
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  
Плаиа  генералне  регулације  насењеног  места  Ветерник  (усклађивање  заштитне  зоне  
далековода  са  прописима  и  др.), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  
2019. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  извршеној  
стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  
насењеног  места  Ветерник  (усклађивање  заштитне  зоне  далековода  са  прописима  и  др.)  пре  
излагања  на  јавни  увид  са  3 1. седнице  од  30. јануара  2019. године  и  Извештај  о  обавњеном  
јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  
места  Ветерник  (усклађивање  занјтитне  зоне  далековода  са  nрописима  и  др.) са  41. (јавне) 

седнице  Комисије  за  планове, од  10. априла  2019. године . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-25/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, б4І1О—УС, 24/11, 121/12, 42/1З—УС, 50/13— 
уС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18), и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  - 
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLIX 
седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЛЕНОГ  МЕСТА  ВЕТЕРНИК  

(усклађивањс  заштитнс  зоне  далековода  са  прописима  и  Др.) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
рсгулације  насењеног  места  Ветерник  (усклађивање  заштитне  зоне  далековода  са  прописима  
и  др!)  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  60/18) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЛЕНОГ  МЕСТА  ВЕТЕРНИК  (tTслужбени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  27/15, 14/17 и  55/18) (у  дањем  тексту: Плаи) у  делу  грађевинског  
подручја  Плана, у  Катастарској  општмни  Ветерник  и  Катастарској  општини  Футог. 

Одлуком  о  изменама  и  догтунама  Плана  обухваћено  је  52, 1 1 ћа. 

Члан  2. 

У  Плаuу  одењак  7. КОНЦЕП  ПРОСТОРНОГ  УРЕЂЕЊА  СА  ПРЕТF.ЖНОМ  
НАМЕНОМ  ЗЕМЈћИШТА  пододењак  7.2. Грађевинско  лодручје  Табела  б: Биланс  
поврпіина  у  грађевинском  подручју , у  делу  ,,СТАНОВАЊЕ  број  420.98 замењује  се  
бројем  421,08, а  у  делу  вишепородично  становање  број  II20П  замењује  се  бројем  2,30. 

У  делу  ,,ЦЕНТРАЛНЕ  ФУНКЦИЈЕ  број  15,77 замењује  се  бројем  15,67, а  у  
делу  дисперговани  центри  број  2,55 замењује  се  бројем  2,45. 

У  одењку  9. ПЛАН  ИНФРАСТРУКТУРЕ  пододењак  9.3. Енсргетска  
инфраструктура  део  Енергетска  инфраструктура  и  електронске  комуникацијс  у  
атару  став  1. мења  се  и  гласи ; 

,,У  атару  Ветерника  се  налазе  значајни  инфраструктурни  објекти. Преко  атарског  
подручја  прелазе  далеководи  1 10 kV koju повезују  трансформаторске  стаuицс  (ТС) Нови  
Сад  3 са  ТС  Нови  Сад  1 (далековод  број  127/1) и  са  ТС  110/20 kV Нови  Сад  5 (кратка  
деоница  далековода  број  1 135). Поред  ових  далековода , преко  овог  подручја  прелазе  20 ку  
далеководи , као  и  два  35 kV далековода , један  из  ТС  Нови  Сад  2 до  ТС  футог  и  другu из  
ТС  ,,Римски  Шанчеви  до  ТС  Нови  Сад  1.. 

Став  2. мења  се  и  гласи : 

,,далековод  1 10 kV бр.  1 135 (кратка  деоница  која  прелази  преко  атарског  подручја) 
задржава  своју  трасу. Након  изградњс  планираног  1 10 kV кабловског  вода  који  ће  повезивати  
ТС  Нови  Сад  7 са  ТС  110/20 kV Нови  Сад  5,јужни  сегмент  далековода  110 кV бр.  127/1 
ТС  Нови  Сад  1-ТС  Нови  Сад  3 ће  се  увести  у  ТС  Нови  Сад  7 чиме  ће  се  остварити  



двострука  веза  између  ТС  Нови  Сад  1 и  ТС  Нови  Сад  7. Северна  страна  овог  далековода  ће  се  
увести  у  будућу  ТС  Нови  Сад  8 са  иницијалним  начином  повезивања  по  принципу  улаз-

излаз  на  далековод  110 kV бр.1136.  Сви  постојећи  20 kV далеководи  се  задржавају . 

