
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике 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, 3 1/19, 37/19 - др. закон  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. 

Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  јУ  седници  од  15. октобра  2020. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЈЂЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  
(ЛОКАЛИТЕТ  СЕВЕРНО  Од  УЛИЦЕ  МОШЕ  ПИЈАДЕ) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  насел.еног  места  Футог  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  45/1 5 и  21/17) 

(у  дањем  тексту: План), за  локалитет  северно  од  Улице  Моше  Пијаде. 

Члап  2. 

Одлуком  о  измснама  и  допунама  Плана  обухватиће  сс  локалитет  у  грађевинском  
подручју  Ппана, у  Катастарској  општини  Футог, унутар  описане  границе . 

За  почстну  тачку  описа  транице  грађевинског  подручја  утврђенаје  тачка  на  пресску  
осовине  Удице  Соње  Маринковић  и  продуженог  правца  ссвсрне  транице  парцеле  број  
1990/7. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  прстходно  описан  лравац  и  севсрну  
границу  парцеле  број  1990/7 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  гІродуженог  правца  
западнс  границе  парцсле  број  1990/6. Дале, граница  скреће  ка  југу, прати  претходно  
описан  правац, затим  скреће  ка  југоистоку , прати  границу  парцела  бр. 1990/6 и  1993 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 1990/6, 1993 и  2872. Од  ове  тачке  граница  скреће  кајуту, 

прати  источну  границу  парцеле  број  І  990/6 и  продуженим  правцсм  долази  до  осовине  

Улице  Моше  Пијаде, затим  скреће  ка  западу, прати  осовину  Улице  Mouіe ГГијаде  до  пресека  
са  осовином  Улице  Соњс  Маринковић . дање, граница  скреће  ка  севсру, прати  осовину  
Улице  Соње  Маринковић  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  4,89 ћа. 

Члаи  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађсње  обухваћсног  простора  дефинисани  су  
Просторним  планом  Града  Новог  Сада  (,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/12) (у  
далем  тексту : Просторни  план). 
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ЧЛ8Н  4. 

Цињ  израде  и  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  измена  правила  
уређења  и  правила  грађења  како  би  се  мањи  део  обухваћеног  простора  наменио  за  верски  
објекат, а  уз  преиспитивање  важећих  планских  репгења  и  њихово  усклађивање  са  
могућностима  реализације , у  складу  са  потребама  корисника  простора  у  окружењу  и  

стањем  на  терену . 

ЧЛ8ІІ  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Просторним  планом . 

Члаіі  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  60 дана  од  дана  ступања  на  
снагу  ове  одлуке . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  Одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  
уређивања  грађевинског  земњишта  за  2020. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 

бр. 59/19 и  8/20). 

Члан  8. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  3авод  

за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члап  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решеіпе  о  неприступању  изради  стратешке  процене  

утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  

на  животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  плавског  подруф  које  се  мења. 

Члаіі  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  донопіења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
приземл.у  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 

Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  месне  заједнице Футог, Цара  Лазара  
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број  42, путем  интернет  странице  Скупuпине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіnanovіѕad.rѕ/ranі-і avnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttр://www.nоvјѕаd.гѕ/!аt/gгаdѕkа-uргауа-zа-uгђаnіzам-і- гаdјеvіпѕkе-роѕ lоvе-О. 

Јавни  увид  обапиће  се  изпагањсм  Нацрта  одлукс  о  изменама  и  допунама  гlлана  
генералне  регулације  населсног  места  Футог  (локалитет  северно  од  Улицс  Моше  Пијаде) 

у  призсмлу  пословне  зграде  Јавног  прсдузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 

Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Меснс  заједнице Футог, Цара  
Лазара  број  42, путем  интсрнст  странице  Скупппине  Града  Новог  Сада  
ћttрѕ://ѕkuрѕtіпа.поvіѕаd.гѕ/ аvпі-uvіd/ и  интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttр://www.поујѕаd.гѕ/јаt/ гаdѕkа-uргаvа-zа-пгbаnіzам-і- гаdјеvіпѕКе-роѕ!оvе-О   

Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службсном  листу  
Града  Новог  Сада , 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛјНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-164/2020-1 
15. октобар  2020. године  
НОВИ  САД  

Председјица  

MЅc Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЈЂЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  

(Локалитет  северно  оД  Улице  Moіue Пијаде) 

ОБУХВАТ  ПлАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  
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гРАФИЧКИГ WА3 2 

Јавно  предузеће  УРБАНИ3АМ  Завод  за  урбанизам  
Нсви  Сад, Бупевар Лаааја  зјиј  цара  



Градс iса  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, ва  основу  члаІіа  9. став  3. 
Заісона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службеви  rnacnuіc PC, бр. 
135/04 и  82/10), а  по  прибавњеном  Мипјњењу  Градсісе  уnраве  за  заштиту  )КИвОТне  
средине, број  Уј-501/2020-84 од  1 1.03.2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕHРИСТУЛАЈЂУ  ИЗРАДи  СТРАТЕШКЕ  ЛРОДЕНЕ  УТНДАЈА  ОДЛЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕјјЕРАЛНЕ  РЕГУЈјАдИЛ  НАСЕЛЕНОГ  

МЕСТА  ФУТОГ  

Не  пристула  се  изради  стратеш iсе  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и- допунама  
Плана  генералне  регулације  насејЂеног  места  Футог  на  животну  средину, којом  1е  бити  
обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  измена  и  допуна  Плана  
генералне  регулације  насејЂеног  места  Футог  (локалитет  северно  од  Улице  Моше  Пијаде). 

