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, 42/13 УС,
50/13 ус, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др, закон. 9/20 и 52/2!) и
члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града I-јовог Сада , број
11/19), Скупштина Града Новог Сада на ХУЈЈЈ седници од 8. септембра 2021. године,
доноси
-

-

одлуку
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО
Од ДРЖАВНОГ ПУТА ІБ-12 У КАЋУ

Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план генералне регулације дела радне зоне
јужно од државног пута ІБ-12 у Каћу (у далем тсксту: План).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађсвинско подручје у Катастарској опњтини
Каћ, унутар описане оквирне границе.
За почетну тачку описа оквирне границе Гјлана утврђена је тачка на тромеђи
парцсла бр, 6687/1, 4599/1 и 6512 (државни пут јБ-12) у северозападном делу подручја
.
Од ове тачке у правцу истока, граница прати јужну границу парцеле број 6512 (др)кавни
пут ІБ-12), југозападну границу парцеле број 6514 (државни пут IБ-21) до пресека са
западном планирапом регулационом линијом државног пута јБ-21. дале, граница скреће
ка југу, прати западну планирану регулациону линију државног пута јБ-21, пресеца под
правим углом парцелу број 6685 (пут Римски Шанчеви Каћ), долази до јужне границе
поменуте парцеле, скреће ка јуГоистоку, прати јужну границу парцеле број 6685 (пут
Римски Шанчеви Каћ) до западнс границе парцеле број 4761, затим скреће кајугу, прати
западну граннцу парцеле број 4761 и долазјј до тромеђе парцела бр. 4761, 4762 и 4712.
Од
ове тачке граница скреће ка западу, прати северну границу парцеле број 47і 2 до тромеђе
парцела бр. 4776, 4777 и 4712, затим скреће ка југу и западу и прати регулациону линију
планиране саобраћајнице до пресека са западном границом парцеле број 6465 (канал).
дајbе, граница скреће ка североистоку. прати западну границу парцеле број 6465 (канал)
до пресека са северном регулационом линијом планиране ретензије, затим скреће
ка
западу, прати северну реГулациону линију планиране ретензије до пресека са западном
регулационом линијом планираног пролаза. Од ове тачке граница скреће ка северу,
прати
западну регулациону линију планираног пролаза до пресека са северном границом
парцеле број 4712, затим скреће ка западу, прати северну границу
парцеле број 4712 до
тромеђе парцела бр. 4713/1, 4599/1 и 4712. даЈЋе, граница скреће ка северу, прати
западну
границу парцела бр. 4713/1, 4713/2 и 6687/1 и долази до тачке којаје утврђена за
почетну
тачку описа оквирне границе Плана.
Планом ће се обухватити приближно 26,00 ћа,
-

-
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Члан 3.
Услови и смерницс за уређење и грађење обухваћеиог простора дефинисани су
Просторним јіланом Града Новог Сада (,,Службени лисТ Града Новог Сада , бр. 11/12 и
9/21) (у дајвем тексту: Просторни план) и Планом генералне регулације насејвеног места
Каћ (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 23/2013, 22/19 и 61/19), (у дањем тексту:
План генералне регулације).
Члап 4.
Цињ израде Плана је преиспитивање решења из важећег Плана генералне
регулације, а нарочито начин спровођења плана. У складу са просторним капацитетима,
преиспитаће се важећа, и по потреби утврдити нова правила уређења и граl)ења, начин
спровођења и начин огіремања лростора у складу са новим заі(онским и плаиским
решењима.
Члан 5.
Концептуалгiи оквир планирања одређенје Просторним планом,
Члан б.
Рок за израду Планаје три месеца од даuа ступања на снагу ове одлуке,
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског
землишта за 202L годину (,,Слу?ј(бени лист Града Новог Сада , бр. 59/20, 5/21, 9/21,
15/2, 23/21 и 33/21).
Члан 8.
План ће израдити Јавно предузеће ,.Урбанизам 3авод за урбанизам Нови Сад.
Члан 9.
Саставни део ове одпуке су Решење о изради стратешке процене утицаја плана
генералне регулације дела радне зоне ју?І(но од државног пута јБ-12 у Каћу на животну
средину и графички приказ обухвата планског подручја.
Члан 10,
Рани јавни увид обавиће се након доношсња ове одлуке, излагањем материјала
којим се представјва концептуални оквир просторног развоја, у приземњу пословне зграде
Јавног предузећа ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број
3,

3
у просторијама Месне заједнице ,,Каћ , Каћ, Улица крала Петра ј број 2, путем интернет
страиице Скупштине Града Новог Сада httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ u
интернет странице Града Новог Сада http://www.novіѕad.rѕ/іat/gradѕ ka-uprava-zaurbanіzam-і-gradjevі nѕke-poѕlove-O.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана генералне регулације дела радне
зонеју?кно од Државног пута ІБ-2 у Каћу, у приземлу пословне зграде Јавног предузећа
,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3, у просторијама
Месне заједнице ,,Каћ , Каћ, Улица крања Петра I број 2, путем интернет странице
Скупштине Града Новог Сада httpѕ:!/ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет странице
Града Новог Сада httр://www.nоУіѕаd.гѕ/lаt/gгаdѕkа-uргауа-zа-игbаnјzамј gгаdјеvјпѕке
poѕiove-O.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у Службеном листу
Града І-јовог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број : 35-242/2021-ј
8. септембар 2021. године
НОВИ САД

