
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  детањне  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  
(локалитет  на  парцелама  бр.  3001, 3003 и  3004 К.О. Футог), Скупштина  Града  Новог  Сада  
на  ХХI седници  од  29! новембра  202 1. године, доноси  

ЗАКЛУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  линијског  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  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  детане  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  
Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр.  3001, 3003 и  3004 К.О. Футог) са  145. (јавне) седнице  
Комисије  за  планове  од  16.09.2021. године . 

2. Закњучак  са  Одлуком  и  извенЈтајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-128/2021-1 
29. новембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

МЅ  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  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупџзтина  Града  Новог  Сада  на  ХХІ  седници  од  29. новембра  2021. године , 
доноси  

ОдЛУКУ  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОНУНАМА  ПЛАНА  дЕТАЛНЕ  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  измена  и  допуна  Плана  детањне  
регулације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  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  ЦАFИЦЕ  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  допунама  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  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  Милице). 
Дање, граница  скреће  ка  западу, прати  јужну  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 ) н  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  описа  
границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћеноје  0,45 ha. 

Члан  2. 

У  Плану  одењак  ,,4.0. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ЗЕМЈћИШТА  пододењак  ,,4.1. 
Концепција  уређења  простора  са  поделом  на  просторне  целине  став  3. реченица  
друга  мења  се  и  гласи : 

,,Простор  обухвата  блокове  бр. 1, 2, 3, 4 и  5 и  намењенје  оппзтеГрадском  центру  
пословању  из  области  трговине , услуга  угоститењства , културе, услу?кног  занатства  и  сл., 
а  на  већем  делу  ове  целиіге  омогућава  се  и  планирање  становања  на  истој  парцели . 



2 

Став  5. мења  се  и  гласи: 
,,У  блоковима  бр. 3 и  4 и  крајњим  источним  дсловима  блокова  бр.  2 и  5, налазе  се  

лојединачни  објекти  вредни  с  аслекта  чувања  градитевског  наслеђа  који  чине  саставни  
део  физичког  оквира  простора  и  уличнс  матрице  и  на  извесан  начин  одређују  карактер  и  
идентитет  места. Осим  објеката  који  су  под  зајнтитом , планом  се  урбанистички  штите  и  
објекти  који  су  од  значаја  за  очување  интсгритета  и  физиономије  насела . Ти  објекти  су  
највећим  делом  призсмне  стамбене  куће . да  би  сс  сачувао  амбијент  у  окружењу  тих  
објеката  који  су  планирани  да  се  задрже, у  делу  прве  потцелине  планирају  се  садржаји  
општеградског  центра  са  nородичним  становањем , ниже  спратности  (П+Пк  и  П+1+Пк) и  
уз  пажливо  архитектонско  обликовање  и  обавезно  пословање  у  уличном  делу  објеката . 

Новији  стамбени  и  посповни  објекти  се  задржавају  уз  nривођење  планираној  намени. У  
делу  блока  број  3 планирају  се  чисто  пословни  садржаји  који  не  смеју  угрозити  околне  
садржаје  и  визуслно  знатније  изменити  урбанистичку  целину . 

У  пододелку  ,,4.2. Нумерички  показатењи , ,,Табела: Биланс  површина  прсма  
намени , мења  се  и  гласи: 

,,Табепа: Билавс  површива  према  вамепи  

Намена  земњишта  Површина  (ha) % 

Породично  становање  4,41 22 

Општеградски  центар  са  породичним  становањем  3,86 19,18 

Оппјтеградски  центар — пословање  0,34 1,69 

Општеградски  центар  са  вишепородичним  становањем  7,23 36,04 

Здравство  - амбуланта  Футог  0,47 2,34 

Образовањс  - средњоніколски  дом  0,15 0,75 

Саобраћајнице  3,6 18 

Површина  обухваћена  планом  20,06 100 

У  одењку  ,,7.0. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  пододењак  ,,7. 1. Правила  уређења  

према  намени  земњивјта  после  nодтачке  ,,7.1.2. Општеградски  цевтар  са  
вишепородичним  становањем  додаје  се  нова  nодтачка  ,,7.1.З. Садржаји  

општеградског  центра  пословање  која  гласи: 

,,7.1.З. Садржаји  општеградског  цејјтра  - пословање  

Парцеле  бр.  3001, 3003 и  3004 које  се  налазе  уз  Улицу  царице  Милице  (деоница  
државног  пута  ІБ  реда  ознаке  12) планиране  су  за  обједињавање  у  јединствен  комплекс  
искњучиво  пословне  намене . У  намени  пословања  nредвиђају  се  првенствсно  услужнс  
делатности  (услужно  занатство , ссрвиси , 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 . 7.1.3. до  7.1.5. лостају  подтач. 7.1.4. до  7.1.6. 

