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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 22. тачка 4. Статута Града 
Новог  Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 
11/2002) Скупштина Града Новог Сада на IV седници 
12.септембра 2008. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ОПШТЕСТАМБЕНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 

РУМЕНАЧКЕ И ПАРИСКЕ КОМУНЕ 
У НОВОМ САДУ

1. УВОД

План детаљне регулације општестамбене зоне из-
међу улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду 
(у даљем тексту: план) обухвата простор који је Гене-

ралним планом града Новог Сада до 2021. године – 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план)  на-
мењен вишепородичном становању, општеградском 
центру и општестамбеној зони. 

Планом се утврђују правила уређења и правила 
грађења у складу са основном наменом простора, мре-
жа саобраћајница и инфраструктуре, нивелациона ре-
шења, правила регулације и парцелације, врши подела 
на јавно и остало грађевинско земљиште и даје се 
средњорочни програм уређивања јавног грађевинског 
земљишта.

Планом се стварају услови за реализацију и облико-
вање, за програмско, урбанистичко и архитектонско 
унапређење простора, подизање нивоа атрактивности 
и употребне вредности.

1.1. Правни основ за израду плана 

План је израђен на основу Одлуке о изради плана  
детаљне регулације општестамбене зоне између улица 
Руменачке и Париске комуне у Новом Саду (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 49/2007). 

Основ за израду плана је Генерални план који је 
утврдио смернице и критеријуме за уређење простор-
них целина и зона.   

1.2. Положај, место и карактеристике простора 
  који је обухваћен планом

Простор који је обухваћен планом, налази се између 
улица Руменачке, Стјепана Митрова Љубише, Булева-
ра Јаше Томића и Улице Париске комуне, и има бруто 
површину око 11,6 hа. Простор је подељен на четири 
блока различите структуре, који су оивичени постојећом 
мрежом саобраћајница. 

Простор карактерише добар положај у односу на 
саобраћајну мрежу.

Генералним плановима из друге половине XX века, 
утврђена је основна намена овог простора и систем 
примарних саобраћајница и комуналне инфраструктуре, 
а у складу са њима, рађено је и неколико планова 
детаљне разраде, у оквиру којих су се разрађивали и 
поједини сегменти простора.

Концепт реконструкције простора, дефинисан 
Регулационим планом мешовитог становања између 
улица Руменачке, Корнелија Станковића и Јована 
Храниловића у Новом Саду ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 16/97 и 12/2003) подразумевао је, уз 
Руменачку улицу, промену намене породичног 
становања у вишепородично, и реализован је само на 
неколико грађевинских парцела. Реализација је 
подразумевала померање регулационе линије у односу 
на постојећу, повлачење грађевинске линије за 2,5 m у 
односу на регулациону линију и изградњу стамбених 
објеката спратности П+4+Пк. 

На парцелама уз улице Бачку и Јована Храниловића 
задржано је породично становање. Већина објеката је 
спратности П+Пк, али је на појединим парцелама запо-
чета реконструкција постојећих објеката или изградња 
нових до максималне спратности П+1+Пк. Типологија 
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објеката се разликује по томе што су на неким парцела-
ма објекти породичног становања грађени у низу (два 
објекта у низу), док је за већину карактеристична из-
градња слободностојећих објеката на парцелама. У 
Улици Јована Храниловића налази се један објекат ви-
шепородичног становања, спратности П+2+Пк.

У блоку 1, уз Улицу Париске комуне и Булевар Јаше 
Томића, налази се део намењен вишепородичном ста-
новању, који обухвата изграђене и формиране просто-
ре. Типологија објеката је иста и њу карактеришу из-
грађени слободностојећи стамбени објекти, спратности 
од Су+П+4 до Су+П+10+М. Објекти имају раван кров, 
осим објеката на Булевару Јаше Томића бр. 21-25 и број 
29 и у Улици Париске комуне број 14, који су надограђе-
ни. Надоградња на овим објектима није урађена на ис-
ти начин. На једном објекту је надограђено поткровље, 
на другом мансарда, а на трећем један спрат, који је на-
ткривен плитким кровом. Слободне површине око обје-
ката су у великој мери озелењене травнатим површина-
ма и дрвећем, које су у појединим деловима запуштене. 
У неким деловима су уређени простори за игру деце, 
дружење станара и за паркирање уз интерне саобраћај-
нице или су изграђене приземне гараже.

У блоку 2, уз Булевар Јаше Томића, изграђен је ви-
шепородични стамбени објекат спратности П+2+М.

Од постојећих ванстамбених садржаја на овом про-
стору издвајају се: приземни објекат Месне заједнице 
"Омладински покрет" у блоку 1 и пословни објекат у Ру-
меначкој улици број 110.

2.  ОБУХВАТ  ПЛАНА  СА  ОПИСОМ  ГРАНИЦЕ

Простор обухваћен планом налази се у КО  Нови 
Сад I, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је најзападнија тачка простора, у пресеку осо-
вина улица Руменачке и Стјепана Митрова Љубише 
(осовинска тачка број 563). Одавде се граница пружа у 
правцу североистока, осовином Улице Стјепана Митро-
ва Љубише, до осовинске тачке број 565, одакле у прав-
цу северозапада, правцем осовине Улице Јована Хра-
ниловића, долази до осовине Булевара Јаше Томића, 
затим се даље пружа у правцу истока и долази до пре-
сека са осовином Улице Париске комуне (осовинска 
тачка број 1030). У овој тачки граница скреће на југ, осо-
вином Улице Париске комуне до осовинске тачке број 
3369, у којој скреће на запад преко осовинских тачака  
бр. 3526, 567 и 572, долази до осовинске тачке број 559, 
у осовини Руменачке улице. Овде граница скреће на 
северозапад и осовином Руменачке улице долази до 
тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе 
грађевинског рејона. 

Површина која је обухваћена  планом је 11,6 ha.

3. ПЛАН  ПРОСТОРНЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ

План просторне организације заснива се на елемен-
тима дефинисаним Генералним планом, према коме је 
простор који је обухваћен планом намењен за вишепо-
родично становање, општеградски центар и општес-
тамбену зону. Општеградски центар се планира уз Ру-
меначку улицу, општестамбене зоне уз улице Јована 

Храниловића и Бачку, а вишепородично становање уз 
Улицу Париске комуне и Булевар Јаше Томића. 

План просторне организације се у једном делу ос-
лања на Регулациони план мешовитог становања из-
међу улица Руменачке, Корнелија Станковића и Јована 
Храниловића у Новом Саду ("Службени лист Града Но-
вог Сада", бр. 16/97 и 12/2003). На појединим парцела-
ма, уз Руменачку улицу, започета је реализација плани-
раних садржаја, односно промена намене породичног 
становања у вишепородично, што је утицало на концепт 
просторне организације у том делу, посебно када се ра-
ди о усвајању положаја грађевинске линије, која је у од-
носу на регулациону линију померена за 2,5 m.  

Постојећа саобраћајна мрежа улица се задржава.
План просторне организације је израђен на основу 

анализе свих елемената постојећег стања, анализе 
елемената из претходних планова, који су разрађивали 
делове простора обухваћене планом, затим могућности 
и потенцијала простора у односу на нове трендове и 
потребе.

Планом се наставља континуитет грађења уз Руме-
начку улицу, задржава се постојеће породично стано-
вање уз постепену реконструкцију уз улице Бачку и Јо-
вана Храниловића и наставља се изградња нових 
објеката у зони вишепородичног становања између ули-
ца Париске комуне, Јована Храниловића, Стјепана Мит-
рова Љубише  и Булевара Јаше Томића.

3.1. Подела простора на  потцелине

Простор обухваћен планом има бруто површину 11,6 
hа и  подељен је на четири блока различите структуре 
и потенцијала, који су оивичени постојећом мрежом 
саобраћајница. 

Породично становање у оквиру сопствене парцеле, 
заступљено је у блоковима  1, 3 и 4, и то као постојеће 
породично становање, на парцелама на којима су из-
грађени објекти присутни у већој мери, и где се планира 
постепена реконструкција или изградња нових објеката 
до спратности П+1+Пк. На овим парцелама, осим обје-
ката породичног становања, планира се и могућност 
изградње стамбено-пословних или пословних објеката, 
спратности до П+1+Пк, или могућност обављања пос-
ловних делатности у оквиру парцеле, које не угрожавају 
становање. 

