
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), поводоМ  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плаиа  генералне  регулације  насел,еног  места  Каћ  (локалитети  уз  државни  пут  ІБ-21 и  
др.), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плава  генералне  
регулације  насењеног  места  Каћ  (локалитети  уз  Др?кавни  пут  јБ-21 и  др.) пре  излагања  
на  јавни  увид  са  7. седнице  од  10. августа  20 1 8. године, Извештај  о  обавњеном  јавном  
увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  населеног  
места  Каћ  (локалитети  уз  Државни  пут  ІБ-21 и  др.)  са  29. (јавне) седнице  Комисије  за  
планове, од  17. јануара  2019. године, Закњучак  Комисије  са  36. седнице  одржане  7. 
марта  2019. и  Закњучак  Комисије  са  39. седнице  одржаве  27. марта  2019. године. 

2. Закњучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  
и  грађевинске  послове . 

РЕПУБ.HИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-596/201 8-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САд  



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 и  83/18) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  
сада  на  XLІX седници  од  10. маја  20 19. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЈЂЕНОГ  МЕСТА  КАЋ  

(локалитсти  уз  државни  пут  ІБ-21 и  др.) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регулације  населеног  места  Каћ  (локалитети  уз  државни  пут  јБ-21 и  др.) (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  21/18), мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА  КАЋ  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  23/1 3) (у  да.њем  тексту : Плаи), у  делу  граГјевинског  подручја  Плана  на  три  
локалитета , у  Катастарској  општини  Каh, унутар  описане  границе: 

- локалитет  1, површине  1 6,54ћа, унутар  границе  од  преломне  тачке  на  граници  
парцела  бр. 4741/1 и  6514. Од  ове  тачке  у  правцу  југоистока  rраница  прати  јужну  
границу  парцеле  број  6514 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  6514, 4742/3 и  4742/2, затим  
скреће  ка  североистоку  и  долази  до  преломне  тачке  на  rраuици  грађевинског  подручја  
насења  Каћ. да.ње, граница  скреће  ка  југоистоку , прати  границу  грађевинског  подручја  
насења  Каћ  до  пресека  са  северном  планираном  регулационом  линијом  државног  пута  
ДП  129, коју  прати  до  пресека  са  управним  правцем  повученим  из  тромеђе  парцела  бр. 
3493/2, 4800 и  2469/4. Од  ове  тачке  rраница  скреће  ка  југу, прати  претходно  описан  
правац, долази  до  тромеђе  парцела  бр. 3493/2, 4800 и  2469/4, затим  скреће  ка  западу, 
прати  јужну  границу  парцеле  број  3493/2, скреће  ка  југу  прати  источну  границу  
парцеле  број  6704/3, до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  rранице  парцеле  број  
4743/3. да.ње, граница  скреће  ка  западу, прати  преіходно  описан  правац, затим  јужну  
границу  парцеле  број  4743/3 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  западне  
регулационе  линије  планиране  улице, затим  скреће  ка  северу  и  југу, редом  прати  
источну  регулациону  линиј  у  планираног  државног  пута  јБ-2 1, источну  планирану  
регулациону  линију  канала, пресеца  парцеле  бр. 6703(пут) и  4794(канал) и  долази  до  
преломне  тачке  на  rраници  парцела  бр.  4794(канал) и  4792/1. Од  ове  тачке  граница  
прати  источну  и  јужну  границу  парцеле  број  4794(канал) и  4792/1, пресеца  парцелу  
број  6707(пут) и  наставња  да  прати  источну  регулациону  линију  планираног  државног  
nута  ІБ-21, затим  пресеца  парцеле  бр. 4797, 4796, 6418/2, 6712(пут), скреће  ка  
југозападу , прати  јужну  границу  парцеле  број  6712(пут) и  долази  до  тромеђе  парцела  
бр. 5345, 6712(пут) и  6713(пут). да.ње, граница  пресеца  парцеле  бр. 6713(пут), 
6463(канал  К-600), 6726(пут), 6729(пут) и  долази  до  пресека  границе  парцела  бр. 
6729(пут) и  6517 и  јужне  планиране  регулационе  пута, затим  скреће  ка  северу , прати  



западну  регулациону  линију  планираног  државног  пута  јБ-2 ј ,  пресеца  парцеле  бр. 
4794(канал) и  6703(пут), прати  западну  регулациону  линију  планираног  државног  пута  
ІБ-21 до  пресека  са  продуженим  правцем  источне  границе  парцеле  број  4762. Од  ове  
тачке  граница  прати  претходно  описан  правац  и  источну  границу  парцеле  број  4762, 

