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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 и 145/14)  и члана 24. тачка 
6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XVII седници од 23. марта 2017.  године, 
доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ 
МЕСТА ВЕТЕРНИК

Члан 1.

Овом oдлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана генералне регулације насељеног места 
Ветерник ("Службени лист Града Новог Сада", број 19/16) 
мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК (''Службени лист Града 
Новог Сада'', број 27/15) (у даљем тексту: План) у делу 
грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини (у 
даљем тексту КО) Ветерник, унутар описане границе од 
почетне најсеверније тачке, на граници КО Ветерник и КО 
Футог и граници парцела бр. 3010 и 3011. Из ове тачке, 
граница се у правцу југоистока поклапа са северном гра-
ницом парцеле број 3010, и у том правцу долази до осо-
вине Улице краља Петра I, између осовинских тачака бр. 
797 и 962 у којој скреће на југозапад по осовини Улице 
краља Петра I до пресека са продуженим правцем јужне 
границе парцеле број 3007 где скреће на северозапад и 
поклапа се са јужном границом парцеле број 3007, и долази 
до границе КО Ветерник по којој скреће на североисток и 
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа 
границе.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 
3,75 ha.

Члан 2.

У Плану, мења се планирана регулација Улице Богдана 
Чиплића на парцелама бр. 3008 и 3009 КО Ветерник, ради 
формирања грађевинских парцела у складу са интерном 
парцелацијом власника парцела, а према графичким 
приказима бр. 1 - 5.
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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 .......А3

2. План намене земљишта грађевинског 
  подручја .........................................................  Р 1:1000  

3. План површина јавне намене са саобра-
  ћајним решењем, нивелацијом и парце-
  лацијом грађевинског подручја  ..................  Р 1:1000

4. План водне инфраструктуре грађевинског 
  подручја  ........................................................  Р 1:1000

5. План енергетске инфраструктуре и 
  електронских комуникација грађевинског 
  подручја .........................................................Р 1:1000.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне 
регулације насељеног места Ветерник 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 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, доступна је на увид 
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка 
Зрењанина 2, и путем интернет стране www.skupstinans.rs. 

 Члан 4.

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: 35-360/2016-I
23. март 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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