У блоку 1, изван дела намењеног породичном стано-
вању, заступљено је постојеће вишепородично стано-
вање, спратности од Су+П+2+Пк до Су+П+10+М. На пос-
тојећим објектима, спратности Су+П+4, планира се 
надоградња до спратности Су+П+5. Уз Улицу Стјепана 
Митрова Љубише, и у средишњем делу блока, уз интер-
ну саобраћајницу, планира се изградња нових вишепо-
родичних стамбених објеката, спратности Су+П+5+Пк и 
Су+П+5 са сутеренском гаражом испод целе парцеле. 
Уз Улицу Париске комуне, на новоформираној парцели, 
планира се изградња пословног објекта, спратности П. 
Уз део Улице Јована Храниловића, осим породичних 
стамбених објеката, могућа је и изградња вишеопоро-
дичних стамбених објеката, спратности П+1+Пк. Про-
стор у блоку 1, који није намењен вишепородичном и 
породичном становању, пословању и приземним гара-
жама, представља заједничку блоковску површину. 
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У блоку 2 задржава се објекат вишепородичног ста-
новања, спратности П+2+М.

У блоку 4, изван дела намењеног породичном стано-
вању, планира се изградња вишепородичних објеката, 
спратности П+4+Пк, уз Руменачку улицу. У блоку 4, на 
постојећем стамбеном објекту у Руменачкој улици 
бр.106А, 106Б и 106 Ц, спратности П+4 планира се на-
доградња до спратности П+5. Постојећи пословни анекс 
уз стамбени објекат на углу Руменачке улице, спратнос-
ти П и пословни објекат у Руменачкој улици бр. 110 и 
110А, спратности П+2 и П, задржавају се.

3.2. Јавно и остало грађевинско  земљиште

Планом je јавно грађевинско земљиште разграничено 
од осталог грађевинског земљишта. Од целих и делова 
постојећих парцела образоваће се парцеле јавног 
грађевинског земљишта, према графичком приказу. 

Јавно грађевинско земљиште:
- саобраћајнице: целе парцеле бр. 1045/2, 4913, 

4967/1, 5011, 5038/2, 5042/2, 5043/2, 5046/2, 5050/2, 
5051/2, 5054/2, 5063, 5063/1, 5063/2, 5063/3, 5063/4, 
5063/5, 5085, 5091/2, 5092/2, 5097/2, 5100/2, 5101/2, 
5105/2, 5113/2, 10470/2, и делови парцела бр. 4942/6, 
5087, 5096, 5107, 5109, 5112, 5116, 5117, 5121, 5122, 5125, 
5126, 5128;

- заједничка блоковска површина: цела парцела 
број 4942/12, и делови парцела бр. 4914, 4921/3, 4939/1, 
4940, 4942/6, 4942/10;

- трафостанице: целе парцеле бр. 4942/3, 4942/5, 
4942/8, и делови парцела  бр. 5091/1 и 5121.

У случају неусаглашености бројева наведених парце-
ла и бројева парцела на графичком приказу “План поде-
ле на јавно и остало грађевинско земљиште са условима 
за формирање грађевинских парцела” у Р 1:1000, важи  
графички приказ.

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће гра-
нице парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су 
координатама осовинских тачака чији је списак дат на 
графичком приказу “План намене површина, саоб-
раћаја, регулације и нивелације” у Р 1:1000. 

На осталом грађевинском земљишту постојећа пар-
целација се у највећем обиму задржава. Промене су 
настале, углавном услед промене регулације улице. Од 
дате парцелације може се одступити приликом реали-
зације плана, али под условима датим у пододељку 4.2.

3.3. Мрежа  инфраструктуре

3.3.1. Саобраћај

Подручје обухваћено планом ограничено је:
-  са севера Булеваром Јаше Томића и Улицом Стје-

пана Митрова Љубише;
-  са југозапада и југоистока Руменачком улицом;
-  са истока и југоистока Улицом Париске комуне;
-  са југа Руменачком улицом. 

Булевар Јаше Томића и Руменачка улица део су при-
марне мреже града и овим улицама одвија се јавни 
градски и приградски превоз путника. Све саобраћајни-
це на овом подручју имају висок ниво услуге и задо-
вољавају захтеве савременог моторизованог саоб-
раћаја, те се не планирају веће интервенције на мрежи. 

Постојећи јавни паркинзи се задржавају, а на мести-
ма где услови дозвољавају, могућа је изградња нових и 
проширење постојећих паркинга. Паркирање и гаражи-
рање возила, за будуће кориснике планираних објеката, 
решено је гаражама у сутеренима испод парцела на 
којима су планирани објекти.

Јавни градски превоз путника одвија се на Булевару 
Јаше Томића и у Руменачкој улици, а у овим улицама 
постоје и бициклистичке стазе.

3.3.2. Хидротехника

Снабдевање водом
Ово подручје снабдеваће се водом преко постојеће 

водоводне мреже, са планираним проширењем и ре-
конструкцијом дотрајалих деоница, а у оквиру водово-
дног система Града Новог Сада.

Примарна мрежа профила Ø 250 mm изграђена је у 
улицама Руменачкој, Стјепана Митрова Љубише и на 
Булевару Јаше Томића. 

Секундарна мрежа профила Ø 100 mm изграђена је 
у свим постојећим улицама.

Изградња секундарне водоводне мреже профила 
Ø 100 mm планира се у деловима улица Руменачке и 
Париске комуне, са повезивањем на постојећу мрежу у 
околним улицама. 

Постојећа мрежа у осталим улицама планом се 
задржава, уз могућност реконструкције и измештања у 
профилу улице.

Постојећа мрежа, заједно са планираном, омогућиће 
довољне количине воде за постојеће и будуће кориснике.

Положај постојеће и планиране мреже дат је на 
графичком приказу "План водне инфраструктуре" у 
Р 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће 

се преко постојеће канализационе мреже заједничког 
типа, са планираним проширењем и реконструкцијом 
дотрајалих деоница, а у оквиру канализационог систе-
ма Града Новог Сада.

Примарна мрежа профила Ø 200/120 cm изграђена је 
у Руменачкој улици, док на Булевару Јаше Томића пос-
тоји колектор профила Ø 110/160 cm.

Секундарна канализациона мрежа изграђена је у 
свим постојећим улицама, профила је од Ø 250 до 
Ø 400 mm и оријентисана је на поменуте колекторе.

У делу Руменачке улице планира се изградња секун-
дарне канализационе мреже профила Ø 250 mm са 
оријентацијом на постојећу мрежу.

Постојећа мрежа у осталим улицама планом се за-
држава, уз могућност реконструкције и измештања у 
профилу улице.
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Постојећа мрежа, заједно са планираном, омогућиће 
несметано одвођење укупно прикупљених вода.

Положај постојеће и планиране мреже дат је на гра-
фичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 
1:1000.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од око 77,50 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 75,20 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа под-

земних вода је северозапад -југоисток, са смером пада 
према југоистоку.

3.3.3. Енергетика

Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје снабдеваће се електричном енергијом 

из јединственог електроенергетског система. Основни 
објекат за снабдевање биће трансформаторска стани-
ца (ТС) 110/20 kV “Нови Сад 5-Детелинара”, док ће ТС 
35/10 kV “Север” постати разводно постројење 20 kV. Из 
ТС “Нови Сад 5-Детелинара” ће полазити 20 kV мрежа  
водова до дистрибутивних ТС 20/0,4 kV на подручју. Од 
ових ТС полазиће дистрибутивна 0,4 kV мрежа до пот-
рошача, чиме ће се обезбедити квалитетно снабдевање 
електричном енергијом свих планираних садржаја. 

У односу на планирану изградњу потребно је изгра-
дити једну дистрибутивну ТС 20/0.4 kV на простору бу-
дућег вишепородичног становања у Руменачкој улици. 
Нове ТС могу се  градити и на парцелама инвеститора 
објеката вишепородичног становања, као и у оквиру 
планираног пословног објеката, у зависности од потре-
ба. За пролаз електроенергетских каблова и прилаз 
трансформаторским станицама потребно је обезбедити 
право службености пролаза, као и одговарајућу ширину 
и висину пасажа (3,5 x 4 m). Целокупну надземну мрежу 
потребно је демонтирати, изградити каблирањем и при-
кључити у електроенергетски систем. 

Планирана електроенергетска мрежа ће се градити 
каблирањем, на местима у профилима улица како је 
планом одређено.

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје снабдеваће се топлотном енергијом из 

градског топлификационог система, са магистралног 
вреловода који из топлане (ТО) “Север” пролази  Буле-
варом Јаше Томића. Планирани објекти снабдеће се 
топлотном енергијом изградњом разделне вреловодне 
мреже до топлотних подстаница у објектима. Планира-
ним проширењем капацитета у ТО “Север” побољшаће 
се снабдевање целокупног топлотног конзума који ова 
топлана покрива. Део постојеће вреловодне мреже који 
прелази преко средине парцела намењених породич-
ном становању (парцеле бр. 4926, 5033 и 5034) може се 
према потреби изместити ближе граници парцела.