затим  јужну  границу  парцеле  број  6685(пут) до  пресека  са  управним  правцем  
повученим  из  пресека  северне  границе  парцеле  број  6686(пут) и  западне  плаииране  
регулационе  линије  петње  ,,Каћ , затим  прати  западну  планирану  регулациону  линију  
петње  Kah u долази  до  почетне  тачке  описа; 

- локалитет  2, поврмине  О,22ћа, унутар  границе  од  почетне  тачке  на  пресеку  
јужне  rранице  парцеле  број  6512 (државни  пут  ДП  129) и  источне  плаииране  
регулационе  линије  продужене  режијске  саобраћајнице . Од  ове  тачке  у  правцу  југа  
rраница  прати источну  планирану  регулациону  линију  продужене  режијске  
саобраћајнице , затим  скреће  ка  западу, прати  јужну  регулациону  линију  продужене  
режијске  саобраћајнице  и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  осовине. дање, 
граница  скреће  ка  северозападу , прати  осовину  режијске  саобраћајнице  до  осовинске  
тачке  број  424, затим  у  правцу  севера  управним  правцем  долази  до  јужне  границе  
парцеле  број  6512 (државни  пут  ДП  129). Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  истоку, прати  
јужну  границу  парцеле  број  6512 (државни  пут  ДП  129) и  и  долази  до  почетне  тачке  
описа; 

- локалитет  3, површине  2821 м2, цела  парцела  број  2856. 
Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  17,04 ћа. 

Члан 2. 

У  Плану  одењак  ,,7.О. КОНЦЕПТ  ПРОСТОРНОГ  УРЕЋЕЊА  СА  
ПРЕТЕЖНОМ  НАМЕНОМ  ЗЕМЈБИШТА  И  БИЛАНСИМА  пододењак  ,,7.1. 
Атар  став  8. број : Н620,ОО  ћа  замењује  се  бројем: 617,72 ћа . 

У  ставу  9. реченица  прва  мења  се  и  гласи: 
За  nочетну  тачку  описа  границе  грађевинског  подручја  насењеног  места  

утврђена  је  дета.њна  тачка  број  1 којаје  дефинисана  координатама .. 
Реченица  друга  бриіне  се. 
досадіпња  реченица  трећа  која  постаје  реченица  друга  мења  се  и  гласи: 
дање, граница  скреће  ка  истоку, прати  продужени  правац  северне  границе  

парцеле  број  422 и  северну  rраницу  парцеле  број  422 до  пресека  са  правцем  који  је  
паралелан  са  западном  регулационом  линијом  плаuиране  саобраћајнице  на  растојању  
од  50 м. 1. 

досадапјње  реченице  четврта  до  30. постају  реченице  трећа  до  29. 
досадашња  реченица  31. која  постаје  реченица  30. мења  се  и  гласи : 
Од  ове  тачке  rраница  скреће  у  правцу  југозапада , прати  јужну  границу  парцеле  

број  65 18/2 и  долази  до  тачке  број  46, која  је  дефинисана  координатама , затим  скреће  у  
правцу  севера, преко  дета.њних  тачака  од  (46 до  50), прати  јужну  и  источну  границу  
парцеле  број  4794 до  њене  преломне  тачке, пресеца  парцеле  бр. 4794 и  6703(пут), а  
затим  прати  источну  планирану  регулациону  линију  државног  пута  јБ-2 ј  до  детањне  
тачкеброј  51.tt 

После  реченице  30. додаје  се  нова  реченица  која  гласи : 
да.ње, граница  прати  јужну  регулациону  линију  државног  пута  IБ-21 и  долази  

до  тромеђе  парцела  бр. 4800, 2469/4 и  3493/2(ііут), затим  управним  правцем  пресеца  
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парцелу  3493/2(пут), и  долази  до  северне  регулационе  линије  државног  пута  јБ-21, коју  
прати  у  правцу  запада  до  деталне  тачке  број  52. 

