
На основу члана 52. став 1. тачка 14. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Предлога
одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места
Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику), Скупштина
Града Новог Сада на ХЏХ/ седници од 14. децембра 2018. године, доноси

ЗАКЊУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о

извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне
регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у
Ветернику) пре излагања на јавни увид са 184. седнице од 26. децембра 2017. године,
и Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана
генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни
одбрамбени насип у Ветернику) са 197. (јавне) седнице Комисије за планове, од
26. априла 2018. године, Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о

изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник
(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) пре излагања на поновни
јавни увид са 200. седнице од 25. маја 2018. године, Извештај о обављеном поновном
јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику)
са 6. седнице од 6. августа 2018. године.

·

2. Закључак са одлуком и Извештајима доставити Градској управи за урбанизам
и грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Предсе ник
Број: 35–679/2017-1/1) #14. децембар 2018. године /НОВИ САД Зд авко Јелушић



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 и 83/18) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада –

пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на ХЏУ седници, од 14. децембра 2018. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМАИ ДОПУНАМА

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК

(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику)

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у
Ветернику) ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/17) мења се И допуњује ПЛАН
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 27/15 и 14/ 17) (у даљем тексту: План) у делу грађевинског подручја
Плана, у Катастарској општини Ветерник, унутар описане границе од осовинске тачке број
974 на осовини Улице нова 40. Од ове тачке у правцу истока граница прати осовину улице до
пресека са источном границом парцеле број 3674/1, затим скреће ка југу, прати источну
границу парцеле број 3674/1 до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле
број 3672/3. Даље, граница окреће ка западу, прати претходно описан правац и северну
границу парцеле број 3672/3, затим скреће ка северу, прати источну границу парцеле број
3670/1 до пресека са јужном регулационом линијом планиране улице. Од ове тачке граница
скреће ка западу, прати јужну регулациону линију планиране улице и продуженим правцем
долази до осовине Улице нова 40, затим скреће ка северу, прати осовину Улице нова 40 и

долази до почетне тачке описа границе.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 3,66 ћа.

Члан 2.

У Плану, у графичким приказима који су саставни део Плана, мења се планирана
саобраћајна матрица и дефинишу се нове регулационе линије, ради озакоњења објекта и
формирања грађевинских парцела у складу са интерном парцелацијом власника парцела, а
према графичким приказима бр. 1 – 5. и омогућава се формирање грађевинских парцела на
парцелама бр. 3667, 3673/1 и 3674/1.



Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера

1. Извод из Плана генералне регулације насељеног места Ветерник са положајем
простора обухваћеног изменама и допунама .................................................... АЗ

2. План намене земљишта грађевинског подручја ......................................... Р 1:000
План површина јавне намене са саобраћајним решењем,
нивелацијом и парцелацијом грађевинског подручја ..................................Р 1:1000

3. План водне инфраструктуре грађевинског подручја ....................................Р 1:1000
4. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација

грађевинског подручја ......................................................................... Р 1:1000
5. Синхрон план водне инфраструктуре енергетске инфраструктуре и електронских

комуникација са зеленилом ................................................................... Р 1:1000.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места
Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) 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 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 генералне регулације насељеног места
Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику), доступна је на увид
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет
стране штвћирзћпалоујзадтз.

Члан 5.

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: 35–679/2017–1/ћ
14. децембар 2018. године
НОВИ САД
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ
ГРАД нови САД

←

СКУПШТИНА ГРАДАНОВОГ САДА

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У–35–679/ 17

'

, ·
Дана: 26.12.2017. године

НА ВОЈВОДИНА

ДОПУНАМА ПЛАНАГЕНЕРАЛНЕ
'

А ввтвгник .

