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На основу члана 35. став 7. Закона 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) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19) Скупштина 
Града Новог Сада на LXI седници  од 28. фебруара 2020. 
године, доноси 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТЕГРАДСКОГ 
ЦЕНТРА ‒ ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈУЖНО 
ОД УЛИЦЕ РАДE КОНДИЋА У ФУТОГУ  
(ЛОКАЛИТЕТ НА УГЛУ УЛИЦА РАДА 

КОНДИЋА И ПРВОМАЈСКЕ)
Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана детаљне  регулације општеградског центра 
‒ централне функције јужно од Улице Радe Кондића у Футогу 
(локалитет на углу улица Рада Кондића и Првомајске) 
(„Службени лист Града Новог Сада“, брoj 44/19) мења се 
и допуњује ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТЕГРАД-
СКОГ ЦЕНТРА ‒ ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈУЖНО ОД 
УЛИЦЕ РАДE КОНДИЋА У ФУТОГУ („Службени лист Града 
Новог Сада“, брoj 43/18) (у даљем тексту: План) у делу 
грађевинског подручја Плана у Катастарској општини Футог, 
површине 0,35 ha, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе измена и допуна Плана 
утврђeна je осовинска тачка број 408. Од ове тачке, гра-
ница у правцу севера прати осовину Првомајске улице до 
пресека са продуженим правцем из јужне регулационе 
линије Улице Раде Кондића, затим граница скреће у правцу 
истока, прати претходно описани правац и јужну регула-
циону линију Улице Раде Кондића до пресека са источном 
границом парцеле број 3596. Даље, граница скреће у правцу 
југа, прати источну границу парцеле број 3596 и њеним 
продуженим правцем долази до осовине Режијске улице, 
затим граница скреће у правцу запада, прати осовину 
Режијске улице и долази до тачке која је утврђена за почетну 
тачку описа границе измена и допуна Плана.

  Члан 2.

У Плану одељак „12. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРА-
ВИЛА ГРАЂЕЊА“ пододељак „12.2. Правила уређења 
и грађења за реализацију планираних намена“ у делу 
„Пословање“  после става 4. додају се ст. 5‒7. који гласе: 

„У западном делу блока оивиченог улицама Радe Кон-
чара, Првомајском, Режијском и Руменачком, на углу улица 
Раде Кондића и Првомајске, обавезно је обједињавање 
катастарске парцеле број 3597/2  са катастарском парце-
лом број 3597 КО Футог.

Планирана зона изградње на катастарским парцелама 
бр. 3597/1 и 3597/2 КО Футог формирана је на начин да су 
грађевинске линије постављене на регулације улица Раде 
Кондића, Првомајске и Режијске, а грађевинска линија до 
суседне катастарске парцеле број 3596 КО Футог је пову-
чена на 3 m удаљености.

Поред делатности планираних у намени пословања, на 
овом локалитету дозвољене су све делатности терцијарног 
сектора осим продаје расутих, запаљивих и експлозивних 
материјала и секундарних сировина, и изградње складиш-
них простора у функцији трговине.“

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:                                  
Размера 

1. Извод из Плана генералне регулације 
  насељеног места Футог ..........................................А3

2. Извод из Плана детаљне регулације опште-
  градског центра ‒ централне функције јужно 
  од Улице Радe Кондића у Футогу ...........................А3

3. План намене површина, саобраћаја, ниве-
  лације и регулације ...........................................1:1000

4. План регулације површина јавне намене........1:1000
5. План водне инфраструктуре ............................1:1000
6. План енергетске инфраструктуре ....................1:1000
7. Синхрон план инфраструктуре и зеленила ... 1:1000.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне 
регулације општеградског центра ‒ централне функције 
јужно од Улице Радe Кондића у Футогу (локалитет на углу 
улица Рада Кондића и Првомајске), садржи текстуални део 
који се објављује 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 Скуп-
штини 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 детаљне 
регулације општеградског центра ‒ централне функције 
јужно од Улице Радe Кондића у Футогу (локалитет на углу 
улица Рада Кондића и Првомајске), доступна је на увид 
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка 
Зрењанина број 2 и путем интернет стране www. skupstina.
novisad.rs.  
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Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-596/2019-I
28. фебруар 2020. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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