
Црвдсница  

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поВодоМ  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш ), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  Уј  седници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

ЗАКЈhУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш ) пре  излагања  на  јавни  увид  са  
57. седнице  од  08.08.2019. године  и  Извештај  о  обавњеномјавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  
Бангладеш) са  73. седнице  Комисије  за  планове  од  05.12.2019. године, Извештај  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Вангладеш) пре  излагања  на  поновни  јавни  
увид  са  82. ееднице  од  06.02.2020. године  и  Извештај  о  обавњеном  поновном  јавном  
увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  
места  Футог  (локалитет  Бангладеш ) са  104. (јавне) седнице  од  24.09.2020. године . 

2. Закњучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТHНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-394/2019-1 
27. новембар  2020, године  
НОВИ  САД  MЅc Јел  ; ијпјјkQциамировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Регіублике 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, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон  и  9/20) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Сдужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Уј  седници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЈbЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  
(ЛОКАЛИТЕТ  БАНГЛАДЕШ) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш ) (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  22/19) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  (,,Службени  лист  Града  Новог бр,  45/15 и  21/17) 
(у  дал,ем  тексту: План) у  делу  грађевинског  подручја  Плана, у  Катастарској  олштини  
Футог, унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  тачка  на  
пресеку  западне  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  продуженим  правцем  долази  До  источне  планиране  
регулационе  линије  улице, затим  граница  скреће  ка  југозападу , прати  источну  планирану  
регулациону  линију  улице  до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  
број  8925. даѕБе, граница  скреће  ка  северозападу , прати  претходно  описан  правац  ијужну  
границу  парцеле  број  8925 и  њеіјим  продуженим  правцем  долази  до  западне  планиране  
регулационе  линије  улице. Од  ове  тачке  у  правцу  североистока , граница  прати  западну  
планирану  регулациону  линију  улице  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћено  је  6,30 ћа. 

Члан  2. 

У  Плану, одењак  ,,2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЋЕВИНСКОГ  
ПОдРУЧЈА  пододел)ак  ,,2.2. Граница  грађевинског  земњишта  у  атару део  
,,Грађевинско  земњиште  у  атару  планирано  за  насење  ,,Бангладепі мења  се  и  
гласи: 

,,Грађевинско  земњиште  у  атару  планирано  за  локалитет  ,,Бангладеш  
У  оквиру  локалитета  Еангладеш , издвајају  се  дпе  целине  грађевинског  земѕБишта  у  

атару, укупне  површине  2,96 ћа, које  су  у  целости  површине  јавне  намене: југоисточну  
- 
у  

намени  социјалног  становања  и  саобраћајних  површина  и  северозападну  - у  намени  
саобраћајних  површина. 

Југоисточна  целина  је  површине  2,76 ћа  унутар  описане  границе : за  почетну  тачку  
описа  границе  утврђенаје  тачка  на  тромеђи  парцела  бр.  8924, 8925 и  10221 (пут). Од  ове  
тачке  у  правцу  југоистока  продуженим  правцем  северне  границс  парцеле  број  8925 долази  
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до  источне  планиране  регулационе  линије  улице, затим  скреће  ка  југозападу , прати  
источну  планирану  регулациону  линију  улице  и  долази  до  пресека  са  продуженим  
правцем  јужне  границе  парцеле  број  8925. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  северозападу , 
прати  претходно  описан  продужени  правац  и  јужну  границу  парцеле  број  8925 дужином  
од  163 т, затим  скреће  ка  североистоку , пресеца  парцелу  број  8925 и  долази  до  тачке  на  
северној  граници  парцеле  број  8925, која  је  на  растојању  од  13,50 м  од  преломне  тачке  
северне  транице  парцеле  број  8925. дале, граница  прати  северну  границу  парцеле  број  
8925 и  долази  до  почетне  тачке  описа. 

Грађевинско  землиште  у  атару  је  и  део  планиране  улице  у  северозападном  делу  
локалитета  Бангладеш, површине  0,20 ћа. За  почетну  тачку  описа  утврђена  је  тачка  на  
пресеку  западне  планиране  регулационе  линије  улице  и  продуженог  правца  северне  
границе  парцеле  број  8925. Од  ове  тачке  у  правцу  југоистока , граница  прати  претходно  
описан  правац  и  северну  границу  парцеле  број  8925, затим  скреће  ка  југозападу , прати  
источну  планирану  регулациону  линију  пута  до  пресека  сајужном  границом  парцеле  број  
8925. дале, граница  скреће  ка  севрозападу , прати  јужну  границу  парцеле  број  8925 и  
њеним  продуженим  правцем  долази  до  западне  планиране  регулационе  линије  улице, 
затим  скреће  ка  североистоку , прати  западну  планирану  регулациону  линију  улице  и  
долази  до  почетне  тачке  описа. 

У  оделку  ,,б. КОНЦЕПТ  ПРОСТОРНОГ  УРЕЂЕЊА  СА  ПРЕТЕЖНОМ  
НАМЕНОМ  ЗЕМЈБИШТА  И  БИЛАНСИМА  пододелак  ,,б.2. Просторна  целина  2 - 
део  атара  - целина  претежно  намењена  полопривредним  новріпинама  став  5. речи: 
,,у  цилу  његове  ревитализације  и  конзервације  у  просторном бришу  се. 

У  пододелку  ,,б.4. Биланс  површина  Табела: ,,НАМЕНА  ПОВРШИНА  
АТАРА  у  делу  ,,Населе  ,,Бангладеш број ; ,,5,85 замењује  се  бројем : а  број  
,,0,08 замењује  се  бројем: ,,0,03. 

У  делу  ,,Полопривредно  землиште  број : ,,5776,76 замењује  се  бројем : 
а  број : замењује  се  бројем : ,,80,35. 

