
І-Ја  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике 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  І-Іовог  Сада  (,,Службеки  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХI ссдници  од  12. марта  2021, годинс , доноси  

оДлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА  КАЋ  
(ЛОkАЛИТЕТ  У  улици  КРАЈћА  ПЕТРА  ј  БРОЈ ]) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдићс  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Ппана  генералне  
регулације  насејтеног  места  Каћ  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  23/13, 22/19 и  
61/19), (у  дањсм  тексту: nnarі ), за  локалитет  у  Улици  крања  Петра  І  број  1. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  сс  део  грађевинског  подручја  
Пла!•ја  у  Катастарској  оnштини  (у  дањем  тексту : КО) Каћ, унутар  описане  границе . 

За  почстну  тачку  описа  границе  дела  грађсвиііског  подручја  Плана, утврђена  је  
тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 1499, 1495 и  3499 (Улица  Војина  Палексића ). Од  оветачке  у  
правцу  истока, граница  обухвата  и  прати  границу  парцеле  број  1499 и  проду)кеним  
правцем  јужнс  границе  парцеле  број  1499 долази  до  осовине  Улицс  Војина  Палексића . 
дале, граница  скрећс  ка  ссвсру  и  дужином  од  55,50 м  нрати  осовину  Улице  Војина  
Палексића , затим  у  правцу  истока  долази  до  преломне  тачке  на  граници  парцела  бр. 1495 
и  3499 (Улица  Војина  Палексића). Од  ове  тачкс  граница  скреће  ка  југу, прати  границу  
парцела  бр.  1495 и  3499 (Улица  Војина  Палсксића ) и  долази  до  почетне  тачкс  описа  
границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,19 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смсрнице  за  уређење  и  грађсње  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Планом , којим  је  обухваћени  простор  намењен  за  ванстанбене  делатности  у  цснтру  и  
подцентрима . 
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Члан  4. 

Цињ  израдс  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плана  је  преиспитивање  важсћег  
планског  решсња  и  његово  ускла l)ивање  са  могућностима  реализације , у  складу  са  новим  
захтевима  и  потребама  корисника  простора  и  стагbсм  ira терену, а  у  сврху  стварања  усііова  
за  реализацију  планираних  садржаја  трговинске  делатности  у  Улици  крања  Петра  І  број  1 
у  КО  Каћ. 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Планом . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  измспама  и  допунама  Плана  је  15 радних  даuа  од  дана  
завршетка  поступка  раног  јавног  увида, односно  доставњања  посебних  услова  за  израду  
измена  и  допуна  ГГлана  од  стране  падлежних  институција . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедио  је  
,,UNІVEREXPORT DOO NOVІ  ЅAD. 

Члан  8. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  I-Јови  Сад. 

Члан  9, 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  нсприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  плана  генералне  регулације  насењеног  места  Каћ  
на  животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  iiакон  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбаігизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  месне  заједнице  ,,Каћ , Улица  крања  Петра  І  
број  2, Каћ  путем  интернст  странице  Скупштине  Града  ј-јовог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕ tі na.novіѕad.rѕ/ranі -javn і -uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
httр://www.поvіѕаd.гѕ/lаt/ гаdѕkа-uргаvа-zа-нгbапіzам-ј- гаdјеvіпѕКе-роѕ Iоvе-О. 
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Јавни  уВид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  населеног  места  Каћ  (локалитет  у  Улици  крала  Петра  І  број  1), у  
приземлу  лословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  З , у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Каћ , Улица  крала  Петра  І  
број  2, Каћ, путем  интернет  странице  Скупјптине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіііa.novіѕad.rѕ/javnі -іjvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
іі ttР://www.поУіѕаd.гѕ /Iаt/gгаdѕkа-нргаvа zа uгbаnјzамј. гаdјеујјіѕkероѕІоvео   

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПLПТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предсеца  
Број : 35-40/2021-1 
12. март 202 ј . године  
НОВИ  САД МЅс  Јелеаариггковић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЊЕНОГ  МЕСТА  КАЋ  

