На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог Сада , број 11/19), поводом разматрања Предлога одлуке о измснама и допунама
Плана дстањне рсгулације линијског центра дуж Улице царицс Милице у Футогу
(локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог), Скупштина Града Новог Сада
на ХХј седници од 29. новембра 2021 године, доноси

ЗАКЈБУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детањне
регулацијс липијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на
парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог) пре излагања најавни увид са 130. седнице
од 13.05.2021. године и Извсштај о обавњеномјавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и
допунама Плана деталне регулације линијског центра дуж Улице царицс Милице у
Футогу (локалитст на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог) са 145. (јавне) ссдницс
Комисије за планове од 16.09.2021. годинс.
2. Закњучак са Одлуком и извсштајима доставити Градској управи за урбанизам и
грађевинскс послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
lІредседница
Број: 35-128/2021-1
29. новембар 202l. године
НОВИ САД
MЅc Јелена Маринковић Радомировић

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
Републике Србије , 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, 9/20 и 52/21) и
члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада (,,Слу?кбени лист Града Новог
Сада , број
11/19), Скупштина Града Новог Сада на ХХІ ссдници од 29. новембра 2021.
године,
доноси
-

-

-

одЛУкУ
о ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА дЕТАЈhНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА дУж УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У фУТогУ
(ЛОкАЛИТЕТ НА ПАРЦЕЛАМА БР. 3001, 3003 И 3004 ко ФУТОГ)

Члан 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измсна и допуна Плана детањне
регулације линијског центра дуж Улице царицс Милицс у Футогу (локалитет
на
парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 КО Футог) (,,Службени лист Града Новог Сада ,
број
46/20), мења се и допуњује ПЛАН дЕТАЈћНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 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 КО
Футог.
Одлуком о изменама и долунама Плана обухватиће се део грађевинског подручја
Плана у Катастарској општини Футог, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе дела грађевинског подручја Плана, утврђена
је
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 nарцела
бр. 3003, 3005 и
6743 (Улица царице Милице), затим управним правцем пресеца парцелу број 6743 (Улица
царице Милице) и долази до јужне границе nарцеле број 6743 (Улица царице
Милице)!
дање, граница скреће ка западу, прати јужну границу nарцеле број 6743 (Улица
царице
Милице) до тромеђе парцела бр. 5998, 6009 и 6743 (Улица царице Милице), затим
скреће
ка северу nресеца 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 која је утврђена за почетну тачку
onuca
границе одлуке о изменама и допунама Плана.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухваhеноје 0,45 ћа.
Члан 2.
У Плану одењак ,,4.О. ПЛАНИРАНА НАМЕНА 3ЕМЈhИШТА пододењак
,,4.1.
Концепција уређеlbа ПОСТО са подело јја Просторне целине став
3. реченица
друга мења се и гласи:
,,Простор обухвата блокове бр! 1, 2, 3, 4 и 5 и намењенје општеградском центру
пословању из области трговине, услуга угоститењства културе, услужног занатства
и сл.,
а на већем делу ове целине омогућава се и планирање становања на истој
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Став 5. мења се и гласи:
,,У блоковима бр. 3 и 4 и крајњим источним деловима блокова бр. 2 и 5, налазе се
појединачни објекти вредни с аспекта чувања градителск0г наслеђа који чине саставни
део физичког оквира простора и уличне матрице и на извесан начин одређују карактер и
идентитет места. Осим објеката који су под заштитом, планом се урбанистички штите и
објекти који су од значаја за очување интегритета и физиономије насела. Ти објекти су
највећим делом приземне стамбене куће. да би се сачувао амбијент у окружењу тих
објеката који су планирани да се задрже, у делу прве потцелине планирају се садржаји
општеградског центра са породичним становањем, ниже спратности (П+Пк и П+1+Пк) и
уз пажЈЂиво архитектонско обликовање и обавезно пословање у уличном делу објеката.
ј-Іовији стамбени и пословни објекти се задржавају уз привођење планираној намени. У
делу блока број 3 планирају се чисто иословни садржаји који не смеју угрозити околне
садржаје и визуелно знатније изменити урбанистичку целину .
У пододелку ,,4.2. Нумерички показатењп , ,,Табела: Биланс површина према
намени , мења се и гласи:
,,Табела: Биланс ловршпіа према naNіenu
Намена земњишта
Породично становање
Општеградски центар са породичним становањем
Општеградски центар - пословање
Општеградски центар са вишепородичним становањем
3дравство амбуланта Футог
Образовање средњошколски дом
-

