
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-135/2022-11 
дана : 18.јуна 2022. године  
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изради  плана  деталне  регулације  шума-парка  у  атару  
(између  насипа  и  грађевинског  подручја  насела) у  Ветернику, са  Образложењем  
и  Заклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 35-135/2022-11 од  18. јуна  
2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  изради  плана  деталне  регулације  
шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  подручја  насела) у  Ветернику , 
уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  
донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту . 



послове . 
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ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-135/2022-11 
даја : 18. јуна  2022. године  
НоВи  САД  

ЕЛНИК  
евић  
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На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  І-јовог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада11 , број  11/19), поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изради  плана  детаЈLне  
регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  подручја  насења) у  
Ветернику  Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  одржаној  18. јуна  2022. 

године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

ј. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изради  плана  детагвне  регулације  шума-парка  у  атару  
(између  насипа  и  грађевинског  подручја  насеЈЂа) у  Ветернику. 

11. У  складу  са  одредбом  члана  142. Пословника  Скуппітине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изради  плана  деталне  
регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  подручја  насења) у  
Ветернику  и  гіредлаже  Скуппітини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  одлуку  у  
предложеном  тексту. 

јјј. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела, одређује  се  Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  Дејан  Михајловић , вд  начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевијјске  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИј-IА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  1-IОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  НРОПИСЕ  
Број : ХV І -012-0/2022-170 

2]. април  2022. године  
І-{ОВИ  САд  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  ноВОг  САДА  

ПРЕДМЕТ : Ми t њење  на  Г-Гацрт  одлуке  о  изради  плана  детањі -је  
регулације  шу \Іа-гіарка  у  атару  (између  насипа  и  
грађевинског  подручја  насења ) у  Ветернику  

Градска  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  одлуке  о  израдк  плана  
дета.њне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  подручја  
насења) у  Ветернику , 

Градска  управа  за  прописе  нема  при i\Iедбе  на  І-Іацрт  одлуке . 



ЛРЕДЛОГ  

На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  

Републике  Србијс , 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  (,,Службеви  лист  Града  Новог  Сада , број  

11/19), Скупппина  Града  Новог  Сада  ва седници  годијје , доноси  

одлуку  
о  изради  пјiана  детањіје  регујјацијс  іпума-парка  у  атару  

(измсђу  насипа  и  грађсвипског  подручја  нассња) у  Ветернику  

Члаіі  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  деталне  регулације  шума-парка  у  атару  
(између  uacuііa u грађевинског  подручја  насења) у  Ветернику  (у  далем  тексту: Плав). 

Чіаіі  2. 

Планом  ће  се  обухватити  део  грађевинског  земњишта  извав  гравице  
грађевинског  подручја  насел)евог  места  Ветерник , у  Катастарској  општини  Ветсрник, 

унутар  описане  оквирне  грајјице . 

За  почетну  тачку  описа  оквирве  граіјицс  грађевинског  земњишта  изван  границе  
грађевинскоі  подручја  насења  утврђенаје  тачка  на  пресеку  источне  регулациојје  линије  
планиране  улице  и  границе  парцела  бр.  4 159 и  4 1 5 5/1. Од  ове  тачке  у  правцу  југоистока  
гравица  прати  северну  границу  парцела  бр. 4 159 и  4 158, пресеца  парцелу  број  4275/2 

(канал), и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4275/2 (канал), 4141 и  4142/1. дање, гравица  
обухвата  и  прати  гравицу  парцела  бр. 4141, 4140, 4138 (пуг), 4137, 4136 (пут), 4135 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4275/2 (канал), 4135 и  4280 (насип  - Подувавска  улица). 
Од  ове  тачке  у  правцу  северозапада  граница  прати  јужну  границу  парцеле  број  4275/2 

