Николајевске порте, 

 

Препорука расписивања конкурса 

Закључком градског већа Града Новог Сада са 72. седнице одржане 01.10.2010. 

године препоручује се јавним и јавним комуналним предузећима да у случају када се  

реализација објеката финансира из буџета Града, препоручује расписивање 

архитектонско- урбанистичког конкурса. 

Конкурсе је могуће расписати за све значајније зоне или објекте независно од 

намене. Једини критеријум који треба задовољити је потреба за квалитетним обликовањем 

простора и објеката. 

       
Слика број 10: конкурсни рад и реализација 
 

9.6. Обликовање објеката 

 

 Обликовање објеката је потребно устројити тако да буду у складу са 

урбанистичким параметрима примењеним за обликовање целина. Студија обликовања је 

дефинисала зоне Новог Сада према доминантним наменама за које ће се одредити опште 

или детаљне смернице обликовања. Обликовање објеката је повезано са наведеним 

целинама па су и смернице за њихово обликовање дефинисане на истом нивоу 

детаљности. 

                                                 
37

 урбанистичко- архитектонски конкурс за подручје Старе ложионице је неопходно преиспитивање 

обухвата плана укључивањем свих објеката који чине заштићен комплекс Старе ложионице 
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Претходни период је обележила масовна изградња и вишепородичних и 

породичних стамбених објеката. Зоне вишепородичних објеката карактерише изградња на 

парцели у непрекинутом низу (блокови ивичне изградње), а зоне породичног становања  

карактерише изградња слободностојећих објеката. 

Обликовање савремених вишеспратних објеката ивичне изградње (стамбени, 

стамбено- пословни и пословни) углавном карактерише манир пројектовања кубичних 

форми и сведених линија, са обавезно равним или крововима малог нагиба. Зато би 

основни и елементи обликовања објеката требали да буду усклађени са новим 

пројектантским трендом. Обликовање објеката породичног становања није могуће 

прецизно утврдити јер зависе од више различитих параметара што је потребно утврдити 

правилима обликовања у оквиру плана који уређује урбанистички развој сваке 

појединачне целине. 

Основне елементе објеката би требало дефинисати примењивати на следећи начин: 

 

Подрум- етажа која се налази потпуно испод нивелете главне саобраћајнице према 

којој је објекат оријентисан; 

 

Сутерен- етажа која је делом изнад коте главне саобраћајнице према којој је 

објекат оријентисан, али тако да кота приземља не буде виша од 1,20 m; 

 

Приземна етажа- прва етажа објекта која се налази изнад коте терена. Висина 

приземља у односу на коту улице је 0,2 m ако је намена приземља пословна или трговачка, 

односно 1,2 m. Висина пасажа је 4 m а оптимална ширина је 3,5 m. Приземље повећане 

висине подразумева приземља објеката који због технолошког процеса производње 

(објекти у радној зони или зони пословања на улазним правцима) или планиране галерије 

у оквиру простора приземља морају имати повишену чисту висину; 

 

Галерија- је део етаже изнад простора приземља са којим је просторно и 

функционално повезан. Подна површина галерије је мања него она код приземне етаже, а 

мора бити повучена за један конструктивни растер у односу на улични фронт. Висина 

галерије је максимално 2,5 m; 

 

Мезанин- је посебна етажа изнад приземља која је исте или сродне намене 

приземља. 

 

Поткровље- простор испод кровне равни косог крова у намени становања, 

пословања и других намена.  

Промена намена тавана у поткровље треба да буде без промене нагиба кровних 

равни постојећег објекта. 

Постојећи начин формирања поткровља произилази из услова о назитку од 1,60 m 

рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке почетка кровне косине, која може да се 

формира и као пуна етажа ако се повуче у односу на грађевинску линију.  
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Начин формирања поткровља у зонама реконструкције: 

Објекат има раван или кров плитког нагиба 

У низу објеката који је делимично изграђен потребно је планирати објекте који 

новим начином формирања мењају досадашњу дефиницију спратности објекта. Спратност 

објекта се дефинише са повученом последњом етажом која мора бити повучена за један 

конструктивни растер од грађевинске линије. У пракси би значило да објекат спратности 

П+4+Пк, по новом правилу има спратност П+5(6) при чему је 6 етажа повучена за један 

конструктивни растер у односу на уличну и дворишну фасаду.  

Терасе које се могу формирати у разлици повучене етаже и нижих етажа морају 

бити у форми (намени) равног крова када је улична фасада објекта оријентисана према 

важнијим градским саобраћајницама (магистрале, главне саобраћајнице и саобраћајнице). 

Дворишне фасаде могу увек бити у функцији кровне терасе без могућности наткривања 

више од 50% површине терасе. 

Објекат има коси кров 

Објекти који се планирају са косим кровом формирају нагиб кровне равни (30- 33°) 

одмах након последње етаже, без назитка. У пракси би значило да објекат спратности 

П+4+Пк (са назитком) би био еквивалентан објекту П+5+Пк (без назитка).  

У поткровљу је могуће формирати користан простор (без кровних баџа).  

 

Слика број 11: нов начин обликовања поткровља, са упоредним приказом постојећег 

обликовања (испрекидано црвеном бојом) 

 

Таван- простор испод кровне равни косог крова или крова малог нагиба који нема 

посебно одређену намену; 

 

Обликовне елементе као што су акценти на углу, лође/ балкони/ терасе, фасадни 

елементи, кровне баџе, материјали и боје треба примењивати селективно и пажљиво у 

односу на непосредно окружење, попречни профил улице, на конкретне природне услове, 

услове за паркирање возила… 

У улицама где није могуће формирање препуста могуће је формирање лођа и 

француских балкона. 

Обликовање објеката фасадним елементима је могуће у виду препуста до 0,3 m.  
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Кровне баџе нису дозвољене на кровним равнима које су оријентисане на јавне површине. 

Могуће је формирати кровне баџе на равнима према унутрашњости парцеле (дворишту) 

тако да заузимају максимално 50% кровне површине. 

 

 Материјали и боје 

Избор материјала би требао да буде селективан у односу на планом утврђене 

карактеристике (идентитета) сваке појединачне целине. 

Избор боја би требало утврдити тон- картом, а избор боја свести на једну боју са 

највише две нијансе
38

. Боје се могу утврдити и конкретно за појединачне локације, јер би 

се обликовањем фасаде и избором боја могао унапредити квалитет постојећег простора и 

дела града. 
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