
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изграднм  (,,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, 31/19, 37/19 -др. закон  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скуппітина  
Града  Новог  Сада  на  IУ  седници  од  15. октобра  2020. године , доноси  

одЛУКу  
О  и3РАди  ИЗМЕНА  И  допуНА  ПЛАНА  ДЕТАЈНјЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЛИНИЈСКОГ  ЦЕНТРА  ДУЖ  УЛИЦЕ  ЦАРИЦЕ  МИЛИЦЕ  У  фуТогу  

(ЛОКАЛИТЕТ  НА  ПАРЦЕЛАМА  БР. 3001, 3003 И  3004 ко  ФУТОГ) 

Члаи  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  долунама  Плана  детањне  
регупације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  14/14) (у  дањем  тексту: План), за  локалитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 
и  3004 Катастарска  општина  (у  дањем  тексту: КО) Футог. 

Члаіі  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  део  грађепинског  подручја  
Плана  у  КО  Футог, унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  подручја  утврђенаје  тромеђа  парцела  
бр. 3000, 3001 и  2974. Од  ове  тачке, у  правцу  истока  граница  обухвата  и  прати  границу  
парцела  бр. 3001, 3004 и  3003 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  3003, 3005 и  6743 (Улица  
царице  Милице), затим  управним  правцем  пресеца  парцелу  број  6743 (Улица  царице  
Милице) и  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  6743 (Улица  царице  Мидице). дале, 
граница  скреће  ка  западу , пратијужну  границу  парцеле  број  6743 (Улица  царице  Милице) 
до  тромеђе  парцела  бр.  5998, 6009 и  6743 (Улица  царице  Милице), затим  скреће  ка  северу  
пресеца  парцелу  број  6743 (Улица  царице  Милице) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  2999, 
3001 и  6743 (Улица  царице  Милице). Од  ове  тачке  граница  прати  западну  границу  парцеле  
број  3001 и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе . 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,45 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  израду  одлуке  о  изменама  и  догіунама  Плана  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 45/15 и  21/17) (у  далем  тексту: План  генералне  регулације), којим  је  обухваћени  
простор  претежно  намењен  за  градски  центар  - централне  функције  и  саобраћајне  
ловргпине . 
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Члан  4. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења, ради  промене  намене , правила  уређења  и  грађења , као  и  услова  за  
формирање  грађевинских  парцела . 

Члал  5. 

Концсптуални  оквир  планирања  одређенје  Планом  генералне  регулације. 

Члав  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  21 дан  од  дана  заврціетка  
поступка  раног  јавног  увида, одиосно  доставлања  посебних  услова  од  стране  надлежних  
институција , а  посебно  од  стране  Јавног  предузећа  ,,Путеви  Србијс  Београд. 

Члап  7. 

Срсдства  за  израду  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедио  је  драган  БалаГі  
из  Футога . 

Чла ii 8. 

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

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Реuіење  о  нелриступању  изради  стратеuіке  проценс  
утицаја  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  линијског  центра  дуж  
Улице  царице  Милице  у  Футогу  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  представња  концептуални  оквир  уређења  простора, у  призсмњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З , у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Футог  Футог, Улица  цара  Лазара  број  42, путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  ћttрѕ://зkнрѕtј nа.поvјѕаd.гѕ/гапј- аvпј-uујd/ и  
интернет  странице  Града  Новог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ /іatigradѕka-uprava-za-urbanі zanі-

і-gradjevі nѕke-poѕlove-O.  
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Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
дсталне  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  
тіарцелама  бр.  3001, 3003 и  3004 КО  Футог), у  приземлу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  

3аnод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  
Месне  заједнице Футог, Улица  цара  Лазара  број  42, и  путем  интернет  странице  
Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  
Града  Новог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-
poѕlove-0.  

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предслдwијіа  
Број : 35-108/2020-ј - 

15. октобар  2020. године  
НОВИ  САД MЅc Je сн -1аринковић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  дЕТАЈbНЕ  РЕГУЈІАЦИЈЕ  
линИЈског  ЦЕНТРА  ДУЖ  УЛИЦЕ  ЦАРИЦЕ  МИЛИL Е  У  ФУТОГУ  

(локајіитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 ко  Футог) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПјІАНА  
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ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  
ПЛАНАДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

Р-1:1000 

? Јавно  предузеће  УРБАНИзАМ V завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  ЗјНІ  

