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1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Простор који је предмет Урбанистичког пројекта пословног комплекса Д.О.О.
„Промист“ у радној зони „Север II” у Новом Саду (у даљем тексту: урбанистички
пројекат) налази се у Катастарској општини Нови Сад I (у даљем тексту: КО) и заузима
површину од 8,93 ha.
Обухваћени простор се налази у северозападном делу града у непосредној
близини градске магистрале која омогућава добру повезаност са градом и државним
путем А1 (Е75) (државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево).
Приступ комплексу омогућен је преко Привредникове улице на јужној страни
комплекса.
Према Плану генералне регулације простора за пословање у северозападном
делу града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/2011 и 19/2012.) (у
даљем тексту: план генералне регулација) на овом простору планира се изградња
пословних садржаја из области секундарних и терцијарних делатности чиме ће се
омогућити даљи развој радне зоне „Север II”. Основ за реализацију обухваћеног
простора су план генералне регулације, који је утврдио основну намену простора,
правила уређења и изградње планираних садржаја, те обавезу разраде урбанистичким
пројектом и План детаљне регулације радне зоне „Север II“ у Новом Саду ("Службени
лист Града Новог Сада, број 24/2006), којим су дефинисани елементи регулације и
нивелације, као и саобраћајно решење.
Урбанистичким пројектом се дефинише садржај комплекса, положај и димензије
објеката, партерно и хортикултурно уређење слободних површина комплекса,
обезбеђење приступа и потребног простора за паркирање, као и услови за прикључење
објеката на инфраструктуру.
1.1.

Извод из Плана генералне регулације радне зоне
у североисточном делу града Новог Сада

Простор обухваћен урбанистичким пројектом налази се унутар радне зоне
"Север II" која се протеже јужно од Канала ДТД. Сви пословни садржаји у радним
зонама деле се на постојеће и планиране привредне комплексе. Делатности које
егзистирају или се планирају су из спектра терцијарних и секундарних делатности.
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Намена секундарних и терцијарних делатности подразумева различите
привредне садржаје из области трговине на велико и трговине на мало, грађевинарства,
саобраћаја и веза, и прерађивачке индустрије која ће користити савремену технологију
за своје технолошке процесе.
Великим делом радне зоне су заузете постојећим комплексима, са разрађеним
технолошким поступком и изграђеним објектима. У случају сложене технологије или
комплекса већих од 1 hа, неопходна је даља разрада урбанистичким пројектом.
"На простору ових радних зона није дозвољено одлагање отпадних материја или
рециклирање, изузев ако се примењује модерна технологија у затвореним просторима. "
"Постојећи комплекси се задржавају или се реструктурирају и деле на мање
комплексе. Могуће је и издвајање слободних површина унутар постојећих комплекса,
уз услов поштовања утврђених урбанистичких параметара како на новом, тако и на
постојећем комплексу.
На просторима где се планирају отворена складишта, зависно од технолошких
услова, могуће је поједине делове наткрити или потпуно покрити, с тим што покривени
део улази у степен заузетости целог локалитета.
Све постојеће објекте могуће је реконструисати, доградити или заменити новим
уз поштовање основних урбанистичких параметара, односно утврђеног максималног
степена заузетости и индекса изграђености.
За формирање нових привредних комплекса унутар постојећих или планираних
привредних садржаја, утврђени су исти урбанистички параметри:
- дозвољена спратност објеката је приземље или П+1 (максимално П+2); висина
објекта (венац или слеме) не сме прећи висину од 15 m; подрумска или
сутеренска етажа се не препоручује; унутар постојећих комплекса ускладити
спратност.
- за административне објекте и за карактеристичне објекте (објекти са посебним
конструктивним и обликовним захтевима због технолошких потреба) не
условљава се спратност;
- максималан степен заузетости је 50%, а индекс изграђености треба да се креће
у распону 0,5-1,5;
- у комплексима чији је степен заузетости испод 50% сви објекти се могу
доградити до назначеног степена под условом да не ремете постојеће
технолошке линије; уколико се у постојећим границама мења основна техничкотехнолошка концепција, потребно је за такве комплексе урадити урбанистичке
пројекте.
- парцеле постојећих комплекса се задржавају. Могуће је спајање са суседном
парцелом. Могућа је и деоба постојећих комплекса на мање целине;
- нове парцеле треба да буду приближно правилног геометријског облика, да
имају излаз на јавну површину, а површина за већину нових комплекса је
минимално 2000 m2 са фронтом ширине 25 m; дозвољено одступање од
утврђених мера је 10%."
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"Објекте поставити на утврђене грађевинске линије, 5-10 m од регулационе
линије, а могуће их је повући и унутар комплекса. У спратним деловима могући су
конзолни испусти ван дате грађевинске линије.
Објекте извести од чврстих материјала, обликовно их прилагодити функцији и
конкретном локалитету. Спољну обраду производних објеката прилагодити обради
постојећих, уз примену савремених материјала за заштиту објеката од атмосферских
утицаја. "
"Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса, а
заступљеност зелених површина на комплексу зависи од величине комплекса.
Комплекси површине до 1 ha треба да имају минимално 20% зелених површина,
комплекси површине 1-5 ha 25%, а већи комплекси преко 5 ha 30-50% зелених
површина.
Комплекси треба да су ограђени, а ограда да је транспарентна (осим ако
конкретна намена не условљава посебне услове ограђивања). Ограђивање парцела
извести у виду живе или металне транспарентне ограде, коју треба поставити по
регулационој линији, осим код оних парцела где се простор између регулационе и
грађевинске линије оставља за слободно уређење, па се тада ограда поставља на
грађевинску линију.
Кров се не условљава, може бити раван или кос благог нагиба. "
Подручје радне зоне "Север II" снабдеваће се водом преко одвојених водоводних
система за снабдевање санитарном водом и технолошком водом. Снабдевање
санитарном водом биће преко постојећег водоводног система, са планираним
проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница.
Oдвођење отпадних и атмосферских вода са овог подручја планира се као
сепаратно. Одвођење отпадних и атмосферских вода биће преко постојеће
канализационе мреже, са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих
деоница.
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог
електроенергетског система. Основни објекти за снабдевање потрошача биће
трансформаторске станица (ТС) 110/20 kV "Нови Сад 2", планирана ТС 110/20 kV
"Нови Сад 8" и будућа разводна постројења (РП) 20 kV "Индустријска" и РП 20 kV
"Север".
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског гасификационог
система.
1.2.

Опис границе урбанистичког пројекта

Урбанистичким пројектом је обухваћена парцела број 2222/1 у КО Нови Сад I.
Површина грађевинског подручја обухваћеног урбанистичким пројектом је
8,93 ha.
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2.

ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

2.1.