%

Површина (ћа)
4,41
3,86
0,34
7,23
0,47

22
19,18
1,69
3604
2,34

0,15

0,75

3,6

18

20,06

100

-

Саобраћајнице
Површина обухв2hена планом

У одењку ,,7.О. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА пододењак ,,7. 1. Правnла уређсња
гјрсма намејіи земњишта после подтачке ,,7.1.2. Олштеградски центар са
вишспородичним стајіовањсм
додаје се нова подтачка ,,7.1.3. Садржаји
0пшТегр2дск0г центра пословање која гласи:
-

,,7.1.3. Садржаји општеградског цеіітра

-

пОСЈІОВ2јbС

Парцеле бр. 3001, 3003 и 3004 које се налазе уз Улицу царице Милице (деоница
државног пута IБ реда ознаке 12) планиране су за обједињавање у јединствен комплекс
искњучиво пословне намене. У намени пословања предвиђају се првенствено услужне
делатности (услужно занатство, сервиси, трговина, угоститењство), а могући су и други
садржаји који су компатибилни са суседним наменама становања и образовања.
Становање се не
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досадашње подтач. 7.LЗ . до 7.L5. постају подтач. 7.1.4. до 7.Lб.
У одењку ,8.О. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА пододењак ,,8.1. Правила грађења
према лланираној наNјени после подтачке ,,8.1.2. Олнітсградски центар са
вишепородичним становањем
додаје се нова подтачка 8.1.З. Садржаји
општеградског центра пословање која гласи:
-

,,8.1.З. Садржаји општеградског центра

-

пословање

Парцеле бр. 3001, 3003 и 3004 планиране су за обједињавање у јединствен
комплекс искњучиво пословне намене. Планирају се првенствено услужне делатности
(услужно занатство, сервиси, трговина, угоститењство), а могући су и други садржаји који
су компатибилни са суседним наменама становања и образовања. Становање се не
планира.
Максимални дозвоњени индекс заузетости парцелеје 50 %.
Објекат се поставња на грађевинску линију којаје на удањености не мањој од 10 м
у односу на регулациону линију Улице царице Милице. Положај објекта према суседним
парцелама усклађује се са важећим правилником и условима противпожарне заштите.
Објекат се планира као слободностојећи.
Спратност објеката је П до П+1 (могућа повишена спратна висина, у складу са са
захтевима за трговинске објекте), то јест до максималне висине објекта 9 м.
Објекат пројектовати са равним кровом, или косим, благог нагиба (до 15 %).
Објекат може имати сутеренску или подрумску ета?ку.
Испади препусти, надстрешнице и други грађевински елементи се пројектују у
складу са важећим правилником из ове области.
Пословни комплекс се може оградити транспарентном оградом до висине 1,80 м.
Комплекс пословне намене може имати један саобраћајни прикњучак на Улицу
царице Милице (према условима Јавног предузећа ,,Путеви Србије ).
Паркирање за потребе комплекса пословне намене се решава искњучиво на
парцели на слободном делу парцеле или у оквиру објекта, а број паркинг-места се
пројектује према нормативима за паркирање, у складу са конкретном наменом парцеле.
Неизграђеви део парцеле уредити у складу са наменом (колски приступ, паркинзи,
потребни мобилијар), а најмање 20 % укупне површине парцеле мора бити озелењено.
-

-

Саобраћајна инфраструктура
Простор у обухвату плана повезан је са државним путем ІБ реда ознаке 12
(Суботица Сомбор Оі,іаци Бачка Паланка Нови Сад Зрењанин Житиште Нова
Црња државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)). Овај простор
саобраћајно је повезан преко Улице царице Милице, тј . државним путем ІБ реда ознаке
12, како са остатком насењеног места Футог, тако и са Ветерником и Новим Садом, те
насењем Бегеч.
Предлог саобраћајног решења чини задржавање постојеће саобраћајне регулације
са укидањем једног саобраћајног прикњучка који постоји у обухвату овог плана и
задржавање само једног, источног. Саобраћајни прикњучак се планира у складу са
-