У  оделку  ,,7. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  
пододелак  ,,7.1. План  регулације  поврінина  јавне  намене  у  

после  речи: додају  се  речи : ,,населе  ,,Бангладеш , . 

У  оделку  ,,11. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ПО  
ЦЕЛИНАМА  И  ЗОНАМА  ЗА  КОЈЕ  ЈЕ  ОСНОВ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ОВАЈ  ПЛАН  
пододелак  ,,11.2. део  просторне  цслине  2 подтачка  ,,11.2.2. Насење  ,,Бангладеш  
мења  се  и  гласи : 

,,11.2.2. Локалитет  ,,Бангладеш  

Локалитет  Бантладеш , површине  6,30 ћа, налази  се  у  североисточном  делу  Футога, 
у  залеђу  пословања  дуж  Руменачког  пута, непосредно  уз  населе  Сајпово. 

У  југоисточном  делу  локалитета , планира  се  комплекс  социјалног  становања  - 
насење  Бангладеш . За  комплекс  насела  Бангладеш  планом  се  издваја  грађевинско  
земњиште  у  атару  као  површинајавне  намене . 



Средишњи  и  северозападни  део  локалитета  је  полопривредно  землиште , 
површине  3,34 ћа, које  ће  се  уређивати  у  складу  са  условима  дефинисаним  планом . 

Јавне  саобраћајне  површине  планирају  се  уз  северозападну  и  југозападну  границу  
локалитета . 

Населе  Бангладеш  
У  југоисточном  делу  локалитета , на  парцели  број  8924 КО  Футог, смештено  је  

неформално  субстандардно  населе  Бангладеш  настало  седамдесетих  година  
трансформацијом  објеката  некадашње  фарме. С  обзиром  на  то  да  се  становништво  насења  
углавном  бави  прикуплањем  секундарних  сировина, депоније  и  одлагалишта  
прикуплених  материјала  захватиле  су  и  крајни  југоисточни  део  парцеле  број  8925 КО  
Футог. 

Физичко  стање  објеката  насела  Бангладеш  данас  је  изузетно  лоше  и  став  
грађевинске  инспекције  за  предметни  простор  (од  6. фебруара  2018.) је  да  је  најбоње  
решење  потпуна  замена  постојећих  и  изградња  нових  објеката . 

Према  извештају  Градске  управе  за  инспекцијске  послове  (Одсек  грађевинске  
инспекције) из  2017. године, у  населу  Бангладеш  живи  256 лица  у  55 објеката. Према  
претходном  извештају  из  2009. године  у  истом  броју  објеката  било  је  235 становника . У  
периоду  између  ова  два  извештаја, постојећи  објекти  су  дограђивани , па  је  укупна  
површина  стамбеног  простора  порасла  за  око  720 м2. Тако  је  површина  стамбеног  
простора  по  глави  корисника  повећана  са  осам  на  10 м2, што  је  и  дајве  незадоволавајуће  
јер  је  то  патолошки  минимум  који  не  омогућава  нормалан  психофизички  развој  
појединца. 

Просечна  величина  домаћинства  у  Бангладешу  је  4,6 чланова, а  структура  
домаћинставаје  таква  да  доминирају  петочлана  домаћинства . 

е  аiл  
• 2d јп  

• 

• 4 d па  

• 5Lіпоvі  

• б  danova 

* 7dапоvа  

• 8 јаnоvа  

10 I јіоvа  

• 12 Іапоv 

Структура  домаћинстава  у  населу  Бангладеш  20 17. године  
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домаћинства  која  имају  шест  и  више  чланова  чине  једну  трећину  укупног  броја  
домаћинстава , а  управо  су  ова, вишепородична  домаћинства, према  подацима  Тима  за  
социјално  уклучивање  Владе  Републике  Србије, најчешће  угрожена  сиромаштвом . 

Приликом  планирања  и  изградње  новог  насења  Бангладејп , обавезно  је  
усаглашавање  са  Уредбом  о  стандардима  и  норматипима  за  планирање, пројектовање , 
грађење  н  условима  за  коришћење  н  одржавање  станова  за  социјално  становање  
(,,Службени  гласник  РС , број  26/13). Према  члану  1 8. наведене  уредбе, обавезујући  
површински  нормативи  за  планирање  станова  за  социјално  становање  су  следећи : 

Величина  
домаћинства  

Површина  по  домаћинству  (м2) Повріпина  по  члану  (м2) 

1-члано  22-30 22-30 
2-члано  30-42 15-21 
3-члано  40-55 13,3-18,3 
4-члано  50-65 12,5-16,2 
5-члано  62-75 12,4-15 
б-члано  75-85 12,5-14,2 

За  свако  увећање  броја  чланова, преко  шесточланог  домаћинства , површине  из  
табеле  овог  члана  се  увећавају  за  6 м2. 

Правила  уређења  и  правила  грађења  

Као  резултат  анализе  просторних  капацитета  и  урбанистичких  параметара  
релевантних  за  намену  социјалног  становања, планирана  је  диспозиција  садржаја  у  
комплексу . Планирани  габарити  објеката  нису  у  потпуности  обавезујући  и  дозвоњена  су  
одступања  у  организацији  просторних  садржаја  у  оквирима  задатих  зона  изградње  
објската, на  начин  да  индекс  заузетости  у  целом  комплексу  не  прелази  25 %. 

Постојећи  терен  је  на  коти  од  81.50 м  до  82 м, са  падом  ка  средишњем  делу  који  
пре  почетка  извођачких  радова  треба  насути  до  нивелете  минимум  82.50 м. 

Уклањање  постојеће  дотрајале  структуре  насења  Бангладеш  мора  се  реализовати  
сукцесивно , пратећи  градњу  стамбених  објеката  и  пресењење  становннштва  у  исте. 