Намена и карактер простора

Парцела обухваћена урбанистичким пројектом представља изграђено
грађевинско земљиште у радној зони "Север II".
На простору је егзистирало предузеће "НИТ - НОВОСАДСКА ИНДУСТРИЈА
ТЕКСИЛА" са производним халама унутар којих се производила тканина. На простору
у последњих неколико година егзистира предузеће Д.О.О. "ПРОМИСТ", које се бави
увозом, складиштењем и дистрибуцијом вештачких ђубрива. За потребе новог
корисника потребно је реорганизовати комплекс.
На планираном комплексу предузеће Д.О.О. "ПРОМИСТ" ће се обављати један
сегмент паковања и складиштење робе. У северном делу планира се изградња нове хале
у функцији складиштења ђубрива, спратности високо приземље (ВП), површине 4715
m2, које ће са постојећим објектом 19 и објектом Б бити повезана топлом везом са
северне стране. У југоисточном делу комплекса, северно од објекта 4, планира се
изградња гараже спратности приземље (П), површине 446 m2, са капацитетом од 11
паркинг места.
Предметни простор представља јединствену просторну целину чија је намена
радна површина у области терцијалних делатности.
Пословни комплекс је органозован тако да је главни административни објекат
постављен у јужном делу парцеле, док су у централним, источним и западним деловима
парцеле објекти у функцији складиштења робе.
Приступ комплексу омогућен је преко Привредникове улице са јужне стране.
Улаз у комплекс налази се у југозападном делу парцеле, у оквиру кога се налази
паркинг простор за запослене. Улаз запослених и корисника комплекса је контролисан.
Око објеката су планиране значајне саобраћајне површине у виду интерних
приступних саобраћајница и неопходних манипулативних површина.
По ободу комплекса, а нарочито у северном делу, планиране су зелене
површине. У јужном делу парцеле планира се зелени појас уз ограду комлекса.
У североисточном делу комплекса задржава се упојни бунар – водена површина
у функцији регулисања атмосферских вода на комплексу.
У оквиру објекта 10, планиран је одговарајући простор за одлагање и
привремено складиштење отпадних материја до тренутка одношења.
2.2.

Услови за уређење и изградњу објеката

Просторни распоред садржаја комплекса условљен је технолошким процесом.
Диспозиција планираних објеката приказана је на графичком приказу број 3
„Ситуациони приказ урбанистичког решења“ у размери 1:1000. У односу на
дефинисане димензије планираних објеката дозвољено је одступање до 5% у фази
израде пројекта за грађевинску дозволу.
4

Објекат 1 је главни административни објекат, спратности П+1 и налази се у
јужном делу комлпекса. Повезан је топлим везама са објектом 2. Објекат је могуће
реконструисати и прилагодити новим потребама корисника простора у оквиру
постојећих габарита.
Објекати у оквиру комплекса претежно су у функцији складиштења вештачких
ђубрива. Објекат 19 чије су димензије око 56,00 m х 62,00 m, користи се за
складиштење сировина у ринфузном стању.
Објекат 21 је наткривени манипулативни простор у функцији складиштења робе,
чије су димензије око 88,00 m х 75,00 m. У северозападном делу објекта врши се
паковање сировина које се даље складиште у објектима 2, 18, 20 и 21, као и у објектима
А и Б. Овај објекат је спратности високо приземље (ВП).
Објекат Б је полуотворени наткривени простор у функцији складиштења робе,
чије су димензије око 56,00 m х 13,00 m. Објекат је спратности високо приземље (ВП).
Објекти 2, 18, 20 и А су индустријски објекти изведени од префабрикованих
елемената и користе се за складиштење робе у амбалажи. Димензије објекта 2 су око
82,00 m х 112 m, димензије објекта 18 су око 16,50 m х 81,00 m, а димензије објекта 20
су 82,00 m х 88,00 m. Дужина објекта А износи око 76,00 m, док је ширина у јужном
делу око 16,50 m, а у северном око 14,50 m. Ови објекти су спратности високо
приземље (ВП). У јужном делу објекта 18 налазе се санитарне просторије и
свлачионице за раднике, које се задржавају. Ове објекте могуће је реконструисати у
оквиру постојећих габарита.
Објекти 9 и 10 су слободностојеће хале у којима се обавља сервис и
складиштење. Дужине ових објеката су око 52,50 m, док су њихове ширине око 12,50
m. Ови објекти су спратности високо приземље (ВП).
Објекат Ц је приземни објекат чије су димензије око 4,00 m х 8,50 m. Објекат је у
функцији портирнице. У оквиру овог објекта обавља се контрола улаза и излаза у
комплекс компаније. Објекат је са источне стране повезан са надстрешницом
спратности ВП (високо приземље) површине 208 m2, у оквиру које се налази вага за
мерење тежине теретних возила.
Објекат 4 је приземни пратећи објекат са просторијама за кориснике комплекса
(трпезарија, санитарне просторије).
Северно од објекта 4 у југозападном делу комплекса планиран је приземни
објекат у функцији гараже. Димензије гараже су око 22,50 m х 20,00 m, а објекат има
капацитет за паркирање једанаест (11) возила, од чега је осам (8) за паркирање великих
возила (6,00 m х 3,00 m), док су три (3) паркинг места за возила стандардних димензија
(5,00 m х 2,50 m). У гаражу се возилом приступа преко интерне саобраћајнице са
источне стране.
У источном делу комплекса, источно од објекта 18, уз објекте 19 и Б са њихове
северне стране планира је нова хала у функцији складиштења робе у амбалажи.
Планирана дужина хале износи око 93,50 m, док је њена планирана ширина око 50,60
m. Објекат је пројектован у скелетном систему са планираним растером 10,30 m х 25,00
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m, формираним од челичних стубова и челичних кровних решетки распона 25,00 m.
Преко двоводних решеткастих носача поставиће се челичне рожњаче, које ће чинити
кровну подконструкцију. Висина кровног венца износиће око 11,30 m, док ће висина
слемена износити око 13,00 m. Планира се затварање и наткривање хале
префабрикованим термоизолационим фасадним панелима дебљине 10 cm. Објекат ће
имати приступ са три улаза, од којих ће се један налазити са западне, док ће се два
улаза налазити са северне стране. Из објеката 19 и Б, у објекат нове хале, приступаће се
топлом везом. Планирана спратност објекта је високо приземље (ВП).
Препоручује се ограђивање комплекса транспарентном оградом висине до 2,20
m која ће се поставити на границу парцеле.
Дуж манипулативне површине у јужном делу комплекса планиран је паркинг за
26 теретних возила.
Површина за постављање контејнера планирана је у оквиру објекта 10.
Димензије ових садржаја, као и других који нису прецизирани овим урбанистичким
пројектом, дефинисаће се приликом израде пројектне документације, а у складу са
потребним капацитетима у оквиру дозвољеног индекса изграђености.
У јужној зони око објеката планирана је зелена површина.
Унутар зелене површине у југозападном делу комплекса, северно од планираног
објекта гараже, планирани су садржаји за рекреацију радника (могућа реализација
спортског терена за кошарку и слично).
Корисници рекреативних садржаја користиће постојећи санитарни чвор у
оквиру објекта 4.
У североисточном појасу зеленила задржава се упојни бунар (ретензија) –
водена површина у функцији регулисања атмосферских вода на комплексу.
У оквиру зелене површине у јужном делу комплекса, источно од главног улаза
на комплекс, могуће је постављање тотема висине до 18 m.
Оваквом организацијом комплекса постигнут је индекс заузетости од 42,64 %
што је мање од максимално дозвољеног планом генералне регулације који износи 50 %,
а зеленило је заступљено на око 28,15 % површине комплекса.
Паркинг простор за путничка возила планира се као перфорирани, у прилог
повећања зелених површина.
Могућа је фазна реализација планираних садржаја у комплексу.
2.3.