далеководи  35 kV из  ТС  Нови  Сад  2 ТС  Футог  ће  бити  замењен  20 kV далеководом . 

далековод  35 kV из  ТС  Римски  Шанчеви  до  ТС  Нови  Сад  1 такође  ће  бити  замењен  20 

kV далеководом , а  у  складу  са  плановима  надлежног  електродистрибутивног  предузећа  
могућа  је  и  његова  демонтажа. Услови  заштите  110 kV u 35 ку  далековода  дати  су  у  делу  

Tдалеководи  у  грађевинском  подручју . На  трасама  20 kV водова, или  изградњом  20 kV 
огранака  од  њих, могу  се  поставњати  трансформаторске  станице  за  потребе  снабдевања  
електричном  енергијом  викенд-објеката, спортско-рекреативног  парка  и  објеката  у  функцији  
поњопривредне  производње . За  потребе  осветњења  јавних  путева  и  спортско -рекреативног  
парка  могућа  је  изградња  инсталације  јавне  

У  пододењку  9.3. Енергетска  инфраструктура  део  Енергетска  инфрастуктура  
грађевинског  подручја  назив  дела  Tпостојећи  и  планирани  далеководи  у  грађевинском  
подручју  мења  се  и  гласи: далеководи  у  грађевинском  подручју . 

Ст. 1. и  2. бришу  се  и  додају  се  четири  нова  става  који  гласе : 

Преко  грађевинског  подручја  прелазе  далеководи  i i о  ку  и  35 kV ca својим  
заштитним  појасевима . далеководи  1 i 0 kV повезују  трансформаторску  станицу  (ТС) Нови  
Сад  3 са  ТС Сад  1 (далековод  број  127/1) и  са  ТС  110/20 kV Нови  Сад  5 

(далеководи  број  1135 и  1136). далеководи  110 kV бр.1135 и  1136 задржавају  своју  трасу . 
Након  изградње  планираног  1 i 0 КУ  кабловског  вода  који  ће  повезати  ТС  ,,Нови  Сад  7 са  ТС  
110/20 kV ,,Нови  Сад  5,јужни  сегментдалековода  1 10 кУ  бр.  127/1 ТС  Нови  Сад  1-ТС  Нови  
Сад  3 ће  се  увести  у  ТС  Нови  Сад  7 чиме  ће  се  осгварити  двострука  веза  између  ТС  Нови  
Сад  i и  ТС  Нови  Сад  7. Северна  страна  овог  далековода  ће  се  уве.сти  у  будућу  ТС  Нови  Сад  
8 са  иницијалним  начином  повезивања  по  принципу  улаз-излаз  на  далековод  110 kV 

бр.1  136. Потребно  је  поштовати  услове  заштите  далековода  1 10 kV, односно  у  случају  
градње  испод  или  у  близини  далековода  потребнаје  сагласност  Електромрежа  Србије  А.д., 
при  чему  важе  следећи  услови : 

- сагласност  се  даје  на  Елаборат  који  инвеститор  планираних  објеката  треба  да  
обезбеди, а  који  израђује  овлашћена  пројектна  организација ; 

- садржај  Елабората  и  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  и  пре  и  за  
време  извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  на  основу  важећих  
закона, правилника  и  техничких  прописа. 

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде: 

елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  заштитном  појасу  
далековода . Заштитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  стране  далековода  
иапонског  нивоа  110 kV од  крајњег  фазног  проводника; 
елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала . Овај  утицај  на  цевоводе , у  зависности  од  
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насењености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удалености  До  
1 000 м  од  осе  далековода ; 
елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  у  
питању  оптички  каблови). Овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  отпорности  
тла  и  населености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удајености  
до  3000 м  од  осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова. 