За  изградњу  насења  препоручује  се  типскн  модел  породнчне  куће . Унутрашња  
просторна  организација  куће  треба  да  буде  трансформабилна  и  лако  прилагодњива  
домаhинствима  различите  велuчине  (домаћинства  у  Бангладешу  броје  од  једног  до  12 
чланова). Максимална  дозвоњена  спратност  објеката  намењених  социјалном  становању  је  
П+1. Препорука  је  да  део  стамбених  објеката  буде  приземне  спратности . Куће  се  
нокривају  крововима  малог  нагиба  кровних  равни, без  корисног  таванског  простора . 
Објекте  је  потребно  распоредити  линијски , у  уличним  низовима, чнме  би  сваком  објекту  
бuла  обезбеђена  минимално  двострана  оријентација . 

За  сваки  од  стамбеннх  објеката  планира  се  сопствени  дворишни  простор, према  
унутрашњостu блока, односно  уз  фасаду  објекта  која  није  улична . дворинјни  простори  
димензионисани  су  тако  да  прате  габарuт  припадајућuх  објеката. дворишне  просторс  
сваке  засебне  стамбене  јединuце  потребно  је  међусобно  разграннчитн  оградама  (плетена  
жнца  на  бетонским  ступцима  unu нека  друга  врста  транспарентне  ограде). У  оквиру  
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сопствених  дворишта  допуштено  је  самостално  уређење  nартера, садња  воћа  и  поврћа, 
градња  веранди  као  и  градња  помоћних  nросторија  (обора  за  узгој  животиња, остава, 
радионица, надстрешница  и  слично). Помоћне  дворишне  објекте  градити  искњучиво  као  
приземне, покривене  једноводним  крововима  малог  нагиба, са  сливањем  у  сопствено  
двориште  и  укупне  висине  која  је  испод  кровног  венца  основног  - стамбеног  објекта . 
Максимална  дозвоњена  површина  помоћних  дворишних  објеката  за  сваки  појединачни  
стамбени  објекатје  12 м2. 

Објекте  накадашње  фарме  могуће  је  санирати  након  уклањања  дограђених  
елемената  или  потпуно  заменити  новом  изградњом, у  габариту  изворних  објеката, тако  да  
се  реализује  планирана  намена. 

Објекте  у  југоисточном  делу  комплекса  (поставњене  у  правцу  североисток -
југозапад) потребно  је  организовати  као  вишенаменске  објекте  за  окупњање  различитих  
старосних  и/или  интересних  група  становништва . У  овим  објектима  планирају  се  
просторије  амбуланте, канцеларије  за  социјалне  раднике, учионице  (различити  курсеви  и  
обуке  за  децу  и  одрасле) и  слично. 

Објекти  за  заједничко  коригпћење  у  североисточном  дслу  простора  (поставњени  у  
правцу  северозапад-југоисток), планирају  се  као  објекти  за  оставе  и  магацине . У  габариту  
ових  објеката  могуће  је  планирати  и  радионице  за  паковање  и  обраду  секундарних  
сировина. 
У  овој  групацији  објеката, два  северозападна  објекта  окружена  стамбеним  садржајима , у  
случају  недостатка  nросторних  капацитета, могуће  је  планирати  као  искњучиво  стамбене  
објекте  (приказано  на  графици  број  2. 1. План  уређења  простора  у  намени  социјалног  
становања  уразмери  1:1000). 

Слободностојеће  куће  подигнуте  на  површинама  јавне  намене  није  могуће  
задржати . Након  пресењења  домаћинства  у  новоизграђену  породичну  кућу  адекватне  
квадратуре , бесправно  nодигнути  стамбени  објекти  се  руше. 

Комплекс  социјалног  становања  - насење  Бангладеш  планира  се  на  јединственој  
парцели. 

Правила  уређења  за  слободне  површине  

Унутар  насења  се  планира  реализација  пешачких  стаза  како  би  се  остварила  добра  
повезаност  различитих  делова  насења, али  и  пристуn свим  појединачним  дворишним  
просторима . 

Није  дозвоњена  било  каква  изградња  на  затравњеним  зеленим  nовршинама  уз  
сервисне  саобраћајнице , преко  којих  се  приступа  стамбеним  објектима . На  зеленим  
површинама  испред  објеката  потребно  је  трасирати  типизиране  прилазне  стазе  широке  до  
90 см, партерно  уређене, nоставњене  управно  на  осовине  саобраћајница  према  улазима  у  
објекте . Стазе  испред  стамбених  објеката  могуће  је  материјализовати  и  бетонским  растер  
плочама, чиме  би  површине  остале  делимично  затравњене , али  и  отпорне  на  гажење. 
Прецизна  позиција  приступних  стаза  дефинисаће  се  израдом  пројектне  документације . 

На  неизграђеним  деловима  простора  у  оквиру  намене  социјалног  становања, 
између  випіенаменских  објеката  и  објеката  са  стамбеном  наменом, nланира  се  централни  
јавни  простор  насења  Бангладеш . Централни  јавни  nростор  планира  се  као  богато  
озелењена  површина, опремњена  парковским  мобилијаром  и  реквизитима  за  игру  деце, 
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партерно  уређена  на  начин  који  омогућује  вишенаменско  коришћење . Приликом  одабира  
опремс  за  уређење  јавног  простора, предност  је  потребно  дати  мобилијару  практичног  
дизајна  и  вслике  трајности . На  слободним  површинама  у  ободним  деловима  комплекса  
могуће  је  формирати  мање  озелењене  површине  за  игру  деце  или  боравак  одраслих! 
Препорука  је  да  се  у  процесу  уређења  централног  јавног  простора  активно  уклуче  и  
чланови  локалне  заједнице  (становници  Бангпадеша), у  цилу  дефинисања  решења  које  ће  
највише  одговарати  њиховим  потребама  и  начину  живота. Истовремено , на  овај  
партиципативан  начин, будући  корисници  ће  тај  простор  осећати  као  свој, одржаваће  га  и  
унапређивати . 