(кавал), затим  обухвата  и  прати  границу  парцела  бр. 4 192, 4 1 62 (пут), 4 16 1 и  долази  до  
тромеђе  парцела  бр. 4161, 4166 и  4160/3 (пут). дале, граница  скреће  ка  ссверозападу , 
прати  јужну  гравицу  парцеле  4160/3 (пут) до  тромеђе  парцела  бр. 4166, 4160/3 (пут) и  
4169/13 (улица), затим  скреће  ка  истоку, пресеца  парцелу  број  4160/3 (пут) и  долази  до  
пресека  источне  регулациове  линије  плавиране  улице  и  северне  границе  парцеле  број  
4160/3 (пут). Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  североистоку , прати  источну  регулациову  
линију  планиране  улице  и  долази  до  тачке  која  је  утврђепа  за  почетну  тачку  описа  
оквирне  границе  обухвата  Гілапа. 

Планом  ће  се  обухватити  приближі-іо  35,50 ћа. 



Чдан  З. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  насењеног  места  Ветерник  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  
Сада  бр. 27/15, 14/У7, 55/18, 22/19, 35/19, 9/20 и  13/21 - др. план) (у  далем  тексту: 

План  генералне  регулације), којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  шума-

парку, зони  изградње  спортско -рекреативнх  и  туристичко -угоститеЈЂских  објеката, 

мелиоративном  каналу  и  саобраћајним  површинама . 

Члан  4. 

Цињ  израде  Плана  је  угврђивање  правила  уређења  и  грађења  у  складу  са  
правилима  усмеравајућег  карактера  који  су  дати  Планом  генералне  регулације  имајући  
у  виду  гјотенцијал  простора  за  рекреацију , просторне  могућности  за  изградњу  објеката  
и  усдовима  надлежних  институција . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  плавирања  одређенје  Hланом  генералне  регулације . 

Чдан  б. 

Рок  за  израду  Hnauaje три  месеца  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
землишта  за  2022. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  58/21 и  16/22). 

Члан  8. 

Плал  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  деталне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  
подручја  насења) у  Ветернику  на  животну  средину  и  графички  приказ  оквирне  границе  
обухвата  Плана. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке , излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  уређења  простора, у  приземњу  пословне  



зграде  Јавног  вредузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  І-Іови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  број  З, у  проеторијама  Месне  заједнице Ветерник, Улица  Иве  Лоле  
Рибара  број  lа, путем  иіітернет  странице  Скупштине  Града  ј-јовог  Сада  
ћttрѕ://ѕkuрѕtіnа.nоvіѕаd.гѕ/гаіі-јаvnі-uvіd! и  интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-O.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  детањне  регулације  шума-парка  у  
атару  (између  насипа  и  грађевинског  нодручја  насења) у  Ветернику , у  приземњу  
пословне  зграде  Јавног  предузећа Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  
цара  Лазара  број  З, у  просторијама  Месне  заједнице Ветерник, Улица  Иве  
Лоле  Рибара  број  1 а  и  путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd! u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-O.  

Члаii 11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,Глужбеном  листу  
Града  Новог  Сада . 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  

Законом  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласј-јик  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, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52/21) прописано  је  да  се  плански  

документ  израђује  на  основу  одлуке  о  изради  планског  документа  коју  доноси  оргав  
надлежан  за  његово  доноілеј-bе, по  претходно  прибавњеІІом  мишњењу  комисије  за  

планове . 
Статутом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) 

утврђено  је  да  урбанистичке  планове  Доноси  Скуппјтина  Града  Новог  Сада. 

Одлука  о  изради  планског  документа  садржи: назив  документа, оквирне  границе  
обухвата  планског  документа, рок  израде, начин  финансирања , место  и  начин  излагања  
плана  на  рани  јавни  увид  и  на  јавни  увид, обавезу  израде  или  неприступање  изради  

стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину, услове  и  смернице  планских  
докумената  вишег  реда  и  развојних  стратегија , принципе  планирања, коришћења, 

уређења  и  заштите  простора, визије  и  цињеве  плаиирања, концептуални  оквир  
планирања , коришћења , уређења  и  заштите  планског  подручја  са  структуром  основних  
намена  простора  и  коришћења  земњишта. 

