
На  осНову  члана  46. став  1. 3акона  о  планирању  и  изградњн  (ІСЛУЖбСНИ  гласник  
Републике  Србијеt, бр.  72/09, 8 1/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - 
УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  
(1TСлужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLІX 
седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  
(локалитет  Бангладеш ) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиlтхе  се  оддука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регуладије  насезБеног  места  Фугог  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  45/15 и  21/17) (у  
далем  тексту; План), за  локалитет  Бангладеш . 

Члан 2. 

0длуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  грађевинско  подручје  у  
Катастарској  општипи  Фуrог, увутар  описане  границе. 

3а  почетну  тачку  описа  дела  грађевинског  подручја  плана  утврђена  је  тачка  на  
пресеку  заладне  планиране  регулационе  линије  улице  и  продуженог  правца  границе  
парцела  бр. 8925 и  8923/2. Од  ове  тачке  у  правцу  југоистока  граница  прати  северну  
границу  парцеле  број  8925 и  њеним  nродуженим  правцем  долази  до  источне  nлаuиране  
регулационе  линије  улице, затим  граница  скреће  кајугозаладу , nрати  источну  nланирану  
регуладиову  лннију  улице  до  nресека  са  nродуженим  nравцем  јужне  границе  парцеле  
број  8925. Дале, граница  скреће  ка  северозападу , прати  претходно  оnисаuи  правац  и  
јужву  граnuцу  nарцеле  број  8925 и  њеним  продуженим  nравцем  долази  до  западне  
планнране  регулационе  линије  улице. Од  ове  тачке  у  правцу  североистока, граница  nрати  
заладну  планирану  регулациону  линију  улице  и  долази  до  почетне  тачке  описа  rраuице. 

Одлуком  о  изменама  н  доnунама  Плана  обукватиће  се  6,зоhа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Гілаuом, којнм  је  обухваћени  nростор  намењен  за  грађевuнско  землиіпте  у  атару  - населе  
Бангладеш. 

Члан  4. 

Цил  доногцења  одлуке  о  uзменама  и  допунама  Плаuа  је  nреиспнтивање  важећег  
плаnског  решења  и  утврђивање  правила  уређења  и  грађења, која  ће  омогућити  етаnну  
реализацију  плаиираних  садржаја  - комплекса  социјалног  стаuовања  унутар  постојећег, 
неусловног  стаковања  угрожених  социјалних  група  у  оквиру  насела  Бангладеш . 

Члан  5. 

Концеnтуални  оквир  nлаuирања  одређен  ј  е  Hланом. 



Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  донунама  Плана  је  30 дана  од  дана  ступања  на  
снагу  ове  одлуке . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земзhишта. 

Члан 8. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неnриступању  изради  стратеілке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насеЈhеног  места  Футог  
на  животну  средину, и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  којим  се  
представЈ hа  концептуални  оквир  уређења  простора, у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  

гтредузећа  Урбаиизам  завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цараЛазара  3, у  просторијама  
Месне  заједнице  Футог 1  Футог, Улица  цара  Лазара  број  42, и  путем  интернет  страие  

www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 
Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допуnама  ГГлана  

генералне  регулације  насеЈhеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш), у  приземњу  пословне  
зграде  Јавног  предузећа  Урбанизам  3авод  за  урбаиизам  Нови  Сал, Булевар  цара  Лазара  З, и  
у  просторијама  Месне  заједнице  Футог , Футог, Улица  цара  Лазара  број  42. 

Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  даuа  од  дана  објавњивања  у  Службеном  листу  Грала  
Новог  Сада . 

РЕГІУБЛИЕА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТHНА  ГРАДА  НоВОГ  САДА предсејник  
Број: 35-834/2018-ј  
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД Т  3 рјвко  Jenyіnuh 
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ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈІНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЊЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  (ЛОКАЛИТЕТ  БАНГЛАДЕUј) 

ОБУХВАТ  ЛЛАНСКОГ  ЛОДРУЧЈА  
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ГРАНИЦА  ГРАЂЕвског  ЗЕМЈИtВТАУАТАру  

 ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ИЗЧЕНЕ  И  ДОflУНЕ  ПЛАНА  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам а  НоеиСадЕлрцараЛвзраЗЛП  



Градска  управа  за  урбаиизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратенЈхој  процеаи  у-гицаја  на  животау  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Мишліењу  Градске  управе  за  заштиіу  животве  
среднне, број  УЈ-501-1/2018-275 •од  13.12.2018. годиае, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  ВЕHРИСТУЛАЊУ  изгАди  СТРАТЕПјКЕ  ГТРОЦЕHЕ  У1ицАЈА  ОДЈТУКЕ  О  
HЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  ПЛАВА  ГЕВЕРАЛЕЕ  РЕТУЛАЦuЈЕ  

НАСЕЈLЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДВНУ  

Не  npucіyna ее  изради  стратешке  лроцене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  ГТлана  генералнс  регулације  населіеног  места  Фугог  на  животну  средиау, 
којом  ће  бити  обухваћеа  простор  у  граuuцама  одређеним  одлуком  о  изради  измсна  и  
допуваЈТлаиа  генералне  регулације  населіеног  места  Фугог  (локалитет  Вангладепі). 

О  6ртзлтжењ  е  

законом  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животну  средиау  ( Службени  гласник  
Регtублвхе  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописаио  је  да  сс  стратешkа  процена  врши  за  
ллалове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбаиистичкот  плаиврања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
по  пре-гходно  прибавліеном-м  пЈ  -еву-оргала  иадлежног  за  посјіове  заіхпнте  животне  
средине  и  других  заидтерес0ваних  ортаиа  и  организациј  а. Одлука  о  изради  стратешке  
процене  угицаја  на  живогву  средииу  је  сасхавви  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавЈЂује  
се. 

