
На основу члана 46. став 1. 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 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на ХХХШУ седници од 13. априла 2018. године, доноси

одлуку
о ИЗРАДИПЛАНА ДЕТАЛзНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

АДИЦА У новом САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације Адица у Новом Саду (у
даљем тексту: план).

Члан 2.

Планом ће бити обухваћено грађевинско подручје у катастарским општинама (у
даљем тексту КО) Ветерник и Нови Сад П, унутар описане оквирне границе.

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена је осовинска тачка број
516. Од ове тачке граница се пружа ка истоку и поклапа са осовином Новосадског пута до
пресека са границом КО Ветерник и КО Нови Сад П. У овој тачки граница скреће ка југу
границом поменутих КО ДО тромеђе парцела бр. 7836, 7837/1 и 7851 све у КО Нови Сад 11.

Од ове тачке граница скреће на југоисток и поклапа са источном границом парцеле број
7851 (Шумска улица) до пресека осовином Улице Петефи Шандора. Даље граница скреће
у правцу запада, прати осовину Улице Петефи Шандора до осовинске тачке број 164,
затим скреће у правцу југа прати осовину Цетињске улице до пресека са продуженим
правцем јужне границе парцеле број 3738/72. Од ове тачке граница скреће у правцу
истока, прати претходно описан продужени правац и јужну границу парцела бр. 3738/28 и
3738/72 до тромеђе парцела бр. 3737/2, 3738/28 и 3738/29, затим скреће у правцу југа,
затим у правцу истока, прати западну и јужну границу парцеле број 3737/2 до тромеђе
парцела бр. 3737/1, 3737/2 и 3737/3. Од ове тачке граница сече Улицу Петра Лубарде до
тромеђе парцела бр. 3736/2, 3736/3 и 3736/17, затим у правцу истока граница прати
северну границу парцеле број 3736/3, затим скреће у правцу југа, прати источну границу
парцеле број 3736/3, затим скреће у правцу истока, прати северну границу парцеле број
3734/15, затим скреће у правцу севера прати источну границу парцеле број 3733/1 до
пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 3732/5. Даље граница
скреће у правцу истока, прати претходно описан правац и северну границу парцела бр.
3732/5 и 3732/6,'затим скреће у правцу североистока, прати источну границу парцеле број
3732/19 до пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 3732/1. Од ове
тачке граница скреће у правцу истока, прати претходно описан правац и северну границу
парцела бр. 3732/5 и 3732/6, затим граница скреће у правцу североистока, прати источну
границу парцеле број 3732/19 до пресека са продуженим правцем северне границе
парцеле број 2238/5. Даље граница скреће у правцу истока, прати претходно описан
правац и северну границу парцела бр. 2238/5 и 2239/7, затим граница скреће у правцу
североистока, прати источну границу парцеле број 2239/5 до пресека са продуженим
правцем северне границе парцеле број 2240/17. Од ове тачке граница у правцу југоистока
прати претходно описан правац и северну границу парцела бр. 2240/17 и 2241/23, затим



граница скреће у правцу североистока прати источну границу парцеле број 2241/22 до

пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 2244/1. Даље граница
скреће у правцу југоистока прати претходно описан правац и северну границу парцеле
број 2244/1, затим граница скреће у правцу југозапада, прати западну границу парцеле
број 2604/1, затим граница скреће у правцу југа, прати регулациону линију Улице Десанке
Максимовић до тромеђе парцела бр. 2253/ 1, 2253/2 и 2255/5. Од ове тачке граница скреће
у правцу североистока, прати источну границу парцела бр. 2253/1 и 2255/ 1, затим граница
скреће у правцу југоистока, затим у правцу североистока, прати јужну и источну границу
парцеле број 2255/17, затим у правцу југоистока, прати северну границу парцела бр.
2255/6 и 2255/9, затим у правцу североистока, прати западну и северну границу парцеле
број 2256/23 и источну границу парцеле број 2256/24 до пресека са продуженим правцем
северне границе парцеле број 2256/7. Даље граница скреће у правцу истока прати
претходно описан правац и северну границу парцеле број 2256/7, затим скреће у правцу
југа, затим у правцу истока, затим у правцу севера, прати западну, јужну и источну
границу парцеле број 2257/4 до тромеђе парцела број 2257/4, 2258/ 11 и 2258/36. Од ове

тачке граница скреће у правцу североистока, прати јужну и источну границу парцеле број
2258/11 до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 2258/9. Даље

граница у правцу истока прати претходно описан правац и северну границу парцела бр.
2258/9 и 2259/21, затим скреће у правцу североистока прати западну границу парцела бр.
2261/25 и 2261/26, затим скреће у правцу југоистока, прати северну границу парцеле број
2261/26 и њеним продуженим правцем долази до пресека са западном границом парцеле
број 2264/9, затим у правцу југоистока, прати западну, јужну и источну границу парцеле
број 2264/9 и јужну и источну границу парцеле број 2265/6 до пресека са продуженим
правцем северне границе парцеле број 2567/12. Даље граница у правцу југоистока прати
претходно описан правац и северну и источну границу парцеле број 2567/12, затим
северну границу парцела бр. 2567/1 и 2568/8, затим источну границу парцеле број 2568/14