Преко  подручја  прелази  и  далековод  35 kV из  ТС  Римски  Шанчеви  до  ТС  Нови  Сад  
1 у  двосистемској  траси  са  далеководом  20 kV. 3аштитни  појас  далековода  износи  15 м  са  
обе  стране  далековода  напонског  нивоа  35 kV од  крајњег  фазног  проводника . Планира  се  
демонтажа  овог  далековода  и  изградња  подземно  у  постојећим  и  плавираним  регулацијама  
улица, уз  сагласност  и  услове  надлежног  електродистрибутивног  гіредузећа. докје  далековод  
у  функцији  морају  се  поштовати  услови  заіптите, односно  у  заштитном  појасу  није  
дозвоњена  изградња  објеката  осим  уз  услове  и  сагласност  надлежног  електродистрибутивног  
предузећа. 

У  постојећим  коридорима  далековода  се  могу  изводити  сакације , адаптације  и  
реконструкције  због  потреба  интервенција  или  ревитализацие  система.. 

досадашњи  став  3. постаје  став  5. 

У  пододењку  9.5. Услови  за  реализацију  планираних  капацwгета  
инфраструктуре  у  делу  Водни  услови  после  става  2. додаје  се  десет  нових  ставова  који  
гласе: 

За  планирање  и  изrрадњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  насипа  друге  
одбрамбене  линије  ува?кити  следеће : 

Није  дозвоњена  изградња  било  каквих  грађевинских  објеката  који  задиру  у  
тело  насипа. 3абрањено  је  на  насипу  копати  и  одлагати  материјал , садити  
дрвеће  и  обавњати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  стабилност  насипа  
друге  одбрамбене  линије. 

Мора  се  обезбедити  сигурносна  висина  далековода  изнад  круве  насипа, која  
не  сме  бити  мања  од  7,0 м. 

У  појасу  ширине  10,0 м  од  граница  катастарских  парцела  постојећег  наситiа  
друге  одбрамбене  линије  (катастарске  парцеле  бр. 4279, 4278/46, 4278/33, 
4278/34 и  4278/42 К.О. Ветерник) мора  се  оставити  слободан  пролаз  за  радно  
инсnекциону  стазу, за  возила  и  механизацију  службе  одбраве  од  поплаве  и  
спровођење  одбране  од  поплаве . У  Том  појасу  није  дозвоњена  градња  
никаквих  подземних  и  надземних  објекtа  нити  поставњање  оrрада, садња  
дрвећа  и  сл. 

Приликом  одбране  од  поплава  и  радова  на  редовном  одржавању  насипа, 
гlадле)кне  службе  водопривреде  задржавају  право  кретања  у  целој  зони  
насипа. 

3а  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  канала, 
уважити  следеће : 

дуж  обала  мелиорационих  канала  се  мора  обезбедити  стално  проходна  и  
стабилна  радно-инспекциона  стаза  ширине  минимум  5,0 м  у  грађевинском  
рејону  (у  ванграђевинском  рејону  10,0 м) за  пролаз  и  рад  механизације  која  
одржава  канал . У  овом  појасу  се  не  смеју  градити  никакви  објекти , 
поставњати  ограде, садити  дрвеће  и  сл. 

При  паралелном  вођењу  уз  канал, заштитни  коридор  далековода  планирати  
изван  заштитног  појаса  канала. Мора  се  обезбедити  несметан  и  безбедан  рад  

-, 
ј  



механизације  за  одржавање  ОЕИХ  ВОДНИХ  објеката . 
На  месту  укрштања  далековода  са  каналом, обезбедити  сигурносну  висину  

далековода  Од  МИНИММ  7,0 Ш  ОД  коте  терена  канала  (кота  терена  је  кота  обале  
у  зони  радно  инспекционе  стазе). Укрштања  инсталација  са  каналом  
планирати  што  је  могуће  ближе  углу  од  90° у  односу  на  осу  канала  и  удањити  
минимално  5,0 м  од  ивице  постојећег  моста/пропуста  односно  минимално  за  
ширину  заштитног  појаса  инсталације , уколико  је  проііисан  појас  заштите  
инсталације  шири  од  5,0 м. 