У  оделку  ,,8.О. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  лододењак  ,,8.1. Правила  грађења  
према  планираној  намени  после  подтачке  ,,8.1.2. Општеградски  центар  са  
вишепородичним  становањем  додаје  се  нова  лодтачка  8.1.3. Садржаји  
општеградског  центра  - пословање  која  гласи : 

,,8.1.3. Садржаји  оппјтеградског  центра  - пословање  

Парцеле  бр. 3001, 3003 и  3004 планиране  су  за  обједињавање  у  јединствен  
комнлекс  искњучиво  пословне  намене . Планирају  се  првенствено  услужне  делатности  
(услужно  занатство , сервиси, трговина, угоститењство ), а  могући  су  и  други  садржаји  који  
су  комnатибилни  са  суседним  наменама  становања  и  образовања . Становање  се  не  
nланира . 

Максимални  дозвоњени  индекс  заузетости  парцеле  је  50 %. 
Објекат  се  nоставла  на  грађевинску  линију  којаје  на  удалености  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  nротивпожарне  заштите . 

Објекат  се  нланира  као  слободностојећи . 
Спратност  објекатаје  П  до  П+ (могућа  повишена  спратна  висина, у  скпаду  са  са  

захтевима  за  трговинске  објекте), то  јест  до  максималне  висине  објекта  9 м. 
Објекат  nројектовати  са  равним  кровом , или  косим, благог  нагиба  (до  15 %). 

Објекат  може  имати  сутеренску  или  подрумску  етажу . 
Испади  - лреnусти, надстрешнице  и  други  грађевински  елементи  се  лројектују  у  

складу  са  важећим  правилником  из  ове  области . 
Пословни  комплекс  се  може  оградити  трансnарентном  оградом  до  висине  1,80 м. 
Комплекс  пословне  намене  може  имати  један  саобраћајни  nрикњучак  на  Улицу  

царице  Милице  (према  условима  Јавног  предузећа  ,,Путеви  Србије ). 
Паркирање  за  потребе  комплекса  лословне  намене  се  решава  исклучиво  на  

парцели  - на  слободном  делу  парцеле  или  у  оквиру  објекта, а  број  nаркинг-места  се  
nројектује  према  нормативима  за  nаркирање , у  складу  са  конкретном  наменом  парцеле . 

Неизграђени  део  nарцеле  уредити  у  складу  са  наменом  (колски  пристуn, nаркинзи, 
потребни  мобилијар ), а  најмање  20 % укупне  површине  nарцеле  мора  бити  озелењено . 

Саобраћајна  инфраструктура  

Простор  у  обухвату  nлана  повезан  је  са  државним  лутем  ЈБ  реда  ознаке  12 
(Суботица  - Сомбор  - Оџаци  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  IБ  реда  ознаке  
12, како  са  остатком  населеног  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  приклучак  се  планира  у  складу  са  
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потребама  за  приступом  путничких  и  теретних  возила  (за  снабдевање  продајног  објекта). 

Паркирање  возила  се  планира  у  оквиру  грађевинске  парцеле , у  складу  са  нормативима  за  
продајни  објекат . 

Улаз  на  парцелу  пословног  комплекса  планиранје  саједним  приклучком  са  Улице  
царице  Милице, тј . планира  се  прикњучак  б  гп  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  iia постојећи  саобраћајни  правац  са  два  на  један. Мирујући  саобраћај  
решавати  искњучиво  у  оквиру  парцеле  корисника . 

У  оквиру  попречног  профила  Улице  царице  Милице  се  планира  изградња  
обостраних  тротоара  и  бициклистичких  стаза. 

дуж  Улице  царице  Милице  се  одвијајавни  градски  и  приградски  саобраћај . 

У  оквиру  попречног  профила  Улице  царице  Милице  се  планира  изградња  
обостраних  тротоара  и  бициклистичких  стаза. 