до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 2569/24. Даље граница у
правцу југоистока прати претходно описан правац и северну границу парцела бр. 2569/24
и 2569/22 до тромеђе парцела бр. 2569/22, 2569/34 и 2569/6, затим сече Улицу Њубице
Раваси до тромеђе парцела бр. 2570/3, 2570/17 и 2570/23. Од ове тачке граница у правцу
југоистока прати западну и јужну границу парцеле број 2570/17, затим западну границу
парцела бр. 2572/5 и 2574/3 до тромеђе парцела бр. 2574/3, 2575/10 и 2575/3. Од ове тачке
граница сече Улицу Богдана Поповића до тромеђе парцела бр. 2579/ 19, 2579/12 и 2579/2,
затим граница прати источну границу парцела бр. 2579/19 и 2580/30, затим јужну границу
парцеле број 2580/ 138 до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број
2580/47. Даље граница у правцу југоистока прати претходно описан правац и северну
границу парцела бр. 2580/47, 2580/11 и 2580/64 и продуженим правцем северне границе
парцеле број 2580/64 долази до пресека са северном границом парцеле број 2580/20. Од
ове тачке граница у правцу југозапада прати северну и западну границу парцела бр.
2580/20, 2581/1 и 2586/5 до тромеђе парцела бр. 2586/5, 2587/8 и 2587/7. Даље, граница
скреће у правцу истока, прати северну границу парцела бр. 2587/8 и 2587/11, затим у
правцу југа, прати источну границу парцеле број 2587/ 11 до тромеђе парцела бр. 2587/11,
2587/12 и 2587/3. Од ове тачке граница скреће у правцу истока, прати јужну границу
парцеле број 2587/12, затим скреће у правцу југоистока сече Улицу Павла Бакића и

долази до тромеђе парцела бр. 2588/17, 2588/18 и 2588/2. ОД ове тачке граница скреће у

правцу југа, прати источну и јужну границу парцела бр. 2588/17 и 2590/39 до пресека са

ут.–.



продуженим правцем западне границе парцеле број 2590/7. Даље граница у правцу југа
прати претходно описан правац и западну и јужну границу парцеле број 2590/7, затим
западну границу парцеле број 4317 до тромеђе парцела бр. 2592/13, 2592/25 и 4317. Од
ове тачке граница сече Витешку улицу до тромеђе парцела бр. 2592/3, 2592/21 и 2592/16,
затим прати источну границу парцеле број 2592/21, сече планирану улицу до тромеђе
парцела бр. 2593, 2595/33 и 2595/2. Од ове тачке граница у правцу југа прати источну
границу парцеле број 2595/2 и њеним продуженим правцем сече парцеле бр. 2597/5 и
2598/32 и долази до тачке на пресеку са северном границом парцеле број 2598/ 1. Даље
граница скреће у правцу истока, прати северну границу парцеле број 2598/1, затим у
правцу југа, прати источну границу парцела бр. 2598/1 и 2599/3 и њеним продуженим
правцем сече Улицу Илије Гарашанина до тачке на пресеку са северном границом
парцеле број 2601/22. Од ове тачке граница у правцу југа прати северну и западну
границу парцеле број 2601/22, затим скреће у правцу запада, прати јужну границу парцела
бр.2601/21 и 2601/20 и долази до управног правца повученог из тачке на јужној граници
парцеле број 2601/20 на удаљености од 20,50 м од западне границе парцеле број 2601/20.
Од ове тачке граница скреће у правцу југа прати претходно описан управни правац и
долази до тачке на пресеку са северном границом парцеле број 2601/1, затим прати
северну и западну границу парцеле број 2601/1 до тромеђе парцела бр. 2601/1, 2601/2 и
4280. Даље граница скреће на запад и поклапа се са северном границом парцеле број 4280
(парцела одбрамбеног насипа) у КО Ветерник до тромеђе парцела бр. 4280, 3984/1 и 3985
где скреће на север источним границама парцела бр. 3985, 3989, 3993/1, 3983/2 и 3983/3
до најзападније тачке границе парцела бр. 3991/1 и 3992/1 из које граница благо скреће на
северозапад, прати јужну границу парцеле број 3992/1 до пресека источном границом
парцеле број 3994/6. Од ове тачке граница прати источну и део северне границе парцеле
број 3994/6, источну границу парцела бр. 4276/2 и 3997/1, затим граница скреће у правцу
североистока, прати северну границу парцеле број и тим правцем пресеца парцелу број
4276/10. У тачки пресека граница скреће на северозапад и прати западну регулациону
линију Ветерничке улице до југоисточне границе парцеле број 4279 (насип) где скреће у
правцу североистока до осовинске тачке број 284, а затим скреће у правцу истока,
поклапа се са осовинама улица које су дефинисане осовинским тачкама бр. 835, 836, 401 и
402 до тачке на пресеку са правцем који је паралелан северној граници парцеле број
3769/4 на растојању од 7,50 пт. Од ове тачке граница наставља претходно описаним
правцем до тачке на пресеку са осовином улице дефинисане осовинским тачкама број 405
и 516. Даље граница скреће у правцу севера, прати осовину Палићке улице Долази до
осовинске тачке број 516, која је почетна тачка описа оквирне границе грађевинског
подручја.

