
На  основу  члана  46. став  1. 3ахона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/1О-УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  24. тачка  б. Статута  Града  Новог  
Сада  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скулштина  
Града  Новог  Сада  на  XLVІІІ  седници  25. марта  2019. године, доноси  

ОДЈІУКУ  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  дЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДРЖАВНОГ  ПУТА  ІБ-12 Од  ПЕТЈБЕ  КАЋ  дО  ГРАНИЦЕ  ко  КАЋ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  деталне  регулације  Државног  пута  јБ-12 

од  петле  Каћ  до  границе  ко  Каћ  (у  далем  тексту: план). 

Члал  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  (КО) 
Каlті,  унутар  onucaue оквирне  границе. 

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  плаuа  утврђена  је  тачка  на  пресеку  
uсточне  границе  парцеле  број  6532 (општински  пут  Бачки  Јарак  - Каћ) и  северне, 

планираие  регулационе  nuuuje Дп  12. дале, у  правцу  североистока  граница  прати  
северну, планирану  регулациону  линију  ДH 12 до  пресека  са  источном  граннцом  парцеле  
број  6462(канал), затим  скреће  ка  северу, прати  источну  rраuицу  парцеле  број  
6462(канал) до  пресека  са  северном  регулационом  линијом  ДH 12 , коју  прати  у  правцу  
истока  до  границе  општина  Нови  Сад  (КО  Каћ) и  Жабал  (КО  Ђурђево). Од  ове  тачке  
rраница  скреће  ка  југозагІаду , прати  rраuицу  општина  Нови  Сад  и  Жабал  до  nресека  са  
јужном  регулационом  линијом  ДП  12, затим  скреће  ка  заладу, прати  јужну  регулациону  
линију  ДП  12 и  долази  до  источне  rраuице  парцеле  број  6460 (канал). дање, rранuца  
скреће  ка  северу, прати  источну  rраuицу  парцеле  број  6460(канал) и  долази  до  тромеђс  
парцела  бр. 3813, 6460 (каuал) и  6511 (д11 12), затим  скреће  ка  југозаnаду, пратијужну  
rраницу  парцеле  број  65 1 1 (ДП  12) до  пресека  са  уnравним  лравцем  повученим  из  
тромеђе  парцела  бр. 4185/17, 6532(општинскн  пут  Бачки  Јарах  - Каћ) и  6511 (ДП  12). Од  
ове  тачке  граница  скреће  ка  северу, nрати  претходно  оnисаuи  правац  и  rраuицу  парцела  
бр. 4185/17 и  6532 (општински  пут  Бачки  Јарак  - Каћ) и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  
за  почетну  тачку  onuca оквирне  границе  плана. 

Плаnом  ће  се  обухватити  приближко  28,67 ћа. 

Члан  З. 

Услови  и  смерuице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисаuи  су  
Просторним  плаком  Града  Новог  Сада  ( Службени  лuст  Града  Новог  Сада , број  11/12) 
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(у  да.њем  тексту: Просторни  план) и  Плаиом  генералне  регулације  насезњеног  места  Каћ  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  23/13) (у  далем  тексту: План  генералне  
регулације), којима  је  обухваћени  простор  намењен  за  државни  пут  ІБ  реда, 
поњопривредном  земњишту  и  мелиорационом  каналу. 

Члан  4. 

Цил  доношења  плаuаје  утврђивање  правила  уређења  и  правида  грађења, у  складу  
са  правилима  усмеравајућег  карактера. Сагледаће  се  просторни  и  саобраћајни  аспекти  за  
дефинисање  једне  модерне  саобраћајнице  која  треба  да  омогући  ефикасно  и  безбедно  
одвијање  саобраћаја, усклађено  са  потребама  корисника  пута. 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  плаuирања  одређен  је  Просторним  планом  и  Планом  
генералне  регулације . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  планаје  30 дана  од  дала  ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  плаuа  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
землишта. 

Члан  8. 

План  ће  израдити  Јавно  предузеће  ,,Урбаиизам  Завод  за  урбаuизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  
деталне  регулације  државног  пута  јБ-12 од  петле  Каћ  до  границе  КО  Каћ  на  животну  
средину, и  графички  дриказ  оквирне  границе  обухвата  плана. 

Члан  10. 

