
На  основу  члана  46. стаа  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
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, 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), Скупгптина  Града  Новог  Сада  на  ххуI седници  од  29. апрла  2022. године, доноси  

одлуКУ  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ДЕТАЈLНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  АДИЦА  У  

НОВОМ  САДУ  (ЛОКАЛИТЕТ  НА  ПАРЦЕЛАМА  БР. 2563/11 И  2564/1 
ко  ВЕТЕРНИК) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањнс  
регулацијс  Адица  у  Новом  Саду  (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  22/19) (у  
далем  тексту : План), за  локалитет  на  парцелама  бр. 2563/1 1 и  2564/1 ко  Ветерник . 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  сс  локалитет  у  грађевинском  
подручју  Плана, у  Катастарској  опілтини  Встерник, унутар  описане  границе. 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 2563/10, 2563/12 и  2563/1 1. Од  ове  тачке  у  правцу  југа  
граница  прати  источну  границу  парцела  бр. 2563/1 1 и  2564/1, скреће  ка  заладу , прати  
јужну  границу  парцеле  број  2564/1, скреће  ка  ссверу, прати  заладну  границу  парцела  бр. 
2564/1 и  2563/1 1, скреће  ка  истоку, прати  северну  границу  парцсле  број  2563/1 1 и  долази  
до  почетне  тачке  описа  границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,43 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смсрницс  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Планом  генералне  рсгуладије  простора  за  породично  становање  у  западном  делу  града  
Новог  Сада  (,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , бр.  34/17, 50/1 9 

- 
др. план  и  28/2 1 - др. 

план) (у  дањем  тексту : План  генералне  регулацијс ), којим  је  обухваћени  простор  
претежно  намењен  породичном  становању . 

Члаи  4. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  реілења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , у  скпаду  са  новим  
захтевима  и  потребама  корисника  простора  и  стањем  на  терену, а  у  сврху  формирања  
комплекса  породичног  становања . 
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Члаіі  5. 

Концептуални  окВир  планирања  одређенје  Планом  генералне  регулације . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  15 радних  дана  од  дана  

завршетка  поступка  раног  јавног  увида, односно  од  доставЈБања  свих  посебних  услова  за  
израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  од  стране  надлежних  институција . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедила  је  Милана  
Мунћан  из  Новог  Сада. 

Члан  8. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  нредузеће  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  

утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  на  
животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  пакон  доноіиења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
призему  nословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 

Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Адице , Нови  Сад, Улица  

Симе  Шолаје  број  2а, путем  интернет  странице  Скуnштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd! u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/іat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevinѕke-poѕlovC-O.  

JaBІІu увид  обавиће  се  излагањем  надрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  (локалитет  на  nарцелама  бр.  2563/1 1 и  25б4/ 

КО  Ветерник ), у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  nредузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  

Нови  Сад, Улица  Симе  Шолаје  број  2а, путем  интернет  странице  Скупштине  
Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  

Сада  http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіn5kepoѕіoVe0.  
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Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осМог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службсном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-529/2021-1 
29. април  2022. године  
НОВИ  САд  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађсвинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службсни  гласник  РС1 , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  
срединс, број  УІ-501-1/2021-208 од  11.06.2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕГГРИСТУHАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШјСЕ  ПГОЦЕНЕ  УТјјЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕпАМА  И  ДОHУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЈІАЦИЈЕ  АДІЦА  У  

новом  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  детањне  регулације  Лдица  у  Новом  Саду  на  животну  средину, којом  
ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  измена  и  допуна  
Плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  (локалитет  на  парцелама  бр. 2563/1 1 и  
2564/1 КО  Ветерник). 

О  бра  з  л  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије 1  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  иадлежан  за  припрему  плана, 
по  претходно  прибавњеном  мипјењу  органа  надлсжног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавЈЂује  
се. 

Законом  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, 9/20 и  52/21), у  члану  46. сТ. 6. прописаноје  да  
носилац  израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа. од  
надлежног  органа  за  послове  заштите  животне  средине  прибавЈЂа  миiпњење  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  срсдину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената, орган  uадлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити, по  претходно  прибавЈЂеном  мишсњу  органа  надлежног  за  
послове  загптите  животне  средине  и  друтих  заинтересованих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратеіпка  процеuа  утицаја  на  животuу  средину! 

Изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  (локалитет  
на  парцелама  бр. 2563/11 и  2564/1 КО  Ветерник), обухватиће  се  локалитет  ua 
парцелама  бр. 2563/11 и  2564/1 у  Катастарској  општини  Ветерuик, укупне  nовршиие  
0,43 ћа. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Плаuом  генералне  регулације  простора  за  породично  становање  у  западuом  делу  града  
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Новог  Сада  (,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  34/17) којим  јс  обухваћени  
простор  прстежно  вамењсн  породичном  становању. 

Важсћи  плански  основ  за  обухваћени  локалитст  је  поред  Плана  генералнс  
регулације  простора  за  породично  становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада  и  План  
деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
22/19), којимје  обухваћени  простор  намењен  за  породично  становањс. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важсћсг  
планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  рсализације , у  складу  са  
новим  захтевима  и  потребама  корисника  простора  и  стањем  на  терену, а  у  сврху  
формирања  више  парцела  за  изградњу  објеката  у  намени  породичног  становања. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допунама  планског  документа  и  
да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врстс  планских  докумената  за  које  
се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ( 1Службени  лист  Града  
Новог  Сада t број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  
стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детаЈЂне  регулације  
Адица  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  Адице  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
парцелама  бр. 2563/1 1 и  2564/1 КО  Ветерник), услови  заштите  животне  средине, 
односно  потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину, биће  
утврђени  у  складу  са  Законом  о  процсни  утицаја  на  животну  средину  (tСлужбени  
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  угицаја  
і-іa животну  средину  ( Службени  гласник  рС,ј, број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

РЕПУБЈнЖА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈКНА  ВОЈВОДШјА  
ГРАД  НоВи  САД  
ГРАДСКА  YHPABA ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-529/21 
Дана: 18.06.2021. године  
НОви  САД  
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ОБУХВАТ  ИЗNІЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  
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ј  • и  и  і ГАНИЦ  ОУХВАТА  ИЗМЕНА  И  допукл  ПЛАІ-L ? 

Јавно  предузеће  ІУРВАНИЗАГVІІ  завод  за  урбанизам А  Нові  Сад , Булпар  цара  јlазара  3/111 -- - - 

-- - - - 
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