Услови  за  изградњу  иІІсТалација  водвс  ијјфраструІпуре  и  прІІкЈLучака  
објеката  на  исте  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту , по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 

уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 
Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  тако  да  водоводна  

мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуреје  0,7-1 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  сполне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталациј  а  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове, пројектом  предвидети  
одговарајућу  заінтиту  инсталација  водовода . 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 

Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2—,5 м  мерено  од  коте  терева, а  на  
месту  прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  прикњучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода . 

На  проласку  певовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимално  1 м  од  сваке  стране . 

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната  
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Јавно  комунално  прсдузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  у  

нормалним  условима  водоснабдевања  количину  воде  од  5 ilѕ  ca притиском  од  0,5 bara за  

потребе  противпожарне  заштитс  (хидрантска  мрежа, спринклерски  систем, ...). 
За  потребе  санитарне  воде  у  нормалним  условима  водоснабдевања  Јавно  

комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  притисак  на  мссту  

прикзњучења  од  2,5 bara. 

Водоводни  ПРИКЈЂУЧЦИ  

Снабдевање  водом  из  јавнот  водовода  врши  се  прикЈЂучком  објекта  на  јавни  

водовод . 
прикЈвучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом , а  завршава  

се  у  склоништу  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  величином  и  типом  водомсра  одређује  пројектант  

на  основу  претходно  урађсног  хидрауличког  nрорачуна  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  

врпіењу  комуналних  делатности  испорукс  воде  и  уклањања  вода  (,,Службсни  лист  Града  

Новог  Сада , бр. 6О/0, 8/11 - исправка, З&/11, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  Правилника  о  

техничким  условима  за  прикЈЂучењс  на  технички  систсм  за  водоснабдевање  и  технички  

систем  канализације  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

ПрикЈЂучење  стамбених  објеката  врпіи  се  минималним  пречником  DN 25 мм. 

Свака  грађевинска  ларцсла  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  

прикњучак! 
Индивидуални  водомери  за  мерење  потроnіње  воде  за  породичне  стамбенс  и  

пословне  објекте, поставЈЂају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  

објекта, на  парцели  корисника , 0,5 м  од  рсгулационе  линије . 

Потребан  пречник  и  положај  прикњучка  треба  бити  дефинисан  пројектом  

унутрашњих  инсталација  објекта  који  се  прикЈћучује . 

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  зонијавне  површиие  између  две  регулационе  

линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  фронт  шири  од  

20 м. 
Минимални  пречник  фекалнс  канализацијеје  200 мм, а  опште  канализације  250 nіm. 

Трасе  фекалне  канализације  се  поставЈЂају  тако  да  се  задовоЈЂс  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  дозвоњено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1 гп, 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  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  прописаном  
растојању  од  160 до  200 DN, a максимално  50 м. 

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 1/ ѕlha, npu прорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - 
усвојити  120 I/ѕ!ha, 

Све  количине  изнад  наведених  вредности  морају  се  лрихватити  ретензијом  и  
поступно  упуштати  у  планирану  атмосферску  канализацију . 

Ретензија  за  прихват  атмосферских  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника. 

Прихват  канализације  отпадних  вода  планирати  из  санитарних  чворова  и  кухиња, 
Отпадне  воде  морају  задовоњити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно -

техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  ј 7/93, 3/94, 10/01 и  47/06 

- др. одлука). Уколико  исте  не  
задовоњавају  наведене  услове , морају  имати  одговарајући  предтретман . 

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 , 0длуком  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, ако  је  она  изграђена. 

Прикњучење  индивидуалних  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  
DN 160 mrn, 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  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испугптање  отпадних  вода  ујавну  канализацију ! 

Зауњене  атмосферскс  водс  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  поврпјина  (претакачка  места, точсћа  места, паркинг  и  СЛ!) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичкс  нсчистоћс  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  тсчности  и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  прсчишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  комуналног  
прсдузсћа . 