Овлашћење  за  доношење  одлуке  и  њена  садржина  утврђени  су  чланом  46. 

Закона  о  планирању  и  изградњи  и  члаі-јом  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  насењеног  места  Ветерник  (,,Службени  лист  Града  ј-Iовог  
Сада , бр. 27/15, 14/17, 55/8, 22/19, 35/19, 9/20 и  13/21 - др. план), којим  је  за  
обухваћени  простор  дефиіiисана  обавеза  израде  плана  деталне  регулације , а  простор  је  
nретежно  намењсв  за  шума-парк  са  зоном  изградње  спортско -рекреативнх  и  
туристичко -угоститењских  објекага, мелиоративни  канал  и  саобраћајне  nовршине . 

Планом  детањне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  iіacuna u грађевинског  
подручја  пасења) у  Ветері-iику, обухватиће  се  део  грађевинског  земњишта  изван  
границе  грађевинског  подручја  насења  у  Катастарској  општини  Ветерник , површине  
око  35,50 ha. 

На  рубу  грађевинског  подручја  насења, па  све  до  примарног  одбрамбеног  насипа  
уз  дунав, обухваћени  nростор  је  углавном  запуштен , обрастао  самониклим  растињем . 

Приступ  овом  nодручју  је  могућ  атарским  путевима, односно  продужетком  Лептирове  
и  Паунове  улице . Такође, са  јужне  стране  могуће  је  приступити  nреко  насипа, 

Подунавском  улицом . 
На  већем  делу  обухваћеног  простора  којим  газдује  Јавно  предузеће  

,,Војводинаніуме  ііостојали  су  іпумски  засади  који  су  делимич i-іо  сачуваІіи . а  
делимично  су  обрасли  самониклим  растињем  накоп  сече  шуме. Уз  мелиоративни  канал  
постоји  радіјо-инспекциона  стаза  у  функцији  одржавања  канала. У  северном  делу  
постоје  два  нелегално  изграђена  помоћна  објекта . 

Планом  ће  се  омогућити  изградња  садржаја  намеј-Беј-Іих  рекреацији , спорту  и  
туристичко -угоститењским  објектима  у  северном  деу  компзіекса , а  на  осталом  делу  
простора  ће  за  уређење  и  одржавање  простора  бити  потребно  одређено  опремање  
простора  инфраструктуром . 



Цињ  израде  Плаіа  је  утврђивање  правила  уређења  и  правизіа  грађења  у  складу  
са  правилима  усмеравајућег  карактера  који  су  дати  Планом  генералне  регулације  
насењеног  места  Ветернвк  имајући  у  виду  iiромене  у  простору , иницијативе  
корисника, просторне  могућiіости  и  услове  надлежних  институција . 

За  израду  Плана  прибавиће  се  посебни  услови  од  органа, посебних  
организација , ималаца  јавних  овлашћења  и  других  институција, који  су  овлашћени  да  
утврђују  посебне  услове  за  занітиту  и  уређење  простора. 

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  
Реnублике  Србије , бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  за  планове  и  програме  у  
области  просторног  и  урбаi{истичког  планирања  врши  стратешка  процена . 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  или  јјеприступању  изради  стратемке  
процене  доноси  оргап  надлежаn за  припрему  плана, по  претходно  прибавњеном  
мишзењу  органа  надлежног  за  послове  замтите  животне  средипе  и  других  
заинтересовапих  органа  и  оргаі{изација . 

Одлука  о  изради  стратешке  процеnе  или  неприступању  изради  стратешке  
процене  је  саставі -іи  део  одлуке  о  припреми  nnana u објавњује  се. 