досадашња  реченица  З  1. која  постаје  реченица  32. мења  се  и  гласи : 
Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  северу  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  

грађевинског  подручја  насењеног  места. 
У  ставу  10. број : ЗО,lЅ  ћа  замењује  се  бројем: 25,48 ћа . 
У  одењку  9. коРиДоРи  и  КАПАЦИТЕТИ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

пододењак  9.2. Водна  инфраструктура  у  делу  Одвођење  отпадних  и  
атмосферских  вода  после  става  12. додају  се  два  нова  става  који  гласе : 

дуж  трасе  државног  пута  јБ  2 1, омогућава  се  зацевњење  дела  постојећег  
мелиорационог  канала  К  613, који  се  укршта  са  трасом  планираног  пута  и  
бициклистичким  стазама. Планирано  зацевњење  не  сме  да  наруши  постојећи  
протицајни  профил  канала. Уз  зацевњени  део  канала  К  613, предвиђа  се  заштитини  
појас  ширине  5 м, обострано , мерено  од  осовине  цевовода. 3ападни  део  канал , уз  
границу  плана, задржаће  се  као  отворени  канал, са  заштитним  појасом  ширине  10 м, 
мерено  од  горње  ивице  канала. Сви  радови  у  зони  канала  К  613 морају  бити  у  складу  са  
водним  условима, који  су  саставни  део  овог  плана  и  дати  су  у  поднаслову  Водни  
услови . 

Ревизионе  шахтове, зацевњеног  мелиорационог  канала, поставњати  ван  насипа  
nута  и  планираних  бициклистичких  стаза. 

досадапјњи  ст. 13. до  16. постају  ст. 15. до  18. 
У  одењку  15.0. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  У  

ГРАЋЕВИНСКОМ  ПОДРУЧЈУ  НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА  ЗА  КОЈЕ  ЈЕ  ОСНОВ  
ОВАЈ  ПЛАН  пододењак  15.1. Стаiiовање  подтачка  15.1.1. Породично  
становање  део  Услови  за  формирање  грађевинеких  парцејiа  су: после  тачке  5) 
додаје  се  тачка  6) која  гласи: 

,,6) за  парцелу  број  2856 у  блоку  број  57, дозвоњена  је  препарцелација  и  
формирање  две  грађевинске  парцеле  са  уличним  фронтом  од  око  20 м. 

У  одењку  17.ДРУГИ  ЕЛЕМЕНТИ  ЗНАЧАЈНИ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  
ПЛАНА  пододењак  177 Услови  за  прикњучење  на  канализациону  мрежу  после  
става  5. додаје  се  део  Водни  услови  који  гласи: 

Водни  услови  

За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  
канала, уважити  следеће : 

- дуж  обала  мелиорационик  канала  мора  се  обезбедити  стално  проходна  и  
стабилна  радно-инспекциона  стаза  ширине  минимум  5,0 м  (у  
ванграђевинском  рејону  10,0 м) за  пролаз  и  рад  меканизације  која  одржава  
канал. У  овом  појасу  не  могу  се  градити  никакви  објекти, поставњати  ограде, 
деnоновати  материјал , садити  дрвеће  и  сл. 

- У  случају  да  се  планира  поставњање  подземне  инфраструктуре  у  близини  
канала, поставњање  инсталација  планирати  изван  експропријационог  појаса  
канала  односно  изван  заштитног  појаса  канала. Подземна  инфраструктура  
мора  бити  укоnана  минимум  l,о  м  испод  нивоа  терена  и  мора  подносити  
оптерећења  тешке  грађевинске  механизације  којом  се  одржава  канал , а  
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саобраћа  приобалним  делом. Евентуална  укрштања  инсталација  са  каналом  
планирати  под  углом  од  90°. 

- За  лоцирање  објеката  у  зони  канала, услов  је  да  се  у  појасу  гвирине  мин . 5,0 м  
у  грађевинском  реону  (10,0 м  у  ванграђавинском  реону) од  ивице  обале  
канала, не  могу  градити  никакви  надземни  објекти . Планирани  објекти  ни  иа  
који  начин  не  смеју  да  умање  сигурност  и  услове  одржавања  постојећих  
канала. 

- Саобраћајне  површине  планирати  изван  зоне  екпропријације  канала. Уколико  
је  потребна  саобраћајна  комуникација -повезивање , леве  и  десне  обале  
канала, исту  је  могуће  планирати  уз  изградњу  пропуста-мостова. Пројектним  
решењем  пропуста-моста  мора  се  обезбедити  статичка  стабилност  истог  и  
потребан  протицај  у  профилу  пропуста-моста  у  свим  условима  рада  система  
(цевасти  пропуст  минималног  пречника  О  1000 мм  или  адекватног  светлог  
отвора). Конструкцију  и  распон  пропуста-моста  прилагодити  условима  на  
терену  и  очекиваном  собраћајном  оптерећењу . 

