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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, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон 
и 9/20), и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LXI седници од 28. фебруара 2020.  
године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ 
МЕСТА ВЕТЕРНИК (ЛОКАЛИТЕТ УЛИЦА 

ВЕТЕРНИЧКИ БРЕГ И ДР.)
Члан 1.

Овом oдлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана генералне регулације насељеног места 
Ветерник (локалитет Улица ветернички брег и др.) ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 35/19) мења се и допуњује 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
ВЕТЕРНИК (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 27/15, 
14/17, 55/18, 22/19 и 35/19) (у даљем тексту: План), у делу 
грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини Ветер-
ник, унутар описаних граница за два локалитета. 

Локалитет 1, површине 3,47 hа, обухвата простор уну-
тар границе од почетне тачке на тромеђи парцела бр. 3005, 
3006 и 4292. Од ове тачке, граница скреће у правцу 
југозапада, прати источну границу парцеле број 3005 до 
пресека са северном регулационом линијом Улице Зузане 
Халупове, затим скреће у правцу северозапада, прати 
северну регулациону линију Улице Зузане Халупове до 
пресека са источном регулационом линијом Улице Горње 
Сајлово. Даље, граница скреће у правцу североистока, 
прати источну регулациону линију Улице Горње Сајлово и 
њеним продуженим правцем долази до северне границе 
парцеле број 3005, затим скреће у правцу југоистока, прати 
северну границу парцеле број 3005 и долази до почетне 
тачке описа границе. 

Локалитет 2, површине 0,02 hа, обухвата целу парцелу 
број 1519/2. 

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 
3,49 ha.

Члан 2.

У Плану одељак „8. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ” пододељaк „8.2. 
Грађевинско подручје” став 2. тачка 5) после алинеје 
четврте додаје се алинеја пета која гласи:

„- уређену зелену површину, ”.
У одељку „10. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА” пододељaк „10.2. 

Зеленило грађевинског подручја” подтачкa „10.2.2. 
Услови за уређење зелених површина грађевинског 
подручја” после дела „Зеленило у оквиру комплекса 
јавних служби” додаје се део „Уређена зелена повр-
шина” који гласи:

 „Уређена зелена површина

Површина на углу улица Краља Петра I и Војводе 
Мишића планира се као пејсажно уређена зелена повр-

шина у оквиру које је могуће поставити справе за вежбање 
(теретану на отвореном) или за игру деце (дечије игра-
лиште). У делу где ова површина излази на наведене улице 
обавезна је поставка зеленог заштитног појаса, а остатак 
простора треба уредити у складу са наведеним садржајима. 
Простор треба опремити стазама и урбаним мобилијаром 
(клупе, канте за комунални отпад, расвета и сл.).”.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:                
Размера

1. Извод из Плана генералне регулације насељеног 
  места Ветерник

 –  План намене земљишта грађевинског
    подручја  ..............................................................А3

2. План намене земљишта грађевинског 
  подручја- локалитет 1 ...................................Р 1:2500

3. План намене земљишта грађевинског 
  подручја- локалитет 2 .....................................Р 1:500

4. План површина јавне намене са саобраћајним 
  решењем, нивелацијом и парцелацијом 
  грађевинског подручја-локалитет 1 .............Р 1:2500

5. План површина јавне намене са саобраћајним 
  решењем, нивелацијом и парцелацијом 
  грађевинског подручја- локалитет 2 ..............Р 1:500

6. План инфраструктуре .................................  Р 1:2500.

Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне 

регулације насељеног места Ветерник (локалитет Улица 
ветернички брег и др.), садржи текстуални део који се 
објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и гра-
фичке приказе израђене у три примерка, које својим пот-
писом оверава председник Скупштине Града Новог Сада. 

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скуп-
штини 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 Улица 
ветернички брег и др.), доступна је на увид јавности у згради 
Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем 
интернет страна https://skupstina.novisad.rs/javni-uvid/ и 
http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-
gradjevinske-poslove-0.  

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: 35-520/2019-I
28. фебруар 2020. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р. 
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