Саобраћајна  инфраструктура  у  оквиру  локалитета  Бангладеш  

уз  северозападну  и  југоисточну  границу  локалитета , планиране  су  сабирне  улице  
којима  ће  се  овај  простор  повезати  са  Руменачким  путем. У  оквиру  попречних  профила  
ових  улица, планирани  су  двосмерни  коловози, тротоари  и  зеленило  са  дрворедима . 

Интерне  саобраћајнице  у  оквиру  намене  социјалног  становања  формирају  се  као  
улице  са  једносмерним  (3,5 м  ширине) и  двосмерним  кретањем  (5 м  ширине) моторних  
возила, а  геометријски  елементи  димензионисани  су  за  кретање  противпожарних  возила. 
У  оквиру  попречних  профила  улица  и  у  оквиру  намене  становања , планирани  су  тротоари  
који  ће  омогућити  квалитетну  пешачку  комуникацију  будућим  становницима , 

Паркирање  путничких  аутомобила, планира  се  у  оквиру  подужних  паркинга  уз  
коловоз  појединих  саобраћајница . 

Структура  интерних  саобраћајница  (мрежа  тротоара  и  коловоза) и  диспозиција  
простора  за  јавно  коришћење  у  населу, обезбедиће  безбедну  и  комфорну  саобраћајну  везу  
свих  делова  насејЂа . 

Возила  јавног  градског  превоза  путника  саобраћају  Руменачким  путем, и  улицама  
Горње  и  Доње  Сајлово. Стајалишта  се  налазе  на  растојању  од  1000 до  1300 м  од  простора  
обухваћеног  планом . 

Енергетска  инфраструктура  у  оквиру  насела  Бангладеш  

Снабдевање  електричном  снергијом  се  одвија  преко  надземног  20 kV вода  и  
стубне  трансформаторске  станице  (ТС) која  је  поставлена  на  траси  вода. У  случају  
потребе  стубна  ТС  ће  се  заменити  самостојећом  ТС  већег  капацитета  која  ће  се  изградити  
на  погодном  месту  у  оквиру  локалитета . Постојећа  надземна  нисконапонска  мрежа  се  
планира  за  демонтажу  или  реконструкцију  у  мешовити  вод, а  нова  мрежа  до  објеката, као  
и  инсталацијајавног  осветлења  ће  се  градити  подземно . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  ће  се  одвијати  из  гасификационог  система  града, 
изградњом  дистрибутивне  мреже  од  мреже  на  Руменачком  путу  до  локалитета . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  делом  је  могућс  и  коришћењем  обновливих  
извора  енергије  - поставањем  соларних  колектора  на  кровним  и  фасадним  површинама  
објеката  за  искоришћење  сунчеве  енергије  или  уградњом  топлотних  пумпи, вертикалних  
и  хоризонталних  сонди  за  искоришћење  (хидро) геотермалне  енергије . 

Електронска  комуникациона  инфраструктура  ће  се  базирати  на  изградњи  нових  
капацитета , у  складу  са  будућим  потребама . Од  постојеће  мреже  на  Руменачком  путу  је  
потребно  изградити  подземну  мрежу  до  локалитета . 
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Озелењавање  у  оквиру  насења  Бангладеш  

Планирани  систем  зеленила  обезбедиће  поволније  микроклиматскс  условс  у  
Haceѕі y Бангладеш . С  обзиром  на  то  да  је  населе  окружено  гіоњопривредним  земњиштем , 
потребно  га  је  изоловати  заштитним  појасом  зеленила  поставњеним  уз  рубне  делове  
простора . Заштитно  зеленило  око  насења, биће  у  функцији  спречавања  негативног  утицаја  
околине  на  кориснике  простора  (непријатни  мириси, праіпина, употреба  различитих  
ратарских  хемикалија , ветар  и  сл.), али  и  самог  становништва  насења  на  околне  обрадиве  
површине . Препорука  је  да  се  за  озелењавање  заштитног  појаса  користи  аутохтона  
лишћарска  вегетација , отпорна  на  ударе  ветра, распоређена  у  више  спратова. 

3еленило  у  оквиру  саобраћајница  планираће  се  спрам  садржаја  попречних  профила  
постојећих  и  новопланираних  саобраћајница  и  распореда  подземних  и  надземних  
инфраструктурних  коридора . 

Члан 3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  

1. Извод  из  гјлана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог АЗ  
2. План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  и  регулације Р  1:2500 
2.1. План  уређења  простора  у  намени  социјалног  становања  Р  1:1000 
2.2. Просторни  прикази  - модел  А4 
З . Планрегулације  површинајавне  намене Р  1:2500 
4. План  водне  инфраструктуре Р  1 :2500 
5. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација Р  1:2500 
б. Синхронплан  РІ :1000 

Члан 4. 

Одлука  о  измснама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  мсста  
Футог  (локалитет  Бангладеш ) садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада  и  графичке  приказе  израђејје  у  три  примерка, које  својим  
потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  Сада, 
Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  
Футог  (локалитет  Бангладеш ), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  
Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2 и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 
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Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осМот  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДиНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПІпТИНА  ГРАДА  новоГ  САДА  
Број : 35-394/2019-1 
27. новеМбар  2020. године  
НОВИ  САД  
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СКУЛШТИНА  ГРАДА  нОВОг  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У.-35-394/]9 
дана: 08. 08. 2019. године  
НОВИСАД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕиОЈ  CTPYLіHOJ Контроли  НАДРТА  ОдЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПлАнА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЖ  НАСЕЈћЕНОг  МЕСТА  фУТоГ  (ЛОКАЛИТЕТ  БАНГЛАдЕгјј ) ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  увиД  

Стручна  Контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Гјлана  генералне  регулације  насејт,еног  Места  Футог  (локалитет  Бангладејјј ), обавленаје  на  57. Седници  Комисије  за  гіланове  одржаној  08.О&2019. Године, са  тіочетком  у  09,00 Lјасова  у  згради  ЈП  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату! 