3.3.4. Телекомуникације

Обухваћено подручје биће прикључено у телекому-
никациони систем града. Да би се то обезбедило, пот-

ребно је до нових објеката изградити подземну мрежу 
цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инста-
лација, односно инсталација кабловског дистрибутив-
ног система. Корисници ће бити прикључени на теле-
фонску централу “Детелинара”. Капацитет ове централе 
је довољно велики да омогући коришћење телефонског 
сигнала свим будућим корисницима. 

У попречним профилима улица резервисани су неза-
висни коридори за инсталације телекомуникационог 
система.

3.4. Заштита градитељског наслеђа

Завод  за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада је у допису број 111/4-2007 од 12. 06. 2007. године, 
навео да унутар границе плана, нема објеката који су 
на списку претходне заштите и у Регистру заштићених 
културних добара. На овом простору није утврђено пос-
тојање археолошких налазишта, али је могућа појава 
остава и усамљених гробова.

Ако се у току извођења грађевинских и других радо-
ва наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одла-
гања прекине радове и обавести надлежни завод за за-
штиту споменика културе и да предузме мере да се на-
лаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен.

4. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

4.1.  Услови грађења и уређења простора

4.1.1. Општи услови

На графичком приказу ‘’План намене површина, са-
обраћаја, нивелације и регулације’’ у Р 1:1000, дефини-
сане су максималне зоне изградње које представљају 
максималну зону изградње објеката у случају да се пос-
тојећи објекти замењују новим, породичним, вишепоро-
дичним или пословним или да се на новоформираним 
грађевинским парцелама  граде нови објекти.

Нови вишепородични стамбени објекат уз Улицу 
Стјепана Митрова Љубише, у блоку 1, се поставља на 
постојећу регулациону линију, која је истовремено и 
грађевинска, у оквиру утврђене зоне изградње. Нови 
вишепородични стамбени објекат у Улици Омладинског 
покрета, се поставља на планирану регулациону ли-
нију, као и нови пословни објекат уз Улицу Париске ко-
муне. У случају замене постојећег објекта, у оквиру на-
мене постојећег породичног становања, у блоковима 1, 
3 и 4, удаљеност грађевинске од регулационе линије 
износи максимално 6 m, у зависности од карактеристика 
парцеле и положаја суседних објеката. Нови вишепоро-
дични стамбени објекти у Руменачкој улици, у блоку 4, 
постављају се повучено 2,5 m од регулационе линије. 

Висина нових објеката дефинисaна је бројем надзе-
мних етажа.

Максимална бруто развијена површина код поро-
дичних стамбених објеката је 480 m² .

Максимални број јединица (стамбених и пословних) 
у породичном стамбеном објекту је четири.
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Максимална висина назитка код изградње објеката 
је 1,6 m. 

Максимални нагиб кровних равни је 30º. У поткровној 
етажи нових породичних објеката може постојати само 
једна независна етажа.

Изградња дворишних крила могућа је у оквиру мак-
сималне зоне изградње, која је дефинисана на графич-
ком приказу ''План намене површина, саобраћаја, нивела-
ције и регулације'' у Р 1:1000, или у складу са дефи ни са ним 
урбанистичким параметрима и условима грађења, уко-
лико габарит није дефинисан (у зони породичног стано-
вања). У случају да суседни објекат има изграђено дво-
ришно крило, посебно водити рачуна о њиховој 
усклађености. Дворишна крила не могу имати већу ви-
сину од главног објекта.

За потребе вентилације и осветљавања помоћних 
просторија у стану (гардеробе, санитарни чворови и сл.) 
или заједничког степеништа у објекту дозвољава се 
формирање светларника. Ширина светларника мора 
бити усклађена са светларником суседног објекта. Ми-
нимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8 
m. Не дозвољавају се прозорски отвори или вентилаци-
они канали према светларнику суседног објекта. Мора 
се обезбедити приступ светларнику и одвођење атмос-
ферских вода.

Олуке и олучне вертикале постављати тако да не 
нарушавају изглед фасадне површине.

Пратећи објекти на парцели су искључиво ванстам-
бене намене, а њихов положај зависи од карактеристи-
ка конкретне локације.

Ради обезбеђивања колског приступа у дворишне 
делове парцела, објекти у непрекинутом низу морају 
имати пасаж минималне ширине 3,5 m и висине 4 m. 
Позиција пасажа није дефинисана на графичком прика-
зу "План намене површина, саобраћаја, нивелације и 
регулације" у Р 1:1000, већ се формира у складу са 
идејним пројектом и положајем паркинг места у дво-
ришном делу парцеле.

Висина пода приземља нестамбених садржаја је 
максимално 20 cm изнад коте терена, а кота пода при-
земља стамбене намене може бити максимално за 0,9 
m виша од коте уличног тротоара. Савладавање висин-
ске разлике се решава денивелацијом унутар објекта. 
Сви садржаји у објекту морају бити доступни, без пре-
прека, особама са смањеним могућностима кретања.

Код реализације стамбених објеката просечна нето 
површина стана је 50 m², а тежи се остваривању про-
сечне површине 60 m². Минимална стамбена јединица 
је нето површине 24 m².

Намена дела приземља објеката дуж Руменачке 
улице мора да буде у оквиру пословних и/или услужних 
делатности са пратећим техничким и помоћним просто-
ријама. У приземљу стамбених објеката дуж осталих 
саобраћајница, поред стамбених просторија могу да се 
налазе и површине намењене пословању и комерцијал-
ним делатностима ка уличном делу, и гараже и технич-
ке просторије ка дворишту. 

Прозорски отвори стамбених просторија на бочним 
фасадама дозвољени су уколико је растојање бочне 
фасаде од границе суседне парцеле, која припада ос-
талом грађевинском земљишту, минимално 2,5 m, а од 
фасаде суседног објекта минимално 4 m. 

Склоништа се планирају у оквиру  објеката у складу 
са важећим прописима.

У реализованим објектима се дозвољава промена 
намене постојећег стамбеног простора и помоћног про-
стора у пословни простор. Реконструкција се дозвоља-
ва у оквиру постојећег габарита, уз могућност поделе 
или спајања појединих функционалних делова просто-
ра. Уколико у том случају постоји потреба за отварањем 
портала у приземљу, оно мора бити естетски, компози-
ционо и у примени материјала усклађено са свим еле-
ментима на фасади. Нова пословна делатност не сме 
да угрожава постојеће становање.

Паркирање се планира, слободно или изградњом 
приземних гаража, у дворишном делу парцеле (једно 
паркинг место на 70 m2 бруто изграђене грађевинске 
површине објекта). Уколико се у дворишном делу пар-
целе планира изградња приземних гаража, кров мора 
бити благог нагиба до 10°, са падом према парцели ко-
рисника. Није дозвољена промена намене простора на-
мењених стационираном саобраћају (паркирању). 

У случају изградње подрумске или сутеренске етаже 
у новим објектима, или испод целе површине парцеле, 
обавезне су техничке мере обезбеђења од влаге и под-
земних вода. Ове етаже намењују се за гаражирање во-
зила, помоћне и техничке просторије и сл.

4.1.2.  Услови за архитектонско и естетско 
   обликовање

Елементи и композиција која се примењује приликом 
обликовања фасаде треба да допринесу побољшању 
градске слике. На објектима препоручују се пројекто-
вање чистих, ритмичних фасада, без примене еклек-
тичких елемената. Објекти својим архитектонским изра-
зом морају бити усклађени са урбанистичким конте кстом 
у ком настају (грађеном и природном средином), као и 
временским контекстом, што подразумева могућност 
савремене интерпретације уз коришћење трајних мате-
ријала.  

Препоручује се да се у обради фасада примењују 
светле, пастелне боје.

Уколико се, као елемент артикулације фасаде корис-
те препусти на делу објекта вишем од 3 m, обавезно је 
да се они заврше закључно са последњим  спратом, од-
носно раван фасаде поткровља не може имати препусте. 

Поткровна етажа код планирања вишепородичних 
стамбених, стамбено-пословних или пословних објека-
та може бити пројектована као повучена у односу на 
вертикалну пројекцију грађевинске линије приземља. У 
том случају, могуће је у поткровној етажи планирати 
вертикалне прозоре. Осветљење другог нивоа поткров-
не етаже (у случају планирања дуплекса) се решава 
преко кровних прозора у равни крова.