НАсицу ввтвгникзг)

НОВИ САД

И З'В Е Ш Т А Ј
0 ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈКОНТРОЛИ

НАЦРТАОДЛУКЕ О,ИЗМЕНАМА И ,

·

· РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЊЕНОГМЕСТ

(ЛОКАЛИТЕТУЗ СЕКУНДАРНИОДБРАМБЕНИ
ПРЕ ИЗЛАЕАЊАНА ЈАВНИ УВИД

Стручна контрола Надрта одлуке о изм

насељеног места Ветерник (локалитет уз
обављена је на 184. седници Комисије за

почетком у 09,00 часова,
·

Сад, Булевар цара Лазара

184. седници присуствов
Зоран Вукадиновић, Милан

Седници су присуствовали и предст
Градске управе За заштиту животне
инвестиције.

Након уводнОг образложења одг
Нови Сад, као обрађиванаплана,

1. Да је Одлука о изради изме
Ветерник (ло
седници Скупштине Града
лист– Града Новог Сада" број» 50/17) са Ре

процене утицаја одлуке о изменама и допун

места Ветерник на животну средину.

2. Да је Концептуални– оквир измена и доп

месга- Ветерник (локалитет уз секундарни одр

јавном увиду у периоду од 15.11.2017. године

у згради Јавног предузећа „Урбанизам“
ЗаВод за ур

3,'у великојдсали на трећем спрату .
· '

али су: Зоран Бакмаз, предс
Ковачевић, Радосав— Шћепан

авници ЈП
средине и Граде

на и допуна Пла _

калитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветер'нику) усвојена на ХХУП

Новог Сада одржаној

енама и допунама Плана- генералне регулације

секундарни одбрамбени насип у Вегернику)

планове одржаној 26.12.2017.године, са
банизам Нови

едник Комисије, Васо Кресовић,
овић иРадоњаДабетић.

"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад,

ке управе за грађевинско земљиште и
_

онорног урбанисте из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам

Комисија је констатоваласледеће :

на генералне регулације НЗСВЊСНОГ места

19. октобра 2017. године. ("Службени

ењем о неприступању изради стратешке

ама Плана генералне регулације насељеног
Ш

уна Плана генералне регулације насељеног-

амбени насип у Вегернику) био на раном

до 29.1 1.2017.године.
'

·



З.,.Да је текст за Нацрт. одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулацијенасељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни Одбрамбени насип у Ветернику),
припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласникРепублике Србије", бр. 72/09,·81/09–исправка, 64/10 — УС, 24/1 1, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

„

·

4. Даје Комисија за планове разматрала Надрт одлуке о изменама и допунама Плана
генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбенинасип у Ветернику) на 184. седници одржаној 26.12.2017. године и. дала позитивно дмишљење на исти. ·

Након“ усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе,Нацрт одлуке о_ изменама идопунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет узсекундарни одбрамбенинасип у Ветернику), може „се упутити у даљи поступак доношења
. одлуке, у складу са чланом 50. Закона о планирањуи изградњи.

' Овај (извештај је саставни део записника са 184. седнице Комисије за планове.

Извештај доставити:
'

1. ЈП "Урбанизам"Завод за урбанизам Нови Сад
2. ГрадскОј управи за грађевинско земљиште и инвестиције
3. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту-животнесредине
5.Архиви .

' '

Секретар [К мисије [„–·
* ЊНада Милић, дипл.инж.арх.

_
←

_ В.Д. Начелника
Предс дат]?– " Градске управе заурбанизам и ађевинске послове

· “·;ЈАТ' (Дејан михајЛОВиђ'

· 1

1 0,1. Д '

/Зоран Бакмаз, ди уљем.
. /

*.

д..
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА ·
.