Наведене  одредбе  садржаіiе  су  у  чл. 5. и  9. Закоnа  о  стратеіпкој  процени  утицаја  
на  животnу  средину . 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  
плаnских  докумеnата  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животі-іу  
средину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), пије  утврђен  као  простор  за  
који  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  плана  на  животну  средину, а  да  је  већ  
израђена  стратешка  процеЈ -іа  утицаја  за  Плаі  генералне  регулације  насењејіог  места  
Ветерпик  на  животну  средину  и  да  се  ради  о  простору  који  ће  допринети  квалитету  
заштитне  животне  средине, као  и  да  у  обухвату  Плана  нема  заштићених  природиих  
добара, предлаже  се  дојiошења  решења  о  нсприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  детањјіе  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  
подручја  пасења) у  Ветернику  на  животну  средину! 

Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  јіослове  донела  је  Решење  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  nnana детајБне  регулације  шума-парка  
у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  подручја  nасења) у  Ветернику  на  животну  
средину, број  У-35-135/22 од  13.4.2022. године . 

Вд  НАЧЕЛНИКА  
дејаii Михајлови h 
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Миш.њењу  Градске  управе  за  заштиіу  жнвотне  
средине, број  Vј-501-1/202252 од  07.04.2022. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕHРИСТУHАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  пРОЦНІЕ  УТИЦАЈА  ПЈјАНА  
ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦјНЕ  ШУМА-ПАРКА  У  АТАРУ  (ИЗМЕЂУ  НАСІША  ІІ  
ГРАЂЕВіјНСКОГ  ПОДРУЧЈА  НАСЕЈБА) У  ВЕТЕРШП4У  НА  животнУ  

СРЕдіІНУ  

Нс  прнстуnа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  дета.њне  регулације  
шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  подручја  насеЛа) у  Ветернику  на  
животну  средину, којом  he бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  
изради  плана  дета.њне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  
подручја  насел,а) у  Ветернику. 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратеідкој  процени  угицаја  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  прибавленом  мишњењу  органа  надІежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованнх  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратеіпке  
процене  утицаја  на  животну  средuнује  саставни  део  одлуке  о  израдн  плана  и  објавњује  
се. 

Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС, , бр. 72/09, 81/09 - 
исnравка, 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  члаuу  46. ct б. пролисано  је  да  
носилац  израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  израдн  планског  документа, од  
uадлежног  органа  за  послове  заштите  животне  средине  прнбавња  мншјіење  о  потребu 
израде  стратешке  процене  угицаја  на  животну  средиnу. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  нзрађује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средиuу  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбаннстuчког  
планuрања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  угuцаја  на  животну  средиuу. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумеuата, орган  надІежан  за  припрему  
плана  може  одлучити, по  nреіходно  прибавњеном  мншлењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  жuвотне  средине  u других  заинтересованнх  органа  и  органuзацuја, да  
се  не  израђује  стратешка  процена  угицаја  на  жuвотну  среднuу. 

Услови  u смерннце  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефuнuсани  су  
Hланом  генералне  регулације  населеног  места  Ветерник  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  бр. 27/15, 14/17, 55/18, 22/19, 35/19 и  9/20), којим  је  обухваhени  простор  
претежіо  намењен  шума-nарку  са  зоном  изтрадње  спортско-рекреативнх  и  
іуристичко-угоститењских  објеката, мелиоративном  каналу  и  саобраћајuим  
површинама . планом  дета.њне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  uacuna u 
грађевинског  подручја  насења) у  Ветернику , обухватиће  се  део  грађевинског  
землишта  изван  границе  грађевинског  подручја  насења  у  катастарској  опијтuнu 
Ветерник, приблuжне  поврідине  око  35,50 ћа. 

Важећи  плански  основ  за  реализацију  на  обухваћеном  простору  је  Hnau генералне  
регулације  nасењеног  места  Нетерник  ( Сл.лист  Града  Новог  Сада  бр. 27/15, 14/17, 
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55/18, 22/19, 35/19 и  9/20) којим  је  дефинисана  обавезна  израда  плана  дета.њнс  
регулације . 