О  бР  а  зл  о  ж  е  њ  е  

3аконом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије1 бр.  135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  пЈіанирања . 

ОдлуІсу  о  изради  стратепјке  процене  доноси  орган  надхгежан  за  припрему  плана, по  
претходно  прибавЈLеном  мипізвењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  ортанизација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавзЂује  се. 

законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  PCІ I, бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 УС, 24/1 1, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и  
83/18, 31/19, 37/19-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. б. прописано  је  да  носилац  израде  
плана, пре  доношења  одлусе  о  изради  планског  документа , од  надлежног  органа  за  
послове  заштите  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумсната  за  ісоје  се  израђује  стратептка  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Слу)ісбени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања  
за  којс  се  израђује  стратенпса  процена  утицаја  на  животну  средину . Поред  тога  лрописано  
је  да  за  измене  планскик  докумеката, орган  надлежан  за  припрему  плана  може  одлучити, 
по  претходно  прибавјвсном  мишњењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заиІ-ітересованих  органа  и  организација, да  се  не  израђује  стратегпка  
процена  утицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Просторним  планом  Града  Новог  Сада  ( Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада  број  1 1/12). 

Планом  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  бр. 45/15 и  21/17) обухваћени  простор  претежно  је  намеі-bен  за  радну  зону-
секундарне  и  терцијарнс  делатности , предшколску  установу, заштитио  зеленило  и  
саобраћајне  гховршине . План  је  основ  за  реализацију  на  простору  предвиђеном  за  
предшколску  установу, а  за  прсостали  део  простора  основ  за  реализацијује  План  детањнс  
регулације  зоне  мале  привреде  у  Футогу  ( Службени  лист  Града  І-јовог  Сада  број  50/19). 

Одлуком  о  изради  измеІ-Ја  И  допуна  плакског  доісумента  дефинижпе  се  обухват  
планског  докумекта  који  се  мења. 
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Цил  донопЈсі hа  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  је  измена  правила  уређења  

и  грађсња  како  би  се  мањи  део  обухваћсі -іог  простора  иаменио  за  верски  објејсат, а  у3 
преиспитивање  важећих  плапсјсих  репіења  и  ЊВХОВО  усклађивање  са  могућности1ма  
реализације , у  складу  са  потребама  корисника  простора  у  окружењу  и  стањем  на  тсрену. 
То - подразумева  да  би  се  преиспитао  положај  планиране  предінколске  установе  и  потреба  
за  поврuјинама  радпе  зоне  и  заштитног  зсленила, као  и  начин  спровођења  плана. 

Локалитет  који  је  предмет  измеиа  и  допуна  Плана  налази  се  у  западном  делу  
грађевинског  подручја  насејњеног  места, и  то  на  ободу  урбанистичке  целине  која  је  
лретежно  намењена  комплексу  Поњопривредне  школе  у  радним  зоиама. Обухвата  се  део  
неизграђеног  грађевинског  грађевииског  земњишта  северно  од  Улице  Моше  Пијаде, 
између  Улице  Соње  Маринковић  на  западу, те  огледних  поња  Поњопривредне  uіколе  и  
старог  немачког  католичјсог  гробња  на  истоку. 

За  постојеће  стање  на  локалитету  значајна  је  Улица  Соње  Маринковић , која  води  до  
окретнице  аутобуса  градског  саобраћајног  превозника  и  до  Централі -іог  гробња  насења  
Футог. Сматра  се  да  би  уз  ту  улицу  била  повоњна  локација  за  изградњу  православног  
храма, који  би  био  доступан  готово  половини  становништва  насењеног  у  западном  делу  
Футога  који  сс  уобичајсно  назива  Нови  Футог. Грађевинско  земњиште  је  дслом  у  
др)кавном, а  делом  у  градском  власништву . Простор  јс  већим  делом  неизграђсн , неуређсн  
и  дснивелисан . Уз  Улицу  Соње  Марингсовић  привремено  је  уређена  мања  јавна  поврніина  
са  два  дечија  игралишта, а  делимично  јс  пошум.њен  простор  дуж  улице  Моше  Пијаде. 
На  локалитету  је  могуће  следеће  намене: верски  објекат, централне  фуні(ције, 

предпјколска  установа, средњошколски  дом, дом  за  пензионерс  и  стара  лица, озелсњсни  
сУсвер /парјс  са  дечијим  игралиuітима  и  саобраћајнице  - улице  са  паркинг  просторима . 
Плансісим  решењем  ће  се  омогућити  реализација  на  осi-tову  плана  генералне  регулације . 

С  обзиром  да  је  у  складу  са  критеријумима  из  члана  6. Закона  о  стратецЈкој  процени  
утицаја  на  животну  средину  оцеГ-bено  да  І-і e постоји  могућност  значајuијег  утицаја  на  
исивотну  средину  и  да  је  већ  израђена  стратешка  процеuа  утицаја  за  План  генералне  
регулације  насејЋеног  места  Футог, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  стратештсе  
процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  
места  Футог  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  основу  
измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (локалитст  северно  
од  Улице  Моше  Пијаде), услови  заштите  животне  средине, односно  потреба  покретања  
поступка  процепе  утицаја  на  ісивотну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  Заісоном  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  
пројската  за  које  се  мо)ке  захтевати  процсна  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  
гласпик  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

РЕПУБЈНјКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОдНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАН 3АМ  
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