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД '

,

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА*
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У–35–679/17
Дана: 26.04. 2018. године
НОВИ САД '

.
. д

, и 3 13 Ешт А Ј
_о ОБАВљЕНОМ–ЈАВНОМ увиду'у НАЦРТ ОДЛУКЕ о ИЗМЕНАМА иДОПУНАМА ПЛАЊАГЕНЕРАЛНЕРЕГУЛАЦИЈЕНАСЕљЕНОГ МЕСТАввтврник (ЛОКАЛИТЕТ уз СЕКУНДАРНИ;ОДБРАМБЕНИнасип У

.·
· . ВЕТЕРНИКУ)

Комисија за планове СкупштинеГрада Новог Сада, на 197. (јавној) седници која је одржана дана
_

26.04. 2018. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, уплавојсали на 1 спрату, са» почетком у 10,00 часова, разматралаје Извештај обрађивача плана оспроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и, допунама Плана генералне регулацијенасељеног места Ветерник (локалитетуз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) .
197. седници су присуствовали: Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић←Зорањ_-–_Вукадинонић и РадоњаДабетић , чланови Комисије. '

-

· Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет
уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) усвојена је на ХХУП седници Скупштине Града НовогСада одржаној 19. октобра 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 50/ 17) саРешењем о неприступању изради стратешке–процене утицаја измена и допуна Плана генералнерегулације насељеногместа Вет'ер'НИКна животну средину.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику), израдиле је Јавно предузеће "Урбанизам"Завод за урбанизам Нови Сад. ·

Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) , био је на раном јавном увиду од 15.
новембрадо 29. новембра201_7.годиНе.

јСтручну контролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеногместа Ветерник (локалитет _уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику), извршила је Комисијаза планове, на7184. седници одржаној 26.12. 2017. године. ,

Нацрт одлуке је изложен на јавни увид у периоду од 06.03. до 04. 04. 2018. године (чије је
оглашавање објављено у листу "Дневник" од 05. марта2018. године). У току јавног увида

, достављене су две примедбе на предложено урбанистичко решење, што је обрађивач плана
констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду. '



Након спроведеногјавног увида, Комисијаза плановеје на 197. (јавној) седници, одржаној 26.04.
.

2018. године (чије је одржавање објављено у листу "Дневник" од 25.04. 2018. ГОДИНЕЗ);„РЧЗМ9,ТРЗЈВ– Изаештај––·обрађивача"'плана“оспроведеномјавномујвидуџу, нацрт одлуке о изменама идопунамаПлана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип уВетернику). '

Након изношења става обрађивана по приспелим примедбама, на јавној седници је омогућеноподносиоцима да додатно образложесвоје примедбе, након чегаје закљученјавни део седнице.
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да су у току јавног увида поднете двепримедбе: · '

-·

1. Нада Кораћ, 1300 Каплара 1,1–10виСад
2. Зоран Малинић,Нови Сад

. примедбаттбрбјг-ћ:
(Подносилац:Нада Кораћ, 1300 Каплара 1, Нови Сад)

Примедба се'односи на планирану саобраћајницу Која прелази преко парцеле број
.

3672/1 КО Ветерник и дели је на два дела. Тражи се да се ова улица не планира а да се
парцела 3672/1 ослања на планирану улицу на парцели број 3673/1.

Комисија за планове прихвата примедбу, уз образложење које је дато у Извештају
обрађивана плана о спроведеном јавном увиду.

. ,
'

Ернанда–број. 2:
(Подносилац:ЗоранМалинић, Нови Сад)

Примедба се односи на планиране саобраћајнице на парцелама3672/1 и 3670/1 како
је приказано на достављеној графичкој скици. Напомиње се да текстуални опис—
саобраћајница наведен у примедби не одговара у потпуности планираном решењу али
захтев јасно представљен на графичком приказу па је одговор формиран према њему који
се сматра веродостојнимјер се надовезује на претходну примедбу.

←Комистдтјаза планове прихвата примедбу, уз образложење које–је дато у Извештају
обрађивача планао спроведеном јавном увиду.
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Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставља обрађивачу плана
на надлежно поступање.

Имајући у виду да је Комисија прихватила-примедбе којима се плански документ значајније
мења, сходно члану 67. став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичкогпланирања („Сл. гласник РС“ број 64/15), потребно
је део нацрта упутити на поновни јавни увид. . _ .