-

-

-
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потребама за приступом пуТНичких и тсретних возила (за снабдевањс продајног објскта).
Паркирање возила се планира у оквиру грађевинске парцеле, у складу са нормативима за
продајни објскат.
Улаз на парцелу пословног комплскса планиранје саједним прикњучком са Улице
царице Милице, тј. планира сс прикњучак б м транслаторно померен на запад у односу на
постојећи прикњучак (на постојећој парцели број 3003), уз ширину б м, у складу са
условима Јавног предузећа ,,Путеви Србије . Тиме ће се смањити број саобраћајних
прикњучака на постојећи саобраћајни правац са два на један. Мирујући саобраћај
решавати искњучиво у оквиру парцеле корисника.
У оквиру полречног профила Улицс царице Милице се планира изградња
обостраних тротоара и бициклистичких стаза.
Дуж Улицс царице Милице сс одвијајавни градски и приградски саобраћај.
У оквиру попречног профила Улице царицс Милице се планира изградња
обостраних тротоара и бициклистичких стаза.
Услови за изградњу инсталација водјје инфраструктуре и прикњучака
објеката на исте
Услови за изградњу водоводнс мрсже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационс
линијс у уличном фронту, по могућности у зсленом појасу једнострано, или обострано,
уколико је улични фронт nіupu од 20 м.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се поставњају тако да водоводна
мрсжа задовоњи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објектс
инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и
објеката инфраструктуре је 0,7-1 м, а вертикално растојање водоводне мрсже од других
инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 м.
Задате вредности су растојања од споњне ивицс новог цевовода до споњне ивицс
инсталациј а и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражсне услове, пројектом прсдвидети
одговарајућу заштиту инсталација водовода.
Нијс дозвоњено полагањс водоводне мреже испод објеката високоградње.
Минимално одстојање од темења објеката износи 1 м, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Дубина укопавања водоводних цсви износи 1,2-1,5 ш мсрено од коте тсрсна, а на
месту прикњучка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на
дубину постојсћег цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
ширине пута за минимално 1 м од сваке странс.
На траси новог дистрибутивног водовода прсдвидети одговарајући број хидраната
у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надзсмних хидраната.
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Јавно комунално предузеће ,,Водовод и канализација Нови Сад обезбеђује у
нормалним условима водоснабдевања количину воде од 5 llѕ ca притиском од 0,5 bara за
потребе противпожарне заштите (хидрантска мрежа, спринклерски систем, ...).
За потребе санитарне воде у нормалним условима водоснабдевања Јавно
комунално предузеће ,,Водовод и канализација Нови Сад обезбеђује притисак на месту
приклучења од 2,5 bara.
Водоводни прикњучци
Свабдевање водом из јавног водовода врши се прикњучком објекта на јавни
водовод.
Прикњучак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мре)ком, а завршава
се у склоништу за водомер, закњучно са мерним уређајем.
Пречник водоводног приклучка величином и типом водомера одређује пројектант
на основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за
објекат, а одобрава Јавно комунално предузеће ,,Водовод и канализација Нови Сад у
складу са техничким нормативима Одлуке о условима и начину организовања послова у
врніењу комуналних делатности испоруке воде и уклагt ања вода (,,Службени лист Града
исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59!19 и 59/20) и Правилника о
Новог Сада , бр. 60/10, 8/1
техничким условима за приклучење на технички систем за водоснабдевање и технички
систем канализације (,,Службени лист Града Новог Сада , број 13/94).
Прикњучење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 мм.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан
прикњучак.
Индивидуални водомери за мерење потрошње воде за породичне стамбене и
пословне објекте, поставлају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван
објекта, на парцели корисника, 0,5 м од регулационе линије.
Потребан пречник и положај прикњучка треба бити дефинисан пројектом
унутрашњих инсталација објекта који се прикњучује.
Извођење прикњучка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности
Јавног комуналног предузећа ,,Водовод и канализација Нови Сад.
Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже канализације полагати у зони јавне површине између две регулационе
линије у уличном фронту једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од
20 м.
Минимални пречник фекалне ханализацијеје 200 мм, а опште канализације 250 мм.
Трасе фекалне канализације се поставњају тако да се задоволе прописана
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре!
Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката
инфраструктуреје 0,7-1 м, а вертикално 0,5 м.
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Није дозвоЈЂено полагање фекалнс канализације испод објската високоградње.
Минимално одстојање од темења објекта износи 1 м, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Сви објекти за сакупњање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и
заштићени од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.
Минимална дубина изнад канализационих цсви износи 1,3 м, мерено од горњс
ивице цеви (уз испуњење услова прикњучења индивидуалних објската), а на месту
прикњучка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постојећег цевовода.
І-Іа траси предвидети изградњу довоЈЂног броја ревизионих шахтова на прописаном
растојању од 160 до 200 DN, a максимално 50 гп.
Канализација атмосферских вода са саобраћајних и манипулативних површина пре
упуштања у атмосферску канализацију или канализацију општег типа Града Новог Сада
мора проћи третман на сепаратору лаких нафтних деривата и песколову.
директно одвођење атмосферских вода са уређених водонепропусних површина и
са кровова објеката у јавну канализацију ограничава се на 30 llѕlha, npu прорачуну са
количином која одговара двадесетоминутној киши повратног периода две године
усвојити 120 I!ѕ/ha.
Све количине изнад наведених вредности морају се прихватити ретензијом и
поступно упуштати у планирану атмосферску канализацију.
Ретензија за прихват атмосфсрских вода се мора пројектовати унутар парцсле
корисника!
Прихват канализације отпадних вода планирати из санитарних чворова и кухиња.
Отпадне воде морају задовоњити услове дефинисанс Одлуком о санитарнотехничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (,,Службени лист
Града Новог Сада , бр. 17/93, 3/94, W/01 u 47/06
др. одлука). Уколико исте не
предтретман.
имати
одговарајући
задовоњавају наведене услове, морају