Извођењс  прикњучка  канализације , као  и  његова  рсконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  ірежу  

У  случају  захтсване  максималне  ангажоване  снагс  до  22,08 kW, планиранс  објектс  
прикњучити  на  постојећу  нисконапонску  мрежу  у  Улици  царицс  Милице. У  случају  
захтеване  максималне  ангажованс  снаге  до  200 kW, планиране  објекте  прикњучити  са  
постојсће  ТС  ,,дом  здравња . У  оба  случаја , ормаре  мсрних  места  поставити  на  
регулациону  линију  или  на  споњашњој  фасади  објскта, према  условима  ,,ЕПС  
дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

У  случају  захтеване  максималнс  ангажоване  снаге  преко  200 kW, планиранс  
објекте  прикњучити  на  нову  ТС  ,,Индустријска  на  будућој  обједињеној  парцели , на  
локацији  која  ће  се  одредити  у  даој  пројсктно-тсхничкој  документацији , према  условима  
,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Бсоград , Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . Нова  ТС  
ћс  се  прикњучити  на  постојећи  20 kV подзсмни  вод  код  ТС  ,,дом  здравња .. 

досадашњсподтач . 8.1.3. и  8.1.4. постајуподтач . 8.1.4. и  8.1.5. 

Члан  З. 

Саставни  део  ове  одлукс  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. 1. Извод  из  Плана  генсралне  регулације  насењеног  места  Футог  - План  намене  
земњишта  грађсвинског  подручја  са  положајем  простора  обухваћеног  
изменама  и  допунама АЗ  

1.2. Извод  из  Плана  детањне  регулације  линијског  цснтра  дуж  Улице  царицс  Милице  
у  Новом  Саду  - Пдан  намснс  земњишта, рсгулације , нивслације  и  саобраћаја  
са  положајем  простора  обухваћеног  изменама  и  допунама  АЗ  

2. План  намене  површина, саобраћаја , регулацијс  и  нивелације 1:1000. 
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Члаіі  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  председник  
Скупштине  Града  Новог  Сада . 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  Сада, 
Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  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  деталне  регулације  линијског  центра  дуж  
Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 kO 
Футог), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  
Зрењанина  број  2 и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtі na.novіѕadrѕ. 

Члан  Ѕ. 

Ова  одлука  ступа  ва  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број :35-128/2021-І : 
29. новембар  2021. годиае  
НОВИ  САД MЅc. Језfена  Маринковић  Радомировић  
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На  основу  члана  27. став  2. тачка  4. правлника  о  садржини , начину  и  ПОСТУП1( 

израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  (, Службени  гласник  РС , 

број  32119), 

ИЗЈЛВЈЂУЈЕМ  дА  ЈЕ  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНЛМА  
ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  ЛИНИЈСКОГ  ЦЕНТРА  дуж  УЛИЦЕ  
ЦАРИЦЕ  ІУГuЛHЦЕ  У  фУТОГУ  (локалитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 
ко  Фугог): 

- ПРИПРБМЈБЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛЛНИРАЊУ  И  
ИзГРАдњи  и  пописимл  дОHЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНЛ, kAO 

ИДАЈЕ  
- НРИПРЕМЈЂЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  

ЈАВНОМ  УВИДУ  

У  Новом  Саду, 4.10.2021. године  



РЕПУЕЛИКА  СРБИЈА  
AYTOHOMHA flOKPAJ}ІHA ВОЈВОДИИА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГНЈЈТИИА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАОВЕ  
Број: У-35-128/21 
дана: 13.05.2021. годинс  
новИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  НАЦРТА  

ОДЛУКЕО  ИЗМЕНАМА  И  ДОЛУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЛDПЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЛИнИЈСког  ЦЕНТРА  ДУЖ  УЛИЦЕ  ЦАРИЦЕ  МИЛИЦЕ  У  футогу  (ЛОКАЛИТЕТ  

ВА  пАРЦЕЛАМА  БР. 3001, 3003 И3004 ко  ФУТОГ) 
пТЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВШЈ  УВиД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  линијског  
центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Фугогу  (локалитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 К.О. 
Футог) пре  излагања  на  јавни  увид, обавлена  је  на  121. седници  одржаној  18. марта  2021. и  на  
130. седници  одржаној  13. маја  2021. године  са  поіетком  у  09,00 часова, у  згради  ЈП  

Занод  за  урбанизам  Нови  Сад, Бул. цараЛазара  број  3, у  великој  сали  на  трећем  
спрату. 

