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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  

СПОРТСКЕ ХАЛЕ У КОМПЛЕКСУ УНИВЕРЗИТЕТА „EDUCONS”  

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 

 
 

1. УВОД 

 

1.1. Правни и плански основ 

 

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије'', бр. 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – 

УС, 132/14 и 145/14) начин израде урбанистичког пројекта утврђен је члановима 

закона бр. 60, 61, 62, 63 и 64. 

              Према Генералном плану града Новог Сада до 2021. године – пречишћен 

текст („Службени лист Града Новог Сада”, број 39/06) (у даљем тексту – Генерални 

план) простор обухваћен урбанистичким пројектом је намењен за општеградски 

центар. Основ за реализацију обухваћеног простора је план генералне регулације. 

             Планом генералне регулације Сремске Каменице са окружењем („Службени 

лист Града Новог Сада”, број 32/13), на предметном простору се предвиђа 

универзитетски комплекс. Условљава се израда урбанистичког пројекта у складу са 

параметрима датим планом.  

          Урбанистичким пројектом се дефинише садржај комплекса, положај и 

димензије објекта, партерно и хортикултурно уређење слободних површина 

комплекса, обезбеђење приступа и потребног простора за паркирање, као и услови за 

прикључење на инфраструктуру. 

 

1.2. Извод из Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем 

(„Службени лист Града Новог Сада”, број 32/13) 

У плану генералне регулације у одељку ''10. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у 

пододељку ''10.1.1. Шири центар Сремске Каменице са приобаљем'',  дефинисано је 

следеће: 

 „ Универзитетски комплекс 

Постојећи комплекс приватног Универзитета EDUCONS, у чијем се саставу 

налазе: Факултет за услужни бизнис (ФАБУС), Факултет пословне економије, 

Факултет заштите животне средине и Академија класичног сликарства Нови Сад, 

налази се уз северни део Улице војводе Путника. 

Комплекс заузима површину од 0,34 ha. Планира се проширење комплекса ка 

североистоку простора, за 0,27 ha, тако да укупна површина комплекса износи               

0,61 ha. 

На планираном проширењу комплекса планира се спортска хала са пратећим 

садржајима, са следећим усмеравајућим параметрима: 

 Максимална заузетост простора на коме се планира проширење износи 50 %. 

 Спортска хала се димензионише према терену за рукомет. 
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 Висина хале је око 8 m, с тим да је минимална светла висина 7 m (мерено од 

подлоге за игру), а пратећи садржаји се уклапају у корпус хале. 

 Обезбедити довољну удаљеност објеката од границе парцеле према падини, с 

обзиром да је на одсеку са значајном висинском разликом и да се налази уз 

границу активног клизишта. 

 Пре коришћења терена за изградњу планираног објекта, потребно је извести 

детаљна истраживања терена (геомеханичка истраживања на парцели) у циљу 

утврђивања начина изградње и услова експлоатације објекта, с обзиром да се у 

непосредној околини налази активно клизиште. 

 На парцели универзитетског комплекса успоставити право службености 

бициклистичког и пешачког пролаза у корист града Новог Сада, на правцу од 

Улице војводе Путника ка јавном пролазу који води у Каменички парк. 

 Планира се објекат савременог архитектонског израза, са фасадама подједнако 

атрактивно и репрезентативно обликованим, с обзиром да је објекат сагледив са 

свих страна.” 

 

        У плану генералне регулације у одељку „10.3 ПOСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 

ИЗГРАДЊУ “, дефинисано је следеће:  

        „Режим 5 (нестабилне падине и умирена клизишта) - долина Каменичког 

потока, делови простора КИП, делови простора Чардак и део старог центра:“ 

  „-  за објекте у Улици војводе Путника, који су изван зоне клизишта, али су 

потенцијално угрожени, такође је обавезно спровођење геомеханичких 

истраживања.“ 

 

1.3. Опис границе урбанистичког пројекта 

Урбанистичким пројектом је обухваћена цела парцела број 4259/6 у 

Катастарској општини Сремска Каменица.  

Површина грађевинског подручја обухваћеног урбанистичким пројектом је 

0,61 ha. Површина планираног проширења комплекса износи 0,27 ha. 

 

2. ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

2.1. Намена и карактер простора 

             Простор који је предмет Урбанистичког пројекта налази се у јужном делу 

града Новог Сада, на уласку у Сремску Каменицу из правца Новог Сада, уз градску 

магистралу  - регулацију Улице војводе Путника, а дефинисан је границом парцеле 

број 4259/6 у К.О. Сремска Каменица. 