(ЛОКАЛИТЕТ  У  УЈІИЦИ  КРАЊА  ГІЕТРА  І  ВР.1) 

ОБУХВАТ  плАНског  ПОДРУЧЈА  
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. Закона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (1 Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/10), а  по  прибавњеном  Миіпњењу  Градске  управе  за  заіптиту  )кивотне  средине, број  
Уј-501-1/2021-16 од  19.01.2021. године  , доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУНАЊУ  ИЗРА,ЦИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УГИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОHУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЈјЕНОГ  МЕСТА  КАЋ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратеглке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плаиа  генералне  регулације  насењеног  места  Kah на  животну  средину, којом  
ће  бити  обухваћен  простор  у  гралнцама  одређеним  одлуком  о  изради  измена  и  допупа  
Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Kah (локалитет  у  Улици  Крања  Петра  І  
бр.1). 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (іІслужбени  гласник  
Републике  србијеіІ  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратеілка  процена  врпіu за  
гілаuове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратеілке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
по  претходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  nослове  заштите  животне  
средине  н  других  заинтересованнх  органа  и  организацнја. Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставнн  део  одлуке  о  изради  плаnа  и  објавњује  
се. 

3аконом  о  планирању  и  нзградњи  (T1Службени  гласнuк  PcIІ,  бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64110-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  u 9/20), у  члану  46. ст. 6. пропнсаноје  да  носилац  израде  
плана, пре  доношења  одлуке  о  uзради  планског  документа, од  надлежног  органа  за  
послове  заштите  животне  средине  прибавња  мuшњење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утuцаја  на  животну  средину . 

Одлуком  о  одређивању  врсте  плалскшс  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  угицаја  на  жuвотну  средину  (T Службенн  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређепе  су  врсте  планских  докумената  у  областп  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената , оргаu надлежан  за  припрему  
плаuа  може  одлучити, по  претходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животне  средuне  н  друrих  заuнтересоваuих  органа  и  органнзација , да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  дефинисани  
су  Планом  генералне  регулације  насењеног  места  Каћ  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр.  23/13 и  22/19) којим  је  обухваhени  простор  намењен  за  ванстаnбене  
делатности  у  центру  и  пdдцентрима. 

Одлуком  о  изради  измена  и  допуна  Пnана  генералне  регулације  насезњеног  места  
Kah (локалитет  у  Улици  Крања  Петра  І  бр.  1  ) обухватиће  се  локалитет  у  Катастарској  
општини  Каћ, површине  0,19 ћа. 

Цињ  израде  измена  и  допуиа  Плаиа  је  преиспитнвање  важећег  планског  реніења  
и  његово  кориговање  са  могућностима  реализацuје, у  складу  са  новим  захтевима  и  
потребама  корисника  простора, стањем  на  терену, а  у  сврху  остварења  услова  за  
реализацију  планираних  садр)каја  трговинске  делатности  у  улици  Крања  Петра  І  бр.1  у  
КО  Каћ. 



ІІзменама  и  допунама  плана  омогућиће  се  уклањање  постојећих  објеката  на  
парцели  и  изградња  новог  објекта  са  новим  габаритима , а  све  у  складу  са  условима  
надлежне  службе  за  заштиту. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  догіунама  планског  документа  и  
да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  
се  израђује  стратешка  лроцена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  
стратетлке  процене  утицаја  на  животну  средину.

- 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  одлуке  о  изменама  и  догіунама  Плана  генералне  регулације  насејвеног  места  
Каћ, услови  заілтите  животне  средине, односно  потреба  покретања  поступка  процене  
утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  3аконом  о  процени  утицаја  на  
животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  
које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , 
број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 
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АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВоЈвод k- ( 
ГРАД  НОВи  САД  
ГРАДСКА  УНРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЋЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-40/21 
Дана: 22.01.2021. године  
НоВи  САД  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  ЧЕЛНИКА  
Михајловнћ  
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