Услови за уређење слободних и зелених површина

Зеленило у оквиру комплекса треба да је заступљено у виду заштитног појаса и
декоративне вегетације уз управне објекте.
Слободне површине подразумевају адекватно поплочане или другом завршном
обрадом реализоване површине у функцији пешака. Ове површине су највише
заступљене у зони улаза пешака и бициклиста у комплекс и у зони улаза у објекат.
Унутар ових површина могућа је поставка потребног урбаног мобилијара.
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Планирано озелењавање треба да се базира на обнови заштитног појаса (високог
дрвећа и шибља) уз ограду комплекса као и допуни декоративене вегетације унутар
његових слободних површина. Постојећу квалитетну вагетацију је потребно задржати и
заштити од грађевинских радова.
Ободом комплекса обавезна је поставка зеленог заштитног појаса. Потребно га
је формирати од стабала високог листопадног дрвећа (липа, јавор, брест и сл.), са
источне стране комплекса због смањеног слободног простора уз саму ограду може се
подићи гушћи засад шибља или зелени зид формиран од пузавица. У западном делу
комплекса заштитни зелени појас чиниће постојеће дрвеће, потребно га је максимално
сачувати и допунити са вегетацијом сличних биолошких карактеристика и биљкама
ниже спратности.
На предвиђеним озелењеним површинама спровести садњу листопадног и
четинарског дрвећа. На појединим деловима комплекса (управна зграда, просторије за
особље и сл.) ради постизања веће атрактивности користити врсте дрвећа и шибља
необичних форми и колорита.
При постављању високог растиња треба водити рачуна о безбедности
унутрашњег саобраћаја, изласцима из хала, раскрсницама, полупречнику кривина
путева, манипулативним површинама и сл. У оваквим ситуацијама користити дрвеће са
високо формираном крошњом (преко 3 m висине).
Паркинг просторе за путничке аутомобиле унутар комплекса потребно је
покрити крошњама високог листопадног дрвећа на размаку стабала 10 m, док код оних
за теретна возила треба водити рачуна о висини крошње због високе каросерије и
маневрисања.
Слободна зелена површина у северном делу комплекса, може бити формирана
слободним пејзажним начином обликовања биљних групација и отвореним травнатим
површинама. У оквиру ових површина потребно је предвидети и просторе за поједине
видове рекреације (одморишта, спортски терен и сл.).
Избор биљака у ове сврхе, у највећој мери је подређен условима средине, с тим
да масу зеленила чини аутохтони биљни асортиман. Јер у најтежим условима могу да
егзистирају само поједине, специфичне биљне врсте. Због веома тешких услова у
којима биљке расту, увек се боље одржавају групе биљака него појединачна стабла.
Поред основних биљних врста, могу да се унесу и неке декоративне врсте другог
дрвећа и шибља, а које су већ прилагођене овом поднебљу.
2.4.

Нумерички показатељи

Табела 1: Нумерички показатељи
Површина
(hа)
3,81
3,29

ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС
ОБЈЕКТИ
Постојећи објекти
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Проценат
(%)
42,64
36,86

Планирани објекти

Упојни бунар

0,52
2,53
2,21
0,29
0,03
2,58
0,07
2,51
0,01
0,01

5,78
28,27
24,70
3,30
0,37
28,96
0,81
28,15
0,13
0,13

УКУПНО

8,93

100

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Интерне саобраћајнице и манипулативне површине
Паркинг за теретна возила
Паркинг простор за запослене
СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Слободне површине
Зелене површине са рекреацијом
ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

2.5.