- У  каuале, на  подручју  обухваћеног  планом, могу  се  упуштати  атмосферске  и  
друге  пречишћене  воде  уз  услов  да  се  претходно  изврши  анализа  да  ли  и  под  
којим  условима  постојећи  канаnи  могу  да  приме  додатну  количину  
атмосферских  вода, а  да  не  дође  до  преливања  из  канаnа  по  околном  терену. 
Не  сме  да  се  наруши  пројектован  водни  режим  мелиорационих  каnала  за  
одводњавање . 

- На  месту  улива  атмосферских  вода  у  канал  предвидети  уливне  грађевине  које  
својим  габаритом  не  залазе  у  протицајни  профил  канала  и  не  нарушавају  
стабилност  обале! Испред  улива  атмосферских  вода  у  канал, предвидети  
изградњу  таложника  и  решетки  ради  отклањања  нечистоћа. 

- У  реку  Дунав, мелиорационе  канаnе  и  друге  отворене  канале, забрањено  је  
испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  
отпадних  вода  које  по  Уредби  о  класификацији  (,,Службени  гласник  СРС , бр.  5/68) 
омогућавају  одржавање  11 класе  вода  у  реципијенту  и  које  по  Уредби  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службени  гласник  РС  бр. 67/11, 48/12 и  1/16), задовоњавају  прописане  
вредности . Концентрације  штетних  и  опасних  материја  у  ефлуенту  морају  бити  у  
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службени . гласник  РС!!, бр. 24/14), односно  Правилником  о  оnасним  
материјама  у  водама  (,,Службени . гласник  СРС , бр.  З  1/82). 

- Намена  водног  земњишта  које  је  у  јавној  својини  Републије  Србије, не  може  се  
мењати  без  сагласности  Јавног  водопривредног  предузећа  !!воде  Војводине  Нови  Сад. 

- Законом  о  водама  дефинисано  је  да  је  водно  земњиште  текуће  воде  корито  за  
велику  воду  и  приобално  земњиште  (члан  .), а  да  је  приобално  земл,иште  
појас  земњишта  непосредно  уз  корито  за  велику  воду  водотока  који  служи  
одржавању  заштитних  објеката  и  корита  за  велику  воду  и  обавњању  других  
активности  које  се  односе  на  управњање  водама  (члан  9.). Такође. под  
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управлањем  водНиМ  земњиштем  у  јавној  својини  (члан  9а.) сматра  се  
одржавање  водног  землишта  потребног  за  редовІ-Іу  употребу  водних  објеката  у  
јавној  својини, одређивање  начина  коришћења  водног  земњишта  и  коришћење  водног  
земњишта . 

- Сходно  наведеном , ради  очувања  и  одржавања  водних  тела  површинских  и  
подземних  вода  и  заііiтитних  и  других  водних  објеката, спречавање  погоршања  
водног  режима, обезбеђења  пролаза  великих  вода  и  спровођења  одбрана  од  
поплава, као  и  запітите  животне  средине, при  изради  предметног  плана  треба  
имати  у  виду  одређене  забране  и  ограничења  из  3акона  о  водама  (члан  133.), 

као  што  су: 

- на  насипима  и  другим  водним  објектима  забрањено  је  копати  и  одлагати  
материјал, nрелазити  и  возити  моторно  возило, осим  на  местима  на  којима  је  
то  дозвоњено  и  обавњати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  стабилност  
водних  објеката, 

- на  водном  земњиіпту  забрањено  је  градити  објекте  којима  се  смањује  
пропусна  моћ  корита, забрањено  је  одлагати  чврсти  отпад  и  опасан  и  штетан  
материјал , складиштити  дрво  и  други  чврст  материјал  на  начин  којим  се  
ремете  услови  проласка  великих  вода, мењати  или  пресецати  токове  подземних  вода  
односно  искоришћавати  те  воде  у  обиму  којим  се  угрожава  снабдевање  питком  или  
ехнолоіпком  водом, угрожавају  минерална  и  термална  изворишта, стабилноспла  и  
објеката, мењати  правац  и  јачину  тока  површинске  воде  који  природно  гіротиче  или  
отиче  са  водног  земњишта  које  је  у  приватној  својини, градити  објекте, садити  дрвеће, 

ораги  и  копати  земњу, и  обавњати  друге  радње  којима  коима  се  ремети  функција  или  
угрожава  стабилност  мелиорационих  канала  за  одводњавање  и  у  обостраном  појасу  
ширине  од  најмање  5 м  од  тих  калала  nредузимати  радње  којима  се  омета  редовно  
одржавање  ових  канала, вршити, без  одговарајућих  водних  аката, ингервенције  у  
кориту  (осигурање  обала, преграђивање  корита, проширење  и  продубњивање  корита  и  
друго), 

изводити  друге  радове  који  бн  могли  да  угрозе  стабилност  н  отежају  
одржавање  регулацноинх , заштитних  и  других  водних  објеката . 

