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НОВИ САД, 23. децембар 2019.

ГРАД НОВИ САД

примерак 260,00 динара

алинеји првој, у делу „саобраћајнице: целе парцеле бр.“,
после броја 1246, додају се парцеле бр: „1484/3, 1485/2,
1490/1, 1492/3,“.

Скупштина

1241
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, 83/18, 31/19 и 37/19
‒ др. закон) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на LIX седници од 23. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА КАЋ (ЛОКАЛИТЕТ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ У УЛИЦИ САВЕ МАЛЕШЕВА)

Алинеја осма мења се и гласи: „предшколске установе:
целе парцеле бр. 1304/186, 1304/187, 1304/188, 1304/189,
1304/190, 1304/191, 1487/2, 1488/2, 1489/2; делови парцела
бр. 1304/70, 1304/181, 1304/192, 2507/1, 2508/1, 2509/1,
2510/1, 2511/1 и 2512/1“.
У одељку „15.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОСНОВ ОВАЈ ПЛАН“, у пододељку
„15.9. Образовање“, у подтачки „15.9.1. Предшколске
установе“, став 1. мења се и гласи:
„У блоку број 56, у раније дограђеном објекту Предшколске
установе „Звончић“ у Улици Саве Малешева бб, у
претходним годинама је боравило 330‒430 деце. Објекти
(П) су изграђени на парцели број 1487/2, а имају бруто
развијену грађевинску површину од 2.021 m2. У овом тренутку смештај деце није задовољавајући, јер се располаже
са 12 соба за боравак деце која су распоређена у 18 група.
Према листи чекања, у Каћу недостаје смештај за 100 деце.“

Члан 1.

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ
(локалитет предшколске установе у Улици Саве Малешева)
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/19), мења се
и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА КАЋ („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 23/13
и 22/19) (у даљем тексту: План) у делу грађевинског
подручја Плана у Катастарској општини Каћ, површине од
0,86 ha, унутар описане границе.

„Планира се доградња и реконструкција дела постојеће
зграде предшколске установе, како би се добили нови простори за боравак деце, побољшали услови рада и омогућио
додатни смештај деце. Оријентациона зона доградње, као
и начин уређења комплекса, дати су на графичком приказу
„Режими изградње и уређења комплекса предшколске установе“ у размери 1:1000. Зона доградње пратила би постојећу
грађевинску линију објекта према улици, уз мања одступања
како би обликовно чинила јединствену архитектонску целину
(двоводни кровови истог нагиба, обрада фасаде и сл.).
Задржавају се постојећи колско пешачки (економски) и
пешачки приступи из Улице Саве Малешева. Планира се
да се парцели број 1487/2 са постојећим објектом припоје
средишњи делови површина са дрворедом на фронту Улице
Саве Малешева (парцеле бр. 1489/2 и 1488/2), тако да се
формира грађевинска парцела (комплекс) предшколске
установе површине 0,83 ha на начин дат на графичком
приказу „План саобраћаја, регулације и нивелације са
планом површина јавне намене ‒ за обухват измена и
допуна Плана“ у размери 1:1000. Парцеле бр. 1492/3, 1490/2,
1485/2 и 1484/3 (површине са дрворедом) намењују се за
зеленило у оквиру регулације Улице Саве Малешева.
Дворишни део парцеле број 1486/1 намењује за породично
становање (постојеће). На планираном комплексу
намењеном предшколској установи, укупни габарит објекта
спратности П, са улазним подестима, степеништима и
рампом, планира се до индекса заузетости 35 %. Планира
се постављање транспарентних ограда на границама
комплекса према улици и суседном комплексу основне

За почетну тачку описа дела грађевинског подручја
Плана утврђена је тромеђа парцела бр. 1487/1, 1486/1 и
1487/2. Од ове тачке, у правцу севера продуженим правцем западне границе парцеле број 1487/2, граница пресеца парцелу број 1486/1 и долази до северне границе
парцеле број 1486/1, затим скреће ка истоку, прати северну
границу парцела бр. 1487/2 и 1484/3 и долази до тромеђе
парцела бр. 1484/3, 1484/1 и 3524 (Улица Саве Малешева).
Даље, граница скреће ка југу, прати западну границу парцеле број 3524 (Улица Саве Малешева) до границе парцела бр. 1492/3 и 1492/1, затим скреће ка западу и северу,
обухвата и прати јужну границу парцела бр. 1492/3 и 1487/2
и западну границу парцеле број 1487/2 и долази до почетне
тачке описа границе.
Члан 2.
У Плану у одељку „8.0. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И
НИВЕЛАЦИЈЕ“, у пододељку „8.2. Јавне површине у
грађевинском подручју насељеног места“, став 1. у
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школе, уз озелењавање декоративним шибљем по ободу,
како би више од 30 % комплекса било озелењено. Паркирање
службених возила задржава се на делу комплекса уз
економски улаз, док је унутар уличног профила обезбеђен
паркинг простор у функцији довођења и одвођења деце у
предшколску установу.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Досадашњи став 3. који постаје став 4, мења се и гласи:
1. „За потребан број од око 900 деце који се очекује у
планском периоду до 2029. године, на постојећем и
новим локалитетима потребно је обезбедити простор у објектима бруто развијене грађевинске површине од око 6.800 m2, и то на комплексима укупне
површине 2 ha, уз просечни индекс израђености 0,35.
Део наведених потреба задовољиће се на локалитету постојеће предшколске установе. Међутим,
недостаје површина земљишта од 1,1 ha која треба
да омогући изградњу нових објеката од око 4.340 m2
и задовољавајућу површину дворишта за игру деце.
Зато се планира формирање нових комплекса за
изградњу предшколских установа на два локалитета,
у блоковима бр. 24 и 89.“
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
Досадашњи став 6. који постаје став 7, мења се и гласи:
„Пошто се реализација изградње на новим комплексима
очекује у дужем временском периоду, планира се да се
део наведених потреба за смештај деце задовољи у приватним вртићима и јаслицама.“
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Плана генералне регулације
насељеног места Каћ План намене земљишта у грађевинским
подручјима са положајем простора обухваћеног изменама и допунама Плана ..................... А3
2. План саобраћаја, регулације и нивелације
са планом површина јавне намене у грађевинским подручјима – за обухват измена и
допуна Плана ....................................................1:1000
3. Режими изградње и уређења комплекса
предшколске установе ....................................1:1000.
Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације насељеног места Каћ (локалитет предшколске
установе у Улици Саве Малешева), садржи текстуални део
који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“
и графичке приказе израђене у три примерка, које својим
потписом оверава председник Скупштине Града Новог
Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације насељеног места Каћ (локалитет предшколске
установе у Улици Саве Малешева), доступна је на увид
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јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зрењанина број 2, и путем интернет стране www. skupstina.
novisad.rs.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
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