Технички опис објеката са освртом на идејно решење

Идејно решење за пословни комплекс у радној зони „Север II“ је израдио
"СЕРВО МИХАЉ ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. за пројектовање и инжењеринг, Зрењанин.
Одговорни пројектант за израду пројекта архитектуре, који је део идејног решења, је
Борис Шево, дипл. инж. арх.
Опис објекта 1
Објекат 1 је административна зграда, изграђена у скелетном конструктивном
систему. Главни коструктивни елемтни су армиранобетонски стубови, греде и корубе
од којих су формиране муђуспратна и кровна констукција. У употреби је део
просторија и то у приземљу од осе 0 до осе 5 налазе се гаража за утомобиле и ауто
перионица, од осе 16 до осе 25 налази се први део административних просторија. Други
део административних просторија налази се на спратној етажи од осе 19 до осе 25,
Остатак објекта 1 није у употреби. Висина спрата је 2,87 m, док је висина венца на 6,10
m. По типологији кров је раван, завршно обрађен битуменском хидроизолазијом и
шљунчаним баластом. Фасадни зидови су формирани од префабрикованих
армиранобетонских елемената са уграђеном термоизолацијом. Објекат 1 је у оси Ч
повезан са објектом 2.
Опис објекта 2
Објекат 2 пример је индустријске архитектуре шездесетих и седамдесетих
година прошлог века. По намени служи складиштењу ђубрива у џамбо врећама.
Димензије објекта су 82,60 m x 112,05 m. Компактан четворобродни просторни волумен
подељен је у неколико просториних целина, од којих једна по намени царинско
складиште. Распон бродова износи 20,50 m. Конструктивни систем објекта представља
комбинацију специфичних скелетних префабрикованих армирано бетонских елемената
и класично зиданих масивних зидова од опеке. Двоводна кровна конструкција
формирана је у систему бетонских греда и ребара преко којих су постављене армирано
бетоске префабриковане плоче и ТР лим као завршни кровни покривач. Висина венца
износи 5,87 m, док је висина слемена 6,60 m. Преко старих фасадних зидова од опеке 25
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cm, на челичној подконструкцији је постављен фасадни “сендвич” панел дебљине 10
cm, који чини завршну фасадну обраду објекта. Објекат 2 је у оси Ч повезан са објектом
1 а у оси Н са објектом број 20.
Опис објекта 20
Објекат 20 по намени служи складиштењу ђубрива у џамбо врећама. Димензије
објекта су 82,60 m x 88,30 m. Унутрашњи простор четворобродне хале је задржан као
моноволумен. Распон бродова износи 20,52 m. Објекат је изграђен у скелетном
конструктивном систему. Примерне елементе конструкције чине челични стубови и
челичне кровне решетке. Преко двоводних решетки постављене су челичне рожњаче
које чине кровну подконструкцију. Висина венца износи 6.78 m, док је висина слемена
7,95 m. Објекат је затворен и наткривен префабрикованим термоизолованим фасадним
панелима дебљине 10 cm. У објекат се може приступити кроз по двоје клизних врата са
источне и западне стране објекта. Објекат "20" је у оси Н повезан са објектом 2.
Опис објекта 19
Објекат 19 пример је индустријске архитектуре шездесетих и седамдесетих
година прошлог века. По намени служи складиштењу ђубрива у ринфузном стању
(НПК И УРЕА). Димензије објекта су 56,65 m x 62,20 m. Компактан просторни волумен
формиран је од три једнаке хале, тробродног пресека. Распон сваке хале износи 20,50
m. Конструктивни систем објекта представља комбинацију специфичних скелетних
префабрикованих армирано бетонских елемената и класично зиданих масивних зидова
од опеке. Двоводна кровна конструкција формирана је у систему бетонских греда и
ребара преко којих су постављене армирано бетоске префабриковане плоче. Централни
део крова сваке хале је виши од бочних па тако формира низ прозора који омогућавају
природно осветљење. Кров је завршно обрађен једнослојним трапезастим лимом.
Висина слемена износи 9,60 m. Преко старих фасадних зидова од опеке 25 cm, на
челичној подконструкцији је постављен фасадни “сендвич” панел дебљине 10cm, који
чини завршну фасадну обраду објекта. У осама 0 и А позиционирана су клизна метална
фасадна врата различитих димензија. Поред спољних зидова, унутрашњи простор
формирају два зидна платна и помоћна просторија која није у функцију. Објекат 19 је у
оси 7 повезан са објектом 21.
Опис објеката 21 и Б
Објекати 21 и Б (надстрешнице) представљају полу отворени, наткривени
простор димензија 88,40 m x 75,00 m i 56,84 m x 12,70 m. Надстрешница која је
заједничка за ове објекте, формирана је у систему растера челичних стубова преко
којих су ослоњене четири линеарне челичне решетке распона 20,50 m и 13,00 m. Преко
двоводних решетки постављене су челичне рожњаче које чине кровну
подконструкцију. Завршна кровна површина и сва фасадна платна су сендвич панели
дебљине 10 cm који су монтирани на одговарајућој челичној подконструкцији. Висина
стрехе износи 8,86 m, док је висина слемена 10,00 m. Објекати су са две стране
затворени (фасадним панелима и објектом 19), а са две у великој мери отворени, јер се
фасадни панели јављају у зони од 3,00 m испод стрехе.
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Опис објекта нове хала
Нова хала за складиштење ђубрива налази се у источном делу парцеле.
Димензије хале је 93,50 m x 50,60 m и пројектована у скелетном систему (10,30 m x
25,00 m) формираном од челичних стубова и челичних кровних решетки распона 25.00
m. Преко двоводних решетки постављене су челичне рожњаче које чине кровну
подконструкцију. Висина венца износи 11,26 m, док је висина слемена 12 90 m. Нова
хала је затворена и наткривена префабрикованим термоизолованим фасадним панелима
дебљине 10 cm. Објекту се може приступити кроз три улаза, један са западне стране и
два са северне стране, и топлом везом из објеката 19 и Б.
Опис објекта гараже:
Објекат гараже за путничка возила пројектован је у југо-западном делу парцеле,
непосредно након колског улаза у парцелу и објекта број 4.
Објекат се састоји од једне просторије површине 400 m2, у којој се налазе
паркинг места, централна саобраћајна комуникација као и помоћни регали и полице.
Гаража омогуућава паркирање укупно 11 возила, од тога је 8 паркинг места за велика
возила (дим. 6,0 x 3,0 m) и 3 паркинг места за возила стандардне величине (5,0 x 2,5 m).
Бруто површина објекта износи 426 m2.
Објекту је могуће приступити на два начина. Аутомобили објекту приступају са
источне стране са главне интерне саобраћајнице, док је пешачки прилаз из правца
објекта 4.
Објекат је пројектован у скелетном конструктивном систему формираном од
челичних елемената (стубови и греде) а темељен је на армиранобетонским темељима
самцима и темељним тракама. Подна плоча је од армираног бетона са завршном
обрадом типа индустријског пода. Фасадни зидови се деле на 2 типа. Први тип је зид од
жуте фасадне опеке (осе 1 и 5) дебљине 38 и 25 cm, каква је примењена и на другим
објектима из комплекса. Други тип зида је од касетног фасадног панела са завршним
лимом профилације синусног таласа, укупне дебљине 15 cm (осе А и Д). Кров је
двоводни са падом од 2,7 %. Кровни покривач је формиран од ТР лима постављеног
преко кровних греда. Преко ТР лима постављена је парна брана, термо изолација
дебљине 16 cm и завршна ТПО мембрана. Одвођење атмосферских падавина са крова
решено је преко 2 подужна хоризонтална олука (осе А и Д) и укупно 4 олучне верикале.
У олучним вертикалама и хоризонталама пројектовани су електро грејачи.
Грађевинска столарија (врата и прозори) пројектована је од алуминијумских
профила са термо прекидом са испуном од стакло пакета 4-12-4 пуњеног аргоном.
Врата за колски саобраћај пројектована су као сегмента роло врата са електричним
погоном и даљинском контролом.
Опис објеката Ц:
Објекат Ц је изведен као приземна, слободностојећа, хала, правоугаоног облика
основе, грађена је у скелетном систему са мотажним начином градње. Објекат има две
функције. Прва функција је контрола улаза у комплекс компаније (портирница), док је
друга паралелна функција колска вага за теретна возила.
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Фундирање је изведено на армирано бетонској плочи и издигнута је 10 cm од
приступне саобраћајнице. Зидови су израђени од сендвич панела дебљине 12 cm, док је
преградни панел дебљине 10 cm. Кровни носач је израђен од кутијастих профила
100/50/5, распон им је 4,02 m, а ослањају се на врхове панела, а на њих је постављен
кровни покривач од трапезастог лима. Фасадни панели су висине 3,50 m i 3,05 m, и на
њима су постављне стаклене светлосне површине. Под објекта је издигнит изнад
темељне плоче за 10 cm и израђен је од ламината и керамичких плочица. Кров је
једноводни, па су са источне стране остављени олуци од поцинкованог лима. Олучне
вертикале су постављене по фасади објекта. Објекат је опремљен електро инсталацијом
и громобранима.
Непосредно поред објекта налази се натсрешница која покрива површину од
207,88 m2. Натстрешница је висине 8,07 m ослоњена је на шест челичних стубова од
хладнообликованог челика дим 200/200/8 mm. Испод стубова оптерећење на тло се
преноси преко темеља самаца. На врху стубова постављена је челична решеткаста
конструкција, а на њу су постављени лимени панели.
Опис објеката А
Објекат А је изграђен почетком друге деценије двадесетпрвог века, на
северозападном делу парцеле непосредно уз границу исте према улици и својом дужом
страном паралелан је са границом кат.парц.бр. 2222/1. У њему се налазили једна
просторија у функцији складиштења вештачког минералног ђубрива.
Нето површина просторије унутар објекта је 1,148.04 m2, а Бруто површина
објекта износи 1,192.59 m2. Објекат је изведени као приземна, слободностојећа, једним
делом двобродна, а другим делом као тробродна хала, правоугаоног облика основе,
изграђен је у скелетном конструктивном систему, монтажним начина градње.
Фундирање је нај вероватније изведено на армирано бетонским темељина самцима
постављени испод носећих стубова, темељи су повезани армирано бетонским
темељним парапетним гредама које имају и улогу сокле.