           На југозападном делу парцеле обухваћене урбанистичким пројектом налазе се 

изведени објекти универзитетског комплекса спратности П+1+Пк и По+П+1+Пк који 

се задржавају у постојећем габариту, док североисточни део парцеле представља 

планирано проширење комплекса и неизграђено је грађевинско земљиште.  

           У непосредном окружењу комплекса налазе се јавне површине регулације 

Улице војводе Путника са јужне стране планираног комплекса, Каменички парк са 
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северне стране, станица за снабдевање горивом са југозападне стране и јавна зелена 

површина са североисточне стране комплекса. Са јужне стране планираног 

комплекса, уз јужну регулацију Улице војводе Путника, налазе се делимично 

реализоване парцеле намењене општеградском центру, јавном паркингу и 

површинама за рекреацију. 

           На простору планираног проширења комплекса планира се изградња објекта 

спортске хале који се састоји од простора  хале спратности ВП (спортски терен са 

трибином) и простора са пратећим садржајима спратности Су+П+1 у функцији хале 

(улаз, централни хол, свлачионице, санитарне, техничке просторије и др.). 

          Предметном простору је омогућен колско-пешачки прилаз са јужне стране из  

Улице војводе Путника. Прилаз простору је омогућен и са северне стране парцеле 

путем бициклистичког и пешачког јавног пролаза из Каменичког парка. На парцели 

се успоставља право службености бициклистичког и пешачког пролаза у корист 

града Новог Сада, на правцу од Улице војводе Путника ка јавном пролазу који води у 

Каменички парк. 

          На основу геомеханичких истраживања Елабората о геомеханичким условима 

изградње спортске хале, дефинисана је диспозиција хале уз Улицу војводе Путника, 

док су два реда паркинга и саобраћајница смештени до стрмих нестабилних одсека 

на падини. Наведене нестабилности и процеси ће и у будућности трајати до коначне 

санације нестабилних падинских делова уз Дунав, те је оваквом диспозицијом 

објекта остављен заштитни појас између хале и стрмих лесних одсека за потребе 

евентуалних будућих интервенција. 

          Простор планираног проширења чини неуређено и неизграђено земљиште, 

делимично насуто за 30cm у односу на окружење, застртo туцаником са групама 

средњег и високог растиња на источној страни.  

 

2.2. Услови за уређење и изградњу објекта 

            Објекат спортске хале у комплексу универзитета „Educons” чине хала и део 

објекта са пратећим садржајима. Ове целине повезане су на етажи приземља.  Хала је 

предвиђена у југозападном делу објекта у правцу низа постојећих објеката 

комплекса,  док се простор са пратећим садржајима планира у североисточном делу 

објекта, у правцу уласка у Сремску Каменицу из правца Новог Сада. 

          Део објекта са  халом  је спратности ВП, са висином венца од 8,60 m. Хала за 

спортске садржаје поседује један централни терен за рукомет, одбојку или кошарку. 

Главни улаз у халу је предвиђен из североисточног дела објекта путем централног 

хола, док се два споредна улаза предвиђају наспрамно са северозападне стране 

објекта, из правца Каменичког парка, и са југоисточне стране објекта. Кров дела 

објекта са халом је четвороводан, благог нагиба. 

          Простор објекта са пратећим садржајима је спратности Су+П+1, са 

максималном висином од 8,61 m. Етаже овог дела објекта су повезане вертикалним 

комуникацијама: степеништем и лифтом. На етажи приземља се налази  главни улаз, 

централни хол, свлачионице и санитарни чворови. Етажа сутерена садржи техничке 

просторије,  док се на првом спрату налази клуб.  Кров овог дела објекта је раван. 
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          С обзиром да се у непосредној околини налази активно клизиште, начин 

изградње и услови експлоатације објекта утврђени су Елаборатом о геомеханичким 

условима изградње спортске хале на катастарској парцели број 4259/6 у Сремској 

Каменици (израђеном од стране Факултета техничких наука Нови Сад, Департман за 

грађевинарство и геодезију) број 01-192/2, из јануара 2016. године који је саставни 

део пројекта. 

         Индекс заузетости износи 37,08 %, индекс изграђености 0,74, а учешће 

озелењених површина на проширењу комплекса износи 6,85 %, док је на целом 

комплексу индекс заузетости 36,26 %, индекс изграђености 0,93 и учешће 

озелењених површина 11,64 %. 