57. седници  Присуствовали  су: Радоња  дабетић, председниј( Комисије, Зоран  Вукадиновић ,заменик  председниіса  Комисије, Радосав  Шћепановић  и  Васо  Кресовић, чланови  Комисије  за  планове  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Седници  су  гтрисуствовали  и  Представници  ЈП  іУрбанизамт  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  Послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  Земњиште  и  инвестиције. 

Након  уводног  образложења  Одговорног  урбанисте  из  ЈЛ  і Урбанизамті  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  Плана, Т(омисијаје  констатовала  следеће : 

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  доПуна  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Фугог  (локалитет  Вангладеш ), усвојена  је  на  XLІX Седници  Скуп Lнтине  Града  Новог  Сада  одржаној  1 О. маја  20І 9. године  (ітСлужбени  лист  Града  ј-Јовог  Садаті  број  22/19) са  РеLHењем  о  НеПриступању  изради  стратешке  Процене  утицаја  одлугсе  о  изменама  и  дотіунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  на  животну  средину . 

Концептуајіни  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насењеног  Места  Футог  (лоКалитет  Бангладеііј ) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  27.05.20!9. године  до  10.06.2019. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш ), израдилоје  Јавно  Предузеће  1Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 
На  57. седници  одржаној  08.08.2019. године  Комисија  за  планове  разматрала  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  Места  Фугог  (локалитет  Бангладеш) и  том  прили!(ом  Констатовала  да  је  Teі(cT за  Нацрт  одлуке  Припремњен  у  СЈ(ладу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09,  81/09- исправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/ ј 3-УС, 50!13-УС, 98/Iз-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19- др.Закон). 



РцdњаДабетиіј  дипл.ин)Јс.арх. Дејан  Михајловић  

Председник  Комисије  

г  ? У і  __;? ђ  / 7 _-.77 т1,2 

В.Д. Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинсјсс  послове  

Након  усаглашаваF,а  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  населен0г  места  Футог  (локалитет  Бангладеш ) може  се  упутити  у  дали  поступаг( доношења, у  складу  са  чланом  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка  64/1 0 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/јз-Ус, 50/1З-Ус, 98/13 Ус, 132/14, 145/14, 83/1 8, З  ј /19 и  37/1 9-др.3акон). 

Извештај  доставити: 

1. Јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  З. Градској  угірави  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Чіану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  запЈтиту  животне  средине  5.Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИЊ  ВОЈВОДиНА  
гРАд  НОВИ  САД  
СКУПШтИЈјА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  зл  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-394/19 
дана: 05. 12. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕ  штАЈ  
о  ОБАВЈЂЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ОдЈLУКЕ  О  ИЗМЕнАМА  И  ДОпУНАМА  ПЛАнА  ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЛАЦнЈЕ  НАСЕЈЂЕНОГ  

МЕСтА  футоГ  (ЛОКАЛИТЕТ  БАНГЛАДЕШ) 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  73. (јавној) седници . која  је  одржана  дана  05.12.2019. године  у  згради  Скуппјтинс  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  3рењанина  број  2, у  плавој  сали  на  ј  спрату, са  почстком  у  9,00 часова, разматрала  јс  Извепјтај  обрађивача  плана  о  спроведсном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  гснералне  регулације  нассњеног  мсста  Футог  (локалитет  Бангладсш). 

73. седници  присуствовали  су: Радоња  дабстић, прсдседник  Комисије, Антонио  Сандики  и  Васо  Кресовић  чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералнс  регулације  насел.еног  места  Фугог  (локалитет  Бангладеш) усвојена  је  на  XLІX ссдници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. маја  2019. године  (1Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Рсшсњем  о  нсприступању  изради  стратепіке  процене  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насел,еног  места  Фугог  на  животну  срсдину. 

Концсптуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  населеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш) био  јс  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  27.05.2019. године  до  10.06.2019. годинс. 

Нацрт  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  гснералне  рсгулацијс  населеног  места  Футог  (локалитет  Бангладс Lд) израдилоје  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  одлуке  о  измснама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Нассленог  места  Фугог  (локалитет  Бангладсш), Комисија  за  планове  извршила  је  на  57. седници  одржаној  08.08.2019. године  и  том  прнликом  дала  позитивно  мишњењс  на  исти. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генсралне  регулацијс  населеног  мсста  Футог  (локалитет  Бангладеш), изложен  је  на  јавни  увид  у  периоду  од  28. оІсгобра  2019. тодине  до  26. новембра  2019. године  (чије  је  оглашавање  објавлено  у  листу  Дневник  од  28. октобра  2019. године). У  току  јавног  увида  доставњена  је  једна  (1) примедба, а  након  рока  још  једна, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  73. (јавној) седници, одржаној  05.12. 2019. године  (чије  је  одржавање  објавњено  y nucіy Дневник  од  28.10.2019. године  заједно  са  
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тејсстом  оГлаЦЈавањ  јавног  увида) разматрала  Извеплај  обрађивача  плана  о  сПроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  доПунама  Плана  генералне  регулације  насеЈЂеног  Места  Фугог  (лоісалитет  Бангладеш) 

Након  изношења  ставова  Обрађивача  плана  на  јавној  седници  омогућено  је  ПОДНОСИОЦИма  да  додатно  образло)ке  своје  Примедбе, најсон  чегаје  заКлученјавни  део  седнице. 
У  затвореиоМ  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  тОку  јавног  увида  поднета  једНа  (І ) Примедба  н  једна  Примедба  након  рока, на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насел,еног  места  Фугог  (локалитет  Бангладеш). 