ПРЕДСЕ ик мисилз , в.д. Начелника-

//////„ // '
·

- Градске управе аурбанизам/и/гбгђевинске послове

%% ·. 4,11;

Дејан михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

»

1. Милан Ковачевић,дипл.инжарх; . / }
.

← ,? ;.2. Радоња Дабетић, дипл.инж.арх. -(Луда/ги←7
.

3. Васо Кресовић, дипл. инж. арх. [2%АГж:_ . х
4. Зоран Вукадиновић,дипл. инж. саобр.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
„ .

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД

,
' ·

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У–35–679Л7"

Дана: 25.05.2018. године
НОВИ САД

· И З В Е ШЕТ А Ј
0 ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ 0 ИЗМЕНАМА И'ДОПУНАМАПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЈГАЦИЈЕ НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК '.·

(ЛОКАЛИТЕТ УЗ СЕКУНДАРНИ ОДБРАМБЕНИ НАСИП У ВЕТЕРНИКУ)ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД '

Стручна контрола: Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана'генер'алне регулацијенасељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику )обављена је на 200. седници Комисије за: планове одржаној 25.05.2018·'.г0дине, сапочетком у 10,00 часова, у згради Скупштине Града Новог Сада , Жарка Зрењанинаброј 2,у плави сали на првом спрату ._
·

200. седници! присуствовали су: Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, .,Милан Ковачевић, Радоња Дабетић и Зоран Вукадиновић.

Седници су присуствовали и представници „ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизамНови Сад,Градске управе за заштиту животне средине и Градске управе за грађевинско земљиште иинвестиције. · ·
_

Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизамНови Сад, као обрађивачаплана, Комисијаје констатовала следеће :
'

1. Да је Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног местаВетерник (локалитет уз секундарни одбрамбегјти насип у Ветернику) усвојена на ХХУПседници Скупштине Града Новог Сада одржаној 19. октобра 2017. године ("Службенилист Града Новог Сада" број 50/17) са Решењем о неприступању изради стратешкепроцене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеногместа Ветерник на животну средину. ·

2. Да је Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације насељеногместа Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени-1 насип у Ветернику ) био на раномјавном увиду у периоду од 15.1 1.2017. године. до 29.1 1,2017.године.



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). ' .

04. Да је Комисија за планове разматрала Нацрт одлуке о изменама и допунама Планагенералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет “уз секундарни одбрамбенинасип у Ветернику) на 184. седници одржаној 26.12.2017. године и дала позитивномишљење на исти.
.

5. Да је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеногместа Ветерник (локалитетуз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) био изложен на
листу „Дневник“ од 05. марта 2018.године). У току јавног увида достављене су двепримедбе.

.

6. Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 197. (јавној) седници,одржаној 26.04.2018.године (чије је одржавање · објављено у листу „Дневник“ од25.04.2018.године) разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеномјавном увиду уНацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног местаВетерник (локалитет уз секундарени одбрамбени насип у Ветернику). Будући да јеКомисија прихватила примедбе којима се плански документзначајније мења, закљученоједаје део нацрта потребно изложити на поновнијавни увид. '

7. На 200. седници одржаној 25.05.2018. године, Комисија је разматрала коригованНацртодлуке о „изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) са издвојеним сегментом којисе излаже на поновни јавни увид. '

8. Комисија за планове констатује да је Нацрт одлуке о изменама и допунама Планагенералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет–уз секундарни одбрамбенинасип у Ветернику) коригован у складу 'са Извештајем Комисије за планове о обављеномјавномувиду у Нацртодлуке са 197. седнице и прихвата исти.,

Након усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одлуке о изменама идопунама Плана. генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет узсекундарни одбрамбени насип у Ветернику ), може се упутити на поновни јавни увид ускладу са чланом 50. став 2. Закона о планирању и изградњи и чланом 67. став 3.Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службенигласник Републике Србије “ број .64/15).

Овај извештај је саставни део записника са 200. седнице Комисије за планове.
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Извештај доставити:

1. ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестицијеЗ. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту животне средине5.Архиви
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
“ГРАД НОВИ САД · ·

'
* ,

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВ'Е

· Број: У–35-679/17
Дана: 06.08. 20! 8. године
нови САД

·

.