Површина изнад препуста, и део између вертикалне 
пројекције грађевинске линије приземља и равни фаса-
де повучене поткровне етаже, може се користити као 
тераса, изнад које се дозвољава постављање над-
стрешнице од лаких и транспарентних материјала. Над-
стрешница не сме прелазити вертикалну пројекцију ли-
није препуста.
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Надограђене етаже могу бити неутралне тако да уз-
држаним обликовањем  наглашавају изворни волумен и 
архитектуру, могу бити урађене коришћењем истоветне 
архитектонике и материјализације, затим могу у свом 
обликовању користити принципе и елементе компози-
ционог плана постојећег објекта у савременом изразу, 
или могу допринети осавремењивању целокупног волу-
мена зграде преобликовањем фасаде. У свим случаје-
вима, надограђене етаже са постојећим делом објекта 
морају чинити складну архитектонску композицију. На-
доградња објеката се врши увек над целим објектом. 
Фазна надоградња није могућа. Уколико се надограђују 
објекти који са суседним објектима чине низ (у зони по-
родичног становања), посебно водити рачуна да нагиби 
(и уличних и дворишних) кровних равни постојећих обје-
ката који се реконструишу и нaдограђују, буду усклађе-
ни са суседним објектима, што ће условити њихове ди-
мензије и облик.

4.1.3.  Специфични услови дефинисани за
   просторне целине (урбане блокове)

Постојеће породично становање

У блоку 3 и деловима блокова 1 и 4 задржава се пос-
тојеће породично становање, уз постепену реконструк-
цију до максималне спратности П+1+Пк. Mаксимални 
степен заузетости парцеле je 40%. Уколико је постојећи 
степен заузетости већи од планираног, постојећи се за-
држава. 

Поред стамбеног објекта, на парцели је могућа из-
градња слободностојећих приземних помоћних и пра-
тећих објеката (остава, котларнице и сл.) и гаража, као 
и објеката за делатности које не угрожавају становање. 

Постојећи објекти се могу реконструисати, дограђи-
вати, надограђивати или заменити новим, у складу са 
задатим урбанистичким параметрима, као и Правилни-
ком о општим условима о парцелацији и изградњи и 
садржини, условима и поступку издавања акта о урба-
нистичким условима за објекте за које одобрење за из-
градњу издаје општинска, односно градска управа 
(“Службени гласник РС”, број 75/2003).

Објекат се може градити на грађевинској парцели 
као слободностојећи или у прекинутом низу, што зависи 
од постојећег стања на парцели, али и начина изградње 
на суседним парцелама. Приликом изградње новог 
објекта, удаљеност грађевинске линије од регулационе 
износи минимално 3 m, максимално 6 m. Учешће посло-
вања у односу на становање се не условљава, с тим да 
уколико се на парцели гради чисто пословни објекат, 
степен заузетости може бити 50%.

У блоку 1, на парцелама бр. 4926 и 4927, није могуће 
формирати зону изградње која прелази преко заштит-
ног појаса уз канализациону мрежу. Зону изградње је, у 
складу са задатим урбанистичким параметрима, могуће 
формирати у оквиру простора северозападно и југо-
источно од заштитног појаса уз канализациону мрежу.

Планирани вишепородични стамбени објекти
У блоку 1, уз Улицу Стјепана Митрова Љубише, пла-

нира се рушење постојећих приземних стамбених обје-
ката и изградња вишепородичног стамбеног објекта, 
спратности Су+П+5+Пк. У приземљу објекта, уз Улицу 

Стјепана Митрова Љубише, планирају се пословни про-
стори (канцеларијски, услужни, продајни, културни и 
сл.), са пратећим техничким и помоћним просторијама. 
Приликом пројектовања, на фасадама које су оријенти-
сане према Улици Стјепана Митрова Љубише и Булева-
ру Јаше Томића, као ни на бочним фасадама, није мо-
гуће планирати препусте. Препусте, осим испуста 
отворених тераса, није могуће планирати на југоисточ-
ним фасадама које су оријентисане ка заједничкој бло-
ковској површини. Поткровна етажа се планира као по-
вучена етажа, односно грађевинска линија поткровне 
етаже је за 1 m повучена у односу на вертикалну про-
јекцију грађевинске линије приземља (дубина поткров-
не етаже износи 13 m). У поткровној етажи могуће је 
планирати вертикалне прозоре. Не планира се форми-
рање другог нивоа поткровне етаже, тј. дуплекса. Испод 
новоформиране парцеле планира се изградња суте-
ренске гараже. Кота површине крова може бити макси-
мално 80 cm изнад нивоа коте заједничке блоковске 
површине. Неопходно је посебну пажњу посветити об-
ликовању издигнутог дела у интеграцији са заједничком 
блоковском површином (помоћу елемената урбаног ди-
зајна – степеништа, рампи, заштитне ограде) тако да се 
не нарушава непосредно окружење, односно да оно бу-
де функционални и ликовни аспект партерног уређења. 
Улаз у подземну гаражу планира се из Улице Стјепана 
Митрова Љубише. У оквиру подземне етаже могу да се 
налазе пратеће техничке и помоћне просторије. Ог-
рађивање парцеле није могуће. Партерно уређење пар-
целе, као и зеленило и мобилијар на парцели морају 
бити решени тако да са заједничком блоковском повр-
шином визуелно и естетски чине целину. Осим стамбе-
не, намена објекта може бити стамбено-пословна, пос-
ловно-стамбена или чисто пословна.

У блоку 1, уз Улицу Омладинског покрета, планира 
се рушење постојећих приземних пословних и стамбе-
них објеката и изградња вишепородичног стамбеног 
објекта, спратности Су+П+5. У приземљу објекта, осим 
становања, могу да се налазе пословни и садржаји ус-
лужних делатности. Наткривање објекта планира се 
благим косим кровом (нагиба до 10°). Планирање рав-
ног проходног крова је могуће уз услов висококвалитет-
ног обезбеђивања и заштите кровне површине од 
спољашњих фактора. Испод новоформиране парцеле 
планира се изградња сутеренске гараже. Кота површи-
не крова може бити максимално 80 cm изнад нивоа ко-
те заједничке блоковске површине. Неопходно је посеб-
ну пажњу посветити обликовању издигнутог дела у 
интеграцији са заједничком блоковском површином (по-
моћу елемената урбаног дизајна – степеништа, рампи, 
заштитне ограде) тако да се не нарушава непосредно 
окружење, односно да оно буде функционални и ликов-
ни аспект партерног уређења. Улаз у подземну гаражу 
планира се са југоисточне стране парцеле, а детаљнији 
положај улаза биће приказан у оквиру идејног пројекта. 
У оквиру подземне етаже могу да се налазе пратеће 
техничке и помоћне просторије. Ограђивање парцеле 
није могуће. Партерно уређење парцеле,  као и зелени-
ло и мобилијар на парцели морају бити решени тако да 
са заједничком блоковском површином визуелно и ес-
тетски чини целину. Кота површине крова подземне га-
раже не сме бити изнад нивоа коте заједничке блоковс-
ке површине.
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У блоку 4, уз Руменачку улицу, планира се изградња 
вишепородичних стамбених објеката, спратности П+4+Пк. 
Положај и обликовање, односно зона изградње плани-
раних вишепородичних стамбених објеката у Руменачкој 
улици, условљена је просторним повезивањем и 
усклађивањем са изведеним објектима исте намене. С 
обзиром на то да су на појединим парцелама изведени 
објекти на основу претходних планских решења, којима 
је предвиђено повлачење грађевинске линије за 2,5 m, 
у односу на планирану регулациону линију, на исти на-
чин се постављају и планирани објекти. Изузетак пред-
стављају изведени објекти на парцелама бр. 5091/1 и 
5092, који представљају прекинути низ, и планом се за-
државају, изузимајући спољашње степенице и рампе 
које су изведене у регулацији. Максималан степен за-
узетости парцеле је 50%, а на угаоним парцелама 75%. 
У приземљу објеката, уз Руменачку улицу, планирају се 
пословне или услужно-комерцијалне делатности. 

На графичком приказу ‘’План намене површина, са-
обраћаја, нивелације и регулације’’ у Р 1:1000, дата је 
зона изградње на парцелама бр., 5125, 5126 и 5128 у 
случају да се све три парцеле спајају у једну грађевинс-
ку парцелу. Планом се омогућава самостална реализа-
ција на парцели број 5128 (Руменачка улица бр.142). У 
случају самосталне реализације на парцели број 5128 
максимални степен заузетости парцеле је 75% (однос-
но, грађевинска линија се у делу према Руменачкој ули-
ци и улици Стјепана Митрова Љубише задржава као на 
графичком приказу, а грађевинска линија која је оријен-
тисана ка парцели број 5126, треба од те парцеле бити 
удаљена 4,0 m). На објекту се не дозвољава планирање 
препуста на делу фасаде оријентисане према Улици 
Стјепана Митрова Љубише. 