Примедбе  Су  ДосТаВили: 

1. Варга  Атила  из  Руменке  и  
2. Ад  Еііектромрежа  Србиј  

Примедба  бјзој  1 
(Подносилац: Варга  Атила  из  РуМенке) 

Предмет  примедбе  је  Парцела  8925 1(0 Фугот  (површине  сса  45363 м2 . Важеђим  Планом  Генералне  регулације  насел,еног  места  Футог  ( Слууісбени  лист  Града  Новог  Сада , бР. 45/15 и  21/17) предметно  подручје  намењено  је  за  трађевинско  земЈЂидјте  у  атару  (наСеЈГе  Бантладеід) и  планираноје  његово  задржавање  у  постојећим  границама. Изменама  и  допунама  ГЈјіана  генералне  регулације  Фугог  (локалитет  Бангладеід), планирана  је  корекција  решења  да  би  се  оМогућила  замена  ІІостојећих  и  изградња  нових  објеката  у  намени  Социјалнот  становања, при  чему  је  комплетан  Обухваћени  простор  планиран  као  јавна  Површина  И  ТО  за: социјално  становање, запЈтитно  зеленило  и  саобраћајне  поврпјине . Подносилац  примедбе  указује  да  је  у  току  ПОСТуПка  израде  Измена  и  допуна  Плана, дана  10. јула  2019. године, Агенција  за  реституцију  донела  рејпење  којим  је  усвојила  захтев  за  враћање  имовине, односно  утврдијја  Право  својине  законским  наследницима  бивпіих  власника  на  парцели  број  8925 КО  Фугог. Парцелаје  одузета  прецима  подносиоца  примедбе  І  946. године  спровођењем  Закона  о  аграрној  реформи. 

Подносилац  наводи  да  ђе  лланирањем  затдтитног  насел,а  Бангладеш  на  ПРОСТОр  предметне  парцеле  (на  КОЈОј  землишта  значајно  0сла6лен), вредност  парцеле  бити  онемогуђен  да  било  ілта  са  њом  Предузме . Подносилац  предМетној  Парцели. 

Комисија  за  пЈјанове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извехдтају  обрађивача  о  спроведеиом  јавиом  увиду. Ј(омисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  Нацрт  одлуке  ИЗЛОЖИТИ  на  ПОпОВНИ  јавни  увид. 

зеленила  односно  ПропЈирења  
је  након  низа  година  квалитет  
додатно  умањена  а  власник  
предла)ке  промену  намене  на  



з  

Примедба  број  2  
(подносилац: АД  Елеісгромрежа  Србије ) 

Примедбом  се  констатује  да  ЛД  Електромрежа  Србије  нема  услове  за  израду  
Плана. Подносилац  примедбе  обавештава  да  се  у  близини  подручја  у  обухвату  Плана  
налазс  далеководи  у  власнипјтву  АД  Ћлектромрежа  Србије  и  даје  пропратни  текст  у  Којсм  се  тражи  анализа  утицаја  потенцијалних  металних  Цевовода  који  би  се  градили  у  обухвату  плана  на  те  далеководе . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основаиа  уз  образложење  дато  у  Изветіхтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Сходно  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи, Hзвепітај  се  доставња  обрађивачу  плана  на  надлежно  поступање. 
Након  Поступања  по  овоМ  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  Надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  проЦедуру  поновног  јавног  увида. 

ГIРЕДСЕ  Јј. І  КОМиСиЈЕ  В.д. Начелника  

Градске  управс  за  урбанизам  и  гравинске  послове  

 

адоња  Дабетић, дипл.инж.арх. 

Дсјан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМјсиЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

2. Антонио  Сандики, дипл.инж.маш. 

З. Нада  Милић, дипл.инж.арх.-мастер  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМЈ-ІА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИЊ  
ГРАД  HQBu САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-394/19 
Дана: 06. 02. 2020. године  
нОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  (ЈјОКАЛИТЕТ  БАНГЈјАДЕШ) 

ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ПОНОВјШ  ЈАВНИ  УВј4Д  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулацијс  
населеног  места  Футог  (локалитет  Бангладепј) пре  излагања  на  поновни  јавни  увид, обавлена  је  на  82. седници  Комисије  за  планове  одржаној  06.02.2020. године, са  почетком  у  09,00 часова, 
у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Ул. Жарка  Зрењанина  број  2, у  плавој  сали  на  првом  
спрату. 

82. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Нада  Милић, секретар  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  НјЋепановић , чланови  Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управе  за  запјтиту  животне  средине, Градске  управе  за  грађевинско  землиПјте  и  инвестиције  и  Градске  управе  за  урбанизам  и  граевинске  пословс. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовајіа  следеће : 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  гснералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Еангладеш) усвојена  је  на  XLІX седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. маја  2019. године  (fІСлужбеНи  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Репјењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  на  животну  срсдину . 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Фугог  
(локалитет  Бангладеш ) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  27.05.2019. године  до  
10.06.20 19. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  
(локалитет  Бангладепј ) израдило  је  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш ), Комисија  за  планове  изврпјила  је  на  57. седници  одржаној  
08.08.2019. године  и  том  приликом  дала  позитивно  мишњење  на  исте. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  
(локалитет  Бангладепі ), изложен  је  на  јавни  увид  у  периоду  од  28. октобра  2019. године  до  26. новембра  2019. године  (чије  је  оглапіавање  објавњено  у  листу  ндневник f І  од  28. оіпобра  2019. 