-

-

Канализациони прикњучци
Прикњучак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикњучка одређује пројектант, а одобрава Јавно
комунално предузеће ,,Водовод и канализација Нови Сад, на основу претходно урађеног
хидрауличког прорачуна у складу са типом објекта, техничким нормативима, Одлуком о
условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке
воде и уклањања вода и Правилником о техничким условима за прикњучење на технички
систем за водоснабдевање и технички систем канализације!
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикњучити на
канализациону мрежу, акоје она изграђена.
Прикњучење индивидуалігих стамбених објеката вріпи се минималним пречником
DN 160 rnm, a колективних стамбених и већих пословних минималним пречником
DN 200 мм.
Ревизионо окно лоцира се на парцели корисника, ва 0,5 м од регулационе линије.

.
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Код рсшавања одвода употребњених вода посТупиТи по Одлуци о санитарнотехничким условима за испуштањс отпадних вода ујавну канализацију.
Зауњене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и
одржавања тих поврпіина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном
мрсжом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уња и масти и
лаких течности и тек потом испуштати у рецилијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног
предузећа.
Извођење прикњучка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности
Јавног комуналног предузећа ,,Водовод и канализација Нови Сад.
Услови за прикњучење на електроенергетску мрежу
У случају захтеване максималне ангажоване снаге до 22,08 kW, планиране објекте
прикњучити на постојећу нисконапонску мрежу у Улици царице Милице. У случају
захтеване максималне ангажоване снаге до 200 kW, планиране објекте прикњучити са
постојеће ТС ,,дом здравња . У оба случаја, ормаре мерних места поставити на
регулациону линију или на споњашњој фасади објекта, према условима ,,ЕПС
Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак ,,Електродистрибуција Нови Сад .
У случају захтеване максималне ангажоване снаге преко 200 kW, планиране
објекте прикњучити на нову ТС ,,Индустријска на будућој обједињеној парцели, на
локацији која ће се одредити у далој пројектно-техничкој документацији, према условима
,,ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак ,,Електродистрибуција Нови Сад . Нова ТС
ће се прикњучити на постојећи 20 kV подземни вод код ТС ,,дом

досадашње подтач. 8.LЗ . и 8.1.4. постају подтач. 8.1.4. и 8.1.5.

Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1.1. Извод из Плана генералне регулације насењеног места Футог План намене
земњишта грађевинског подручја са положајем простора обухваћеног
изменама и допунама
.АЗ
L2. Извод из Плана детањне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице
у Новом Саду План намене земњишта, регулације, нивелације и саобраћаја
са положајем простора обухваћеног изменама и допунама
АЗ
2. План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације
1:1000.
-
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Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана деталне регулације линијског центра дуж
Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 КО Футог)
садржи текстуални део који се објавлује у ,,Службеном листу Града Новог Сада и
графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава нредседник
Скупштине Града Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада,
Градској управи за урбанизам и грађевинске ііослове 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 дсталне регулације линијског центра дуж
Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 КО
Футог), доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка
3рењанина број 2 и путем интернет стране www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у ,,Службеном листу
Града Новог

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САдА
Број: З 5-28/2021-ј
29. новембар 202L године
НОВИ САД

Председвица

MЅc. ЈенаМаринковић Радомировић

ј.

ИЗМЕНЕ И дОЛ 1fЕ ЛАНА ТN НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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На оспову члава 27. став 2. -гачка 4. ГЈравјлnика о оадржнни, начиіІу и поступку
израде докумсната просторног и урбапистичког планирања () Сгјужбсј-ји іласник РС ,
број 32/19),

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ дА ЈЕ НЛЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕI-ІЛМА И ДОПУВАМЛ
ПЛЛНА ДЕТЛЈЂНЕ РЕГУЛАДИЈЕ ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛHЦЕ
ЦАРИЦЕ МНЛИЦЕ У ФУТОГУ (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004
ко Футог):

ПРИПРЕМЈЂЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И
ИЗГРАдЊИ И ПРОГјИСИМА дОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНЛ, КЛО
ИДАЈЕ
ПРИПРЕМЈћЕН И УСКЛАЂЕН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБАВЈЂЕНОМ
ЈАВНОМ_ УВИДУ.
-

-

У Новом Саду, 4.10.2021. тодине

РЕПУЕЛИКА СРЕИЈА
AYTOHOІvіHA HOKPAnІHA ВОЈВОдииА
ГРАД НОВИ САД
СКУпНЈТHНА ГРАДА новог САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број : V-З5128/21
дана: 13.05.2021. године
нови САД

ИЗВЕШТАЈ:
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ коНтРоли НАЦРТА
ОДЛУКЕ О ИЗМЕпАМА И ДОЛУНАМА ПЛАНА ДЕТАЛDНЕ РЕГУЛАЦИл
ЈШНИЈСКОГ ЦЕНТРА дуж улиц ЦАРИЦЕ МИЛИДЕ У футОгу (ЛОКАЛИТЕТ
НА ГЈАРЦЕЛАМА БР. 3001, 3003 И3004 ко ФУТОГ)
НРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВШІ УВИД
Стручна контрола Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детањне регулације линијског
центра дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама . 3001, 3003 и 3004 К.О.
бр
Футог) пре нзлагања на јавни увид, обавзњена ј е на 12 1. седницн одржаној 18. марта 202 І . и на
130. седници одржаној 13. маја 2021. године са поетком у 09,00 часова, у згради ЈП
,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Еул. цараЛазара број 3, у великој сали на трећем
спрату.
121. седници присуствовали су: Радоња дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић
заменик председника Комисије, Радосав јlЊепановић, Васо Кресовиh, Милан Ковачевић, Иван
Бракочевић чланови Комисије за планове и Јасмина Лазић, секретар Комисије за планове.
130. седници присуствовали су: Радоња дабетић, предедник Комисије, Зоран Вукадиновић
заменик председника Комисије, Радосав Шћепановић, Васо Крессвић, Милан Ковачевић, Иван
Бракочевић, чланови Комисије за планове и Јасмина Лазић, секретар Комисије за планове.
Седници су присуствовали и представници Јп Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад,
Градске управе за урбанизам и грађевинске пbслове и Градске управе за грађевинско земѕњијпте
и инвестиције.
Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЈП tiУрбанизамН Завод за урбанизам Нови
Сад, као обрађивача плана, Комисијаје констатовала следеће:
да је Одлука о изради о измена и допуна Плана детајњне іегулације линијског центра дуж Улице
царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог) усвојена на
ІV седници Скуппітине Града Новог Сада одржаној 15. октобра 2020. године ( Сб
лист
Града Новог СадаІІ број 46/20) са Решењем о негЈристунању изради измена и допуна Плана
детајњне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на
парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог) на животну средину.
Концептуални оквир одлуке о изменама идопунама Плаа детајњне регулације линијског цснтра
дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог)
био је на раном јавном увиду у периоду од 13. І 1.2020. године до 27. 1 1.2020. године.