Планом се даје могућност спајања парцела бр. 5107 
и 5109 и дела парцеле број 5108. У случају да се део 
парцеле број 5108  не споји са наведеним парцелама, 
она ће као и остали део парцеле број 5108, бити  у на-
мени породичног становања.

Осим становања, намена објеката може бити и стам-
бено-пословна, пословно-стамбена или чисто послов-
на. Приземне гараже (у складу са дозвољеним степе-
ном заузетости) или отворена паркинг места, планирају 
се у дворишном делу парцеле. 

Услови за архитектонско обликовање дати су у под-
тачки  4.1.2.

Планирани породични или вишепородични објекти 
 уз Улицу Јована Храниловића

У блоку 1, уз Улицу Јована Храниловића, планира се 
изградња породичних или вишепородичних стамбених 
објеката, спратности П+1+Пк. Максимални степен за-
узетости парцеле је 50%. Максимални број стамбених 
јединица у оквиру једног објекта је 10 на парцелама бр. 
4930 и 4931, односно осам на осталим парцелама. По-
ред стамбеног објекта, у складу са дозвољеним степе-
ном заузетости, на парцелама породичног становања је 
могућа изградња приземних помоћних објеката, гаража 
и објеката за делатности које не угрожавају становање. 
Положај и димензије максималне зоне изградње стам-
беног објекта дати су у графичком приказу “План наме-
не површина, саобраћаја, нивелације и регулације” у Р 
1:1000. Објекти се планирају по два у низу. Приликом 
пројектовања објеката, с обзиром на то да се једном 

бочном страном наслањају један на други, неопходно је 
тежити успостављању складног односа основних волу-
мена прислоњених објеката. 

Реализовани  вишепородични стамбени објекти који 
 се могу надоградити

Постојећи вишепородични стамбени објекти, спрат-
ности Су+П+4, у блоку 1, и спратности П+4, у блоку  4, 
се могу надоградити до спратности Су+П+5, односно 
П+5. Наткривање објекта планира се благим косим кро-
вом (нагиба до 10°). Број станова и инсталационих вер-
тикала на етажи која се надограђује мора бити исти као 
на претходној етажи.

Услови за архитектонско обликовање дати су у под-
тачки  4.1.2.

Постојећи пословни објекти

Постојећи пословни објекат, у блоку 4, уз Руменачку 
улицу бр. 110 и 110А, спратности П и П+2 се задржава. 
Дозвољава се реконструкција постојећег приземног де-
ла објекта или, уместо њега, изградња новог анекса 
пословног објекта  у дворишном делу парцеле, исте 
спратности и без повећања постојећег степена заузе-
тости. 

Вертикална и хоризонтална регулација пословног 
анекса у Руменачкој улици број 106 се задржава. Доз-
вољава се реконструкција или замена постојећег при-
земног пословног анекса, са истим положајем и висинс-
ком регулацијом, као код постојећег.

Планирани пословни објекат
Уз Улицу Париске комуне, у блоку 1, у циљу увођења 

садржаја и форми који ће унапредити стамбени карак-
тер простора и истовремено омогућити економски исп-
лативо решење пренамене парцеле број 4914, тренутно 
намењене породичном становању, планира се рушење 
постојећих објеката и изградња пословног објекта, 
спратности П. Садржај објекта чине пословни простори 
(канцеларијски, услужни, продајни, културни и сл.). 

Објекат треба да буде пројектован тако да пред-
ставља пример архитектуре времена у ком настаје, што 
подразумева коришћење савремених материјала и тех-
нологија и могућност  лаког функционалног прилагођа-
вања различитим садржајима. Препоручује се минима-
листички стил у обликовању и примена транспарентних 
материјала у комбинацији са бетоном, или алуминијум-
ском или дрвеном фасадном облогом. Све фасаде 
објекта морају бити пројектоване и обликоване тако да 
буду у интеграцији са околином и непосредним окру-
жењем, што се посебно наглашава код источне и запад-
не фасаде. Кровна површина изнад приземног дела мо-
же се користити као отворена тераса кафеа или 
ресторана, или као отворена тераса за кориснике пос-
ловног простора. Наткривање се може планирати и 
благим косим кровом.

У оквиру објекта, обавезно планирати пешачки па-
саж, како је то назначено на графичком приказу “План 
намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације” 
у  Р 1: 1000.
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Постојеће дрвеће и зеленило које се, због изградње 
објекта, мора уклонити, неопходно је надокнадити у де-
лу парцеле која се пренамењује у заједничку блоковску 
површину, у складу са условима уређења датим у подо-
дељку 4.5.

Заједничка блоковска површина

У блоку 1, простор између објеката и парцела на-
мењених вишепородичном становању, пословању или 
паркирању, чини заједничка блоковска површина. У ок-
виру заједничке блоковске површине дефинисани су 
отворени концентрисани и линијски простори, интерне 
саобраћајне површине (колске, пешачке и колско-пе-
шачке комуникације), приступи и отворени паркинзи. У 
оквиру заједничке блоковске површине потребно је ре-
конструисати или реализовати колске и пешачке кому-
никације уз постојеће и планиране објекте. Партерно 
уређење пешачких комуникација реализовати тако да 
чине целину, односно тако да се сви елементи који се 
користе за уређење третирају јединствено и целовито. 
Континуално и једнообразно  уређеним пешачким кому-
никацијама остварује се функционално повезивање 
садржаја и најатрактивнијих тачака унутар простора. 

Поред линеарних, у оквиру заједничке блоковске 
површине, потребно је реконструисати или реализова-
ти и концентрисане просторе у циљу формирања урба-
ног амбијента који ће допринети интегритету, идентите-
ту и вредности простора. Урбанистички оквир је 
одређен планским решењем, а концепција коришћења 
и функционалност ових простора биће јасније дефини-
сана употребом од стране корисника (игра деце, 
окупљање и дружење станара, спортске активности и 
сл.). Ове слободне површине реализоваће се у комби-
нацији са елементима партерног уређења, зеленила и 
урбаног мобилијара (клупе, осветљење, степенице, 
рампе и сл.) који ће бити у хармоничном односу са из-
грађеним структурама које их окружују, тако да се ство-
ри пријатан амбијент, могућност несметаног приступа и 
разноврсног коришћења.

Услови за уређење слободних и зелених површина  
дати су у  пододељку  4.5.

Постојеће приземне гараже

Постојеће приземне гараже у блоковима 1 и 4, у зони 
вишепородичног становања, се задржавају и не доз-
вољава се њихова пренамена.

4.2. Правила парцелације за остало 
  грађевинско земљиште 

На простору обухваћеном планом извршена је поде-
ла грађевинског земљишта на јавно и остало грађевин-
ско земљиште. Јавно грађевинско земљиште прецизно 
је дефинисано у пододељку 3.2. 

На осталом грађевинском земљишту, постојећа пар-
целација се у највећем обиму задржава у зонама где се 
не мења намена. У складу са планираном наменом 
утврђују се обавезе, услови и могућности промене гра-
ница катастарских парцела. Грађевинске парцеле се 
формирају на следеће начине: 

- задржавају се постојеће катастарске парцеле које 
својим обликом, површином и ширином уличног фронта 
задовољавају критеријуме за формирање грађевинских 
парцела за реализацију планиране намене, на начин 
дефинисан правилима грађења;

- обавезна је парцелација или препарцелација из-
двајањем дела парцеле за јавну површину, која се спро-
води у случају успостављања планиране регулационе 
ширине улица и  трансформаторске станице;

- обавезна парцелација и препарцелација се спрово-
ди приликом формирања грађевинске парцеле де-
љењем парцеле или спајањем већег броја целих, или 
делова, катастарских парцела које својим положајем, 
обликом и димензијама не задовољавају критеријуме 
за изградњу планираног објекта вишепородичног стано-
вања и пословног објекта;

- обавезно је обједињавање парцела када су две ка-
тастарске парцеле у власништву једног корисника, а 
једна од њих је у дубини блока (башта), на којој је, због 
неприступачности или неиспуњавања услова у погледу 
величине и облика, онемогућена изградња самосталног 
објекта; 

- могућа је подела грађевинског земљишта на неза-
висне грађевинске парцеле искључиво у оквиру намене 
породичног становања, под условом да новоформира-
не парцеле задовољавају услове за планирани тип из-
градње;

- парцеле које се задржавају без промене могу се 
објединити са суседном ако се она налази у оквиру ис-
те намене и ако се тиме стварају повољнији услови за 
реализацију; 

- у случају формирања нове парцеле за породично 
становање, морају се поштовати услови да минимална 
површина парцеле износи 300 m2 за изградњу 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, а 400 
m2 за изградњу двојног објекта. Минимална ширина 
уличног фронта је 10 m за изградњу слободностојећег 
породичног стамбеног објекта, а 16 m за изградњу двој-
ног објекта.