године). У  току  јавног  увида  доставњена  је  01 (једна) примедба , што  је  обрађивач  плана  
констатовао  у  ТІзвештају  о  спроведеномјавном  увиду, 

Након  спроведсног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  73. (јавној) седници , одржаној  05. 
децсмбра  2019. године  (чијс  је  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  од  28. ојсгобра  2019. 
године  заједно  са  текстом  оглаиіавања  јавног  увида) разматрапа  Извештај  обрађивача  плана  о  
спровсденом  јавном  увиду  у  і-Іацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Ппана  генералне  регулације  
насењсног  места  Футог  (локалитет  Бангладспі ). 

У  затвореном  делу  седнице  Комисија  је  донела  Извсштај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  
одлуке  о  измснама  и  допунама  Плана  генсралне  регулације  насењеног  мсста  Футог  (локалитет  
Бангладсш). Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  појединих  примедби  Нацрт  одлуке  значајније  
мења, Комисија  је  заклучила  да  је  потребно  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладсш) изложити  на  лоновни  јавни  
увид. 

На  82. седници  одржаној  06. фебруара  2020. године  Комисија  за  планове  је  разматраnа  Нацрт  
одпуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  мсста  Футог  (локалитет  
Бангладеш ), коригован  у  складу  са  Извепјтајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке. Том  
приликом  је  Комисија  констатовала  да  је  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  гснералне  
регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш) припремњен  у  складу  са  3аконом  о  
планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије 1, бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 
- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/ ј 3-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19-др.закон) 
и  коригован  у  складу  са  Извеінтајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш ). 

Након  усатлашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одпуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  генералне  регулације  населеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш) може  се  
упутити  у  дањи  поступак  доношења  плана, односно  на  излагање  Нацрта  одлуке  на  поновни  
јавни  увид. 

Извештај  доставити: 

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинс l(о  зем.њиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5. Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

В.д. Начслника  
Председник  Комисије Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

/
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Раоња  дабеті-ћ, дипл.инж.арх. дејаі  Михајловић  



РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
комисиЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-394/19 
дана: 24. 09. 2020. године  
НОВИ  САД  

ЈІЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕНОМ  ПОНОВНОМ  ЈАВНОМ  УВнДУ  У  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  НЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЈЂЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  
(ЛОКАЈШТЕТ  БАНГЈIАДЕШ) 

Комисија  за  плавове  Скулштине  Града  Новог  Сада, на  104. (јавној ) седници  која  је  одржала  дана  
24.09.2020. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Новог  Сада, Улица  
Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  
обрађивача  плана  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плаиа  генералне  регулациј  е  насејвеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш). 

104. седuици  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председuик  Комисије, Зораи  Вукадиновић, 
заменик  лредседника  Комисије, Радосав  Шћепановић  и  Васо  Кресовић  чланови  Комисије  и  Нада  
Милић, секретар  Комисије  за  плалове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  
Бангладеш) усвојена  је  на  XLІX седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. маја  2019. 
године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Решењем  о  непристулању  изради  
стратешке  процене  утицај  а  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулациј  е  насејвеног  
места  Футог  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насејвеног  места  Футог  
(локалитет  Бачгладеш) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  27.05.2019. године  до  
10.06.2019. године. 

Нацрт  одлуЕе  О  изменама  и  допунама  Плаuа  генералне  регулације  насејвеног  места  Футог  
(локалитет  Баuгладеш) израдилоје  ЈП Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  одлуке  о  измевама  и  допунама  Плана  генералне  реГулације  насејвеног  
места  Футог  (локадитет  Бангладеш ), Комисија  за  планове  извршила  је  на  57. седници  одржаној  
08.08.2019. године  и  том  прнликом  дала  лозитнвно  мишјвење  на  нсти. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Пдана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  
(локаnитет  Бангладепт), изложен  је  на  јавни  увид  у  nериоду  од  2g. октобра  2019. године  до  26. 
новембра  2019. године  (чије  је  оглашавање  објавњено  у  листу  дневник  од  28. охпобра  2019. 
године). У  току  јавног  увида  доставњена  је  једна  (1) примедба, а  након  рока  joіn једна, што  је  
обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 
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Након  спроведеног  јавног  увида, І(омисија  за  планове  је  на  73. (јавној ) седници, одржаној  05.12. 
2019. године  (чије  је  одржавање  објавњено  у  лисТу  Ідневник  од  28.10.2019. године  зајед[Іо  са  
текстом  оглашавања  јавног  увида) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  
увиДу  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  мсста  Футог  
(локалитет  Бангладеш ). 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  донела  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитст  
Баигладеш). Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  појединих  примедби  Нацрт  одлуке  значајније  
мења, і(омисија  за  планове  је  закњучила  да  је  потребно  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  гснералне  регулацијс  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеш) изложити  на  поновни  
јавни  увид. 

На  82. седници  одржаној  06. фебруара  2020. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  ј-јацрт  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  
Бангладеш) и  том  приликом  констатовала  да  је  Нацрт  одлуке  коригован  у  складу  са  Извсштајем  о  
обавњеномјавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  и  дала  позитивно  мишњење  на  исти. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  гснсралне  регулације  насењеног  места  Футог  
(локалитет  Вангладеіп ) изложен  је  на  поновни  јавни  увид  у  периоду  од  18. маја  2020. године  до  0 ј . 

јуна  2020. годиие  (чије  је  оглашавање  објавлено  у  листу  дневник  од  18. маја  2020. године). У  
току  поновног  јавног  увида  доставњена  је  01 (једна) примедба, а  након  рока  још  једна, што  је  
обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  поновномјавном  увиду. 

Јавна  седница  Комисије  за  планове  је  првобитно  била  заказана  за  11. јун  2020. године. У  складу  са  
мерама  Владе  Републике  Србије  у  условима  ванредне  ситуације  узрокованс  пандемијом , 

одржавање  јавне  седнице  Комисијс  за  планове  је  одложено , о  чему  је  издато  обавештење  
Скупштине  Града  Новог  Сада  на  свој  ој  интернст  страници . 