Носећа конструкција је изведена као челична од варених НП и кутијастих
профила. Носећи стубови у делу тробродне хале су постављени у три паралелна реда на
распону од 11,73 m и 3,0 m са растером између стубова од 6,55 m. На делу где је објекат
изведен као двобродна хала распон између стубова је 16,62 m, а растер стубова је 6,0 m.
Кровни носачи изведени су као решеткасти троугаони носачи у једној равни.
Израђене су од ХОП челичних профила. Распон кровних решетки је 11,73 m, 3,00 m и
16,62 m, а ослањају се на врхове челичних стубова. Висина објекта у слемену је 5,63 и
7,79 m. У крајњим пољима стубови и кровне решетке су у горњем појасу укрућене
спреговима израђеним од арматурног гвожђа. На горњи коси појас кровних решетки
монтиране су гвоздене рожњаче од ХОП профила, а на њих је постављен кровни
покривач од кровног сенвич панела. На стрехама су монтирани хоризонтални и
вертикални олуци од лима. Олуци су монтирани на висини од 4,52 m и 5,65 m од коте
готовог пода.
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Опис објеката 18
Објекат 18 је изграђен у другој половини двадесетог века, на централном делу
кат.парц.бр. 2222/1 и својом дужом страном је приближно паралелан са правцем
североисток југозапад. У њему се налази више просторија. Нето површина просторије
унутар објекта је 1,259.47 m2, а Бруто површина објекта износи 1,332.00 m2.
Објекат 18 је изведени као приземна, слободностојећа, једнобродна хала,
правоугаоног облика основе, у масивном конструктивном систему, комбиновањем
монтажног и класичниог начина градње. Фундирање је изведено на армирано
бетонским темељина самцима постављени испод носећих стубова, темељи су повезани
армирано бетонским темељним парапетним гредама и тракастим темељима од истог
материјала .
Носећа конструкција је изведена као армирано бетонска, префабрикована,
монтажна конструкција израђена у радионици и монтирана на локацији. Конструкцију
чине армирано бетонски стубови, подужне греде и кровни носачи. Носећи стубови
објекта на нижем делу хале постављени су у три паралелна реда на распону од 8,10 m
са растером између стубова од 5,00 m. На вишем делу хале стубови су постављени су у
два паралелна реда на распону од 16,20 m са растером између стубова од 5,00 m. Спој
стубова и темеља изведен је преко чашица у глави темеља, а спајање појединих делова
конструкције изведено је варењем арматурних анкера и заливањем цементним
малтером. Кровни носачи изведени су као армирано бетонска, монтажна
префабрикована греда, троугаоног облика, а ослањају се на врхове бетонских стубова.
Висина објекта у слемену је 4,94 и 7,70 m. На горњи коси појас кровних греда
монтиране су гвоздене рожњаче од ХОП профила, а на њих је постављен кровни
покривач од двоструког трапезастог лима. На стрехама су монтирани хоризонтални и
вертикални олуци од поцинкованог лима. Олуци су монтирани на висини од 3,95 и 6,44
m од коте готовог пода.
Спољни зидови су изведени као сенвич зид од шупље опеке и термо изолације
дебљине = (12+5+12) = 30 cm, са унутрашње стране су омалтерисани и обојени, а
спољна страна је изведена са видљиво обрађеним фугама. Унутрашњи зидови су
изведени од шупље опеке димензија 25 cm, 12 cm и 7 cm, обострано су омалтерисани и
обојени, а у санитарним просторијама делимично су обложени зидним керамичким
плочицама. Плафони су монтирани на доњи појас кровних греда, на наижем делу
објекта изведени су од равних гипсаних плоча, завршно обојени, а на вишљем делу
плафон је изведен од трапезастог лима. Под објекта је незнатно издигнут изнад околног
терена, а изведен је као армирано бетонска подна плоча завршно обрађена паркетом и
керамичким плочицама. Спољна врата и прозори су метални од гвоздених кутијастих
профила застакљени равним и термопан стаклом. Унутрашња врата су дрвена,
дуплошперована, пуна стандардних димензија.
Објекат је опремљен електро инсталацијом.
Опис објеката број 4:
Објекат је изведен као приземан слободностојећи објекат. По доступним
деловима графичке документације коју је доставио власник, објекат је пројектован у
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1973 године. Намена објекта је била медицинског карактера и служила је за основно
лечење радника тадашње фабрике. Димензије објекта су 19,81 m x 7,00 m x 9,63 m x
4,50 m x 10,18 m x 11,50 m. Састоји се од шест просторија које су данас у склопу
административних просторија Промиста, велике просторије која се користи као
трпезарија и три одвојена санитарна чвора која су у функцији. Објекат је висине 3,25 m,
а унутрашња висина је 2,72 m.
Фундирање је изведено на армирано бетонској плочи, зидови су израђени од
опеке дебљине 30 cm, док је преградни унутрашњи зидови дебљине 12 cm. Кровна
конструкција је ТМ са равним кровом и предпостављеним одговарајућим хидро и
термилчким слојевима са благим падом према центру објекта, где се сигурно налази
једна видљива и једна предпостављена скривена олучна вертикала која одводи
атмосферске падавине са равног крова. Фасада је делимично малтерисана и обојена
фасадном бојом, делимично обложена фасадном опеком
Кота терена око објекта варира од -0.05 до -0.20 према 0.00 коте готовог пода.
Подови у објекту су обложенима ламинатом и линолеумом, а у санитарним чворовима
керамичким плочицама.
Објекат је опремљен електро инсталацијом, громобранима и инсталацијама
водовода и канализације. Неке од просторија имају индивидуалне клима уређаје.
Опис објеката 9
Објекат 9 је у функцији сервисирања и складиштења, изграђен је у седмој
деценији двадесетог века, на северном делу кат.парц.бр. 2222/1. Објекат је изведен као
приземна, слободностојећа хала. Димензије објекта су: 52,40 m x 12,65 m.
Фундирање је изведено на армирано бетонским темељима самцима постављеним
испод носећих стубова, а повезани су армирано бетонским темељним парапетним
гредама које имају и улогу сокле.
Носећи стубови су израђени од опеке, димензија су 40/40 cm, спољашњи зидови
су дебљине 25 cm, а унутрашњи 18 cm и 31 cm. Стубови су постављени у два паралелна
реда на распону од 11,89 m, а осно 3,60 m. Кровне решетке изведене су као решеткасти
носачи у једној равни. Израђене су од НП и ХОП, Л челичних профила, распон им је 12
m, а ослањају се на врхове стубова. На горњи коси појас кровних решетки монтиране су
челичне рожњаче од хладно ваљаног "У" профила, а на њих је постављен кровни
покривач од трапезастог лима.
Фасадни зидови су изведени као парапетни, висине 5,60 m на северној страни и
4,60 m на јужној страни објекта, између носећих и фасадних стубова, обострано су
омалтерисани и обојени. На врху зидова изведен је армирано бетонски серклаж. На
висини од 2,48 m и 3,60 m на парапетним зидовима постављена је по дужим фасадама
прозорска светлосна трака висине 82 cm. Прозори и врата су изведени од челичних
кутијастих профила. Прозори су застакљени равним стаклом. Врата на фасадама су
двокрилна и клизна са испуном од лима. Под објекта је у равни са тереном са
незнатним падом и изведен је као армирано бетонска подна плоча, завршно обрађена
пердашењем. Кров је једноводни, и са северне стране постављени олучни изводи од
поцинкованог лима.
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Објекат је опремљен електро инсталацијом.
Опис објеката 10
Објекат 10 је у функцији сервисирања и складиштења, изграђен је у седмој
деценији двадесетог века, на северном делу кат.парц.бр. 2222/1.
Објекат је изведен као приземна, слободностојећа хала, правоугаоног облика
основе, грађени су у класичном начину градње.
Фундирање је највероватније изведено на армирано бетонским темељима
самцима постављени испод носећих стубова, а повезани су армирано бетонским
темељним парапетним гредама које имају и улогу сокле.
Носећи стубови су израдјени од опеке, димензија су 25/25 cm, спољашњи зидови
су дебљине 20 cm, а унутрашњи 16 cm. Стубови су постављени у два паралелна реда на
распону од 12,4 m са растером између стубова од 4,00 m. Кровне решетке изведене су
као решеткасти носачи у једној равни. Израђене су пд НП и ХОП Л челичних профила,
распон им је 12,4 m, а ослањају се на врхове стубова., На горњи коси појас кровних
решетки монтиране су челичне рожњаче У профила, а на њих је постављен кровни
покривач од трапезастог лима.
Фасадни зидови су изведени као парапетни, висине 5,52 m, између носећих и
фасадних стубова, обострано су омалтерисани и офарбани . На врху зидова изведен је
армирано бетонски серклаж. На висини од 2 m на парапетним зидовима постављена је
по дужим фасадама прозорска светлосна трака висине 90 cm. Прозори и врата су
изведени од челичних кутијастих профила. Прозори су застакљени равним стаклом.
Врата на фасадама су једнокрилна и двокрилна са испуном од лима. Под објекта је
незнатно издигнит изнад коте околног терена и зведен је као армирано бетонска подна
плоча. Кров је једноводни, па су са северне стране остављени олуци од поцинкованог
лима. Олучне вертикале су постављене по фасади објекта.
Објекат је опремљен електро инсталацијом и громобранима.
Комунални капацитети – Струја
Објекат се напаја електричном енергијом из РП НН 0,4kV, из постојеће
трафостанице 20/0,4 kV, 4х630 kVА која је у власништву инвеститора и налази се у
оквиру комплекса.
Прикључак објекта на дистрибутивну електричну мрежу НН је постојећи. Према
карактеристикама постојећих прикључака, као и постојања неискоришћених резервних
извода, може се закључити да у објекту постоји довољна резерва у електричној снази за
прикључење новог потрошача електричне енергије у објекту 21, још једне линије за
паковање (пакерица, палатизер, стреч машина са својим орманима, инсталисане снаге
70kW). Одобрена ангажована снага од стране надлежне Електродистрибуције Нови Сад
за комплекс "ПРОМИСТ" Д.О.О. Нови Сад износи 400 kW. Максимална једновремена
ангажована снага износи 230 kW + (70 kW нова линија за паковање), износиће укупно
300 kW и неће доћи до повећања максимално ангажоване електричне снаге, која остаје
у оквиру већ одобрене ангажоване снаге од стране надлежне Електродистрибуције
Нови Сад.
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2.6.