4.3. План нивелације

Простор обухваћен планом налази се на надморској 
висини од 77,5 m до 78,6 m.

Планом нивелације постојећа нивелета терена и ни-
велета саобраћајница се задржава.

На графичком приказу ''План намене површина, сао-
браћаја, нивелације и регулације'' у Р 1:1000 дате су ко-
те прелома нивелете осовине саобраћајница, интерпо-
ло ване коте и нагиб нивелете.

4.4. Услови за опремање простора 
  инфраструктуром

4.4.1. Услови за изградњу саобраћајних 
   површина

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина применити одредбе Правилника о ус-
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ловима за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних 
и инвалидних лица (‘’Службени гласник РС’’, број 18/97). 
У оквиру сваког појединачног паркиралишта или гара-
же, обавезно предвидети резервацију и обележавање 
паркинг места за управно паркирање возила инвалида 
(2% од укупног броја паркинг места), у складу са стан-
дардом SRPS U.А9.204.

Тротоаре и паркинге градити од монтажних бетонс-
ких елемената или плоча, који могу бити и у боји, а све 
у функцији вођења, раздвајања и обележавања разли-
читих намена саобраћајних површина. Ово, поред об-
ликовног и визуелног ефекта, има практичну сврху код 
изградње и реконструкције комуналних водова (инста-
лација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно об-
рађивати асфалтним застором.

Ширина паркинг простора за управно паркирање из-
носи од 2,3 m до 2,5 m, а дужина од 4,6 m до 5 m. У делу 
где се организује подужно паркирање, димензије једног 
паркинг места морају бити 5,5 x 2 m. У оквиру паркира-
лишта (на местима где нема дрвећа) потребно је резер-
висати простор за дрвореде тако да се на четири пар-
кинг места планира по једно дрво. Приликом изградње 
нових паркинг места постојеће дрвеће максимално чу-
вати, а њихово уклањање могуће је само ако је не-
опходно или ако је дрво болесно. 

Паркирање возила за сопствене потребе власници 
вишепородичног стамбеног објекта, свих врста из-
градње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели 
изван површине јавног пута, и то једно паркинг место 
на 70 m² бруто површине, с тим да најмање половина 
возила буде смештена у гаражама. Гараже вишепоро-
дичних стамбених објеката планирају се у и испод 
објекта у габариту, подземно изван габарита објеката, 
или надземно на грађевинској парцели.

Прикључење објеката на саобраћајну уличну мрежу 
планира се једним колским прилазом по катастарској 
парцели. Колски пролази кроз објекте (пасажи) морају 
бити минималне ширине 3,5 m и висине 4 m. У оквиру 
партерног уређења тротоара потребно је бојама, мате-
ријалом и сл. у истом нивоу, или благој денивелацији, 
издвојити или означити колски пролаз испред пасажа.

У графичком приказу ‘’План намене површина, саоб-
раћаја, регулације и нивелације’’ у Р 1:1000 приказани 
су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне 
објекте у простору, а самим тим и услови и начини за 
прикључење нових објеката на постојећу и планирану 
мрежу саобраћајница.

4.4.2. Услови за прикључење на водну 
   инфраструктуру

Услови за прикључење на водоводну мрежу
Услови су следећи:
-  прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 

планира се једним прикључком;
-  објекат са више заједничких улаза, односно за-

себних технолошких целина, може имати неза-
висне прикључке водовода; 

- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити 
адекватну просторију, може се планирати пос-
тављање водомера у одговарајући шахт;

- водомерни шахт планирати на удаљености најви-
ше 0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови 
Сад.

Услови за прикључење на канализациону мрежу 
Услови су следећи: 
-  прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт извести на пар-

цели корисника, на удаљености највише 0,5 m од 
регулационе линије;

-   уколико се прикључни канализациони шахт нала-
зи на јавном грађевинском земљишту исти смес-
тити према условима ЈКП ‘’Водовод и канализа-
ција’’ Нови Сад;

- канализациони прикључак планирати са гравита-
ционим прикључењем;

-    прикључење  сутеренских и подрумских просто-
рија могуће је ако се обезбеди аутономни систем 
за препумпавање.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови 
Сад.

4.4.3. Услови за прикључење на енергетску мрежу

Услови за прикључење пословних и пословно-
 - стамбених објеката на електроенергетску мрежу

Прикључење извести на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу сопственом трансформатор-
ском станицом или директно на дистрибутивну елект-
роенергетску мрежу, у зависности од потреба. Прикљу-
чак извести кабловским нисконапонским водом преко 
кабловске прикључне кутије, у складу са електроенер-
гетским условима Електродистрибуције “Нови Сад”.

Услови за прикључење објеката вишепородичног 
 становања на електроенергетску мрежу

Прикључење на електроенергетску мрежу решити 
повезивањем на постојећу или планирану дистрибутив-
ну трансформаторску станицу, или уградњом још једног 
трансформатора у постојећу трансформаторску стани-
цу, у зависности од броја стамбених јединица. Положај 
прикључног ормара прилагодити тако да буде на фаса-
ди објекта или у специјалним случајевима на другим 
местима.  Прикључак извести кабловским нисконапонс-
ким водом преко кабловске прикључне кутије, у складу 
са електроенергетским условима Електродистрибуције 
“Нови Сад”.

Услови за прикључење на топловодну мрежу
Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу 

потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) 
или приземљу објекта изградити топлотну подстаницу. 
Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног 
прикључка од постојећег или планираног вреловода до 
подстанице на најпогоднији начин, а све у складу са ус-
ловима ЈКП “Новосадска топлана” Нови Сад.
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4.4.4.  Услови за прикључење на 
   телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутив-
ни систем извести према условима локалног дистрибу-
тера.

4.5 Уређење слободних и зелених површина

У оквиру планираних намена, озелењени простори 
обухватају велики део површина. Постојећу квалитетну 
вегетацију потребно је задржати и сачувати, уз редовне 
мере неге и одржавање. Обезбедити техничко техно-
лошке мере заштите вегетације приликом сваке нове 
изградње и доградње објеката.

У случају да се приликом подизања новог објекта ук-
лоне нека од постојећих вредних стабала, она се мо-
рају надокнадити у складу са Законом о заштити живот-
не средине (‘’Службени гласник РС ‘’, број 135/2004). 
Ово се нарочито односи на групацију квалитетних ста-
бала липе на парцели број 4942/6, уз објекте, у Улици 
Париске комуне бр. 27 и 29.

Линијско зеленило - дрвореде подићи према сад-
ржају попречних профила улица, при чему ће се корис-
тити дрвеће старости најмање осам година. Размак из-
међу стабала треба да буде 8 m до 10 m. У улицама 
профила 12 m и ужим, треба подићи једностране дрво-
реде сачињене од нижих стабала округласте крошње. 
Постојеће дрвореде допунити садницама исте врсте.

Паркинг просторе покрити широким крошњама висо-
ког листопадног дрвећа, распоредити их у травнату 
траку дуж паркинга, на растојању стабала од 10 m, а у 
случају да ова трака не постоји, иза сваког четвртог 
паркинг места оставити простор за дрво.  

Уређење слободних површина треба да се базира 
на поставци декоративне вегетације уз неопходно ко-
ришћење елемената партерне архитектуре.

4.6. Заштита животне средине

На простору плана планирају се мере које ће се пре-
дузети за смањење или спречавање штетних утицаја на 
животну средину.

У оквиру постојеће и планиране намене потребно је 
обезбедити праћење показатеља од утицаја на стање 
средине и контролу свих активности у оквиру појединих 
комплекса.

Мере заштите животне средине, утврђене кроз при-
мену законске регулативе из области заштите животне 
средине, подразумевају укључивање јавности у доно-
шење одлука о питањима заштите животне средине.

Праћење аерозагађења у наредном периоду треба 
реализовати према параметрима контроле (аероседи-
мент, чађ, сумпордиоксид, угљенмоноксид, и азотни ок-
сиди), а према Правилнику о граничним вредностима, 
методама мерења имисије, критеријумима за успос-
тављање мерних места и евиденцији података (“Служ-
бени гласник РС”,  бр. 54/92, 30/99 и 19/2006). 

Ради обезбеђивања акустичног комфора на просто-
рима становања треба обезбедити услове да највиши 

ниво буке не прелази вредност од 55 db(А)  ноћу и 65 
db(А) дању, односно у згради максимум 30 db(А) ноћу и 
35 db(А) дању. У погледу заштите од буке треба обезбе-
дити услове за смањења штетног деловања применом 
изолационих материјала који ће онемогућити продор 
буке у животни и радни простор.