121. седници  присуствоввли  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић  
заменик  гіредседника  Комисије, Радосав  јНћегјановић , Васо  Кресовиh, Милан  Ковачевић , Иван  
Бракочевић  чланови  Комисије  за  планове  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

130. седници  присуствовали  су: Радња  дабетић, предbедник  Комисије, Зоран  Вукадиновић  
заменик  гјредседника  Комисије, Радосав  Шћепановић , Васо  Кресовић , Милан  Ковачепић , Ивап  
Бракочевић , чланови  Комисије  за  планове  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈН  1 Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  угіраве  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Грдске  управе  за  грађевинско  земњиште  
и  инвестнције . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

да  је  Одлука  о  изради  о  измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  
царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 К.О. Футог) усвојена  на  
ју  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  15. октобра  2020. године  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада  број  46/20) са  Решењем  о  неприступању  изради  измена  и  допуна  Плана  
детањне  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  
парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 К.О. Фуrог) на  животну  средину . 

Концептуални  оквир  одлуке  о  изменама  идопунама  Пла -ја  детањне  регулације  линијског  центра  
дуж  Улице  царице  Милице  у  Фуrогу  (локалитет  на  парцелама  бр.  3001, 3003 и  3004 К.О. Футог) 
био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  13. 11.2020. године  до  27. 1 1.2020. године . 



В.д. Начелника  
. Комиснје

. Градске  управе  за  урбаnизам  и  грађевинске  послове  
Предсе  

оња  Дабетић, дипл.инж.арх. Дејан  хајловић  

Нацрт  одлуке  о  : епаја  и  допуиама  Плај-та  детаЛне  регулааијс  л  пјсuог  цеuтр  дуж  У:птц - царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелана  бр. 3001, 3003 и  3004 к.о. Футог), израдилоје  Јавно  предузеће  1Урбаиизам  Завод  за  урбанизан  Нови  Сад. 

На  121. седници  Комисије  за  плаuове  која  је  одржаuа  18. марта  2021. голине , Комисија  за  ііланове  разматрала  је  Надрт  одлуке  о  изменана  и  допупама  Плана  детањне  ретулације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милuце  у  Футогу  (локалитет  на  паппстмз  бр. 3001, 3003 и  3004 К.О. Футог) и  тоМ  прнликом  је  захлучено  да  је  Нацрт  припремјЂен  у  складу  са  Заnовом  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, і32!14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.захон  и  09/20), уз  потребnе  корекције  које  су  наведене  у  Извештају  о  извршеној  стручној  контроли  оД  18.03.2021. године . 

јја  130. сдници  Комисије  за  плавове  којаје  одржаиа  13. маја 2о2l. године, Комисијаза  гтЛанОве  је  разматрала  кориговаn Нацрт  одлуке  о  изменама  И  Допувама  Плала  детањне  регуладије  лиНијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр.  3001, 3003 и  3 004 К.О. Футог) у  складу  са  Извештајем  о  извршеној  стручној  контролu од  18.03 .202 1. године. имајућч  у  виду  да  је  ЈП  Путеви  Србије  накиадно  дало  сугестије  на  Нацрт  плаuа  које  је  обрађивач  уградио  у  исти, Комисија  прихвата  кориговали  Нацрт  плана  за  који  је  прибавлена  сагласност  ЈП  Путеви  Србије  бр. 953-9624!21-lод  21.04.2021. год. 

Након  усаглатпавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе , Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допуnама  Плаnа  детањне  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  царицс  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 К.О. Футог) може  се  упутити  у  дајЕи  поступах  донојпења  плаnа, у  складу  са  члаnом  50. 3акона  о  плапирању  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, 9g/јЗ -УС, 132/ і4, і 45/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.захон  и  09/20). 