Након  промене  прописаних  мера  заштите, Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  јс  
21. септембра  2020. године  у  дневном  листу  ,,дневник  огласила  одржавање  104. јавнс  седнице  
Комисије  за  гтланове . 

На  104. (јавној) седници  одр)каној  24. септембра  2020. годинс, Комисија  за  планове  разма-тралаје  
Извештај  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Вангладсш). 

Након  изношења  ставова  подносиоца  примедби, закњучен  је  јавни  део  104. седнице. У  затвореном  
делу  седнице  Комисија  за  планове  је  констатовала  да  је  у  току  поновног  јавног  увида  доставњена  
01 (једна) примедба  а  након  оставњеног  рока  још  једна  примедба  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитет  Бангладеuі). 

Примедбе  су  доставили : 
1. Градска  улрава  за  социјалну  и  дечију  заштиту, Нови  Сад  и  
2. Иштван  Нlмит, Улица  Ади  Ердреа  29, Руменка  



з  

Примедба  број  1  
(Подносилац : Градска  управа  за  социјалну  и  дечију  зашгиту, Нови  Сад) 

Предмет  примедбс  су  правила  уређења  и  грађења  за  комплекс  социјалног  
становања  у  окВиру  локалитета  Бангладеш. Подносилац  је  примедбе  поднео  након  
консултација  са  кпМГ  д.о.о. Ееоград, ангажованим  за  пројекат  изградње  стамбеног  
насела  у  оквиру  EU Ѕupport to Іmprovement of Lіvіtіg Condіtіonѕ  of Roma. 

Подносилац  примедбе  наводи  да  је  дошло  до  промене  потребног  броја  смештајних  
јединида  у  оквиру  насела  Еангладеш. Уместо  раније  тражених  58 станова, нови  подаци  
указују  на  потребу  реализације  чак  96 стамбених  јединица, што  је  одтупање  од  првобитно  
планираног  броја  које  не  омогућује  реализацију  без  измена  правила  уређења  и  грађења. 

Подносилац  примедбе  наводи  потребу  за  следећим  изменама: 
У  графичком  прилогу  2. 1 План  уређења  простора  у  намени  социјајиног  

становања  предлажемо  дефинисање  само  зоне  грађења  кроз  грађев zінске  линије  према  
регулацији  колских  и  пешачких  саобраћајница, без  фиксuрања  димензија  и  распона  
објеката. Такође, прописивање  максималне  дозволене  спратности  за  zjeo комплекс  од  
п+1, како  би  се  у  планом  предложеној  организацији  насеіbа  могао  обезбедuтzі  
одговарајући  број  стојwбених  једuница  према  свим  позитивним  прописима  за  ову  врсту  
становања. 

Не  обележаватu сваки  објекат  nрема  намени, ауколико  се  задрже  номене, онда  све  
објекте  пЈіаниране  за И  радионице  планирати  за  ,, стамбене  намене, оставе  и  

У  текстуалном  делу, у  оделку  ,,11. Правuјіа  уређења  и  правила  грађења  по  
целинама  и  зонама  за  које  је  основ  за  реајіизацију  овај  план  пододел,ак  ,, 11.2. део  
просторне  целине  2 nодтачка  ,, 11. 2.2. Населе  ,, Бангладеш  треба  нагласити  да  
предложени  габарити  објеката  нису  обавезујући, већ  усмеравајући, да  максимална  
дозволена  спратност  стамбених  објеката  буде  П+1 а  да  је  преnорука  да  50 % буде  
приземно, и  да  објекти  ,,поставлени  у  правцу  северозапад-југоисток  у  североисточном  
делу  nростора  буду  планирани  у  завl(сности  од  потреба, за  становање  или  просторе  за  
заједничко  коришћење  (за  оставе  и  магачuне). 

У  прилогу  примедбе  дата  је  анализа  коју  је  урадио  архитекта  Братислав  Илић  у  
склопу  идејног  пројектовања  за  нови  потребни  број  станова, а  прсма  структури  тіородица  
добијеној  21.05.2020. године  од  Центра  за  социјални  рад  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  
Извспітају  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиДу. 
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Примедба  број  2 

(подносилац : Иштван  Шмит, Улица  Ади  Ендреа  29, Ренка) 

дана  03.06.2020. године, након  рока  за  доставњање  примедби, nредлога  и  
сугестија, електронском  поштом  доставњена  је  примедб  која  се  односи  на  парцелу  
број  8925 КО  Футог. 

Подносилац  примедбе  нас  обавештава  да  је  у  току  поступка  израде  Измена  и  
допуна  Плана, дана  10. јула  2019. године, Агенција  за  реституцију  донела  решење  
46-007019/2012 којим  је  усвојила  захтев  за  враћање  имовине, односно  утврдила  
право  својине  законским  наследницима  бивших  власника  на  парцели  број  8925 ко  
Футог. Именованог  занима  да  ли  Град  Нови  Сад  има  намеру  да  од  законских  
наследника  откупи  део  парцеле  број  8925 КО  Футог  који  је  остао  у  оквиру  
грађевинског  подручја  у  атару, у  намени  социјалног  становања  и  са  статусом  
површине  ј  авне  намене. 

Комисија  за  лланове  сматра  да  примедба  није  основаиа  уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доставња  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање . 
Након  поступања  овом  Извејлtају, обрађивач  плана  ће  тјлански  докуІ!јент  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућнвања  у  процедуру  доношења . 

ПРЕДСЛНИК  КОМИСИЈЕ В.д. Начелника  
7/ 

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

дејан  Михајловић  
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ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, диnл.инж.арх. 

2. Зоран  Вукадиповић, дипл.инж.саобр. 

З. Нада  Милић, Дипл.uнж.арх.-Мастер  

4. Радосав  ШЖеnановић, дипл.инж.арх. 
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