
На  основу  члана  46. став  1. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10—УС, 24/11, 121/12, 42/1З—УС, 
50/13—УС, 98113-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члаиа  24. тачка  б. Статута  Града  Новог  
Сада  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  XLVIІІ  седници  од  25. марта  2019. године, доноси  

одлуКУ  
о  изрди  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦHЈЕ  
РАДНЕ  ЗОНЕ  У  БЛОКУ  БРОЈ  91 У  КАЋУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  дета.уњне  регуладије  радне  зоне  у  блоку  
број  91 y Kahy (y дањем  тексту: план). 

Члан 2. 

плаиом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  огпптини  Каћ, 
унугар  описаие  оквирне  граuице. 

3а  почетну  тачку  описа  оквирне  граиице  плаиа  утврђена  је  тачка  на  тромеђи  
парцела  бр. 1298, 1304/55 и  3494/2 (државни  nут). Од  ове  тачке  у  nравцу  југоистока  
граница  прати  источну  границу  парцеле  број  3494/2 (државни  пут) до  nресека  са  
источном  регулационом  линијом  nnauupaue улице, односно  до  граиице  грађевинског  
подручја. дајње, граuица  скреће  ка  југозаладу  и  северозаладу , прати  rраuицу  
грађевинског  подручја  до  тромеђе  парцела  бр. 3390, 6479 (канал) и  3368 (nут), затим  
скреће  ка  северу, прати  заnадн  границу  nарцее  број  3368 (пут) и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр. 3369, 3368 (пут) и  3493/1 (Улица  крања  Петра  І). од  ове  тачке  граuица  
пресеца  парцелу  број  3493/1 (Улица  крања  Петра  I) и  долази  до  тромеђе  nарцела  бр. 1298, 
3493/1 (Улица  крања  Петра  I) и  3494/2 (државни  пуг), затим  прати  источну  граuицу  
nарцеле  број  1298 и  долази  до  тачке  која  је  утврђеuа  за  почетну  тачку  описа  оквирне  
границе  плаuа. 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  4 ha. 

Члан  З. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваhеног  простора  дефинисани  су  
Плаиом  генералне  регулације  насењеног  места  Каћ  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  23/13) (у  дањем  тексту: Гјлан  генералне  регуладије), којим  је  обухваћени  простор  
намењен  за  привредне  делатности  без  стаuовања  и  јавну  саобраћајну  поврrnину. 

Члан  4. 

Цињ  доношења  nлаuаје  утврђивање  правила  уређења  и  правила  грађења, у  складу  
са  правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Планом  генералне  регуладије . 
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Члан  5. 

Концептуални  окВир  планирања  одређен  је  Планом  гснералне  рсгулације . 

Члан  б. 

Рок  за  изралу  плаваје  Три  месеца  од  даиа  ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земњишта. 

Члан  8. 

План  ће  израдити  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  је  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плаиадетауњне  регуладије  радне  зоне  у  блоку  број  91 y Kahy ua животну  средину, 

и  графички  приказ  обухвата  плаuског  подручја. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке,  излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  просторног  развоја  обухваћеног  подручја, у  
приземњу  пословве  зграде  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбаuизам  Нови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Каћ , Каћ, Улица  крања  Петра  І  број  2, и  
путем  интернет  страuе  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  надрта  плаuа  детањне  регуладuје  радне  зоне  у  
блоку  број  9 1 у  Каhу, у  приземњу  пословне  зграде  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  З, у  просторијама  Месне  заједuице  ,,Kah, Kah, Улица  
крања  Петра  ј  број  2. 

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  новИ  САд  
СКУПШТHHА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-792/201 8-1 
25. март  2019. године  
НОВИ  САД  
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91) БРОЈ  БЛОКА  

___ ГРАНИЦА  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  НАСЕЊЕНОГ  МЕСГА  

Р-1 :2500 
и  • и  ГРАНИЦАОБУХВАТАплАНА  

* Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам  & 
Нови  Сад, Булевар  цара  Лаара  ЗЈІІІ  

ПЛАН  ДЕТАЛDНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
РАДНЕ  ЗОНЕ  У  БЛОКУ  БРОЈ  91 У  КАЋУ  

ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  



Градска  уврава  за  урбадизам  и  грађвиЈwке  послое, на  основу  члана  9. став  3, 
Закона  о  стратепхкој  гіроцеви  утицаја  на  жквотиу  средииу  ( Службевu гласник  РС1 , бр. 
135/04 и  88/10), a no прибавзbеном  Миптзbењу  Градскс  угіраве  за  заштиту  животве  
средине, број  УІ-501-112018-247 од 2l.11.201Ѕ. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  ВЕЛРИСТУпАЊУ  изРАди  CTPATEUіKE ПРОЦЕНI? ТГИЦАЈА  ПЛАЛА  
ДЕТАЈБИЕ  РЕГУЛАДЛЈЕ  РАДВЕ  ЗОиЕ  У  БЛОКУ  ВГОЈ  91 У  КАћУ  НА  

• животат  сРинy 

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  ухкдаја  плана  д&галне  регулацнје  
радне  зоне  у  блоку  број  91 у  Каћу  на  животну  средику, којом  ће  бwги  обухваћен  
простор  у  гранидама  одређенвu  одхуком  о  израдн  плава  детане  регулације  радне  
зоне  у  бпоку  број  91 у  Каћу. 