        Положај планираног објекта спортске хале дефинисан је на графичком приказу 

број 4 „Ситуациони приказ урбанистичког решења са планом саобраћаја, регулације 

и нивелације” у размери 1:500. 

 

2.3. Услови за уређење слободних и зелених површина 

             У оквиру комплекса универзитета „Educons” планирају се саобраћајне 

површине: коловоз, противпожарни пут (са платоима за ватрогасна возила), паркинзи 

за аутомобиле, саобраћајна површина са правом службености бициклистичког и 

пешачког пролаза у корист града Новог Сада, пешачке комуникације, и озелењене 

површине.  

          Колско-пешачки приступ проширењу комплекса за кориснике  и запослене у 

спортској хали планира се из Улице војводе Путника. Са североисточне стране 

комплексу се приступа бициклистичком и пешачком саобраћајницом из Каменичког 

парка. Уз објекат спортске хале, са северне стране, планиран је паркинг за кориснике 

и запослене, са укупно 28 паркинг-места, од којих 2 паркинг-места за особе са 

посебним потребама. Са јужне стране предвиђен је главни улаз у објекат спортске 

хале са помоћним садржајима.  

         Пешачке комуникације уз објекат се планирају тако да обезбеде несметан 

прилаз корисницима и запосленима. Приликом уређивања свих пешачких 

комуникација применом одговарајућих техничких решења олакшати оријентисање и 

кретање слабовидим, слепим и осталим лицима са посебним потребама. 

Нивелационо-регулационим решењима омогућити несметано хоризонтално и 

вертикално кретање лица са посебним потребама. Приступе објекту и најмање један 

улаз пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 

22/15). 

       Противпожарним путем који обилази око објекта омогућава се једносмерни 

кружни ток саобраћаја. На овим саобраћајницама планирани су платои за ватрогасна 

возила који се изграђују тако да могу да приме оптерећење од стопе ватрогасног 

возила (10t на 0,1m²), минималне ширине 5,5 m и минималне дужине платоа 15 m. 

Карактер уређења зелених површина око објеката је пре свега естетско-

декоративни, као и санитарно-хигијенски. Због велике фреквентности коришћења 
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објекта, већи део површина покрива се плочама или другим материјалом велике 

трајности. Постојање биљака ограничено је величином слободног простора, па се 

додатно дрвеће и жбуње сади у посебним посудама – жардинијерама различитих 

димензија и материјала како би се надоместио недостатак зелених површина. Такође, 

жардинијерама се врши спречавање приступа другим возилима на приступном путу 

за ватрогасна возила уз објекат. Запремина жардинијера према правилнику о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, 

бр. 8/95) дозвољава жардинијере масе од 60 kg до 100 kg.  

 Травњаци се подижу на релативно ограниченом простору и најчешће служе 

само као визуелна подлога за садњу појединих декоративних жбунастих или цветних 

врста. На поплочаном простору потребно је направити рупе за лишћарске саднице, 

док је фасаду пожељно оплеменити пузавицама. 

         Паркинг просторе за путничке аутомобиле потребно је покрити крошњама 

високог листопадног дрвећа (липа, јавор, кугласти багрем...). 

         Реализација планираног објекта условљава се стварањем услова за прихват воде 

у складу са условима из  Елабората о геомеханичким условима изградње спортске 

хале на катастарској парцели број 4259/6 у Сремској Каменици. 

         Концепција уређења слободних површина и озелењавања простора је приказана 

на графичком приказу број 6 „Функционале целине објекта, партерно решење и план 

озелењавања” у размери 1:500. 
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2.4. Нумерички показатељи 

 

Табела 1: Нумерички показатељи за проширење комплекса универзитета 

  

површина 

(m²) 

заузетост 

(%) 

ОБЈЕКАТ     

спортска хала са пратећим садржајима ВП, Су+П+1 

 
  

укупно: 988,08 37,08% 

ОЗЕЛЕЊЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 
  

укупно: 182,43 6,85% 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

 
  

коловоз 164,62   

противпожарни пут 594,50   

паркинг за аутомобиле 349,14   

паркинг за бицикле 8,00 
 саобраћајна површина са правом службености 

бициклистичког и пешачког пролаза у корист града Новог 

Сада 98,34   

пешачке комуникације 279,45   

   укупно: 1.494,05 56,07% 

   ПОВРШИНА ПРОШИРЕЊА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ 

КОМПЛЕКСА „Educons” 
2.664,56 100% 

ПОВРШИНА ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ УРБАНИСТИЧКИМ 

ПРОЈЕКТОМ 
6.100,00   
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Табела 2: Нумерички показатељи за комплекс универзитета 