У  случају  да  се  планира  поставјЂање  подземне  инфраструктуре  у  близини  
водних објеката, поставЈЂање инсталација планирати изван  
експропријационог  појаса  каНала  односно  изван  заштитиног  појаса  ових  
водних  објеката . Подземна  инфраструктура  мора  бити  укопана  минимум  1,0 м  
испод  нивоа  терена  и  мора  подиосити  оптерећења  тешке  грађевинске  
механизације  којом  се  одржава  водне  објекте, а  саобраћа  приобалним  
делом. Укрштања  инсталација  са  каналом  планирати  што  је  могуће  ближе  
углу  од  90° у  односу  на  осу  канала  и  удањити  минимално  5,0 м  од  ивице  
постојећег  моста]пропуста  односно  минимално  за  ширину  заштитног  појаса  
инсталације , уколико  је  прописан  појас  заштите  инсталације  шири  од  5,0 м. 

После  дела  Водни  услови  додаје  се  део  Услови  за  изтрадњу  у  близини  
далековода  110 kV koju rnacu: 

Услови  за  изградњу  у  близини  далековода  110 kV 

- 
у  заідтитном  ііojacy далековода  се  могу  изводити  санације, адаптације  и  
реконструкције  далековода  и делова  система  далековода  због  потреба  
интервенција  и  ревитализација  електроенергетског  система; 

- приликом  извођења  радова, као  и  касније  приликом  експлоатације  планираних  
објеката, водити  рачуиа  да  се  ни  на  који  начин  ие  наруши  сигурносна  удањеност  
од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  налонског  нивоа  1 1 0 kv; 

- испод  и  у  близини  далековода  ие  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  растом  може  
приближити  на  мање  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  
110 kv, као  и  у  случају  пада  дрвета; 

- забрањено  је  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање , уколико  постоји  
могућност  да  се  млаз  воде  приближи  на  мање  од  5 м  проводницима  далековода  
напонског  нивоа  1 10 kv; 

- нисконалонске  uрикњучке, телефонске  прикњучке , прикњучке  за  кабловску  
телевизију  и  друге  прикњучке  извести  подземно  у  случају  укрштања  са  
далеководом ; 

све  металне  инсталације  (електро-инсталације , грејање  и  друго) и  други  метални  
делови  (оградс  и  друго) морају  да  буду  прописно  уземњени . Нарочито  водити  
рачуна  о  изједначењу  потеНцијала; 

- забрањено  је  складиштење  лако  запаЈвивог  материјала  у  заштитном  појасу  
далековода ; 

приликом  изЕођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, 
земњаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода , ни  на  који  начин  се  не  сме  
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угрозити  статичка  стабилност  стубова  далековода . Терен  испод  далековода  се  не  
сме  насипати ; 

- делови  цевовода  кроз  који  се  испушта  флуид  морају  бити  уда.њени  најмање  30 м  
од  најистуренијих  делова  далековода  под  напоном ; 

- минимално  растојање  планираних  објеката, пратеће  инфраструктуре  и  и  
нсталација  оД  било  ког  дела  стуба  далековода  износи  12 м.. 

У  одењку  15. СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  пододењак  
іЅ.І  Подручја  која  се  реализују  на  основу  плана  генералне  рсгулације  став  3. мења  се  
и  гласи : 

По  посебним  условима  се  реализује  овај  план  за  простор  у  заштитном  nojacy 
планираних  и  nостојећих  далековода . 

У  пододењку  15.2. Подручја  која  се  реализују  на  основу  плана  детањне  
рсгулације  став  2. алинеја  осма  брише  се. 

досадашња  алинеја  девета  постаје  алинеја  осма. 

После  пододењка  ,,15.2. додаје  се  нови  пододењак  ,,15.З. који  гласи : 

15.3. Подручја  која  се  реализују  на  основу  плана  детањне  регулације  и  плана  
генералне  регулацијс  (дуални  режим) 

Основ  за  спровођење  на  деловима  простора  за  које  је  обавезна  израда  плана  дета.њне  
регулације , а  налазе  се  испод  заштитног  појаса  далековода  110 kV бр.  127/1, 1135 и  1136 

(локалитети  1 . 1 и  1.4) су  план  генералне  регулације  и  план  дета.њне  регулације  (дуални  
режим). Означени  су  на  графичком  приказу  број  9 Спровођење  плана-локалитет  1. 

