На основу чпана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
Републике Србије , бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/0 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, 9/20 и 52/21) и
члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада (,,Службегји лист Града Ј-јовог Сада , број
11/19), Скупштина Града Новог Сада ua XVІІІ седници од 8. септембра 2021. године,
доноси
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одлуку
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА [јРОСТОРА ИЗМЕЋУ УЛИЦА
ЗДРАВКА ЧЕЛАРА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, НАДЕ ДИМИЋ,
НОВОПЛАНИРАНЕ, ГОЛУЕА БАБИЋА, ВЛАДАНА СТЕФАНОВИЋА И УЛИЦЕ
ФУТОШКИ ВАШАР У ФУТОгУ

Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће сс план дстањне регулације комплекса простора
између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Паде Димиђ, иовопланираiје, Голуба
Бабића, Владана Стефановића и Улице Футошки вашар у Футогу (у далем тексту: План).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у Катастарској општини Футог,
унутар описане оквирнс границе.
За почетну тачку описа оквирне границе Плана утврђена је осовиuска тачка број
170 на пресеку осовина улица ј-Іаде димић и Бранка Радичевића. Од ове тачке граница
скреће у правцу југа, прати осовину Улице Бранка Радичевића до осовинске тачке број
1 1 1 rіa пресеку са осовином Улице Здравка Челара. дање, граница скреће у правцу запада,
прати осовину Улице Здравка Челара до осовинске тачке број 143 на пресеку са осовином
Улице Футошкп вашар. Од ове тачке граница скреће у правцу севера, нрати осовину
Улице Футошки вашар и долази до осовинске тачке број јзј на пресеку са осовином
Улице Милана Видака. Дање, граница скреће у nравцу запада, прати осовину Улице
Милана Видака до осовинске тачке број 114 на пресеку са осовином Улице Владана
Стефановића. Затим граница скреће у правцу севера, прати осовину Улице Владана
Стефановића и долази до осовинске тачке број 1 18 на пресеку са осовином Улице дујлана
Кошутића. Од ове тачке граница скреће у правцу запада, прати осовину Улице душана
Кошутића и долази до осовинске тачке број 569 на прссеку са осовином Улице Голуба
Бабића. дање, граница скређе у правцу севера, nрати осовину Улице Голуба Бабића и
долази до осовинске тачке број 567 која се налази на пресеку са осовином Босанске улице,
затим скреће у правцу запада, прати осовину Босанске улице и долази до осовинске тачке
број 123. Од ове тачке граница скреће у гІравцу севера и осовином постојеће улице долази
до осовинске тачке број 127 која се налази на пресеку са осовином Улицс Наде димић.
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дање, граница скреће у правцу истока, прати осовину Улице Наде димић и долази до
тачке која је утврђена за почетпу тачку описа оквирне границе Плана.
Планом tіe ce обухватити приближно 25 Iia.
Члан З.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су
Планом генералне регулације населеног места Футог (,,Службени лист Града Новог
Сада , бр. 45/15, 21/17, 55/20, 25/21 и 28/21) (у далем тексту: План генералне регулације ),
којим је обухваћени простор претежно nамењен за породично становање, спортски
центар, парковске и зелене површине и саобраћајне површине.
Члан 4.
Цињ израде Плана је преиспитивање важећих планских решења и њихово
усклађивање са стањем на терену, потребама корисника простора и реализованим
објектима, у складу са смерницама утврђеним Планом генералне реагулације, а у цињу
лакше реализације планираних садржаја.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом гснералне регулације.

Члан б.
Рок за израду Планаје пет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског
землишта за 2021. годину (,,Слу?кбени лист Града Новог Сада , бр. 59/20, 5/2]., 9/21,
15/21, 23/21 и 33/21).
Члан 8.
гјлан ће израдити Јавно предузеће ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.
Саставни део ово одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене
утнцаја плана детањне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара,
Бранка Радичевића, Наде димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и
Улице Футошки вашар у Футогу на животну средину и графички приказ оквирне границе
обухвата Плана.
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Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, излагањем материјала
којим се представња концептуални оквир уређења простора, у приземњу пословне зграде
Јавног предузећа ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број З,
у просторијама Месне заједнице
Футог, Улица цара Лазара број 42, путем
интернет странице Скупштине Града Новог Сада ћttрѕ://ѕ kнрѕtіпа.поvіѕаd.гѕ/гаnј-јаупј-нујсјі
и интернет странице Града Новог Сада http:iiwww.novіѕad.rѕllatigradѕ ka-uprava_za.
urbanіzam-і-gradjevі nѕke-poѕ!ove0.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана детањне регулације комплекса
простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Наде димић, новопланиране,
Голуба Бабића, Владана Стефановића и Улице Футошки вашар у Футогу, у приземњу
пословне зграде Јавног предузећа ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар
цара Лазара број З, у просторијама Месне заједнице
Футог, Улица цара Лазара
број 42 и путем интернет странице Скупштине Града Новог Сада
httpѕ:!/ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕІjavnі -uvі dІ u интернет странице Града Новог Сада
ћttр://ww.nо vіѕаd.гѕ/іаt/gгаdѕКанргауа zа uгbапјzап ..ј gгаdјеујпѕ kс_роѕІоуео
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у ,,Службеном листу
Града Новог Сада .
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гјЛАН дЕТАЈІ:,НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЛРОСТОРА ИзгЕЂУ УЛИЦА ЗДРАВКА Ч ЕЛАРА, БРАНКА РАДИ
ЧЕВИЋА НАдЕ ДИМИЋ
НоВОПлАНИРАНЕ ГОЛУБА БАБИЋА ВЛАДАНА СТЕфАНОвИтА И УЛИЦЕ
фуТошки ВАШАР У ФУТОГУ
ОУХвАт ПЛАНСКОГ ПОдРУчЈА
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ПЛАнСКОГ ПОДРУЧЈА
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Јавно предузеће УРАНИЗАМ Завод за урбанизам
Нови Сад, булеЕар цара Лаара зЛП