арт
лул о
аИдопнаја Плаиа деТалие регУлалијс лиог цситра ріж
лца
царице Милице у Футоту (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог).
израдилоје
Јавно предузеће Урбаиизам 3авод за урбанизам Нови Сал.
-

На 121. седници Комисије за планове која је одржава ІЅ. марта 2021. голине,
Коисчја з .
плапове разматрала је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плава
детаЈБне регулације
линијског центрадуж Улице царице Миллце у Футогу (локалитет ва парт тм
бр. 3001, 3003 и
3004 К.О. Футог) и том приликом је захЈвучено да је Нацрт припремЈвен
скла,цу
у
са Заnоном о
плаиирању и изградњи ( Службеви гласвик Републике Србије ,
. 72/09, Ѕ I/09-исправка,
бр
64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС
, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.за.кон и 09/20), уз потребне корекције које су наведене у Извепзтају
о изврuіеној стручној
контроли од 18.03.2021. године.
-

јја 130. седници Комисије за планове којаје одржаиа 13.
маја 202 1. године, Комисија за хглнове
је разматрала кориговав Нацрт одлуке о изменама и допунама
Плаuа детањне регуладије
линијскот центра дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама
бр. 3001, 3003 и
3004 К.О. Футог) у складу са Извемтајем о извршеној стручвој
контролu од 18.03.2021. године.
имајући у виду да је ЈП Путеви Србије накладно дало сугестије
на Нацрт nnaua које је
обрађивач уградио у исти, Комисија прихвата кориговави Нацрт плаиа
за који је прибавјвена
сагласност ЈП Путеви Србије бр. 953-9684/2 1- l од 2 1.04.202 1. год.

ј-Іакон усаглатпавања са ставовима Градске уnраве за прописе,
Нацрт одлуке о изменама и
допунама Плаиа детаБне регулације линијског центра дуж Улице
царице Милице у Футогу
(локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Фугог) може
се упутити у даЈБи посіупак
Донопјења плана, у складу са чланом 50. Захона о планирању и
изградњи ( Службеии гласник
Репубјшке Србије , бр. 72/09, З1/09-исправк 64/ЈО УС
, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
5/i3-УС, 132/14, 145/ ј 4, 83/18, 31/19, 37/19-др.Захон и 09/20).
-

.

Извештај доставити:
i. JH Урбаиизам Завод за урбаиизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско зем.њипхте и инвестиције
3. Градској управи за урбавизам и грађевинске послове
4. Члаву Градског веhа задуженом за управу, пропнсе и
урбавизам
5.Архиви

Секретар Комисије

Јасмина Лазић, маст.инж.арх.

ПредсеЈник Комисије

.

оња дабетиh, дипл.инж.арх.