Планом  генералне  регулације  утврђен  је  заштитни  појас  далековода, а  све  смернице  
за  израду  плана  детајњне  регулације  дефинисала  су  у  поглавњу  ,,1 8. ПРАВИЛА  
УСМЕРАВАЈУЋЕГ  КАРАКТЕРА  ЗА  ПОДРУЧЈА  КОЈА  СЕ  РЕАЛИЗУЈУ  НА  ОСНОВУ  
ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ . 

досадаіпњи  пододењак постаје  nододењак  15.4. Локацијс  за  које  се  
обавезно  израђује  урбанистички  пројекат  и  за  које  се  расписује  конкурс . 

У  одењку  17. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ПРОСТОР  
коЈИ  СЕ  РЕАЛИЗУЈЕ  НА  ОСНОВУ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  пододењак  

17.2. Правила  уређсња  и  грађења  у  грађевинском  подручју подтачка  17.2.2. 

Површине  осталих  намсна  део  Становање  део   Вишепородично  становање 1  став  3. 

реченица  друга  мења  се  и  гласи: 

Објекат  се  планира  на  парцелама  бр.  1388/12 и  1388/13 КО  Ветерник  које  се  
обј  едињуј  у.. 

У  делу  Цснтралне  функције  део   дисперговани  центри  став  1. реченица  четврта  
мења  се  и  гласи : 

дефинисаноје  пет  локалитета  који  се  разликују  по  условима  за  реализацију.. 

део  Локалитет  б  брише  се. 

део  Посебна  правила  за  парцелацију  и  услове  уређења  и  грађења  за  простор  
запітитног  коридора  далековода  у  источном  делу  насења  мења  се  и  гласи : 
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Посебна  правила  за  парцелацију  и  услоВи  уређења  и  грађења  за  просторс  испоД  
заштитног  коридора  далековода  за  све  намене  

Парцела  која  се  делом  налази  у  заштитној  зони  далековода  може  бити  грађевинска  

уколико  је  ван  заштитне  зоне  најмање  она  гјовршина  која  је  утврђена  овим  планом  као  

минимална  за  конкретну  намену, или  ако  је  највише  3О% парцеле  у  заштитној  зони, поред  

осталих  утврђених  услова.t1 ! 

У  оделку  ІЅ. ПРАВИЛА  УСМЕРАВАЈУЋЕГ  КАРАКТЕРА  ЗА  НОДРУЧЈА  
КОЈА  СЕ  РЕАЛИЗУЈУ  НА  ОСНОВУ  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  став  4. 
алинејаједанаеста  брише  се. 

досадаіііње  алинеје  дванаеста  и  тринаеста  постају  алинеје  једанаеста  и  дванаеста. 

део  Енергетски  коридор-далековод  110 kV брише  се. 

Члан  З. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  нассленог  места  ВетерНик  са  
положајем  локалитета  обухваћених  измејІама  и  допунама АЗ  

2. Плал  намене  землишта  у  атру  - локалитет  i 1 : О  000 

3. Плаи  намене  земњишта  граћевинског  подручја  - локалитет  1 1 : 5 000 

4. Hлан  намене  земњишта  грађевинског  подручја  - локалитет  2 1 : 2 500 

5. План  површинајавне  намене  са  саобраћајііим  решењем , 

нивелацијом  и  парцелацијом  грађевинског  подручја  локалитет  1 1 : 2 500 

б. План  инфраструктуре  у  атару  (са  примарном  инфраструктуром  
грађевинског  подручја) - локалитет  1 1 : 1 0 000 

7. План  водне  инфраструктуре  грађевинског  подручја- локалитет  1 1 : 2 500 

8. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  
грађевинског  подручја- локаnитет  1 1 : 2 500 

9. Спровођење  плаuа- локалитет  1 1 : 10 000 

Графичка  обрада  изван  границе  обухвата  измена  и  допуна  Плана  приказана  је  у  виду  
извода, односно  основних  графичких  приказа  из  Плана  генералне  регулације  насењнеог  
мсста  Ветерник  ( 1Службени  лист  ГрадаНовог  Сада11 , бр. 27/15,14/17 и  55/18)! 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  
Ветерник  (усклађивање  заштитне  зоне  даnековода  са  прописима  и  др.)  садржи  текстуални  

б  



део  који  се  објавњује  у  Службеном  дисту  Града  Новог  СадаІ ,  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  ІІурбанизамІ ? 