,I

Градска улрава за урбанизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став З. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС , бр. 35/04 и
88/10), а по прибавленом Мишњењу Градске управе за заштиту животне средиЈ-Іе, број
Vј-501-І /2021-ј 61 од 19!05.2021! године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА
дЕТАЈћНЕ РЕГУЛАЦИЖ КОМПЛЕКСА ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ЗДРАВКА ЧЕЛАРА, БРАНКА РАдІпЕВИЋА, НАдЕ ДИМИЋ,
НОВОПЛАНИРАпЕ, ГОЛУБА БАБИЋА, ВЛАДАНА СТЕФАНОВИЋА И УЛИЦЕ
фУТОшки ВАШАР У фУТоГу НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратецјке процене утицаја плана детањне регулације
комплекса простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Наде димић,
новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и Удице Футопіки вашар у
Футогу на животну средину, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним
одлуком о изради плана детањне регулације комплекса простора између улида 3дравка
Челара, Бранка Раднчевића, Наде димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владаиа
Стефановића и Улице Футошки ваnіар у Футогу.
О бР а з л о же њ е
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник
Републике Србије t бр. 135/04 и 88/10) прописано је да се стратеnіка процена Bpnіu за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана,
по претходно прибавњеном мишњењу органа надлежног за послове заштите животе
средине и других заинтересованих оргаиа и организација. Одлука о изради стратегпке
процене утицаја на животну срединује саставни део одлуке о изради плана и објавњује
се.
Законом о планирању и изградњи ( Службени гласник РС , 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), у члану 46. ст. б. прописаноје да носилац израде
плана, пре доношења одлуке о изради планског документа, од надле?кног органа за
послове заштите животне средине прибавња мишњење о потреби израде стратешке
процене утицаја на животну средину.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратегnка
процена утицаја на животну средину ( Службени лист Града Новог Сада број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког
планирања за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган надлежан за припрему
плана може одлучити, по претходно прибавњеном мнш.њењу 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
План генералне регулације насењеног места Футог ( Службени лист Града Новог Сада
бр. 45/2015 и 21/2017) (у дањем тексту: План генералне регулације), којим је
обухваћени простор претежно намењен за породично стаиовање, спортски дентар,
парковске и зелене површине и саобраћајне површине.
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Простор који ће се обухватити Планом летаЈБне perynaііuJC комплекоа простора
нзмеђу улица здравка Челара, Бранка Радичеізића, Наде димић. новопланиране, Голуба
Бабића, Владана Стефановића и Улиде Футошки вашар у Футогу, налази се у
средиіпњем делу грађевинског подручја насењсног места Футог, прибли?кне поврінинс
око 25 ћа.
Локалитет се налази северно од државпог пута ІБ реда 12 преко којег је добро
повезан са цептралним градским садржајима насењеПог мсста Футог.Простор
блокови породичног становања који су у највећој мери дефинисани трасама
постојећих саобраhајница. Део простора чини земњиште које се највећим делом
користи као обрадиве површине. Планирана улична мрежа није реализована у
планира}Іим регулацијама, а простор је делимично комунално опремњен. Породично
становање је у највећој мери реализовано у западном делу простора, дуи улица:
Босанске, Дујпана Коілутића. Саве Мркања, Владана Стефановића и Милана Видака, и
одликује се у виду слободностојећих објеката спратности до П+1+Пк.
Ва)кећи плански основ за рсализацију на обухваћеном простору је План детањне
регулације простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевнћа Наде димић,
новопланиране, Голуба Бабића, Владала Стефановнћа и улице Футошки вашар у
Футогу (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 30/07).
Џињ израде Плана је преиспитивање важећих планских решења и њихово
усклађивање са стањем на терену, потребама корисника простора и реализованим
објектима, у складу са смерницама утврђеним Hланом генералне рсагулације, а у цињу
лакше реализације планираннх садржаја.
С обзиром на то да се ради о простору који Одлуком о одређивању врсте
планских докумената за које се израђује стратеіпка процена утицаја на животну
средину (,,Службени лист Града Новог Сада , број 48/09) није утврђен као простор за
којн се израђује стратешка процена утнцаја плана на животіу средину, а да је већ
израђена стратепіка процена утицаја за Плаu генералне регулације насењеног места
Футог на животну средину, доноси се решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја плана детањне регулације комплекса простора између улица Здравка
Челара, Бранка Радичевића, Наде димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана
Стефановића и Улице Футошки вашар у Футогу на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на
основу плана детањне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара,
Бранка Радичевића, Наде Димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића
и Улице Футошки вашар у Футогу, услови заштите животне средине, односно потреба
покретања поотупка процене утицаја на животну средину, биће утврђени у скпаду са
РС!, бр. 135/04 и
Законом о процени утицаја на животну средину ( Службени гласнuк
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 наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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ГРАД Нови САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗА
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број : У-35-438/21
дана: 21.05.2021. године
НОВИ САД
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