На  рубу  грађевинског  подручја  насења, па  све  до  примарног  одбрамбеног  насипа  
уз  дунав, простор  у  обухвату  плана  је  углавном  запуштен, обрастао  самониклим  
растињем . Приступ  подручју  у  обухвату  плана  је  могућ  атарским  путевима, односно  
продужетком  улица  Лептирове  и  Паунове. Такође, са  јужне  стране  могуhе  је  
приступити  преко  насипа, односно  Улице  Подунавске . 

На  веhем  делу  nростора  у  обухвату  плана  којим  газдује  ЈТј  ,,Војводина  шуме  
постојали  су  шумски  засади  који  су  делимично  сачувани, а  делимично  су  обрасли  
самониклим  растињем  након  сече  шуме. Уз  мелиоративни  канал  постоји  радно  
инспекциона  стаза  у  функцuји  одржавања  канала. У  северном  делу  постоје  два  
нелегално  изграђена  помоћна  објекта. 

планом  he ce омогућитн  изградња  садржаја  намењених  рекреацији , спорту  и  
туристичко-угоститеЈbским  објектима  у  северном  делу  комнлеса, а  на  осталом  делу  
простора  ће  за  уређење  и  одржавање  простора  бити  потребно  одређено  опремање  
простора  инфраструктуром . 

Цил  израде  u доношења  Планаје  утврђuвање  правила  уређења  и  правила  грађења  
у  складу  са  правилима  усмеравајућег  карактера  који  су  дати  Планом  генералне  
регулације  имајући  у  виду  гјромене  у  простору, иницијативе  корисника, просторне  
могућности  и  услове  надлежних  ипстuтуција. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  
планскuх  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  угнцаја  на  животну  
средину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), није  утврђен  као  простор  за  
који  се  израђује  стратешка  процена  утuцаја  плана  на  животну  средину, а  да  је  већ  
израђена  стратешка  процена  утицаја  за  Hлан  генералне  регулације  насењеног  места  
Ветерник  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  неприступању  израдн  стратешке  
процене  угицаја  плана  детањне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  наснпа  и  
грађевннског  подручја  насења) у  Ветернику  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  npojeіne koju буду  реалнзовани  на  
основу  плана  детањне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  трађевинског  
подручја  насења) у  Ветернuку, услови  заштите  животне  средине, односно  потреба  
покретања  поступка  процене  угицаја  на  животну  средину, бuће  угврђенu у  складу  са  
Законом  о  проценu утицаја  на  животну  средину  (Іслужбени  гласник  РС , бр.  135/04 u 
36/09) и  Уредбом  о  угврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утuцаја  u 
Листе  нројеката  за  које  се  може  захтеватu процена  угицаја  на  жuвотну  средину  
( Службсни  гласник  РСІ , број  І  14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученојс  као  у  диспозитиву . 

Овим  Решењем  ставња  се  ван  снаге  Решење  
/
ј
/q , 

ј, , 

РЕТIУБЈHIКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРА.ШНА  ВОЈВО, 
грлд  ноВИ  САд  
ГРАДСКА  YHPABA 3л  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВHНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-135/22 
Дана: 13.04.2022. године  
НОВИ  САД  

.2022. годuне. 

ЛІПIRА  
јловић  



Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  171. седници  одржаној  03.03.2022-. године, поводом  

разматрања  теkста  припременог  за  Нацрт  одлуке  о  изради  плана  детајbне  регулације  шума-парка  у  атару  

(између  насипа  и  грађевинског  подручја  насеЈbа) у  Ветернику , текста  и  графичког  nриказа  nрипремЈLених  за  

Концептуапни  оквир  плана  деталне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  подручја  
насеЈLа) у  Ветернику , даје  следеће  

МИШЈБЕЊЕ  

Комисија  за  планове  констатује  да  је  текст  припремзbен  за  Нацрт  одлуке  о  изради  плана  детаЈbне  регулације  
шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  подручја  насеЈLа) у  Ветернику  сачињен  у  складу  са  

одредбама  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, 09/20 и  52/21). 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада  констатује  да  су  текст  и  графички  приказ  припремени  за  

Концептуални  оквир  плана  деталне  регулације  шума-nарка  у  атару  (између  наси nа  и  грађевинског  подручја  

Hacena) y Ветернику, сачињени  у  складу  са  одредбама  Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  

Републике  Србије , број  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50113-УС, 98/13-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и  52/21). 