 3авод  

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  насењеног  места  

Ветерник  (усклађивање  заштитне  зоне  далековода  са  прописима  и  др.), доступна  је  на  увид  
јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  2, и  пугем  интернет  
стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  І ?Службеном  листу  Града  
Новог  СадаІ?. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-25/2019-ј  
10. мај  2019. године  
НОВИСАД  
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:ј  ВИШЕПОРОДИЧНО  СТАНОВАЊЕ  (Су+П+2+јlк) 

ОАвЕ3НООБЈЕдИњАвАњЕ  ПАРЦЕЛА  

РЕГУЛАцИОFt ЛИНИЈА  ПО  ПОСТОЈЕЋОЈ  ГРАНИЦИ  ПАРЦЕЈІЕ  
ГРАЂЕВИНСКАЛИНИЈА  

• - - • ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПГІАНА  
Р I:2500 

Ји  
ПРЕДСЕДНИК  СКУЛШТИНЕ  ГРАДА  Новог  САДА  

ЗДРАВКО  ЈЕГІУШИЋ  

Јавно  предузеће  1УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  ЗЛIј  

НАЗИВ  ПЈІАНА  
ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЊЕНОГ  МЕСТА  ВЕТЕРНИК  
(ускађивање  заштитне  зоне  дапековода  са  прописима  и р,) 

ОДГОВОРНИ  
УРБN- ИСТА  В. Маркоеић, Дипл.иижел. НАЗИВ  КАРТЕ  

ПЛАН  НАМЕНЕ  3ЕМЈbиШТА  
ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

-покалитет 2 

ОБРАТзинАч  
Ј.неј -вбауер, Диппиижарх . 

М.Живговић, арк.техн. 
НАРУкИЛА  

Град  Нови  Сад  

ПОМОЋНИК  
ДИРЕКТОРА  МЈоВКОвиђ , дипn.инж.ггађ. 

БРоЈ  зоАткА: 

1 .3.5/18 
ДАТУМ: 

04. 201 9. 
РАзМБРА: 

1 :2500 
БРоЈ: 
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РНIУБЛHКА  CPBHJA 
АУТОНОМНА  ПОКРАЈ}јНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТHНА  ГРАДА  ноВог  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: V-35-25/19 
дана: 30. 01. 2019. годинс  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  u3ВРШЕНОЈ  СТРУLШОЈ  КОНТРОЈШ  

HАЦРТЛ  ОДЛУКЕО  ИЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  ПЛАНАТЕПЕРАЛПЕ  РЕГУЛАДHЈЕ  
НАСЕ.ЊЕНОГ  МЕСТА  BETEPHІІK 

(УСКЛАЂИВАЊЕ  ЗАШТИТНЕ  ЗОНЕ  ДАЈТЕКОВОдА  СА  ііPOHHCHMA H ДР.) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  гснералне  регулацијс  
насеЈіеног  мсста  Ветерник  (усклађивање  запітитне  зоне  далековода  са  прописима  и  др.), 
обавлена  јс  на  31. седници  Комисије  за  плановс  одржаној  30.01.2019. године, са  почетком  у  
09,00 часова, у  згради  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Будевар  
цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећсм  cnpaіy. 

3 1. ссдници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, предссдвик  Комисије, Зоран  Вукадиновић, 
заменик  председника  Комисије, Нада  Милић, сскрстар  Комисије, Васо  Кресовић, Зорица  
Флорић  Чанадановић  и  Радосав  нЈћепановић, чланови  Комисије  за  плановс. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЛI Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  урбанизам  и  трађевниске  послове, Градске  управе  за  заштигу  животне  
средине  и  Градске  управе  за  грађевинско  земЈЂиніте  и  иивестиције. 

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

1. да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуда  Hлана  генералне  регулације  насењеног  места  
Ветерник  (усклађивање  запtтитне  зоне  далековода  са  прописима  н  др.), усвојена  на  XLV 
седuици  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  201 8. године  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада  број  60/2018) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратсшке  процене  
утицаја  одлуке  о  измснама  и  допунама  Hлана  генералне  регулацuје  насењеног  места  Ветерник  
на  животпу  срсдину. 