Председница

MЅc Јежна Маринковић Радомировић

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став 1. Закона
о стратепјкој процени утицаја на животну средину ( службеки гласник РС , бр. 135/04 и
88/10) и члана 3. алинеја друта Одлуке о одређивању врсте планских докумената за које се
израђује стратешка процена утицаја на животну средину ( Службени лист Града Новог
Сада број 48/09), а по прибавњеном Мишњењу Градске уііраве за заштиту животне
средине, број Уј-501-1/2021-85 од 19.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ HРОЦЕНЕ УТиЦАЈА
ПЛЛНА ГЕјјЕРАЈШЕ РЕГУЛАјЏ4ЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО Од
ДРЖАВНОГ НУТА ГБ-12 У КАЋУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради стратеілке проценс утицаја плана генералне регулације дела радне
зонејужво од државног пута јБ-12 у Каћу на животну средину.
2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног решења на животну среднну у
цињу утврђивања смерница за заштиту животне средине, којима ће се обезбедити завітита
животне средине и унапређење Од )КИВОГ развоја сагледавањем свих негативних промена у
просторно функционалној организацији.
-

3. У оквиру стратешке процене утицаја nлана на животну средину разматраће се
постојеће стање животне средине на простору обухваћеним планом, значај и
карактеристике плана, карактеристике угицаја плаиираних садржаја на ЖИВОТН средину и
друта питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за
одређивање могућих значајних утицаја на животну средину, узимајућu у обзир планиране
намене објеката и намену површина на овом подручју.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су
Просторним планом Града Новог Сада ( Службсни лист Града Новог Сада бр. 1 1/1 2 и
/21) и Планом генералне регулације насејњеног места Каћ ( Службени лист Града Новог
Сада бр. 23/13, 22/19 и 61/19).
Обухваћсно подручје се налази у Катастарској оппітини Каћ, површине прибли)кно
26,00 ћа.
Просторним планом обухваћени простор је претежво намењен за радну зону,
саобраћајне и водене површине (ретензије и мелиорациони канал).
Планом генералне регулације обухваћени простор намсњен је пословању унутар радне
зоне (секуnдарнс и терцијарне делатпости) до П+1.
За ово подручје на снази је План детаЈl не регулације дела радпе зоне јужно од
Државног пута ГБ-12 у Каћу ( Слу)кбени лист Града Новог Сада број 16/1 8) којије утврдио
деталне параметре за уређење и грађење на делу простора у обухвату који представња
основ за слровођење, односно реализацију планираник намена на овом простору.
део простора који је у обухвату а односи се на ретензију спроводиће се по Просторnом
плану Града Новог Сада.
Простор који ће се обухватити Планом јс у великој мери изграђен. Уз трасу дП 12
углавном је реализовано, пословање које је и планирано постојећом планском
документацијом док су уз Улицу Делфе Иванић осим основне намене простора спорадично
изведени објекти пословања са стаuовањем па чак и чисто стамбени објекти.
Планским регпењем ће се створити услови за реализацuју нових пословних садржаја у
зони уз државне путеве. Лкценатје на повећању учсшћа терцијарног сектора, уз повећање
броја привредних субјеката, односно раст броја малих и средњих предузећа из различитих
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делатности. Реорганизација
постојећих привредних субјеката у радној зони у
складу са власничком структуром такође је дОПИHОС у ЦИЈЋу развоја прпвреде града І-јовог
Сада.
ЦИЈЋ израде Планаје преиспитивање решења из важећег Плана генералне регулације, а
варочито начин спровођења плана. У складу са просторним капацитетима, преис]lитиваће
се важећа и по потреби нова правила уређења и грађења, начин спровођења и начин
опремања простора у складу са новим законским и планским решењима.
У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну средину разматраће се следећа
питања везана за заштиту живОТне средиие:
значај плана за заштиту ?кивотне средине и одрживи развој;
основни проблеми заілтите животне средине на простору плана, и могућности
утицаја плана на делове животне средине, природног и урбаног окружења;
степен утицаја плана на друге планове на ра.зличитим хијерархијским нивоима.
-

-

-

4. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину садржаће следеће:
полазне основе стратешке процене у оквиру којик ће се утврдити постојеће стање
квалитета чинилаца животне средине,
оппіте и посебне цијеве стратешке процене и избор индикатора,
процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних
утицаја,
смернице за израду процена утицаја пројеката на животну средину,
програм праћења стања животне средине у току спровођења плана,
-приказ начина одлучивања и начина rіa који су питања животне средине
уклучена у план, опис разлога одлучујућих за предложени садржај плана са аспекта
разматраних варијантних решења,
зак.њучке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени.
-

-

-

-

-

-

5. Извештај о стратешкој процени израдиће Јавно предузеће іурбанизамІ 3авод за
урбанизам Нови Сад, које ће дефинисати методологију и састав стручнот тима за израду
извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извепзтаја о стратешкој процени дужан је да исти изради у року од 60
дана од дана доношења овог репења.
6. У току израде извештаја о стратешкој процеІ-ти прибавиће се подаци, мишњења и
извршиће се консултације са свим І-тадлежним И заинтересованим органима и
организацијама, који располажу подацима или имају неки интерес који се односи на
заштиту животне срсдине.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средиuу биће изложен на јавни
увид заједно са Нацртом плана.
7. Ово реnіење објавити у Службеном листу Града Новог Сада .

РЕГГУБЈШКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈІША ВО.јВОДПИА
ГРАДНОВИСАД
ГРАДСКА УВРАВА ЗА УРБАHИЗАМ
И ГРАЋЕВШГСКЕ НОСЛОВЕ
Број : У-35-242/21
дана : 25.О3.202L године
НОВИ САД
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R А ГЕНРН ?ЕГуАцНЈЕЕЈІА РЕЗСНЕ
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