-Такође, при  изради  nредметног  плана, треба  имати  у  виду  да  је  власник, 

односно  корисник  водног  земњишта  или  водног  објекта  (члан  1 34.) дужан  да: 

- допусти  пролаз  преко  земњишта  лицима  који  су  овлашћени  да  премеравају , 

снимају, пројектују  и  обележавају  земњиште  или  воде  за  потребе  изградње , 

санације  или  реконструкције  водних  објеката, лицима  која  врше  
инспекцијски  надзор, као  и  лицима  која  изводе  радове  на  изградњи , санацији , 

реконструкцији  и  одржавању  тих  објеката, 
- омогући  коришћење  одговарајућег  материјала  са  свог  земњишта, као  и  

пролаз  лица  и  механизације , ради  спровођења  одбране  од  поплава, 

допусти  слободно  отицање  воде  која  дојіази  са  узводних  земњишта , без  
промег-іа  nравца  и  брзине  воде, 
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- омогући  привремено  депоновање  материјала  извађеног  из  водотока, језера  
или  акумулацијаради  извршења  радова  и  његово  транспортовање  преко  тог  
земњишта. 

- 3а  све  планиране  активности  које  ће  се  обавњати  у  оквиру  предметне  локације, 

мора  се  предвидети  адекватно  техничко  решење, у  цињу  спречавања  загађења  
површинских  и  подземних  вода, као  и  промене  постојећег  режима  воде.І . 

Члан  З. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације АЗ  

2. Начин  спровођења  Плана  - локалитет  1 1:2500 

З. Начин  спровођења  Плана  - локалитет  2 1: 1000 

4. Начин  спровођења  Плана  - локалитет  З 1 : 1000 

5. План  намене  земњишта, саобраћаја, нивелације  и  регулације  
- локалитет  1  1:2500 

6. План  намене  земњишта, саобраћаја , нивелације  и  регулације  
- локалитет 2 1:1000 

7. План  површинајавне  намене-локалитет  1 1:2500 

8. План  површина  јавне  намене-локалитет  2 1 : 1000 

9. План  водне  инфраструктуре -локалитет  1 1 :2500 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Каћ  
(локалитети  уз  државни  пут  ІБ-21 и  др.), садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  
,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  nримерка, 
које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригипала  чува  се  у  Скупнітини  Града  Новог  
Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  nредузећу  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 
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Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насееног  места  Каћ  
(локалитети  уз  државни  пут  ІБ-21 и  др.), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  
Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењаиина  2, и  пугем  интернет  стране  
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-596/201 8-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  
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(локалитети  уз  државни  гіут  јБ-21 И  др.) 

НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  ПЛАНА  - ЛОКАЈІИТЕТ  3 

( \ -
/ 

2854/2 / /2872 
\

_\

.

4

$ 

 

L 

:
4/ /

/ 

-

.

-

7i) 2 

(
/

8ГУ  2 

АGУ  

4
\ 

.: 
пРосТоР  ЗА  КОЈИ  ЈЕ  ОСНОБ  ЗА  РЕРЈІИЗАЦИЈУ С  

ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

РЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈА  пО  ПОСТОЈЕЋОЈ  
ГРАНИЦИ  ПАРЦЕЛЕ  

- - - - - ПЛАНИРАНА  РЕГУЛАЦИОНА  ЛИНИЈА  

• . и  і ГРАНИЦАОБУХВАТАПЛАНА  

ЛРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ  ГРАдАнОВОГСАдА  
ЗДРАВКО  ЈЕП 1ЈИТТ  

p-іі000 
ји  

Јавно  гјредузеће 3авод  за  урбанизам  
Нови  Сад. Булевар Лазара  ЗјјјІ  цара  

НАЗИа  ПЛАЈА  
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јІЛАНА  - ЛОКАЛИТЕТ  

ОВРАЂИВАЧ  М. ПДУНИЋ , арх.Техн. ГРАД  НОВИ  САД  

ПОМОНИК  
ДИРЕКТОРА  

Г  ЂИЛАС  , дипУТ .ИНЖаРх. 
БРОЈ  зАдАт : 

1.3.9/17 

дАТУN: 

03. 2019. 