Образло wење  

Захоном  о  стратегпкој  процеви  ухицаја  ца  животву  средину  ССлужбеди  гласвик  
Републике  Србије  бр.  135/04 и  88/10) прописаио  је  да  се  стратеппа  процена  вртли  за  
плаиове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбаиистичког  пдаинрања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  оргак  надзіежаи  за  прімрему  плака, 
по  претходио  лрибавЈЂеном  миптвењу  органа  надлежвог  за  послове  заІлтите  жнвотве  
средине  и  другuк  заинтересовадих  оргака  и  организаццј  а. Одлука  о  изради  стратепхке  
процене  угицаја  на  жввотну  средиву  је  саставни  део  одле  о  нзради  плана  и  
објавјЂује  се. 

Законом  о  ллакирању  и  изградњи  ( Службеви  гласник  РСјІ, бр. 72/09, 81Ј09 - 
исправка, 64/10 —УС  24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 —УС, 98/13 —УС, 132/14, 145/14 
и  83/18), у  члаву  46. ст. б. rіponucauoje даноснлад  израде  пдана, пре  доношења  одлуке  
о  изради  плакског •  документа , оД  надлежког  ортна  за  послове  зашппе  животке  
средине  прибавЈLа  мвпиење  о  потреби  израде  стратешк  процсне  утидаја  на  животну  
средииу. 

Овим  планом  обухватиће  се  део  шире  радне  зоне, а  који  је  планиран  као  
једниствеии  блок  91 на  крајњем  источном  делу  карактеристичве  урбаичстичк  целике  
број  2 - окружење  цектра  јужко  од  државног  пуга  пА429. Северно  од  блока  број  91 
простире  се  целнна  број  6 - Сувчави  брег  (стамбена  зона  у  кастајању, заједво  са  
мавастиром  и  делом  радне  зоне), која  садржи  планираие  улице  са  три  раскрсuuце  на  
делу  државног  пуга  ПА-129 који  ће  се  обухватнти  овим  пданом  

Обавеза  израде  ллана  дсТаЈиіе  ретулације  у  грађевинском  подручју  насеЈЂеног  
места  односи  се  на  графнчки  дефикнсану  површину  целог  бnока  број  91 вамењеног  за  
радну  зову. 

Ганом  генералне  ретулације  насел,еног  места  Каћ  ( Службени  лист  Града  Ноог  
садаІІ  број  23/13) обухваћенн  простор  намењен  је  за  лривредие  делатноств  без  
становања  ијавну  саобраћајну  поврпіиву . 
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Циј  израде  плала  је  утрђивање  правнла  уређеа  и  правнла  грађења  у  

складу  са  правилима  усмсравајућег  каракгсра  која  су  дата  Плаuом  тенералне  
регулатџіје. 

Предметни  простор  је  намењен  лривредннм  делатностИма  у  граевинском  
подручју  у  бдоку  број  91 на  делу  урбаиистичке  целине  број  2 у  насањеном  месту  КаћУ  
највећој  мсри  ће  се  намекити  пословању  у  радним  зонама, које  лодразумева  области  
секувдарних  и  терцијарних  делатности, односно  делатности  из  области  индустрије, 
грађевинарства  и  прозводног  занатства, али  и  садржаје  из  области  трговние, туризма  и  
угостителства, услужног  заиатства,. фиканснјских, техничхих  и  посдовних  усдуга, 
саобраћаја  н  комуналлих  делатности. 

С  обзиром  да  је  Одлуком  о  одређивању  врсте  плавских  докумсната  за  које  се  
нзрађује  стратешка  процсна  угицаја  да  жuвотву  средину  (іІСлужбеки  лнст  Град  Новот  
садаІІ  број  4ХЈ09) угвђено  да  сс  за  планове  дсталне  регуладије  којима  суобухваћени  
лростори  радu зона, израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину, а  даје  
у  складу  са  критеријумима  из  члаиа  6. закон  о  стратешкој  процеuu утицаја  на  животлу  
средину  оцењено  да  нс  постоји  мотућност  значајнијет  угнцаја  на  животлу  средиву  и  да  
је  рађена  стратешка  процена  угицаја  за  Ллан  генералве  регуладије  нассзњеног  места  
Каћ, доноси  се  решење  о  неприступању  нзради  стратептке  лроцене  угицаја  плаиа  
деталне  рсгулациј  с  раднс  зоне  у  блоку  број  9 1 у  Каћу  наживотну  средииу  

3ависно  од  намене  и  усзтова  за  изградњу, за  пројекте  којн  буду  реализовани  на  
освову  одлуке  о  изрди  пдана  детањне  ретулациј  е  радне  зоне  у  бдоку  број  9 1 у  Каћу, 
услови  запттите  жнвотве  срсдЕе, односно  потрсба  покреања  постутпса  лроцене  
утицаја  на  животву  средину,  биће  утврђени  у  складу  са  3ако tом  о. гіроцени  утицаја  на  
животну  среднну  ( Службекн  гласннк  РС , бр. 13 5/04 и  З  6/09) и  Урдбом  о  утврђивању  
Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  nроцена  угидаја  и  Листе  лројеката  за  које  се  може  
захтеватн  процена  угицаја  на  животну  средину  ( Службели  гласвик  PC І,  број  1 14/08). 

На  основу  свсга  наведеног  одлучено  јс  као  у  диспозитиву. 

.ј  і:uі  

јловић  
РЕПУВЛиКА  СРБИЈА  
АУТОИОМHА  ПОКРАЗККА  ВОЗВО  
ГРАд  нови  САД  
ІТАДСКА  УТГРАВА  ЗА  УРЕАЛ3АМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-792/18 
дана: 26.11.2018. године  
НОВИСАД  
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