  

површина 

(m²) 

заузетост 

(%) 

ОБЈЕКТИ     

постојећи објекат  П+1+Пк 640,00   

постојећи објекат  По+П+1+Пк 584,00 

 спортска хала са пратећим садржајима ВП, Су+П+1 988,08 

 укупно: 2.212,08 36,26% 

ОЗЕЛЕЊЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 
  

укупно: 709,99 11,64% 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

 
  

коловоз 928,64   

противпожарни пут 594,50   

паркинг за аутомобиле 679,20   

паркинг за бицикле 8,00 
 саобраћајна површина са правом службености 

бициклистичког и пешачког пролаза у корист града Новог 

Сада 98,34   

пешачке комуникације 852,25   

   укупно: 3.179,93 52,10% 

   ПОВРШИНА ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ УРБАНИСТИЧКИМ 

ПРОЈЕКТОМ 
6.100,00 100%  

 

 

2.5. Технички опис објеката са освртом на идејно решење 

             Идејно решење спортске хале у комплексу универзитета  „Educons” је 

израдио „Studio I”,  биро за пројектовање и инжењеринг Нови Сад. Одговорни 

пројектант архитектуре је Милан С. Ковачевић, дипл. инж. арх. 

 

2.5.1. Планирани објекти 

Спортска хала 

           Планирани објекат спортске хале се састоји из простора  хале спратности ВП и 

простора са пратећим садржајима спратности Су+П+1 у функцији хале. 

           Простор хале садржи један централни терен предвиђен за рукомет, кошарку 

или одбојку. Корисна висина хале је постављена на 7,80 m од подлоге за игру. У 

оквиру спортске хале предвиђен је један ред монтажно-демонтажне трибине.  У хали 

је предвиђено окупљање до 70 лица, од тога 20 на терену и 50 на трибини. Хала је 

затвореног типа, само за потребе Универзитета  „Educons”. Постоје два споредна 

улаза у халу са северозападне и југоисточне стране објекта. 

            Део објекта на североисточној страни  је организован и обликован за потребе 

главног улаза у објекат и пратећих садржаја. Кроз ветробран у приземљу објекта се 
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улази у централни хол из којег се приступа хали, предпростору свлачионица и 

санитарним чворовима за посетиоце (мушки, женски и за особе са инвалидитетом).  

           Приступ етажи сутерена је омогућен путем лифта и степеништа из централног 

хола приземља. У сутрену су пројектоване техничке просторије (подстаница и лифт 

кућица). 

          На етажи спрата је предвиђен простор клуба за окупљање пре и након 

спортских активности, простор за чекање и одмор. Предвиђени капацитет клуба је 50 

лица. Спрату се приступа преко степеништа и лифта из централног хола. 

           Објекат је пројектован у систему скелетне армирано-бетонске конструкције. 

Хала има распон од 25,55 m са 30,45 m са кровном конструкцијом од челичних 

решеткастих носача и кровом благог нагиба, кровни покривач су сендвич кровни 

панели. Конструкција дела објекта са пратећим садржајима је армирано-бетонска са 

пуном армирано-бетонском плочом од 25cm  као међуспратном конструкцијом.  Кров 

је раван, са предвиђеним излазом на кров и непроходном кровном површином. 

          Фундирање објекта предвиђено је путем темеља самаца у делу објекта са 

халом, док је фундирање дела објекта са помоћним садржајима помоћу пуне 

армирано-бетонске плоче. 

          Висина дела објекта са халом је 10,11 m на слемену, са висином кровног венца 

од 8,60 m, светла висина хале је 7,80 m. Висина дела објекта са помоћним садржајима 

је  8,61 m, спратна висина сутерена је 3,00 m, приземља  је 5,20 m, а спрата је 3,16 m. 

          Спољни зидови хале су пројектовани од Ytong блокова дебљине 25 и 30cm, са 

термоизолацијом од профилисаног стиропора са имитацијом фасадне опеке,  док је 

фасада дела објекта са помоћним садржајима обложена пластифицираним 

профилисаним лимом, који се преко подконструкције ослања на носеће елементе. 

Фасадни отвори су затворени алуминијумском столаријом и застакљени 

термоизолационим стаклом. Улазна врата су изведена од алуминијумске браварије и 

застакљена термоизолационим стаклом. Сви олуци и сва потребна опшивања су 

изведена од пластифицираног лима. 