РА38ЕРА: 

1 : 1000 

БроЈ: 

4 
...... . - 



- 
јЛНТј 4 4ІСћСН Жј  

ІјI WН  О  СТDЈЋЈ  ГРН АРЈА  

- 

иСД : - 
• • ј  ј  

нјАЕl СТА  
• І &ТА W& 

МІЕ  И  ДОІђНЕ  ІЛАНА  ГЕНЕРАЛКЕ  РЕГУлАЦиЈЕ  
- НАСЕЕНОГ  МЕТ  КАћ  

(лІлІн.11 у  Ј *а.иј. ут  јБ-21 ј  л,.) 

. 
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РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
СКУПHПИНА  ГРАДА  НОВОГ  СЛДА  
КОМИСИ.ЈА  ЗА  пЛАНОВЕ  
БрQј: V-35-596/18 
дана: 10.08.201 8. тодине  
нОви  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  контроли  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  
РЕГУЛАЦИ.ЈЕ  НАСЕЈЂЕНОГ  МЕСТА  КАЋ  

(ЛОКАЛИТЕТИУЗДР )КАВНИ  пуТ  ІБ  —21 ИДР.) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  уВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  
насењсног  места  Каћ  (локалитети  уз  Државни  пут  ТБ-21 и  др.) обавена  је  на  7. ссдници  
Комисије  за  планове  одржаној  І  0.08.2018.тодине, са  почетком  у  9,00 часова, у  зтради  
Завнот  nредузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  
великој  сали  на  трсћсм  спрату . 

7. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић, 
Радосав  Шћепановић  и  Антонио  Сандики. 

Седлици  су  приtуствовајіи  и  гјредставници  јп  нУр6ани3аМІ  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  заштиту  животне  средине  и  Градске  уnраве  за  грађевинско  земњиштс  и  
инвестиције. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам 1  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. Да  је  Одјтука  о  изради  измена  и  долуна  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  
Каћ  (локалитети  уз  Државни  пут  јБ-2 І  и  др.) усвојена  на  XXXV сеиици  Скупштине  
Града  Новог  Сада  одржаној  ј 4. маја  2018. тодине  ( Службени  лист  Града  Новот  садаІ• 

број  21/18) са  Репіењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  угицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Каћ  на  животну  
средину. 

2. Да  је  Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералие  регулације  насењеног  
места  Каћ  (локалитети  уз  Државни  nут  ТБ-21 и  др.)  био  на  раномјавном  увиду  у  периоду  
од  12.06.20 18. године  до  26.06.20 18.године. 



Нада  Милић, дипл. инж. арх. 

Председник  Комисије  

ња  дабетић , дипл.инж.арх. 

низам  и  грађевинске  послове  

З. Да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  
насењеног  места  Каћ  (локалитети  уз  Државни  пут  іБ-21 и  др.) припремњен  у  складу  са  
3аl(оноМ  О  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласнж  Републике  Србиј&, бр.  72/09, 
81/09-исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14 и  145/14). 

4. Да  је  Комисија  за  планове  разматрала  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  гјлана  
генералне  ретулације  насењеног  места  Каћ  (локалитети  уз  државни  пут  јЕ-21 и  др.) на  7. 
седници  одржаној  10.08 !20 I 8. године  и  дала  позитивно  мишњење  на  исти, уз  сугестију  да  
је  потребно  навести  тачан  број  Службеног  листа  у  члану  1. текста  нацрта, као  и  да  је  
сатласна  са  сугестијом  обрађивача  плана  да  је  потребно  брисати  реч: ,,подужна  у  тексту  
нацрта  на  стр. З, у  члану  2. у  последњем  ставу. 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  изменама  и  
долунама  Плана  тенералне  регулације  насењеног  места  Каћ  (локалитети  уз  државни  пут  
ЈБ-21 и  др.)  може  се  упутити  у  дали  поступак  доноцтења  одлуке, у  складу  са  чланом  50. 
закона  о  планирању  и  изградњи . 

Овај  извепітај  је  саставни  део  записника  са  7. седнице  Комисије  за  пјіанове. 