У погледу побољшања хигијенских услова и заштите 
животне средине, за објекте вишепородичног стано-
вања и друге намене нестамбеног садржаја, разрадом 
планског документа, на основу густине становника, 
броја пражњења посуда и запремине сабирних посуда, 
потребно је обезбедити просторе за контејнере за ко-
мунални отпад.

Прилазни путеви до места где се планира држање 
посуда за чување и сакупљање отпада треба да буду 
двосмерни за саобраћај специјалних возила за одвоз 
отпада, максималног оптерећења до 10 t, ширине до 2,5 m 
и дужине до 12 m. За сваки контејнер потребно је обез-
бедити 3 m2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног 
пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на 
растојању не већем од 2 m од прилазног пута специјал-
ног возила за одвоз смећа. Ови простори морају ис-
пуњавати све хигијенске услове у погледу редовног 
чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног при-
ступа возилима и радницима комуналног предузећа за-
дуженог за одношење смећа. Услови за евакуацију от-
пада дати су у пододељку 4.9.

Све слободне површине употпуниће се високим и 
партерним зеленилом, где то услови саобраћаја и рас-
поред инсталација дозвољавају.

Посебну пажњу треба посветити уређењу слободних 
површина и стварању складног амбијента (поплоча-
вањем, визурама, осветљењем и другим акцентима).

Приликом извођења радова на постојећим објекти-
ма, као и приликом градње нових треба водити рачуна 
о обезбеђивању свих потребних услова заштите у пог-
леду геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и 
статичких и конструктивних карактеристика објеката. 
Сви радови и заштитне мере морају бити у складу са 
прописима за изградњу објеката.

За потребе планираних намена обезбедиће се усло-
ви за стационарни саобраћај, према усвојеним крите-
ријумима и нормативима.

Унутрашњост блокова (дворишта и пасажи) морају 
имати противпожарне хидранте. Санитарне и чисте тех-
нолошке воде прикључиће се на јавну канализациону 
мрежу без посебног предтретмана, а остале само након 
одговарајућег предтретмана.

Енергетска санација постојећих објеката подразуме-
ва све интервенције које се предузимају ради побољ-
шања енергетских карактеристика зграда (поставља-
њем изолације, замена или допуна постојеће топлотне 
изолације).
 

4.7. Услови  заштите од елементарних 
  и других опасности у рату и  миру

4.7.1. Услови заштите у случају ратне опасности

На овом простору нема посебних услова и захтева 
за прилагођавање потребама одбране земље.
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Према прописима о изградњи склоништа, утврђују се 
обавезе инвеститора у погледу заштите становни штва и 
материјалних добара, односно изградње склоништа. 

У вишепородичним стамбеним објектима, пословним 
објектима и уз објекте јавних служби планира се из-
градња склоништа основне заштите, обима заштите 
200 kPa. Код објеката за које капацитет склоништа не 
би прелазио 25 особа, а са мање од 20 станова, могуће 
је изградити склоништа допунске заштите, обима за-
штите 50-100 kPa. Инвеститори могу радити и заједнич-
ко склониште за више објеката. У случају да инвеститор 
увећа припадајући капацитет склоништа најмање за 
20% може му се омогућити изградња склоништа обима 
заштите 100  уместо 200 kPa. 

Код породичне стамбене изградње граде се породич-
на склоништа допунске заштите отпорности до 30 kPa.

Услови за изградњу склонишних јединица су:
- сва склоништа су двонаменска, мирнодопска на-

мена се планом не утврђује, али треба и може да 
буде у функцији основне намене објекта;

- капацитет склоништа у објектима стамбене и пос-
ловне намене утврдити на основу броја становни-
ка, односно броја запослених у објекту тако да се 
на 50 m2 развијене грађевинске (бруто) површине 
стамбеног или пословног објекта обезбеди про-
стор у склоништу најмање за 50% од планираног 
броја станара, односно за 2/3 од укупног броја за-
послених, ако је намена  објекта или простора 
пословна;

- капацитет склоништа за јавне службе утврдити на 
основу броја запослених и броја корисника тако 
да се обезбеди простор у склоништу за 1/5 запос-
лених и 1/5 корисника;

- кота пода склоништа мора бити минимум 30 cm 
изнад максималног нивоа подземних вода;

- димензионисање и садржај склоништа, величине 
појединих просторија, као и остале просторне и 
техничке елементе утврдити према Правилнику о 
техничким нормативима за склоништа (‘’Службе-
ни лист СФРЈ’’, број 55/83);

- положај склонишне јединице у оквиру објекта, од-
носно парцеле, утврдиће се условима за из-
градњу поштујући наведене услове за изградњу 
склоништа.

4.7.2. Услови заштите од елементарних непогода

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих 
садржаја у обухваћеном подручју потребно је при њи-
ховом пројектовању и извођењу узети у обзир меродав-
не параметре, који се односе на заштиту од елементар-
них непогода (врста и количина атмосферских падави на, 
дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост те-
рена, висина подземних вода и сл.),  у складу са пропи-
сима. 

Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 
4. Правилника о техничким нормативима за изградњу 
објекта високоградње у сеизмичким подручјима (“Служ-
бени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Услови заштите од земљотреса
Подручје Града налази се у зони сеизмичке угроже-

ности од 8º MCS и изложено је опасностима од елемен-
тарних и других непогода. 

Мере заштите од елементарних непогода обухватају 
превентивне мере за спречавање непогода или убла-
жавање њиховог дејства, мере које се предузимају у 
случају непосредне опасности од елементарних непо-
года, мере заштите када наступе непогоде и мере уб-
лажавања и отклањања непосредних последица наста-
лих дејством непогода или удеса. 

 
Услови заштите од пожара
Заштиту од пожара треба обезбедити погодним рас-

поредом појединачних објеката и њиховом међусобном 
удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за 
њихову градњу, одговарајућом противпожарном хид-
рантском мрежом, проходношћу терена, односно обез-
беђењем приступа свим објектима у случају потребе, у 
складу са Законом о заштити од пожара (“Службени 
гласник СРС”, број 37/88 и ‘’Службени гласник РС’’, бр. 
53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005), Правилником о технич-
ким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомо-
биле од пожара и експлозија (“Службени лист СЦГ”, 
број 31/2005) и Правилником о техничким нормативима 
за хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени 
лист СФРЈ”, број 30/91).

Услови заштите од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди из-

градњом громобранске инсталације, која ће бити пра-
вилно распоређена и правилно уземљена. Уколико на 
територији обухваћеној планом постоје радиоактивни 
громобрани, неопходно их је уклонити - заменити.

 

4.8. Услови за кретање особа са посебним 
  потребама у простору

Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки 
прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и 
вертикалне комуникације у јавним објектима, морају 
обезбедити услове за несметано кретање деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица у складу са Пра-
вилником о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник 
РС”, број 18/97), као и другим прописима и стандардима 
који регулишу ову област:

- на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати оба-
рањем  ивичњака;

- у вишепородичним стамбеним и пословним објек-
тима обезбедити приступ лицима са посебним 
потребама на коту приземља (односно до лифта, 
уколико га има) спољним или унутрашњим рампа-
ма минималне ширине 90 cm и нагиба 1:20 (5%) 
до 1:12 (8%);

- уколико објекат има лифт, кабину лифта и излаз-
ни подест, димензионисати тако да омогући не-
сметано кретање особа са посебним потребама.
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4.9.  Услови за евакуацију отпада

Породични тип становања је опремљен кантама за 
смеће и за њих нема посебних услова везаних за над-
лежно комунално предузеће.

Инвеститори и власници пословно-стамбених и пос-
ловних објеката дужни су да обезбеде посуду за одно-
шење отпада и предају је надлежном предузећу на уп-
рављање.

Вишепородични тип становања се опрема типизира-
ним контејнерима за смеће, и то: до 15 станова један 
контејнер.

Места за контејнере морају бити тако лоцирана да је 
омогућен несметан прилаз камионима за пражњење 
контејнера. Габарити камиона за пражњење контејнера 
су: дужина око 10 m, ширина око 2,55 m и висина око 3,9 
m, а димензије простора који заузима контејнер износе 
1х1,5 m.

Минимално растојање између два контејнерска мес-
та је 50 m.

Места за контејнере су од тврде подлоге (бетон, ас-
фалт…). Слив атмосферских отпадних вода решити та-
ко да се отпадна вода са места за контејнере одлива у 
сливник. За алтернативна решења неопходно је консул-
товати надлежно предузеће.

Контејнерска места, која сада постоје, се задржавају 
на истим локацијама и са истим бројем контејнера.

Планира се да контејнерско место буде ограђено 
зимзеленим дрвећем или тространом оградом, висине 
до 1,8 m, коју формира низ дрвених хоризонталних лет-
вица (гредица), раздвојених међусобно 3-5 cm.