Рани  јавви  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  просторног  развоја  обухваћеног  подручја, у  
приземлу  пословне  зграде  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбаuизам  Нови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Каћ , Kah, Улица  крала  Петра  Ј  број  2, и  
путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.ііovіѕad.rѕ. 
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Јавни  увид  обавиће  се  излагањсм  надрта  плаиа  детањне  регулације  Државног  пуга  
ІБ-12 од  петње  Каћ  до  граиице  КО  Каlті, у  приземњу  пословне  зграде  ЈП  ,,Урбанизам  
3авод  за  урбанизам  Нови  Сал, Булевар  цара  Лазара  3, и  у  просторијама  Месне  заједнице  
,,Каlті , Каlті,  Улица  крања  Петра  ј  број  2. 

Члан  11. 

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

РЕпУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  НОКРАЈИНА  војводинл  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУНШТИНА  ГРАДА  нОвОГ  САДА Предсеник  
Број : 35-12/2019-1 
25. март 2019. године  
НОВИ  САД 73 вко  Јелушић  





Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевичске  псслове, на  основу  члана  9. став  1. Закона  
о  стратеіпкој  процеки  утицаја  на  животну  средилу  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 н  
88/10) и  члана  3. anuueja друга  Одлухе  о  одређивању  врсте  лланских  докумената  за  које  се  
израђује  стратепжа  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Сзіужбени  лист  Града  Новог  
Сад& број  48/09), а  по  прибавњеном  Мипіњењу  Градске  управе  за  заштиту  животке  
средине, број  Уј-501-1/2019-7 од  14.01.2019. године, Доноси  

РЕШЕЊЕ  

О  П3РА,ІЏ  СТРАПШКЕ  ГГРОЦЕHЕ  УТИЦАЗА  
nnAHA ДЕТАЈБВЕ  РЕГУЛАЦЈЕ  ДРЖАВНОГ  ГГУТА  ЈВ-12 од  пЕТЛЕ  ,,КАЋ  

дО  ГРА  н  и  ц  ко  КАЋ  RA ЖиВОТЕУ  СРЕДИ  Н  У  

1. Приступа  се  изради  стратешке  процене  угицаја  ллана  детаЈвне  регулације  државног  
пуга  ГВ-12 од  петјве  ,,Каћ  До  транице  КО  Каћ  на  животну  среднку. 

2. Стратепіком  проценом  угврдиће  се  утицај  планираног  решења  на  животну  средику  у  
циву  утврђивања  мерница  за  затлтитуживотне  средиие, којнмаће  се  обезбедити  заіптита  
животне  средине  и  унапређење  одрживот  развоја  сагледавањем  свих  негатних  промена  
у  просторно  - функционалној  организадији . 

З. У  оквиру  стратепше  лроцене  утицаја  плала  на  животну  средину  разматраће  се  
постојеће  стањс  животне  среднне  на  простору  обухваћеним  плаиом, значај  и  
караісгеристике  длана, каратперистике  утицаја  ііланираннх  садржаја  на  животиу  средину  
и  друга  питањ  и  проблеми  заштнте  кuвотне  срсдине  у  складу  са  критеријумима  за  
одређивањс  могућих  зкачајних  угицаја  на  животиу  средину, узимајући  у  обзир  планиране  
намене  објеката  и  намену  површина  на  овом  подручју. 

Лланом  детањне  регулације  државнот  пуга  ГБ-12 од  ггетње  ,,Каћ  До  границе  КО  Каћ  
биће  обухваћен  део  државног  пута  ГБ-12 од  петње  ,,Каћ  до  траиице  КО  Каћ  које  се  
налази  у  Катастарској  оnштuни  Каћ, површин  приближно  28,б7ћа  Подручје  које  ће  бити  
обухваћено  плавом, у  највећем, делу  је  већ  постојећи  државии  пут  ІБ-12 ,,Суботица  - 
Сомбор  - Оџаци  - Бачка  Лаланка  - Нови  Сад  - Зрењанин  - Жнтиште  - Нова  Прња  - 
државна  граница  са  Румуииј  ом  (гракични  предаз  Српска  јlрња), Док  је  остали  део  
поњопривредно  земњиште  које  ће  бити  пренамењено  за  потребе  реализације  планираног  
путнот  појаса, тј . планиране  регулације  ДГІ  12. 

Просторним  лланом  и  Ллансм  генералне  регулацијсутврђено  је  да  је  за  нове  пугне  
правце  државнuх  путева  1 и  П  реда  потребна  израда  плаиова  деТаЈвне  ретулацнје  као  
основа  за  дању  реализацију, чему  претходи  израда  идејног  пројекта. 

Већи  део  nростора  који  ће  бити  обухваћен  плаком  трснутно  се  користн  као  већ  
постојћи  ДГј  12 и  као  поњопривредно  земзвиште  Поред  поњопривредног  земњипіта, у  
обухвату  ће  бити  и  постој  ећи  атарски  путеви  као  и  мелиорациони  канали. 