         Унутрашњи зидови дела објекта са помоћним садржајима су од клима блокова и 

гипскартонских плоча,  дебљине зависно од од простора у ком се налазе, техничких 

препорука произвођача и потребе задовољења функционалних потреба и 

одговарајућих прописа и стандарда. Подови улазног хола, ходника, остава, 

санитарних чворова, гардероба, свлачионица и помоћних просторија су од 

керамичких плочица, док су подови хале од тарафлекса. Унутрашња столарија је 

стандардна дрвена, са дуплошперованим крилима и бојена.  За просторије које 

немају природно осветљење и проветравање (у случају неких санитарних чворова и  

свлачионица), обезбеђено је вештачко преко вентилационих канала. 

 

2.6. Услови за несметано кретање лица са посебним потребама 

           У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања 

и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15), и 

другим важећим прописима из ове области, потребно је обезбедити услове за 



9 

 

несметано и безбедно кретање свих корисника објекта спортске хале у комплексу 

универзитета „Educons”, као и особа са отежаним кретањем и особа са посебним 

потреба, на следећи начин: 

 на свим пешачким комуникацијама неутралисати висинску разлику између 

површина; 

 на свим пешачким комуникацијама где постоје денивалације и друге 

архитектонске препреке, нагласити визуелне и тактилне промене у кретању и 

додатно их обезбедити; 

  у објекту обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту приземља 

спољним или унутрашњим рампама минималне ширине 90 cm и нагиба од 1:20 

(5 %) до 1:12 (8,3 %). 

 

2.7. Заштита од елементарних непогода и других несрећа 

  Мере заштите од елементарних непогода 

             У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при 

њиховом пројектовању и извођењу потребно је узети у обзир меродавне параметре, 

који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина 

атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, 

висина подземних вода и сл.). 

            Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за 

спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у 

случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе 

непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством 

непогода или удеса. 

 

Мере заштите од земљотреса 

           Нови Сад се налази у сеизмичком подручју 8° МСЅ скале. Ради заштите од 

потреса максимално очекиваног удара од 8° МCS скале, објекат  мора бити 

пројектован и реализован у складу са Правилником о техничким нормативима за 

изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ”, 

бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Препоручује се да се за све веће објекте и 

комплексе уради сеизмичка микрорејонизација. 

Мере заштите од удара грома 

           Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске 

инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.  

Мере заштите од пожара 

           Најчешћа техничка катастрофа је пожар, а настаје из више разлога, као што су: 

ратна разарања, неисправне инсталације, у технолошком процесу, приликом рушења 

објеката од ветра и земљотреса и др, па се планира низ мера за заштиту од пожара. 

          Заштиту од пожара треба обезбедити погодним распоредом појединачних 

објеката и њиховом међусобном удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала 

за њихову изградњу, обезбеђивањем ватропреградних површина, одговарајућом 
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противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем 

приступа свим објектима у случају потребе, у складу са Законом о заштити од 

пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15), Правилником о техничким 

нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 

30/91), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 

уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 

(„Службени лист СРЈ”, број 8/95) и другим прописима који уређују ову област. 

            На путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објекту који су 

предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених 

пожаром није дозвољено градити или постављати објекте и друге запреке. 

            Планира се изградња нових ватрогасних хидраната у складу са Правилником 

о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист 

СФРЈ”, број 30/91). 

            Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектонским решењем омогућава 

се приступ ватрогасним возилима око објекта, у складу са Правилником о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 

близини објекта повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95). 

           Ради заштите урбаних структура, поред урбанистичких, потребно је 

примењивати и грађевинско-техничке мере заштите од пожара у складу са прописима 

о изградњи објеката, електроенергетских и гасних инсталација и постројења. 

           Приликом пројектовања и изградње објекта, морају се обезбедити основни 

захтеви заштите од пожара, тако да се у случају пожара: 

 очува носивост конструкције током одређеног времена, 

 спречи ширење ватре и дима унутар објекта, 

 спречи ширење ватре на суседне објекте, и 

 омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање. 

          Инвеститор је дужан да прибави сагласност на техничку документацију у 

погледу мера заштите од пожара, у складу са чланом Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15). 

Објекти за заштиту становништва 

           Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и 

коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових 

и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката 

погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи 

од природних и других несрећа. Као други заштитни објекти користе се подрумске и 

друге подземне просторије у зградама, прилагођене за склањање људи и 

материјалних добара. 

          Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других 

објеката у градовима прилагоди те објекте за склањање људи. Изградња, 

прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање 

становништва врши се у складу са прописима. 
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2.8. Мере заштите животне средине 

            На планираном комплексу обезбедиће се спречавање свих облика угрожавања 

животне средине у фази изградње и експлоатације планираног објекта. Усагласиће се 

решења инфраструктуре и потенцијалних извора загађења са свим постојећим 

прописима, како би се обезбедила заштита ваздуха, земљишта, површинских и 

подземних вода. 

           На комплексу се не планирају објекти који могу угрозити животну средину. 

Дефинисаће се мере за оптимално функционисање објекта у оквиру комплекса, а које 

се односе на осветљење, вентилацију, загревање и одржавање санитарно-хигијенских 

услова. 

            Комплекс треба да има решено питање отпадних вода и одлагања свих 

отпадних материја које настају у функциционисању комплекса. Неопходно је 

обезбедити оцеђивање вода са паркинга и манипулативних површина. За 

атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (површине паркинга) и 

отпадне воде од чишћења и прања објеката, пре улива у реципијент, предвидети 

одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник). 

            С обзиром да се предметни простор налази уз градску магистралу – Улицу 

војводе Путника, посебну пажњу треба посветити заштити од аерозагађења. У ту 

сврху, слободне површине је неопходно озеленити у што већем проценту. Применом 

зеленила обезбедиће се вишеструк позитиван утицај на животну средину 

(неутрализација буке и аерозагађења), а визуелно ће се унапредити амбијент 

простора. 

             С обзиром да се очекује велики број корисника у спортској хали неопходно је 

успоставити ефикасан систем управљања отпадом. 

Управљање отпадом треба да буде у складу са Законом о управљању отпадом 

("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10) и другим подзаконским актима из ове 

области. 

             Потребно је обезбедити постављање корпи за отпатке на улазима у комплекс, 

на улазима у објекте, уз клупе, као и на планираним поплочаним површинама 

намењеним за одмор корисника и запослених. 

             Ради подстицања разврставања (сепарације) отпада, неопходно је постављати 

посуде за одвојено одлагање  папира, пластике, метала  и стакла. 

            За смештај контејнера за смеће треба оградити површину у оквиру 

универзитетског комплекса. Ова површина треба да је приступачна за возила јавне 

хигијене, са подлогом од чврстог материјала и могућношћу чишћења и прања. 

Током одржавања спортских активности (јавних манифестација), повећати број 

посуда за сакупљање отпада сразмерно са бројем посетилаца. 

 

3. ПРИКАЗ ПЛАНА НИВЕЛАЦИЈЕ 

          Грађевинско подручје обухваћено урбанистичким пројектом налази се на  

надморској висини од 138,50 m до 139,50 m са падом од запада према истоку. 

Планиране нивелете  дате су на графичком приказу број 4 „Ситуациони приказ 
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урбанистичког решења са планом саобраћаја, регулације и нивелације” у размери 

1:500. 

 

4. ПЛАН САОБРАЋАЈА 

 

4.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре 

            Постојећи комплекс универзитета „Educons” у Сремској Каменици прикључен 

је  на саобраћајницу у Улици  војводе Путника са два саобраћајна прикључка. Унутар 

постојећег комплекса планиране су саобраћајне површине, манипулативни простор и 

паркинзи за путничка возила. Саобраћајним решењем планирано је задржавaње 

постојећих прикључака, тако да би се планиране саобраћајне површине око спортске 

хале повезеле са саобраћајним површинама у постојећем комплексу и чиниле 

јединствену целину. Саобраћајни прикључак уз спортску халу је истoвремено део 

бициклистичко-пешачког пролаза ка Каменичком парку, који омогућава везу између 

Улице војводе Путника и Каменичког парка. Саобраћајно решење планираног 

проширења комплекса подразумева манипулативне површине, противпожарни пут 

око објекта спортске хале и паркинг за путничка возила капацитета 28 паркинг места.  

 

4.2. Услови за грађење саобраћајних површина 

            Површине намењене кретању пешака и паркинге израђивати од монтажних 

бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, 

раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред 

обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и 

реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз завршно обрађивати 

водонепропусним асфалтним застором. 

             Паркинзи се морају завршно обрађивати водонепропусним асфалтним 

застором, префабрикованим  плочама или сличним елементима који обезбеђују 

услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила. 

             Приликом израде пројекта паркинга и осталих саобраћајних површина 

обавезно применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања 

и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15). 

             Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.S4.234 којим су 

дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте 

паркирања. Такође је потребно извршити резервацију паркинга у складу са SRPS 

U.A9.204 који се односи на просторне потребе инвалида. 

           Дуж пешачких површина и на прелазу пешачких површина преко коловоза 

извршити типско партерно уређење тротоара у складу са SRPS U.A9.202 који се 

односи на несметано кретање лица са посебним потребама у простору. 
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5. ПЛАН ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ 

 

5.1. Снабдевање водом 

 Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне 

мреже која ће функционисати у оквиру водоводног система Града Новог Сада. 

У улици Војводе Путника постоји водоводне мрежа профила Ø 150 mm и на 

њу ће се прикључити водоводна мрежа из комплекса. 

Предвиђа се изградња хидрантске мреже за противпожарну заштиту. 

Евентуалне потребе за технолошком водом решиће се захватањем воде из 

подземних водоносних слојева преко бушеног бунара. 

Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је у графичком приказу 5 

„План инфраструктуре” у размери 1:500. 

  

5.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода 

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће и 

планиране канализационе мреже сепаратног типа. 

Канализациона мрежа отпадних вода изградиће се у Улици војводе Путника, 

биће профила Ø 250 mm, и оријентисаће се на постојећу канализациону мрежу. 

Будући објекат прикључиће се на планирану канализациону мрежу. 

Улична атмосферска канализација не постоји, па се атмосферске воде делом 

упијају у тло, а делом се гравитационо сливају ка нижим теренима. 

Урбанистичким пројектом предвиђа се изградња зацевљене атмосферске 

канализације у комплексу, са оријентацијом на планирану канализациону мрежу у 

Улици војводе Путника, а све у циљу превенције и елиминације негативних утицаја 

атмосферских вода на стабилност терена. Планирана канализациона мрежа у 

комплексу биће профила Ø 250 mm и Ø 300 mm и својим капацитетом омогућиће 

несметано одвођење атмосферских вода. Уколико се планирана канализациона мрежа 

атмосферских вода из комплекса не буде могла гравитационо укључити у уличну 

мрежу, урбанистичким пројектом омогућава се реализација пумпне станице. Пре 

упуштања атмосферских вода у уличну мрежу потребно их је третирати на 

сепаратору за одстрањивање механичких и хемијских нечистоћа. 

У складу са Елаборатом о геомеханичким условима изградње спортске хале на 

катастарској парцели број 4259/6 у Сремској Каменици (израђен од стране Факултета 

техничких наука Нови Сад, Департман за грађевинарство и геодезију): 

 најстроже се забрањује било какаво продирање воде у тло (воде из 

инсталација, као и атмосферске воде око објекта), а све у циљу спречавања 

деформације у лесу; 

 све манипулативне површине, тротоари, коловози морају бити изведени од 

водонепропусних материјала; 

 забрањује се употреба бехатона. 

У садашњим условима лесна зараван на којој се гради спортска хала је 

стабилна. Од лесних одсека на граници предметне парцеле све до Дунава је 
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нестабилна падина. Није дозвољено никакво неконтролисано испуштање воде низ 

падину да се не би нарушила њена стабилност. 

С обзиром на напред речено, посебно се наглашава обавеза реализације 

атмосферске канализације, у делу Улице војводе Путника где иста не постоји, а која 

треба да буде реципијент атмосферских вода са предметне локације. С обзиром да се 

предметни универзитетски комплекс налази уз „Режим 5 (нестабилне падине и 

умерена клизишта)”, до реализације уличне атмосферске канализације могуће је 

атмосферске воде са комплекса одвести и на отворени канал у оквиру комплекса, уз 

регулацију Улице војводе Путника. 

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком 

приказу 5 „План инфраструктуре” у размери 1:500. 

 

5.3. Услови за прикључење на водну инфраструктуру 

 

Услови за прикључење на водоводну мрежу 

      Услови су следећи: 

 прикључење објеката на уличну водоводну мрежу планира се једним 

прикључком; 

 уколико је објекат са више заједничких улаза, односно засебних технолошких 

целина, може имати независне прикључке водовода;  

 водомер сместити у адекватну просторију у оквиру објекта, а изузетно се 

омогућава смештај водомера у водомерном шахту;  

 водомерни шахт планирати на удаљености највише 0,5 m од регулационе 

линије. 

 Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП 

''Водовод и канализација'' из Новог Сада. 