Услови за несметано кретање лица са посебним потребама

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина
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).
У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети резервацију и
обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида, у складу са
стандардом SRPS V. А9. 204.
Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима
пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама.
2.7.

Заштита од елементарних непогода и других несрећа

Склањање људи, материјалних и културних добара
Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне
управе, органи локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру
својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени,
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
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 јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и
други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.
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.
Мере заштите од елементарних непогода и других катастрофа
Према процени која је рађена за Генерални план, постоји могућност да град
угрозе елементарне непогоде, које настају деловањем природних сила: поплаве од
спољних и унутрашњих вода, нагомилавање леда на водотоцима, земљотреси, олујни
ветрови, снежни наноси, одроњавање и клизање земљишта и сличне појаве. Са
елементарним непогодама се изједначују и следеће катастрофе, уколико су већих
размера: експлозије, пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења ваздуха,
воде и намирница.
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Мере заштите од земљотреса
Највећи део територије града Новог Сада спада у зону угрожену земљотресима
јачине 8° МСЅ, док један део бачке стране града спада у зону од 7° МСЅ, иако не
постоји карта сеизмичке микрорејонизације.
Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° МСЅ, објекти
морају бити пројектовани и реализовани 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).
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, рушење објеката од
ветра и земљотреса и др., па се планира низ мера за заштиту од пожара.
Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектонским решењем омогућава се
приступ ватрогасним возилима око свих објеката, 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).
Гараже за путничке аутомобиле морају у свему бити пројектоване у складу са
Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од
пожара и експлозија („Службени лист СЦГ”, број 31/05).
Омогућава се коришћење постојећих и планира изградња нових ватрогасних
хидраната у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91).
У складу са чл. 33. до 35. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”,
бр. 111/09 и 20/15), инвеститор мора прибавити сагласност на техничку документацију
од стране МУП-а Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације.
2.8.

Мере заштите животне средине

На планираном комплексу обезбедиће се спречавање свих облика угрожавања
животне средине у фази функционисања и доградње објеката. Усагласиће се решења
инфраструктуре и потенцијалних извора загађења са свим постојећим прописима, како
би се обезбедила заштита ваздуха, земљишта и вода. Мере заштите животне средине
спроводиће се у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник
РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др.закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС и 14/16).
Приликом обављања делатности на предметном комплексу (паковање и
складиштење вештачких ђубрива) обезбедити све неопходне санитарно-хигијенске
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услове (вентилација, осветљење, редовно одржавање, издвајање отпадних материја
и др.).
Предметна складишта морају да испуњавају све услове за објекте за
складиштење вештачких ђубрива. Складишта треба да су наткривена и заштићена од
директног утицаја влаге, атмосферских падавина (кише, снега), утицаја сунчеве
светлости и извора топлоте. Подови складишта морају бити суви, тврди, негориви и
лаки за чишћење. Објекти треба да буду изграђени од чврстог незапаљивог материјала.
С обзиром да се на комплексу очекује кретање великог броја теретних возила
(камиона), посебну пажњу треба посветити заштити од аерозагађења. У ту сврху,
слободне површине је неопходно озеленити у што већем проценту, нарочито ободне
делове комплекса и паркинг просторе. Применом зеленила обезбедиће се вишеструк
позитиван утицај на животну средину (неутрализација непријатних мириса, буке,
заштита од прашине и др.), а визуелно ће се унапредити амбијент простора.
Праћење и контрола квалитета ваздуха на предметном подручју обављаће се у
складу са Законом о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Службени гласник
РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и другим подзаконским актима.
С обзиром да се предметни простор налази унутар радне зоне, неопходно је
успоставити мониторинг ваздуха и пратити резултате. Основни циљ мониторинга јесте
да се прате одговарајуће основне и специфичне загађујуће материје, као и њихов утицај
на околину.
Заштита вода на обухваћеном простору оствариће се у складу са Законом о
водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12), Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени
гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), и др. важећом законском регулативом.
Неопходно је обезбедити оцеђивање вода са паркинга и манипулативних
површина. За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинг,
манипулативне површине) и отпадне воде од чишћења и прања објеката, пре улива у
реципијент, предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник).
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног
комуналног предузећа.
Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно како би се спречила
његова деградација услед продирања опасних материја. Земљиште треба контролисати
у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања ("Службени
гласник РС", број 23/94).
Посебну пажњу усмерити на успостављању ефикасног система управљања
отпадом.
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Неопходно је класификовати врсте отпада који ће се генерисати у оквиру
планираног комплекса: комунални чврст отпад, рециклабилни отпад, отпад који настаје
приликом паковања производа и др. Одлагање отпадака на местима која нису одређена
за ту намену није дозвољено, као и одлагање отпадака пре издвајања отпадака који се
могу користити као секундарне сировине. Управо из тог разлога, унутар комплекса
потребно је планирати одговарајући простор за одлагање и привремено складиштење
отпадних материја до тренутка одношења.
Поступање са отпадним материјама треба да буде у складу са Законом о
управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 14/16),
Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
("Службени гласник РС", бр. 92/10) и Правилником о условима и начину сакупљања,
транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина
или за добијање енергије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/10).
Транспорт, који је саставни део пословног комплекса, представља значајан извор
буке.
Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући
мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазио дозвољене вредности у околној
животној средини у складу са Законом о заштити од буке у животној средини
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10) предузимаће се одговарајуће мере за
отклањање негативног утицаја буке на животну средину.
Потенцијалне проблеме са аспекта угрожавања и заштите животне средине треба
посебно проучити, а у оквиру инвестиционих програма за изградњу објеката
инвеститор је у обавези да поднесе захтев за одлучивање о потреби израде студије
процене утицаја на животну средину надлежном органу за заштиту животне, у складу
са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 114/08).
3.