Законом  о  ллаиирању  и  изгради  ( Службени  гласних  РсІ,, бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 
и  83L18), у  члану  46. ст. б. пропнсалојс  да  носилац  нзраде  плана, пре  доношења  одлуке  
о  изради  лланскот  документа, од  надлежног  ортаиа  за  послове  зајлтите  кuвотне  
средиве  прибавза  мишл,ење  о  потреби  израде  стратешке  процене  упіцаја  на  живопіу  
средии  

Њменама  и  допунама—Ллана  --генералне  $тулацнје  насел,еног  места  Фугог  
(локалитет  Баагладеш) биће  обухваћено  грађевииско  земліиште  у  атару  Футога, укупие  
површине  око  6,30 ha који  се  налази  у  Катастарској  onnrnіuu Футог. Простор  који  he 
бити  обухваћен  планом  налази  се  у  североисточном  делу  атара  Фугога, у  залеђу  
пословања  на  улазннм  правцима  дуж  Руменачхог  пуга, а  у  непосредној  блнзини  
населіа  Сајлово. Предметни  лростор  је  са  две  страие  омеђен  хол.опрuвредџмм  
површинама , а  са  друге  две  саобраhајницама,-од  којих  је  за  сам  локалитет  треuугно  
значајнија  саобраhајница  која  чиии  и  јутоисточиу  гралицу  локалитета  Баигладепј  и  
Јоја  простор  саобраhајно  повезује  са  Руменачким  вугем. 

Ллаиом  генералие  регудације  населіеног  места  Футот  ( Службепи  лист  Града  
Новбг  Сада , бр. 45/15 и  21/17) предметни  локалитет  намењен  је  за  грађевинско  
земліијдте  у  атару  - насел.е  Бапгладедј  и  планиравојс  његово  задржавање  у  постојећим  
г])авидама. 

Населіе  Бангладеіп ,  налази  се  у  североисточном  делу  Фугога  и  представла  
субстандардно  неформално  населіе  изграђено  на  полопривредном  земліиплу . 
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Стамбени  објеісги  у  населу  настали  су  трансформацијом  објеката  фармс, 

незадоволавајућет  су  квалитета, са  ограничевим  приступима  иифраструкгури , без  
друіпгвених  услуга, па  се  населе  прсма  тпловима  иеформалиних  насела  сврстава  у  
слам. 

Према  извевтгају  о  попису  објеката  у  населу  Еаптладеш, а  који  је  за  потребе  
обезбеђивања  трајних  стамбеиих  решења  Рома  и  поболінања  инфраструктуре  у  
ромским  нассјЂима  сачнвила  Градска  управа  за  инспекцијске  послове  - Одсек  
грађевииске  инспекције, на  основу  детазвно  угвђенот  стања  свих  постојећих  објеката, 
цело  населе  захтева  озбијвну  реконструкцију, како  би  се  стекао  барем  основвн  степен  
фуикционаллости . У  том  смислу, став  грађевинске  инслекције  је  да  јс  боле  да  се  сви  
лостојећи  објекти  у  налу  сруше  у  цилу  изградње  насела  са  типским  објеісгима . 

Цил  доношења  одлуке  о  изменама  н  доунама  Гілаиа  је  преислитивање  важсћег  
ллаиског  решења  и  угвђивање  правила  уређења  и  грађења, који  ће  омотућити  еталву  
реализалију  лланираних  садржаја  - комллекса  социјадног  становања  унугар  постојећет , 
неусловног  стаиовања  угрожених  социјалних  грула  у  оквиру  насела  Баигладеіп. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допунама  плакског  докумснта, да  
је  лредметин  локалктет  вамењен  са  социјално  стаиовање  и  да  се  ради  о  вростору  који  
Одлуком  о  одређивању  врсте  плавских  докумената  за  које  се  нзрађу  стратепіка  
процеиа  угидаја  наживотиу  средииу  ( Службеки  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09) 
ннј  е  угврђен  као  просторза  іcoju ce кзрађује  стратепіка  процена  угицај  а  на  животну  
среднну, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  стратепЈке  процене  угиіаја  одлуке  
о  изменама  и  допуиама  плана  генералне  регулације  васеленог  места  Фугог  (локалитет  
Бапгладеш) на  жнвотну  средину . • 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  npojeІne који  буду  реализовани  на  
основу  uзмека  и  долуна  Ллана  генералuе  регулацuје  васеленог  места  Фугог  
(локалитет  Баигладеш), услови  замтите  жквотке  средuне, односно  потреба  покретања  
посхупка  nроцене  утнцај  а  на  кuвотну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  
лроцени  утицаја  на  жзwотну  средину  ССлужбеии  гласиик  РсІј, бр. 135/04 н  36109) и  
Уредбом  о  угврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  иоже  захтевати  лроцена  угицаја  на  животну  средииу  ( Службеви  
гласшп  Рсјј, број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведенот  одлученоје  иаоу  диспознтиву . 

РЕЛУ)ЛКА  СРБИЈА - в.д. ИАЧЕЛНИЕА  
АУТОНОМаАЛОЕРА LІинА. ВОЈВО  јјј: ејан  Михајловић  
ГРАД  НОВИ  СА,Ц  
ГРАДСК4. УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  /f ; 
И  ГРАЂЕВflИСКЕ  ПОСЛОВЕ . 

Ерој  : У-35-834/18 t јј1Г  : 
даnа:18.12.2018. године  
НОВИСАД
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