Комисија  сматра  следеће: 
на  основу  усменог  образложења  представника  Градске  управе  за  грађевинско  зеМЈbиште  и  инвестиције , 

потребноје  кориговати  назив  Одлуке  према  Програму  уређивања  грађевинског  земЈLишта, 

- код  израде  Нацрта  плана  потребно  је  гіроuјирити  обухват  плана  у  североисточном  делу  тако  да  буде  
обухваћеі-і  део  Паунове  улице, 

-	 код  израде  Нацрта  плана  потребно  је  планирати  да  северна  улица  између  Лептирове  и  Паунове  улице  буде  
димензионисана  тако  да  задовоЈbава  потребе  за  инфраструктурно  опремање, 

- код  израде  Нацрта  плана  потребно  је  средишњу  комуникацију  између  Лептирове  и  Паунове  улице  
детајbно  разрадити . 

Након  доношења  Одлуке  о  изради  плана  деталне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  
грађевинског  подручја  насеЈLа) у  Ветернику  стеhи  ће  се  услови  да  се  поступак  настави  у  складу  са  чланом  45а  
Закона. 

Комисија  је  сагласна  да  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  организује  излагање  материјала  

припремЈLеног  за  Концептуални  оквир  плана  деталне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  

грађевинског  подручја  насеЈLа) у  Ветернику  на  ранијавни  увид. 

МишЈЂење  доставити : 
• Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
• ЈП  Урбанизам 1  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
• Градској  управи  за  грађевинско  земјЂиште  и  инвестиције  
• Члану  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број  : V-35-135/22 
дана: 03.03.2022. године  
HOB І I САД  

ГІРЕДСЕДШЖ  КОМИСИЈЕ  
Радоња  Дабетић , дипл .инж.арх. 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНАПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАдНОВИСј4д  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: V і-501-112022-52 
датум: 7. април  2022. године  
Нови  Сад  

12 -04- 

ГРАдСКАУПРАВА 3АУРБАНИ3АМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
НовИ  САД  

Веза: Ваш  број  V-35-135122 сд  4. априла  2022. године  

ПРЕДМЕТ: Мишњење  на  Предлог  решења  о  неприступању  иаради  стратешке  процене  
утицаја  Плана  детагне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  
грађевинског  подручја  насења) у  Ветернику  на  животну  средину  и  услсви  аа  
обезбеђење  мера  заштите  животне  средине  

Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  размотрила  Предлог  решења  о  неприступању  изради  стратешке  ііроцене  утицаја  Пгіана  детањне  регулације  шума-парка  у  атару  (између  насипа  и  грађевинског  подручја  насења) у  Ветернику  на  животну  средину  и  нема  примедби-іја -предлог-одлуке-дасе  не  и$рађујестраТешка  поцена  
средину. 

У  гтоггіеду  услова  за  обезбеђење  мера  заштите  животне  средине  у  складу  са  чланом  34. став  2. закона  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  Регіублике  Србије , бр. 135104, 36109, 36109 
- др. закон, 72109 др. закон, 43111 - одлука  УС, 14І16, 

76118, 95118-др.закон  и  95118-др.закон), поред  поштовања  утврђених  законских  оквира  и  усгіова  које  су  дагіе  надзіежне  стручне  организације , мера  утврђених  стратешком  гіроценом  угицаја  плана  генералне  реrулације  насењеног  места  Ветерник  на  жuвотну  средину, као  и  мера  утврђених  стратешком  проценом  утицаја  Просторног  Плана  Града  Новог  Сада, Градска  управа  за  заштиту  жuвотне  средине  нема  додатних  услова. 
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