Извештај  доставити : 

1. Јп  Урбаиизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  пос.пове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  запзтиту  животне  средине  
5.Архиви  

Секретар  Комисuје  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОFјОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДиHА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТHНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ГјЛАНОВЕ  
Број: V-35-596/I8 
) на: 17.01.2019. године  
НоВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВuдУ  У  НАЦРТ  Од)ГУ1СЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  

ДОHУНАМА  ПЛАЛА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЈјАдHЈЕ  НАСЕЈБЕНОГ  
МЕСТА  КАЋ  (ЛОКАЈШТЕТИ  УЗ  дгжлвпи  HУТ  ІЕ-21 И  дР.) 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  29. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
17.01. 2019. године  у  згради  Скугшпине  Гада  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  рењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  І  слрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађкваа  іілана  о  
сгіроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама. Плана  генералне  регулације  
насел.еног  места  Каћ  (локалитети  уз  државни  пут  IБ-21 и  др.). 

29. седници  присуствовали  су: Радоа  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  и  Зорица  Флорић  Чанадановић  чланови  Комисије  и  
Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плаііа  генералне  регулације  насеЈЂеног  места  Каћ  (локалитети  уз  
државни  пуг  IБ-2 І  и  др.)  усвојена  је  на  ХХХУ  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржавој  
14, маја  2018. године  ( Службени  лнст  Града  Новог  Сада  број  21/1 8) ca Решењем  о  нсприс tуііању  
изради  стратешке  процене  утuцаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  гснралне  регулаце  
насел.енот  места  Каћ  на  Животну  средину. 

Концелтуални  оквир  измена  и  допува  Плана  генералне  регулације  насејЂеног  месга  Каћ  
(локалитети  уз  Државни  пут  јБ-21 и  др.)  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  іісриоду  оД  12.06.2018. 
године  до  2бОб.2018.године. 

Стручну  којпројіу  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Гlлана  генералне  регулације  населеног  
места  Каћ  (локалитети  уз  Државни  пут  ІБ-21 и  др.), Комисија  за  планове  извршила  је  на  7. 
седници  одр)каној  10.08.2018. године  и  том  ііриликом  дала  позитивно  мишл.ење  на  исти. 

Нацрт  одлуке  о  измеі- ама  и  дпунама  Плана  генералне  регулације  насел.еног  места  1(аћ  
(локалитети  уз  државни  пут  јБ-21 и  др.)  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  01.11. до  
30. 1 1.20І  8. године  (чије  је  оглашавање  објавлено  у  листу  іідневникН  од  3 1. опобра  2018. годин ). 
У  токујавног  увида  доставл.енаје  1 (једна) примедба  на  предложено  урбанистичко  решење, і.нтоје  
обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јаввом  увиду. 

Након  спроведеногјавног  увида,  Комисија  за  планове  је  на  29. (јавној ) седиици , одржаној  17.01. 
2019. године  (чије  је  одржавање  објав. ено  у  листу  дневник  од  15.01.2019. године) разматрала  
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Извештај  обрађивача  іјлана  о  спроведсном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералнс  регулације  насел,еног  места  Каћ  (локалитети  уз  Државни  пуг  і 2 и  др.). 

Након  изнотеа  става  обрађивача  no npucnenoj примедби , на  јавној  седници  је  омогућено  
подносиоцу  да  додатно  образложи  своје  примедбе , након  чегаје  закЈЂучеНјавни  Део  седнице . 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавнот  увида  поднета  (једна) 
примедба, којује  достаило  

I. Удружен,е  грађана  Иовосадска  бициклистичка  иницијатива  

Примба  број  1: 
(Подносијтац: Удружење  трађана  Новосадска  бициклистичка  иницијатива) 

У  тментару  се  похваУЂује  nланирано  повезивање  бицикјтистичким  стазама  Каћа  и  Новог  
Сада, ли  се  између  осталог, сутерише  да  се  и  на  улазу  у  Каћ  у  улици  Крала  Гlетра  Г  (ДП  129) 
формирају  обострано  бициклистичке  стазе  у  оквиру  границе  плана, односно  да  се  формира  крак  са т  
прелазом  бициклистичке  стазе  преко  коловоза, іптоје  и  графички  документовано . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложсіће  дато  у  Извеиггају  обрађивача  
спроведеном  јавном  увиду. 