ПРИКАЗ ПЛАНА НИВЕЛАЦИЈЕ

Простор обухваћен урбанистичким пројектом налази се на надморској висини од
80.10 m до 82.80 m, са падом од севера према југу. Терен је у висинском погледу уређен
уз равнање терена у зони планиране гараже. Падови интерних саобраћајница су
испод 1%.
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4.

ПЛАН САОБРАЋАЈА

4.1.

Мрежа саобраћајне инфраструктуре

Приступ комплексу омогућен је са јужне стране преко постојећег прикључка на
Привредникову улицу. Западно од комплекса, преко Привредникове улице приступа се
на градску магистралу, односно саобраћајну петљу која је планирана да би се омогућио
приступ садржајима у радној зони "Север II".
Северно од комплекса планирана је саобраћајница и индустријски колосек дуж
Канала ДТД који ће повезати ову зону са планираним робно-транспортним, односно
логистичким центром у радној зони "Север III".
Постојећи улаз се задржава у зони постојеће портирнице, а камиони до објеката
пролазе преко ваге за мерење тежине теретних возила.
Саобраћајно решење на парцели комплекса усаглашено је са захтевима које
намеће постојеће стање, технологија рада и диспозиција постојећих и планираних
објеката и њихова намена као и диспозиција постојећих саобраћајних површина. У
југозападном делу комплекса уз регулацију Привредникове улице задржава се
постојећи паркинг за путничка возила (31 ПМ) који је потребно додатно уредити.
Унутар ограде комплекса, око објеката су планиране значајне саобраћајне површине у
виду интерних приступних саобраћајница, паркинг простора за теретна возила (26 ПМ)
који се налази у јужном делу комлекса и неопходне манипулативне површине. Унутар
комплекса планирн је објекат у функцији гараже за путничка возила који ће омогућити
место за паркирање једанаест возила (11 ПМ).
Планиране саобраћајне површине омогућиће несметану комуникацију на
комплексу. Постојеће интерне саобраћајнице се задржавају и проширују да би се
испунили услови противпожарне заштите и омогућила безбедна комуникација.
У јужном делу комплекса преуредиће се постојећа манипулативна површина за
манипулацију теретних возила.
Коришћење улаза контролише се из портирнице. Теретна возила која довозе и
одвозе сировине, приступају са уличне саобраћајнице контролном пункту са рампама,
где се врши контрола документације и даље се возила крећу ка пријемном пункту где се
врши утовар, истовар и даљи треман робе.
4.2.

Услови за грађење саобраћајних површина

Положај комплекса у односу на саобраћајну мрежу града као и специфични
захтеви проистекли из намене утврђене планом подразумевају следеће саобраћајне
услове:
- Прикључење на уличну мрежу, задржава се преко постојећег приступног пута са
парцеле. Са приступног пута предвидети сепаратан приступ паркинзима за
путничка возила изван и унутар ограде комплекса.
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-

-

Пут кроз парцелу планирати

минималне ширине 3,5 m. Пут извести са

савременим коловозним застором.
Тротоаре и паркинге израђивати у складу са архитектуром објеката на
комплексу. Елементи партерног уређења ових површина могу бити и у боји, а
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена
саобраћајних површина. Ово поред обликовног и визуелног ефекта има
практичну сврху код изградње и реконструкције мрежа инфраструктуре.
Паркинг површине за путничка возила израђивати као перфориране (у прилог
повећању зелених површина).
Нивелационо решење саобраћајница, тротоара и пешачких површина мора бити
такво да је прилагођено конфигурацији терена.

5.

ПЛАН ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ

5.1.

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојеће водоводне мреже у комплексу,
која је повезана на постојећу примарну водоводну мрежу, профила Ø 600 mm, која је
реализована у Привредниковој улици и која функционише у склопу водоводног
система Града Новог Сада.
Водоводна мрежа комплекса повезана је на постојећи улични водовод са
цевоводом профила Ø 300 mm.
Унутар комплекса постоји засебна мреже са снабдевање водом за санитарне
потребе и за потребе против пожарне заштите.
Урбанистичким пројектом предвиђа се проширење постојеће хале ка
североистоку. Планирани габарит хале захватиће постојеће инсталације водоводне
мреже санитарне воде, па се предвиђа њихово измештање.
Урбанистичким пројектом оставља се могућност да се изврши евентуално
проширење постојеће водоводне мреже, као и да се трасе и капацитети водоводне
мреже делимично измене, а све у складу са пројектно техничком документацијом.
Евентуалне потребе за технолошком водом задовољиће се преко бушених
бунара и посебне водоводне мреже за ову намену.
Положај и капацитети постојеће и планиране водоводне мреже дати су у
графичком приказу План водне инфраструктуре у размери 1:1000.
Водоводни прикључци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни
водовод.
Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а
завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.
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Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП"
Водовод и канализација" на основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна
унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком
о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке
воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/2010 и 8/2011).
ЈКП"Водовод и канализација" и Правилником о техничким условима за прикључење на
технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације ("Службени лист
Града Новог Сада", број 13/1994).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан
прикључак.
Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска
мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом
водомера DN 100 mm.
Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде
потребно је на прикључку уградити комбинован водомер.
Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.
5.2.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко сепаратне
канализационе мреже са оријентацијом на постојећи канализациони систем Града
Новог Сада.
Отпадне воде ће се преко постојеће канализационе мреже из комплекса, профила
Ø 250 mm, одводити ка постојећој канализационој мрежи у Привредниковој улици
профила Ø 800 mm.
Атмосферске воде, већим делом, се одводе преко постојеће канализационе
мреже унутар комплекса према упојном бунару, који је смештен на североистоку
комплекса.
Постојећа канализациона мрежа атмосферских вода у комплексу је профила
Ø 250 mm.
Атмосферске воде са планираног паркинга уз Привредникову улицу, одвешће се
преко планиране атмосферске канализационе мреже ка постојећем колектору
атмосферских вода профила Ø 2500/1500 mm. Пре упуштања атмосферских вода у
уличну атмосферску канализациону мрежу планира се изградња сепаратора уља, на
којем ће се уклањати и суспендоване материје.
Планирани сепаратор има улогу да се квалитет атмосферских вода пре
упуштања у постојећи колектор атмосферских вода доведе на минимални квалитет II
категорије квалитета вода.
Урбанистичким пројектом предвиђа се проширење постојеће хале ка
североистоку. Планирани габарит хале захватиће постојеће инсталације атмосферске
канализационе мреже, па се предвиђа њихово измештање.
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У условима ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, дефинисано је да количина
атмосферске воде која се може испустити директно у јавну канализацију износи
30-40 l/s/ha. Све количине изнад ових морају се прихватити упојним бунаром
(ретензијом). Овај услов је у потпуности испоштован, с обзиром да се атмосферска вода
са 85% комплекса одводи ка упојном бунару (ретензији), а свега 15% у уличну
канализациону мрежу.
Урбанистичким пројектом оставља се могућност да се изврши, евентуално,
проширење постојеће канализационе мреже, као и да се трасе и капацитети
канализационих мрежа и објеката делимично измене, а све у складу са пројектно
техничком документацијом.
Положај и капацитети постојећих и планираних канализационих мрежа дати су
у графичком приказу План водне инфраструктуре у размери 1:1000.
Канализациони прикључци
Прикључак на канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП"Водовод и канализација", а у
складу са типом објекта, техничким нормативима и Одлуком о условима и начину
организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања
вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/2010 и 8/2011). ЈКП"Водовод и
канализација" и Правилником о техничким условима за прикључење на технички
систем за водоснабдевање и технички систем канализације ("Службени лист Града
Новог Сада", број 13/1994).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на
канализациону мрежу, ако је она изграђена.
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 m од регулационе линије
парцеле.
Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне
материја, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка
угради уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета
упуштања у канализацију.
Код решавања одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарнотехничким условима за испуштање употребљених вода у јавну канализацију
("Службени лист града Новог Сада", број 17/93).
Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и
одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном
мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и
лаких течности и тек потом испуштати у реципијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног
комуналног предузећа.
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Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у
надлежности ЈКП "Водовод и Канализација" Нови Сад.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максималан ниво подземних вода од око 79,00 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода од око 75,50 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозападјугоисток са смером пада према југоистоку.
6.

ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И EЛЕКТРОНСКИХ
КОМУНИКАЦИЈА СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ

6.1.

Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог
електроенергетског система. У комплексу постоји изграђена средњенапонска
електроенергетска мрежа, трансформаторска станица (ТС) 20(10)/0,4 kV "Нит",
нисконапонска 0,4 kV мрежа за постојеће објекте, као и мрежа спољног осветљења. ТС
"Нит" се снабдева из ТС 35/10 kV "Индустријска" преко подземног 10 kV вода.
Снабдевање постојећих и планираних садржаја ће се обезбедити из постојеће ТС
"Нит" која има довољно капацитета и коју је потребно прилагодити за рад на 20 kV
напонском нивоу. До ТС је потребно обезбедити колски прилаз ширине минимално 3m
ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Од ТС ће полазити мрежа
спољног осветљења и нисконапонска 0,4 kV мрежа до свих објеката, чиме ће се
обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом у целом
комплексу. Снабдевање нове хале ће се обезбедити са постојеће електродистрибутивне
мреже, а снабдевање планиране гараже изградњом прикључног 0,4 kV вода и разводног
ормара.
У комплексу је могуће вршити изградњу нове и реконструкцију постојеће
средњенапонске и нисконспонске мреже, као и мреже спољног осветљења. Трасе нових
инсталација спољног и декоративног осветљења дефинисати у пројекту за грађевинску
дозволу. Расветна тела постављати на стубовима, фасадама објекта или партерно.
Будућа нисконапонска мрежа ће се градити подземно. Уколико постојећа инсталација
омета изградњу (доградњу) планираних објеката и инфраструктуре може се изместити у
складу са условима власника инсталације.
Део потрошње (осветљење, сигнализација и сл.) се може покрити и
искоришћењем соларне енергије, постављањем фотонапонских соларних панела на
кровне или фасадне површине објеката. За потребе осветљења у спољним и
унутрашњим инсталацијама користити светиљке са ниском потрошњом (LED и сл.).
6.2.

Снабдевање топлотном енергијом
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Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из гасификационог система
и коришћењем локалних топлотних извора и обновљивих извора енергије.
У комплексу постоји изграђена мерно-регулациона гасна станица (МРС) која се
снабдева из западног огранка гасовода средњег притиска који полази из Главне мернорегулационе станице "Нови Сад 1". Од МРС је изграђена гасоводна мрежа до термотехничког блока. Новим решењем у комплексу уклања се објекат у коме је био смештен
термо-технички блок, а гасом ће се снабдевати само објекат број 18, уз изградњу
гасовода ниског притиска и регулационог сета-станице на северној страни објекта.
Оставља се могућност да се и остали објекти у комплексу у случају потребе или
промене у начину коришћења снабдевају из гасификационог система,. У том случају је
и до тих објеката потребно изградити гасовод ниског притиска (директно из МРС или
од постојећег гасовода) и регулациони сет- станицу.
Снабдевање административног објекта топлотном енергијом (грејање,
климатизација, вентилација) је предвиђено из локалних топлотних извора, употребом
електричних котлова или система са топлотним пумпама које би користиле енергију из
ваздуха, земље или подземних вода. Смештај термо-техничких система обезбедити у
посебној просторији у објекту или на отвореном простору, у складу са техничким
прописима. У случају ископа бунара потребно је прибавити сагласност надлежног
органа.
Делимично снабдевање топлотном енергијом (загревање топле потрошне воде)
може се остварити и постављањем соларних колектора на кровним површинама свих
објеката.
6.3.

Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и
касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној
оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани
материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама спољног и
декоративног осветљења употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромбмишелов зид итд.;
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као
фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
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- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и
коришћење атмосферских и отпадних вода;
- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње
свих енергетских уређаја у објекту.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се
утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
6.4.

Електронске комуникације

Ово подручје ће бити прикључено у системе електронских комуникација. На
подручју постоји изграђена мрежа електронских комуникација за потребе постојећих
објеката. Планира се још један коридор за пролаз инфраструктуре електронских
комуникација у средини комплекса на који би се у случају потребе прикључили и
остали објекти.
У самом комплексу могуће је постављање телефонских говорница, система
видео надзора, уређаја за wireless интернет и сл.
Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније
свих надлежних оператера. Системе мобилне телефоније, као и осталих електронских
комуникација је могуће постављати уз поштовање следећих услова:
- антенски системи ел.комуникаиција и базне станице мобилне телефоније могу
се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз изградњу оптичког
приводног кабла;
- антенски системи ел.комуникација могу се постављати на антенске стубове уз
обавезну сагласност власника парцеле; базне станице постављати у подножју стуба, уз
изградњу оптичког приводног кабла и приступног пута до базне станице;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких
препорука из ове области, као и препорука светске здравствене организације;
- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и
осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног
органа управе.
6.5.

Услови за прикључење

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом прикључка
који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног
места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно од постојећег или планираног вода
или директно из трансформаторске станице. Детаљније услове за прикључење и
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изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистрибуција“
д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад.
Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити из постојеће мернорегулационе станице од постојећег вода или планираним водом до техничких
просторија у објектима. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног
дистрибутера.
Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација
Прикључак на мрежу електронских комуникација извести на постојећу
инсталацију, преко типског прикључка на приступачном месту на фасади објекта или у
оквиру објекта. Детаљније услове за прикључење прибавити од локалног дистрибутера.
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