4.10. Посебна правила грађења која се приме-
   њују у поступку прибављања накнадног 
   одобрења за бесправно изграђене обје-
   кте или изведене друге грађевинске 
   радове унутар грађевинског рејона 

Посебна правила грађења утврђена овим планом 
примењују се за легализацију бесправно изграђених 
пословних, помоћних и других сличних објеката, однос-
но изведених других грађевинских радова на пос-
тојећим објектима, без грађевинске дозволе, у подручју 
обухвата плана, а који су: 

-  пријављени градској управи Града Новог Сада 
надлежној за издавање одобрења за изградњу 
објеката, 

-  пописани до 13. маја 2003. године по службеној 
дужности од стране Комисије за утврђивање обје-
ката изграђених без грађевинске, односно упот-
ребне дозволе, 

- пописани до 13. маја 2003. године по појединачној 
пријави власника објекта изграђеног без грађе-
винске дозволе, поднетој Комисији за утврђивање 
објеката изграђених без грађевинске односно 
употребне дозволе. 

Овим посебним правилима утврђују се могућа одсту-
пања од правила грађења, утврђених овим планом за 
нову изградњу или извођење других радова на пос-
тојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђи-
вање, промена намене), која се односе на: 

-  план парцелације,
-  проценат изграђености парцеле,
-  планирану спратност објекта и
-  друге мање радове на постојећим објектима (про-

мена, намене и сл.).
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом об-

лику и површини, одступа од планиране, прихватиће се 
постојећа парцелација тј. фактичко стање на терену, 
осим ако би се тиме угрозиле јавне градске функције 
(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
објеката јавне намене и сл.). 

Када изграђеност парцеле прелази планом доз-
вољени проценат прихватиће се одступање до 20% у 
односу на планирани проценат изграђености парцеле, 
под условом да није угрожено функционисање плани-
раног капацитета инфраструктуре и друге јавне градске 
функције. 

Одступање од спратности објекта прихватиће се за 
једну етажу у односу на планирану спратност. 

Други мањи радови на постојећим објектима омо-
гућиће се у свим случајевима када се по намени и архи-
тектури могу уклопити у припадајући суседни простор. 

Посебна правила се не могу применити на објекте 
изграђене у коридорима постојеће или планиране саоб-
раћајне и друге комуналне инфраструктуре, као и на 
површинама планом намењеним за друго јавно грађе-
винско земљиште.

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Табела: Површина грађевинског рејона

Површина грађевинског рејона (бруто)  11.60 ha
Површина грађевинског рејона (нето)   

Блок 1 4.06 ha

Блок 2 0.07 ha

Блок 3 2.23 ha

Блок 4 2.22 ha

Укупно 8.58 ha
Површина јавног грађевинског земљишта
Саобраћајнице (колске, пешачке, 
бициклистичке) 

3.02 ha

Инфраструктурни објекти (ТС) 0.01 ha

Заједничке блоковске површине 2.07 ha

  Укупно: 5.10 hа
Површина осталог грађевинског земљишта
Постојеће вишепородично становање 1.18 ha

Планирано вишепородично становање 1.12 ha

Постојеће породично становање 4.11 ha 
Постојеће и планирано пословање 0.02 ha

Гараже 0.07 ha 

  Укупно: 6.50 hа
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Табела: Урбанистички показатељи по блоковима  

Блок 1.
Површина под стамбеним објектима 10 755 m2

Развијена површина стамбених објеката 56 433 m2 
Број станова 787
Број становника 2050
Нето густина становања 512 ст/ha
Површина под пословним објектима 319 m2 
Развијена површина пословних објеката 319 m2

Степен заузетости 27,8 %
Индекс изграђености 1,42
Блок 2.
Површина под стамбеним објектима 156 m2

Развијена површина стамбених објеката 591 m2

Број станова 8
Број становника 24
Нето густина становања  340 ст/ha
Површина под пословним објектима -----
Развијена површина пословних објеката -----
Степен заузетости 22 %
Индекс изграђености 0,85  
Блок 3.
Површина под стамбеним објектима 6 650 m2

Развијена површина стамбених објеката 11 970  m2 
Број станова 96
Број становника 215
Нето густина становања  98 ст/ha
Површина под пословним објектима ---- 
Развијена површина пословних објеката ---- 
Степен заузетости 30 %
Индекс изграђености 0,5

Блок 4.
Површина под стамбеним објектима 7 165 m2

Развијена површина стамбених објеката 30 050 m2

Број станова 315
Број становника 945
Нето густина становања 425 ст/ha
Површина под пословним објектима 862 m2

Развијена површина пословних објеката 1 123 m2 
Степен заузетости 36 %
Индекс изграђености 1,4  
УКУПНО
Површина под стамбеним објектима 24 726 m2

Развијена површина стамбених објеката 99 044  m2 
Број станова 1206
Број становника 3234
Бруто густина становања
Нето густина становања

278 ст/ ha  
376 ст/ha

Површина под пословним објектима 1181 m2  
Развијена површина пословних објеката 1486 m2 
Степен заузетости (бруто)
Степен заузетости (нето)

22,4 %
30 %

Индекс изграђености (бруто)
Индекс изграђености (нето)

0,88
1,17

Табела: Показатељи мирујућег саобраћаја

Број потребних паркинг места 1225
Број паркинг места које је могуће обезбедити:
    на парцели (остало грађевинско земљиште) 425
    у оквиру регулације саобраћајница 286
    у оквиру заједничке блоковске површине 118
    Укупан број паркинг места 829
Ниво задовољења потреба за паркирањем 68%

6. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Табела:  Потребна средства за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи јавне комуналне 
            инфраструктуре

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    10.440.000
1.1. Бициклистичке стазе m2 700 2.800 1.960.000

1.2. Паркинзи m2 2.650 3.200 8.480.000

2. ХИДРОТЕХНИКА    1.672.000
2.1. Канализациони вод Ø 250 mm m 80 8.800 704.000

2.2. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 220 4.400 968.000

3. ЕНЕРГЕТИКА    4.400.000
3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 1 4.000.000 4.000.000

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 50 8.000 400.000

4. УКУПНО    16.512.000
Процена средстава урађена је по ценама на дан 27.  септембра 2007. године.
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Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих 
извора:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
-    других извора у складу са Законом.

7. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање извода 
из плана, који садржи правила уређења и правила 
грађења.

Саставни део плана су следећи графички прикази: 
 Размера

1.  Извод из Генералног плана града 
  Новог Сада до 2021. године

2. Катастарска подлога са границом гра-
  ђевинског рејона обухваћеног планом Р  1 : 1000

3. План намене површина, саобраћаја, 
  регулације и нивелације  Р  1 : 1000

4.  План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште са условима за 
  формирање грађевинских парцела Р  1 : 1000

5.  План водне инфраструктуре Р  1 : 1000
6.  План енергетске инфраструктуре Р  1 : 1000
7.  План зеленила (и слободних површина) Р  1 : 1000
8.  Попречни профили улица  Р 1 :   200
9. Модели простора обухваћеног планом.

План детаљне регулације општестамбене зоне из-
међу улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду 
израђен је у четири примерка у аналагном и у пет при-
мерака у дигиталном облику који ће се, после потписи-
вања и овере, чувати у Скупштини Града Новог Сада, 
Градској управи за урбанизам и стамбене послове, ми-
нистарству надлежном за послове урбанизма, и у Јав-
ном предузећу ‘’Урбанизам’’ Завод за урбанизам Нови 
Сад. 

Ступањем на снагу овог плана престају да важе Ре-
гулациони план мешовитог становања између улица 
Руменачке, Корнелија Станковића и Јована Хранило-
вића у Новом Саду (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, 
бр. 16/97 и 12/2003) и Детаљни урбанистички план ста-
новања између улица Јована Храниловића, Омладинс-
ког покрета и Улице Богобоја Атанацковића у Новом 
Саду (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, бр. 26/89 и 
17/2003). 

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1111/2007-I
12. септембар 2008. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

456
На основу члана 50. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/2002 и 
30/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 15. седни-
ци од 26. септембра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, разрешава се дужно-
сти начелника Градске управе за заштиту животне сре-
дине, од 6. октобра 2008. године.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2008-15-ГВ/1-II
26. септембар 2008. године 
НОВИ САД  

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

457
На основу члана 50. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/2002 и 
30/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 15. седни-
ци од 26. септембра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Др АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ ГАЛОВИЋ, по-
ставља се за вршиоца дужности начелника Градске уп-
раве за заштиту животне средине, од 6. октобра 2008. 
године, до постављења начелника.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2008-15-ГВ/2-II
26. септембар 2008. године 
НОВИ САД  

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.