.

· ·

*

. ИЗВЕШТАЈо ОБАВЊЕНОМ поновном ЈАВНОМ УВИДУУ НАЦРТ ОДЛУКЕ оИЗМЕНА–:МА и ДО'ПУНАМАПЛАНА'ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ '

НАСЕЊЕНОГМЕСТА ВЕТЕРНИК (ЛОКАЛИТЕТ УЗ СЕКУНДАРНИ
.·

'

ОДБРАМБЕНИНАСИП У ВЕТЕРНИКУ)

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 5. (јавној) седници која је одржана дана0308. 2018. годинеу згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у_плавој сали на ! спрату, са почетком у 9,00 часова и “на 6. седници која је одржана ·

06.08.2018.годинеу згради ЈавНог предузећа „Урбанизамб“ Завод за урбанизам Нови Сад, Бул. цара'

. Лазара број 3, у великој сали на трећем спрату, са почетком у 8,00 часова, разматралаје Извештајобрађивана плана о спроведеном поновном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунамаПлана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбенинасип у Ветернику) .
'

5. и 6. “седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зорица ФлорићЧанадановић, Васо Кресовић и Радосав Шћепановић, чланови Комисије и Нада Милић, секретарКомисије за планове. '

·

"Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) усвојена је на ХХУН седници СкупштинеГрада Новог Сада" одржаној |9. октобра 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада" број50/|7) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама идопунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник на животну средину.
Нацрт одлуке о изменама и ·допунама ПЛана генералне регулације насељеног места Ветерник

_

(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику), израдило је Јавно предузеће"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

'Концепт'уални оквир измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику), био је на раном јавном увиду од }5.новембрадо 29. новембра 20П.г0дине. '
·



Стручну контролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног
места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику), Извршила је Комисија
за планове на 184. седници одржаној 26.12. 2017. године и дала позитивно мишљење на исти..

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана "генералне регулације насељеног места Ветерник
(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) је био изложен на јавни увид у периоду
од 06. марта 2018.године до 04. априла 2018. године (чије је оглашавање објављено у листу
"Дневник" од 05. марта 2018. године). 'У току јавног увида достављене су две примедбе, што је
обрађивач плана'констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду.

Комисија за планове је на 197. јавној седници одржаној 26.04.2018.године (чије је одржавање
објављено у листу „Дневник“ од 25.04.2018.године) разматрала Извештај обрађивача плана о
спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику). Будући даје
Комисија прихватила примедбе којима се плански документ значајније мења, закључено је да је
део нацрта потребно изложити на поновнијавни увид

Комисија за планове је на 200. седници одржаној 25.05.2018. године разматрала коригован Нацрт
одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник ( локалитет
уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) са издвојеним сегментом који се излаже на
поновнијавни увид.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник
(локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику) је изложен на поновни јавни увид у
периоду од 28. јуна 2018.године до 12. јула 2018. године (чије је оглашавање објављено у листу
"Дневник" од 27.јуна 2018. године).

Након спроведеног поновногјавног увида, Комисијаза планове је на 5. (јавној) “седници. одржаној
_
03.08. 2018. године (чије је одржавање објављено у листу "Дневник" од 02.08. 2018. године) и на 6.
седници, одржаној 0608.201 8 године разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеном
поновном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветерн ику).

У затвореном делу седнице, Комисијаје констатовала да у току поновног јавног увида није било .

'

примедби

Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставља обрађивачу плана
на надлежно поступање. Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански
документ доставити надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру
доношења.
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адоња Дабетић, дипл.инж.арх.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

!. Зорица Флорић Чанадановић, дипл.инжарх.

2. “Васо Кресовић, дипл. инж. арх.

'
3. Радосав Шће'иаНОвић, дипл.инж. а'рх.

4. Нада Милић, диил. инжарх;