В.д. Начелника
Градске улраве за урбавизам и грађевинске послове

дејан

ихајловић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДиНА
ГРАД нови САд
СКУПШТHЈ-јА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА HJІAHOBE
Број : У-35-128/21
дана: Јб.09.2021. године
НоВи САД

ИЗВЕШТАЈ
О QБАВЈЂЕНОМ ЈАВНОМ УВЦДУ У НАЦРТ
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОпУпАМА ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАјЦ4Л
лиНИЈскОг ЦЕНТРА дУЖ УЛИД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ФУТОГУ (ЛОКАЛИТЕТ
НА пАРЦЕЛАМА БР. 3001, 3003 И 3004 КО ФУТОГ)

Комисија за планове Скупппине ГрадаНовог Сада, на 145. (јавној) седници којаје одржана дана
16.09.2021. године у згради ЈП ,,Спортски и пословни ценгар Војводина Нови Сад, Сутјеска број
2, у амфитеатру на ј спрату, са почетком у 9,00 часова, разматралаје Извепітај обрађивача плана о
спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама ПлаНа дета.ЈЂне регулације
линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и
3004 К.О. Футог).
145. (јавној) седници присуствовали с : Радоња дабетић председник Комисије, Васо Кресовић,
Радосав Шћепановиh, Милан І(овачевић и Иван Бракочевић, чланони Комисије и Јасмина Лазић,
секретар и члан Комисије за планове.
Одлука о изради о измена и допуна Плана детајњне регулације линијског центра дуж Улице царице
Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог) усвојена је на fV
седници Скуппјтине Града Новог Сада држаној 15. октобра 2020. године ( Службени лuст Града
Новог Сада број 46/20) са Решењем о неnриступању изради измена и допуна Плана детазњне
регулације линијсог центра дуж Улице царице Милице у Оутогу (локалитет на nарцелама бр.
3001, 3003 и 3004 К.О. Футог).
Концептуални оквир одлуке о изменама и допунама Hnaі-і a детал,не регулације линијског цена
дуж Улице царице Милице у Фугогу ( окалитет на парцеіама бр! 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог)
био је на раном јавном увиду у периоду од 13. 11.2020. годјне до 27. 1 1.2020. године.
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детазњне регулације линијског центра дуж Улице
царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог), израдило је
Јавно nредузеће 1 Урбанизам Завод за урбанизам Нови Са .
На 121. седници Комисије за планове која је одржана 18. марта 2021. године, Комисија за планове
разматрала је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детајњне регулације линијског центра
ду?к Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К,О. Футог) и
том приликом је закѕњучено да је Нацрт припремѕњен у складу са Законом о планирању и изградњи
( Службени гласник Републике Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/І 9, 37/19-др.закон и 09/20), уз потребне
корекције које су наведене у Извепітају о изврјленој стручј-Њј контроли.
-

На З0. седници Комисије за планове која јо одржана 13. маја 2021. годиве, Комисија за планове је
разматрала коригован І-Іадрт одлуке о изменама и допунама Плава деталне регулације ЛИнИЈСКОГ
центра дтж Улице царице Милице у Фугогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О.
Фугог) у складу са Извештајем о извріпеној стручној контроли од 1 8 .03 .202 1. године.
Имајући у виду даје ЈП Путеви Србије нахнадно дало сугестије на Надрт плана које је обрађивач
угралио у исти Комисија прихвата кориговани Нацрт плана за који је прибавњена сагласаост јП
Путеви Србијо1 бр. 953-9684/2 1- 1оД 2 1.04.202 1. год.
Нахон спроведеног јавног увида, Комисија за плаиове је на 145. (јавној) седлици, одржаној
19.08.2021. године ( је је одржавање објаањено у листу 1Дневник оД 09.08.2021. године)
разматрала Извенітај обрађивача плаuа о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и
допунама Плана деталне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу
(локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог).
У затвореном дслу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида није поднета
ниједна примсдба на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плаиа деталне регулације линнјског
центра дуж Улице царице Милuце у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О.
Футог).

Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставла обрађивачу плана
на надлежно поступање.
Након поступања по овом Извештају, обрађивач nnana he пјіански докумеит доставитв
надлсжном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.
Овај Извештај је саставни део 3аписника са 145. седнице Комисијс заплапове од 16.09.2021.
године.

В.д. Начелника
Градске управе з урбализам

евинске послове

дејан Михајловић
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ;
i. Васо Кресовић, дипл.инж.арх.
2. Радосав Шћепаиовић, дипл.ин)к.арх.
3. Милаu Ковачевић, дипл.инжарх.
4. ивал Еракочевић, дипл.инж.арх.
5. Јасмина Лазић, маст.ииж.ар :