2. У  складу  са  чланом  516 3акона  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/ј3-УС, 98/1З-УС, 
132/14, 145/14 и  83/18) примењује  се  скраћени  поступакизмена  и  допуна  планског  документа, 
који  подразумева  да  се  не  сгіроводи  поступак  раногјавног  увида, као  и  да  се  спроводи  лоступак  
јавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 дана. 

3. Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Нлана  генералне  регулације  насењеног  места  Ветерник  
(усклађивање  заштитпе  зоне  далековода  са  пропuсима  и  др.)  израдило  је  ЈП  ,,Урбанизам  3авод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 



4. да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насе.њеног  
места  Ветерник  (усклађивање  заштитне  зоне  далековода  са  прописима  и  др.) припремлен  у  
складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  (tІСлужбени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 

81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50113-УС, 9g113-ус, 132/14, 145/14 и  
83/1 8). 

5. На  3 1. седници, одржаиој  30. јануара  2019. године,  Комисија  за  планове  разма-јрала  је  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  населеног  места  Ветерник  
(усклађивање  заштитне  зоне  далековода  са  прописима  и  др.) и  том  приликом  дала  позитивно  
мишњење  на  исти  уз  услов  да  се  коригује  текстуални  и  графички  део  Нацрта  одлуке. Комисија  
за  планове  прихвата  сугестије  обрађивача  о  потребном  корекцијама  текста  Нацрта  одлуке  које  
је  представник  обрађивача  доставио  Комисији  на  3 1. седници. 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  неопходно  кориговати  графичке  приказе  за  локалнтет  број  1 
тако  да  исти  буду  израђени  на  трафикама  из  основог  плана  (са  назнаком  на  сваком  графичком  
приказу). 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  унраве  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насе.њеног  места  Ветерник  (усклађивање  
заштитне  зоне  далековода  са  прописима  и  др.) може  се  уптгити  у  дањи  постулак  доношења  
плана, у  складу  са  чланом  50. закона  о  планирању  иизтрадњн  ( Службени  гласник  Републике  
Србије , р. 72(09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 
132/14, 145/14 и  83/18). 

Њвештај  доставити: 

1. JH Урбанизам  завод  за  урбанизамНови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиппе  и  шівестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбаинзам  н  заштиту  животне  средине  
5.Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Председuик  Комисије  

7доњаЦабетић , дипл.инж.арх. 



РЕПУБЈШКА  СРБИЈА  
АУТОНОГVіНА  ПОКРАЈИНА  војводинл  
грлд  нови  САД  
сКунјптиј{А  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМHСИЈА  ЗА  пЛЛНОВЕ  
Број: У-35-25/19 
Дана: 10.04.2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕ .ШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  HЗМЕНАМА  И  
ДОНУНАМА  ПЈјАНА  ГЕііЕРАЛИЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА  

BETEPHІIE (УСКЛАЂИВАЊЕ  ЗАШТТПЕ  ЗОHЕ  дАЈјЕКОВОдА  СА  
ПРОППСИМА  И  ДР.) 

Комисија  за  планове  Скупілтине  Града  Новог  Сада, на  4 1. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
10.04. 2019. године  у  згради  Скупјптине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  І  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Гјлана  генералне  регулације  
населеног  места  Ветерник  (усклађивање  заштитне  зоне  далековода  са  прописима  и  др.). 

41. седиици  присуствовали  су: Радоња  дабетић, лредседник  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосан  
Нlћепановић, чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Гілана  генералне  регулације  насењеног  места  Ветерних  
(усклађивање  заштитне  зоне  далековода  са  лрописима  и  др.)  усвојена  је  на  XLV седници  
Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  2018. године  (тІСлужбени  лист  Града  Новог  
СадатІ  број  60/1 8) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  nроцене  утицаја  одлуке  изменама  
и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Ветерник  на  животну  средину. 