Извештај  Доставити : 

1. ЈП  Урбализан  3авод  за  урбаиизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  зеМЈЂиште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбаиизан  и  грађевинсхе  послове  
4 Члаnу  Градског  већа  задужеuом  за  управу, прописе  и  урбализам  
5.Архнви  

Секретар  Комисије  

Јасмица  Лазић, маст.инж.арх. 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛ4НА  ВОЈВОДИІ-ЈА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТЈіНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Ерој :У-35-128/21 
дана: 16.09.2021. године  
НОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  QБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВЦЦУ  У  НАЦРТ  

ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕHАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБІІЕ  РЕГУЛАЦјІЈЕ  
линиЈСкОГ  ЦЕНТРА  дуж  УЛИЦЕ  ЦАРИЦЕ  МИЛИЦЕ  У  ФУТОГУ  (ЛОКАЛИТЕТ  

НА  пАРЦЕЛАМА  БР. 3001, 3003 И  3004 КО  ФУТОГ) 

Комисија  за  планове  Скупптине  ГрадаНовог  Сада, на  145. (јавној) седници  којаје  одржана  дана  
16.09.2021, године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  лословни  ценгар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  
2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  П.пана  деГаЈЂне  регулације  
линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  
3004 К.О. Футог). 

145. (јавној) седници  гірисуствовали  с : Радоња  дабетић  председник  Комисије, Васо  Кресовић, 
Радосав  Шћепановић , Милан  Ковачевић  и  Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, 
секретар  и  члан  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  о  измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  
Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр.  3001, 3003 и  3004 К.О. Футог) усвојена  је  на  ІV 
седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  рдржаној  15. октобра  2020. године  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  46/20) са  Решењем  о  неприступању  изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  
регулације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр. 
3001, 3003 и  3004 К.О. Футог). 

Концептуални  оквир  одлуке  о  изменама  и  допунама  Ппа -ја  детањне  регулације  линијског  центра  
дуж  Улице  царице  Милице  у  Фугогу  (Јокалитет  на  парцеіама  бр.  3001, 3003 и  3004 К.О, Фугог) 
био  је  і-іa раном  јавном  увиду  у  периоду  од  13.11.2020. годне  до  27. 1 1.2020. године . 

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), израдилоје  
Јавно  предузеће  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Са4. 

На  121. седници  Комисије  за  планове  којаје  одржана  18. марта  2021. године, Комисијаза  планове  
разматрала  је  Надрт  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) и  
том  приликом  је  закњучено  да  је  Нацрт  припремњен  у  складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  
( Службени  гласник  Републике  Србије 1 , бр. 72/09, 81/09 исправка , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98113-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон  и  09/20), уз  потребне  
корекције  које  су  наведене  у  Извештају  о  извріпеној  стручгој  контроли . 



На  130. седници  KoNucuje за  плаиове  која  је  одржана  13. маја  2D21. године, Комисија  за  пла}Іове  ј  
разматрала  хориговап  Надрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плава  детањне  регулације  линијског  
центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локалитет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 К.О. 
Футог) у  складу  са  Извејптајем  о  извршеној  стршој  контроли  од  lg.03.2021. године. 
Имајући  у  виду  даје  п  гјутеви  србије  накнадно  дало  сугестије  на  Надрт  плаиа  које  је  обрађивач  
угралио  у  исти, Комисија  прихвата  кориговани  Нацuг  плаиа  за  који  је  прибавтена  сагласност  JH 
Путеви  Србије  бр. 953-9684/21-1од 21.04.2021. год. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  145. (јавној ) седпици, одржалој  
19.08.2021. године  (чије  је  одржавање  објавњсно  у  лисТу  дневних 1  од  09.08.2021. године) 

разматрала  Извештај  обрађивача  плаиа  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  
долувама  Hnaua детањне  ретуладије  линијског  центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  
(локалитет  на  парцелама  бр.  3001, 3003 и  3004 К.О. Футот). 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  није  поднета  
нијсдна  примедба  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плаuа  детањне  регулације  лииијског  
центра  дуж  Улице  царице  Милице  у  Футогу  (локазлпет  на  парцелама  бр. 3001, 3003 и  3004 К.О. 

Футог). 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доетавња  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање . 
Након  поступања  по  OBONI ИзВештају , обрађивач  nnana he планеки  докумевт  доетавити  
надлежном  оргаиу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношејbа. 

Овај  Извештај  је  саставни  део  записника  са  145. еедпице  Комисијс  за  плалове  од  16.09.2021. 

гоДине. 

В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбаннзам  и5 ђевинске  послове  

Дејал  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

i. Васо  Кресовић , дипл .инж.арх . 

2. Радосав  Шћепаловић , дипл.иіјж.арх. 

3. Милал  Ковачевић , дипл.инжарх. 

4. Иваи  Брахочевић , дипл.инж.арх. 

5. Јасмина  Лазић, маст.инж.ар   
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