
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, 9/ ј 3 

- ус, 132/14, 145/ ј 4, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52/21) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XVII седници  од  22. јула  2021. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  допуНА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  
(ПРОСТОР  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  РАДЕ  КОНДИЋА , ГРМЕЧКЕ , ЗМАЈ  ЈОВИНЕ  

И  ЊЕГОШЕВЕ  УЛИЦЕ) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  населеног  места  Футог  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 45/15, 21/17, 
55/20 и  25/21) (у  далем  тексту: План), за  простор  између  улица  Раде  Кондића , Грмечке, 
Змај  Јовине  и  Његошеве . 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  део  грађевинског  подручја  
Плана  у  Катастарској  општини  Футог, унутар  описане  границе . 

За  nочетну  тачку  описа  дела  границе  Плана  утврђенаје  тачка  на  пресеку  осовине  
Улице  Грмечке  ијужне  границе  парцеле  број  5741/1 (Улица  Раде  Кончара). Од  ове  тачке  
граница  у  правцујуга  прати  осовину  Улице  Грмечке  до  пресека  са  осовином  Улице  Змај  
Јовине , затим  граница  скреће  ка  западу  поменутом  осовином  до  осовинске  тачке  број  40, 
односно  до  пресека  са  осовином  Његошепе  улице. дале, граница  скреће  ка  северу  прати  
осовину  Његошеве  улице  дојужне  границе  парцеле  број  5741/1 (Улица  Раде  Кончара), 
затим  скреће  ка  североистоку , прати  јужну  границу  парцеле  број  5741/1 (Улица  Раде  
Кончара) и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана. 

одлуком  о  изменама  Плана  обухватиће  се  1 1,54 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Просторним  планом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 11/12 и  
9/21) (у  далем  тексту : Просторни  план). 

Члан  4. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења  како  би  се  завргјiила  започета  транформација  простора , у  складу  са  
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потребама  корисника  и  стањем  на  терену, а  у  свему  у  складу  са  правилима  уређења  и  
правилима  грађења  који  су  утврђени  Планом  генеалне  регулације . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Просторним  планом . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  90 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  землишта  за  2021. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 59/20, 5/21, 9/21, 15/21 и  23/21). 

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  неприступању  изради  стратејнке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насејвеног  места  Футог  
на  животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доногнења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  меснс  заједнице Футог, Улица  цара  
Лазара  број  42, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httPѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі javnі uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttР://w.nоУіѕаd.гѕ/1аt/gгаdѕkа uргаvа zа uгbаnјzамј gгаdјеујпѕkероѕјоуе   

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  насејвеног  места  Футог  (простор  између  улица  Раде  Кондића, 
Грмечке, 3мај  Јовине  и  Његошеве  улице) у  приземлу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  

Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  
Месне  заједнице Футог, Улица  цара  Лазара  број  42, путем  интернет  странице  
Скупштине  Града  Новог  Сада  httPѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіdі  u интернет  странице  
Града  Новог  Сада  ћttР://www.nоУіѕаd.гѕ/Іаt/ гаdѕка_uРгаУа zа uгbапјzапј gгаdјеујпѕkе   
poѕlove-0  
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Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осМог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  лисТу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35476/202 14 
22. јул  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

МЅ94елена  Маринковић  Радомировић  
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. Закона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Гралске  управе  за  заілтиту  животне  средине, број  
Уј-501-1/2021-197 од  02.06.2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОГјУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ •  РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА  ФУТОГ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратепіке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допуиама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  на  животну  средину, 
којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  измена  и  
допуна  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (простор  између  улица  Раде  
Кондића, Грмечхе, Змај  Јовине  и  Његошеве  улице). 

О  бр  а  з  л  о  ж  e Іb B 

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

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
no nретходно  nрибавњеном  мипЈњењу  органа  наллежног  за  послове  запітите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организацпја , Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавњује  
се. 

Законом  о  планирању  н  изградњи  ( Службени  гласник  РС , 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, 
83/18, 31/19, 37/19-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. проuисано  је  да  носилац  израде  
плана, npc доношења  одлуке  о  изради  nлалског  документа, од  надлежнот  органа  за  
послове  запітите  животне  средине  nрибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средuну. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планскuх  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  тјроцена  утицаја  на  животну  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената, орган  надлежан  за  приnрему  
плана  може  одлучити , по  претходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација, да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину . 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Просторним  планом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  l 1/12 и  
9/2 1). 

Планом  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (,,Службени  лист  Грала  
Новог  Сада , бр.  45/15 и  21/17) обухваhени  простор  намењенје  за  nородично  становање  
и  саобраћајне  површине . План  генералне  регулације  је  основ  за  реализацију  на  овом  
простору . 

Одлуком  о  изради  измена  и  допуна  планског  документа  дефини nіе  се  обухват  
планског  документа  који  се  мења.Простор  који  ће  бити  обухваћен  nланом  налази  сс  уз  
државни  пут  ІБ  реда  број  12, Суботица  - Нови  Сад  - граннчни  прелаз  Срnска  Црња  (у  
дањем  тексту: ДП  1 2), што  у  великој  мери  одређује  планирану  намену  земњишта  



чинећи  га  посебно  атрактивним , пре  свега  за  пословне  садржаје  уз  доминантно  
породично  становање . 

Просторна  .делина  обухваЋена  изменама  и  допунама  Плана  у  највећој  мери  је  
реализована  објектима  породичног  становања  спратности  П+Пк, а  мањи  део  је  
спратности  П+1+Пк. Објекти  су  махом  изграђени  на  регулационој  линији . На  неколико  
парцела  уз  Улицу  Раде  Кондића  налазе  се  и  објекти  са  пословним  садржајима  
(трговински  објекти ) од  којих  поједини  имају  већу  заузетост  парцеле  у  односу  
параметре  утврђене  важећим  планом, с  обзиром  да  су  легализовани /озакоњени  у  
претходком  временском  периоду .Предложеним  изменама  и  допуиама  Плана  задржаће  
се  преовлађујућа  намена  породичног  становања  у  већем  делу  обухваћеног  подручја  док  
ће  се  уз  Улицу  Раде  Кондића  предложити  намена  породичног  становања  са  елементима  
линијског  центра, спратности  до  П+1+Пк, али  уз  могућиост  удела  nословања  на  
парцели  до  і  ОО% и  укупну  заузетост  до  50%, односно  изузетно  70%. 

С  обзиром  на  то  да  је  у  складу  са  критеријумима  из  члана  б. 3акона  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  животну  средину  оцењено  да  не  постоји  могућност  значајнијег  
утицаја  на  животну  средину  и  да  је  већ  израђена  стратешка  процена  утицаја  за  План  
генералне  регулације  насењеног  места  Футог  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  насењеног  места  Футог  на  животну  средину. 

3ависно  оД  намене  и  услова  за  изградњу , за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  одлуке  о  изменама  и  допукама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  
Футог  (простор  између  улица  Раде  Кондића, Грмечке, 3мај  Јовине  и  Његошеве  улице) 
услови  заіитнте  животне  средине, одuосно  потреба  покретања  постуnка  процене  
утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  3аконом  о  процени  угицаја  на  
животну  средину  ( Службени  гласнuк  РС , бр. 135/О4 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). 
На  основу  свега  даведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

РЕпУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЛОдHНА. 
грд  нОви  САД  
ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  У-35-476/21 
Дана: 04.06.2021. године  
НоВи  САД  

Вд  НАЧЕЛНИКА  
дејан  Михајловић  
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