Постојећи  ДГЈ  12 је  двотрачни  пут  којн  се  налази  на  плитком  насилу  и  састоји  се  од  
коловоза  шнрине  8м. Он  представва  зnачајан  сегмент  путче  мреже  Релублихе  Србије  
: који  повезујеВојводину  са  Хрватском  и  Румунјом  као  и  са  државним  пугевима  ІБ-1З  и  
ІБ-18.. . . 

У  односу  на  Град  Нови  Сад, овај  корндор  ће  предстаањати  значајан  уводно-изводнu 
правац  којим  ће  се, поред  интензивног  транзитног  и  теретног  .саобраћаја, одвијати  и  
локални  саобраћај  за  прнградско  насење  Каћ. 
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Цил  донопіења  плана  је  утврђ-ивање  правила  уређења  и  грађења  у  скла. са  
правилима  усмеравајућет  крактера. Кроз  израду  плаиа  ће  се  сагледати  просторил  и  
саобраћајни  аспекти  за  дефинисане  једне  модерне  саобраћајнице  која  треба  да  омогући  
ефикасно  и  безбсдuо  одвијање  сасібраћаја, усхлађено  са  потребаа  корисника  пута . 

На  основу  анализе, идеитификације  и  еколошке  валоризације  обухваћеног  простора, 
угврдиће  се  постојећи  и  могући  утицаји  релевантии  за  квалитет  животае  средиие. 

У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  ллана  на  животну  средииу  разматраће  се  
следећа  питања  везана  за  заіптиту  животне  среднне; 

-значај  плаиа  за  запітиту  животне  средине  и  одрживи  развој ; 
-основни  проблеми  заштите  животне  средине  на  простору  плана, и  моrуhиости  

утицаја  ллана  на  делове  жuвотне  средине , природноги  урбаног  окружења; 
-стіен  угицаја  плана  на  друге  плаиове  на  разлнчтнм  хијеархијскин  нивоима . 

4. извештај  о  стратешкој  процени  угицаја  плана  на  животну  средину  садржаће  следеће: 
-полазне  оснсве  стратешке  процене  у  оквиру  хојих  ће  се  угврднти  постојеће  стање  
квалитета  чинилаца  животне  средиие; 
-опште  и  посебне  ци.зЂеве  стратешке  процене  и  избориндикатора ; 
-процену  могућих  утицаја  са  описом  мера  предвиђених  за  смањсње  негативних  

угицаја; 
-смерннце  за  израду  процена  утицаја  пројеката  на  животну  средину; 
-програм  праћења  стања  животне  средиие  у  току  спровођења  плаиа; 
-приказ  начина  одлучивања  и  начииа  на  који  су  питања  животне  среднне  укјучена  

у  плаи, опис  разлога  одлучујућих  за  предложени  садржај  плана  са  асгfекта  разматраиих  
варнјаитвих  решења; 

-закзвучке  до  којuх  се  допiло  токоМ  израде  извештаја  о  стратепiкој  процени . 

5. извеп.хтај  о  стратешкој  процени  израдиће  Јавно  предузеhе  Ііурбаuизаuff  3авод  за  
урбанизам  Нови  Сад, које  ће  дефннисати  методологију  и  састав  стручнот  тима  за  израду  
извепітај  а  о  стратепЈхој  процени . 

Носнлац  израде  извештаја  о  стратешкој  лроцени  дужан  је  да  исти  изради  у  року  
од  60 дана  оддана  доношења  овог  реіпења. 

6. У  току  израде  извемтаја  о  стратешиој  процени  прибавиће  се  цодаци, мишења  и  
изврјпиће  се  конултације  са  свим  надлежзим  и  заинтересовавим  органима  и  
организацијама , којн  раполажу  подацима  или  имају  неки  интерес  који  се  односи  на  
заштиту  животне  средиие. 

Извегптај  о  стратешкој  лроцени  утицаја  на  животну  средину  биће  изложен  на  
јавни  увид  заједно  са  Нацртом  плаиа. 

7. Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Но - 

7е  
1 2 Сk . 

пвіикл  срвизл . / чЕЈіни  
АУТоНомвАпокРАлшАвОЈвО )Iин4 (/- хајловић  
ГРАДНОВИСАД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАЕHЗАМ  • :;-: 
ИГРАЂЕВuuСКЕПОСЛОВЕ \iZл  
Ерој  : У-35-12Ј19

. \ 
дана : 1g.01.2о19 годиие  ... . 

НОВИСАД  
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