У  складу  са  чланом  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службенн  гласннк  Републике  
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) примењује  се  скраћени  постулак  измена  и  допуна  планског  документа, који  
подразумева  да  се  не  спроводu постулак  раног  јавног  увЈда, као  и  да  се  спроводи  поступак  јавног  
увида  у  трајању  од  најмање  15 дана. 

Стручну  контролу  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  населеног  
места  Ветерник  (усклађивање  заштитне  зоне  далековода  са  прописима  и  др.),  Комисија  за  планове  
нзвршила  је  на  З  1. седници  одржаној  30.01.2019. године  и  Том  ПИЛИКОМ  дала  позитнвно  
мишзење  на  исти. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Ветерник  
(усклађивање  заuјтитне  зоне  далековода  са  прописима  и  др.)је  изложен  најавни  увид  у  периоду  од  
15.03. до  29.03.2019. године  (чијеје  оглапјавање  објавлено  у  листу  дневник  од  15. марта  2019. 
године). У  току  јавног  увида  доставњене  су  2 (две) примедбе  на  предложено  урбанистичко  
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ретлење, а  након  оставЈЂеног  рока  ЈВП  ,,Воде  Војводине  доставиле  су  водне  услове, мто  је  
обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  41. (јавној) седници, одржаној  10.04. 
20 19. године  (чнје  је  одржавање  објавЈЂено  у  листу  дневник  од  08, 04. 20 19. године) разматрала  
Извешт  обрађнвача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Ллана  генералне  регулације  насеЈЂеног  места  Ветерник  (усклађивање  заштпне  зоне  далековода  са  
прописима  и  др.). 

Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелим  примедбама, на  јавној  седиици  је  омогућено  
подносиоцима  да  додатно  образложе  своје  примедбе, након  чегаје  зак.њученјавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднего  2 (две) 
примедбе, које  су  доставили: 

1. Томислав  Бабиh 
2. а,цвокат  Сандра  Главалі  

Примедба  број  1: 
(Томислав  Бабић) 

Односи  се  на  измеіптање  далековода  110 kV бр.  127/1 са  парцеле  3153/1 к.О. 
Ветерник. Власник  парцеле  је  успео  да  укине  заіптиту  станимта  посебних  врста  и  
оспособи  парцелу  за  коришћење  и  градњу. Наводн  даје  изменама  и  допувама  плана  преко  
његове  nарцеле  планиран  далековод  1 10 kV u сматра  да  он  треба  се  nомери. 

Korvіucuja за  планове  делимично  прихвата  примедбу  а  део  примедбе  сматра  
неоснованим, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  сnроведеном  јавном  
увиду. 

Примедба  број  2; 
(адвокат  Сандра  Главаш) 

Примедба  се  односи  на  промену  регулационих  линија, односно  смањење  ширине  
регулације  у  улици  Нова  34, одосно  парцеле  4035, 4036 и  4034/1 К.О  Ветерник  у  везн  
чега  је  у  ЈН  Урбанизам  поднета  и  Hницијатива  групе  грађана. Подносилац  примедбе  
захтева  да  се  захтеви  из  Иницијативе  узму  у  обзир  приликом  израде  нзмена  и  долуна  
Плана. 

Комисија  за  планове  ематра  да  примсдба  није  основана, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обраивача  о  епроведеном  јавном  увиду. 



з  

KoNіucuja за  планове  прихвата  да  се  изврпіе  корекције  у  текетулном  и  графичком  делу  
Наuрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Ллана  генералне  регулације  насел,еног  места  
Ветерник  (усклађивање  заштитне  зоне  далековода  еа  лрописима  и  др.) у  складу  са  издатим  
Водним  условима  број  П-276/б-19 од  04. априла  2019. године, од  ЈВП  Воде  

Сходно  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи, Извештај  се  достава  обрађивачу  плана  
на  надлежио  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  Iіe плански  доісумеит  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упуiіивања  у  процедуру  доношења. 

пРЕДСдЏК  КОМИСИЈЕ  

L  

Радоња  Дабетић, дипл.инж.арх. 

В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  гађевинске  послове  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, дипл.ннж.арх. 

2. Нада  Милuћ, дипл. инжарх.-иастер  

З. Радосав  ІЈ.Вепановић, дипл.инж.арх. 
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