Планом ће бити обухваћено приближно 264,5 ћа.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су
Планом генералне регулације простора за породично становање у западном делу града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/17) (у даљем тексту: План
генералне регулације), којим је обухваћени простор претежно намењен породичном
становању, оштеградским центрима, пословању на улазним правцима — пословању са
становањем, спорту и рекреација, туризму, коридорима далековода и њиховим



заштитним појасевима, јавним површинама ← мелиоративним каналима, зеленилу,
инфратсруктурним објектима, разноврсним јавним службама, основним школама,
дечијим установама, здравственој установи и саобраћајним површинама.

Члан 4.

Циљ израде и доношења плана је преиспитивање просторних капацитета ради
утврђивања правила уређења и правила грађења, у складу са правилима усмеравајућег

карактера која су дата Планом генералне регулације.

Члан 5.

Концептуални оквир планирања одређен је Планом генералне регулације.

Члан 6.

Рок за израду плана је 4 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 7.

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског
земљишта.

Члан 8.

План ће израдити Јавно предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја плана детаљне регулације Адица у Новом Саду на животну средину, и графички
приказ обухвата планског подручја.

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, излагањем материјала
којим се представља концептуални оквир просторног развоја обухваћеног подручја, у
приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад,

Булевар цара Лазара 3, у просторијама месних заједница "Адице", Нови Сад, Улица Симе
Шолаје 2а, "Ветерник", Ветерник, Улица Иве Лоле Рибара 1а, и путем интернет стране
штивћпрзипалоујшотз.

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана детаљне регулације Адица у Новом
Саду, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам
Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница "Адице", Нови Сад,

Улица СимеШолаје 2а, "Ветерник", Ветерник, Улица Иве Лоле Рибара 1а.



Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНАГРАДА НОВОГ САДА Предс ик
Број: 35–40/2018–1
13. април 2018. године .
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Градска управа за урбанизам и грађевинске послове на основу члана 9. с- ао 3.

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( 'Службениласник РС', бр.
135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне
средине, број У1–501—1/2О18–15 од 24.01.2018. године, доноси —

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАНзУИЗРАДИСТРАТЕШКЕПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА
ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АДИЦА У НОВОМ САДУ НАЖИВОТНУ СРЕШ/ПЕУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације
Адица у Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен простор у
границама Одређеним одлуком о изради плана детаљне регулације Адице. у Новом
Саду.

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну 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 урбанистичког планирања.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана,
по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне

средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке
процене утицаја на животну средину је саставни део одлуке о изради плана и

објављује се.
Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр 72/09, 81/09 –

исправка, 64/10 – УС, 24111, 121/12, 42/13 –– УС, 50/13 – УС, 98/13 ~ УС, 132/14 и

145/14), у члану 46 ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре доношења
одлуке о изради планског документа, од надлежног органа за послове заштите животне
средине прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или неприступању изради

· стратешке процене утицаја, као и мишљење о потреби израде стратешке процене
утицаја на животну средину.

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 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 прибављеном мишљењу 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
Планом генералне регулације простора за породично становање у западном делу града
Новог Сада ("Службенидист Града Новог Сада", број 34/17) којим је обухваћени
простор ПРСТСЖНО НЗМСЊВН ПОРОДИЧНОМ СТВНОВЗЊУ, ОПШТСГРЗДСКИМ ЦСНТРИМЗ,

пословању на улазним правцима – пословању са становањем, спорту и рекреацији,



туризму,' кориПооииа далековода и њиХовим заштитним појасевима: јавним
површинама ← мелиоративним каналима зеленилу, инфраструктурном објекту,
разноврсним јавним службама основним школама дечији–1 усгановама здравственој
установи и саобраћајним површинама.

Циљ израде и доношењаплана је преиспитивање просторних капацитета ради
утврђивања правила уређења и правила грађења у складу са правилима уСМеравајућег

карактера која су дата Планом генералне регулације
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа, организација и јавних

предузећа који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење
простора. .

Одлуку о изради стратешке процене или неприступању изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других
заинтересованих органа и организација.

Зависно Од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на
основу одлуке о изради плана детаљне регулације Адица у Новом Саду, услови
заштите животне средиНе односно потреба покретања поступка процене утицаја на
животну средину, биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну
средину ('.'Службени гласНик РС", бр. 135/04 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 наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЈП/[КА свБиЈА
.

·АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВО
ГРАДнови САД
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