ходн0 члану  50. Закона  о  планирању  и  изtрадњи, Извепп-ај  се  доставја  обрађивачу  плана  
а  надјтежно  поступање. 
[мајући  у  виду  да  је  06. новембра  2018. године  ступио  на  снаіу  Зајсон  о  изенама  и  допунама  
акона  .о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС  број  83/2018) потребно  је  да  
рађивач  плана  Нацрт  одлуке  усклади  са  истим. 

аісон  лоступања  по  овом  Извеаітају , обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
длежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедурудонопіења . 



ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

. Зоран  Вукадиновић, дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, дипл.иНж.арх. 

З. Зорица  Флорић  Чанадаиовић  дилл.икж.арх. 

4. 1-lада  Милић, дипл. инж.арх.-мастср  

с  



Комисија  за  плаиове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  36. седници  одржавој  07.03. 
2019. године, поводом  разматрања  . прибавлсних  услова  Јвп  ,,Воде  Војводине  на  
Нацрт  оддуке  о  изменама  и  допунама  Плаиа  гснералнс  регулаціје  насслсног  мсста  Каћ  
(локалитет  уз  државни  пут  јБ-21 и  др.) након  обавл.сног  јавног  увида, донела  јс  
посебан .

. : •. 

ЗАКЛ)УЧАК  

І Комисија  за  џлаиове  сагласна  јс  са  предлогом  обрађивача  да  QC гірибавл,ени  услови  
Јвп  ,,Воде  Војводипе  број  1-79314-18 од  25. фсбруара  2019.годиие, након  
обавленог  јавног  увида,  уградс  у  Нацрт  одлуке  о  нзменама  и  долунама  Плана  
генералне  регулацнје  насел.еног  места  Каћ  (локалитет  уз  Државни  пут  јБ-21 и  др.)  и  
прихвата  да  се  изврше  потребне  корскције  тскста  и  графиілсих  приказа  у  складу  са  
наведеним. . 

3аклучак  доставити; 

1 . Градској  управи  за  урбализам  и  грађевииске  пословс  
2.ЈГі  Урбаиизам  Завод  за  урбализам  Нови  Сад

• 

3.Градској  управи  за  грађевинско  землиште  и  инвестицијс  
4.Члаиу  Градскот  већа  заурбапизам .и  зајiииту  животне  средине... 

впликл  СРБиЈА  
АУТОНОМНА  HOІ(PAJHHA ВОЈВОдиHА  
грлд  нови  слд  
СКУНLHТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисијл  ЗА  гјллновв  
Број  :У-З5-596/18 . 

дала: 07.03. 2019. годинс  
нови  САД  

ПРЕДСЕДНИК  КОМисиЈЕ  
Радон,а  Дабетић, дипл.ииж.арх. 
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Комисија  за  гілаііове  Скупштнне  Града  Новог  Сада, на  39. сејціици  одржакој  27.03. 
2019. године, поводом  разматрања  захтева  ЈВН  ),Воде  Војводине  задопуву  упоступку  
издавања  воднс  сагласности  на  Нацрт  одзіуке  о  изменама  и  допувама  Гілаиа  тенералке  
регулацијс  насењеног  места  Ка1 (докалитет  уз  .Држвви .. .rіyr јВ-21 и. .дј .). наков  
обавленогјавнот  увида, донелаје  посебан . . 

ЗАКЈБУЧАК  

1 Комисија  за  тuіаиове  сагласнаје  са  гірсдлогом  обрађивача  да  се  гтоступи  у  скдаду  са  
дописом  ЈВП  ,,Воде  Војводине  број  11-369/4-19 .од  18. марта  2019.године  :ради  
исходовања  водне  сагласности  на  Hацрт  оддуке  о  изменама  и  допуиама  ГГлала  
генерале  регудације  насењеног  места  Каћ  (локалитет  уз  државви  ііут  јВ-21 и  др.)  и  
прихвата  да  се  изврше  потребне  корекције  текста  и  графичиих  приказа  за  докадитет  
1 у  скдаду  са  навсдсним  зактсвом  ЈВП  ,,Воде  Војводинс. . 

Заклучак  доставити: 

1. Градској  управи  за  урбализам  и  грађевинске  пословс  
2. ЈП  Урбакизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
З.Градској  управи  за  грађевинско  зсмњиште  и  иивестипије  
4.Члану  Градскот  већа  за  урбадизам  и  заштиту  животне  средине  

ЛРЕдСЈЦНИК  комисизт  
Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  слд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисил  ЗА  HЛАНОВЕ  
Број  : У-35-596/18 
даиа: 27.03. 2019. године  
НОВИ  САД  
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