. 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члапа  9. став  3. 
3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (Ttслужбени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  МипuЂењу  Градске  унраве  за  заштиту  животне  
средине, број  Уј-501-1/2020-60 оД  13.02.2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕпРИСТУпАјБУ  ИЗРАДH СТРАТЕШКЕ  ГГРОЦЕНЕ  УТиЦАЈА  ОДЛУКЕО  
ИЗМЕНАМА  И  ДОHУНАМА  ПЈјАНА  ДЕТАЈБПЕ  РЕГУЛАЦ}НЕ  ЛШШЈСКОГ  

ЦЕНТРА  ДУЖ  УЛІІЦЕ  ЦАРHЦЕ  МИЛИЦЕ  У  футогу  ВА  ЖHВОТВУ  
СРЕДНпУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плаиа  деталне  регуладије  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  
Фугогу  на  животну  средину, којом  ће  бити  обухваiiен  простор  у  гравицама  одређеним  
одлуком  о  изради  измена  и  допуна  flлана  деталнс  регуладије  линијског  центра  дуж  
Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 КО  
Фугог) 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратепткој  процени  угицаја  на  животву  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратепжа  процена  врши  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбачистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежаи  за  припрему  nnaHa, 
по  претходио  прибаввеном  мипілењу  органа  надлежиог  за  пословс  заіптите  животне  
средиче  и  других  заинтересованих  органа  и  организација. Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  жuвотну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  nлана  и  објавзње  
се. 

Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  рС,ј, 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.  захон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописано  је  да  носилад  
израде  плаиа, пре  доношења  одлуке  о  изради  плаuског  документа, од  наддежног  оргаuа  
за  посдове  заnпите  животне  средине  прибавЈЂа  мишзЂење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утuцаја  на  животву  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  плачских  докумената  за  које  се  израђује  стратеілка  
процена  утицаја  на  животну  средиnу  ( Службени  лuст  Града  Новог  Сада1  број  48/09), 
одређене  су  врсте  плаиских  докумената  у  области  гтросторног  и  урбапистичког  
плаuирања  за  које  се  израђује  стратепжа  процена  утицаја  на  животну  средиву. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  плаиских  докумената , орган  надлежан  за  приnрему  
плана  може  одлучити, по  nретходно  прибавњеном  мишзењу  оргаuа  надлежног  за  
nослове  захптите  животие  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  оргавизација , да  
се  не  израђује  стратепіка  процена  угидаја  на  жuвотну  средuну. 

Подручје  које  ће  се  обухватити  одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана, налази  се  
у  Катастарској  оппітини  Фугог, северно  од  Улнце  царице  Милице, на  катастарскиі  
парцелама  број  3001, 3003 и  3004 КО  Фугог  и  заузима  nовршину  од  0,45 ha. 

Планом  геенралне  регулације  населеног  места  Футог  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр.  45/15 и  21/17), локалитет  који  ће  бити  обухваћен  одлуком  о  пзради  

, 
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измена  и  допуна  Плана  намењен  је  за  линијски  центар  дуж  Улице  царице  
Милице  у  Футогу  и  саобраћајне  површине . Hnau генералне  регулације  је  угврдио  да  је  
плански  основ  за  спровођење  план  детањне  регулације. 

3а  ово  гтодручје  на  снази  је  Hnau детањне  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  
царице  Милице  у  Фугогу  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  14/14), којим  је  
предметно  подручје  намењено  за  садржаје  општеградског  центра  са  породичним  
становањем . 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења, промена  намене, правила  уређења  и  грађења, као  и  услов  за  
формирање  грађевинских  парцела. 

Одлуком  о  изради  измена  и  долуна, предложиће  се  промена  намене  из  
оЈтштеградског  цетра  са  породичним  стаповањем  у  општеградски  центар  искњучиво  
пословног  садржаја. Прсдложиће  се  и  спајање  предметних  парцела  у  цињу  формирања  
пословног  комплекса  терцијарне  делатности . 

С  обзиром  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допунама  плаиског  документа  и  да  се  
ради  о  простору  који  је  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  сс  израђује  стратеіпка  процена  
утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  
стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плана  детањне  регулације  
линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  на  жнвотну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  одлуке  о  изменама  и  допуuама  Плана  детањне  регулације  линијског  центра  
дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр.  3001, 3003 и  3004 КО  
Футог), услови  заштите  животне  средине, односно  потреба  покретања  поступка  
процене  утицаја  на  животву  среднну, биhе  утврђени  у  скла. у  са  Заіоном  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  РСјІ, 
број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

РЕПУБЛІIКА  СРБИЈА  
АУТОНОМВА  ПОКРАЈIІНА  ВОЈВОД  
ГРАД  ноВи  САД  
ГРАДСКА  УHРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВHНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-108/20 
дана: 19.02.2020. године  
НОВИ  САД  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