 

      Услови за прикључење на канализациону мрежу  

Услови су следећи:  

 прикључење објеката на уличну канализацију планира се једним 

прикључком; 

 прикључни канализациони шахт планирати на парцели корисника, а на 

удаљености највише 0,5 m од регулационе линије; 

 канализациони прикључак планирати са гравитационим прикључењем; 

 прикључење  сутеренских и подрумских просторија није могуће, осим ако се 

обезбеди аутономни систем за препумпавање. 

 Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП 

''Водовод и канализација'' из Новог Сада. 
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6. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЕЛЕКТРОНСКИХ 

КОМУНИКАЦИЈА СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ 

 

6.1. Снабдевање електричном енергијом 

            Подручје комплекса универзитета се снабдева електричном енергијом из 

јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање је 

трансформаторска станица (ТС) 110/20 kV „Нови Сад 6”. Од ове ТС полазе 20 kV 

изводи на које су повезане дистрибутивне трансформаторске станице 20/0,4 kV, а од 

дистрибутивних ТС полази нисконапонска мрежа до потрошача. Постојећи објекти 

се снабдевају из ТС "Војводе Путника" која се налази југоисточно од подручја, са 

друге стране Улице војводе Путника. 

             Планирана спортска хала и пратећи садржаји ће се снабдевати електричном 

енергијом из постојеће ТС "Војводе Путника" изградњом нисконапонске мреже до 

објекта. Такође је потребно изградити инсталацију спољног и декоративног 

осветљења. Посебно се препоручује постављање соларних фотонапонских панела на 

кровним и фасадним површинама објеката, као и расветних тела са фотонапонским 

панелима на стубовима ради искоришћења соларне енергије и рационалне потрошње 

енергије.  

             Будућа електроенергетска инсталација ће се градити подземно. 

 

6.2. Снабдевање топлотном енергијом 

             Подручје комплекса универзитета се снабдева топлотном енергијом из 

гасификационог система и локалних топлотних извора.  

            Снабдевање из гасификационог система је обезбеђено са дистрибутивне 

гасоводне мреже у Сремској Каменици која се снабдева из рејонске мерно-

регулационе гасне станице. Снабдевање из локалних топлотних извора је обезбеђено 

преко топлотних пумпи које су инсталиране у стражњем делу постојећих објеката.  

              Планирани садржаји ће такође имати могућност снабдевања из 

гасификационог система изградњом прикључка од постојеће мреже или из локалних 

топлотних извора.   

              У оквиру снабдевања из локалних топлотних извора, оставља се могућност 

да се планирани објекат делом или потпуно снабдева топлотном енергијом из 

обновљивих извора енергије. У ту сврху могуће је постављање соларних колектора 

на кровне и фасадне површине објеката, искоришћење (хидро)геотермалне енергије 

постављањем одговарајућег типа топлотних пумпи и пратеће опреме, као и уградња 

котлова на биомасу. 

             На графичком прилогу 5 „План инфраструктуре” је дат оријентациони 

положај прикључака на енергетску инфраструктуру. Тачан положај биће одређен 

пројектом за грађевинску дозволу. 
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6.3. Електронске комуникације 

           Подручје комплекса универзитета је опремљено инфраструктуом електронских 

комуникација. Постојећи објекти се снабдевају преко телекомуникационе мреже која 

је изграђена у регулацији Улице војводе Путника. На подручју нема постављених 

антенских система електронских комуникација. 

           У циљу прикључења планираног објеката у систем електронских 

комуникација, потребно је до њега изградити прикључак од постојеће уличне мреже. 

На подручју је могуће постављање телефонских говорница, система видео надзора, 

уређаја за wireless интернет и сл. Постављање антенских система електронских 

комуникација је могуће на кровним површинама објекта.  

 

6.4. Услови за прикључење 

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу  

           Прикључење на електроенергетску мрежу решити изградњом прикључка од 

постојећег вода или директно из трансформаторске станице до прикључног ормара. 

Прикључни вод изградити подземно. Детаљније услове за прикључење и изградњу 

прикључног вода прибавити од Електродистрибуције „Нови Сад”. 

 

 Услови за прикључење на гасоводну мрежу 

        Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног 

прикључка од постојеће мреже до мерно-регулационог сета. Детаљније услове за 

прикључење прибавити од надлежног дистрибутера. 

 

 Услови прикључења на мрежу електронских комуникација 

        Прикључак на мрежу електронских комуникација извести преко типског 

прикључка на приступачном месту на фасади објекта или до типског ормара, према 

условима локалног дистрибутера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


