
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Радничкој  улици  
број  25), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  2019. године, доНоси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скулштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  Малог  Лимаuа  у  Новом  Саду  (локаnитет  у  Радничкој  улици  број  25) пре  
излагања  на  јавни  увид  са  25. седнице  од  17. децембра  2018. године  и  Извештај  о  
обавјњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плаuа  детањне  
регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) са  
42. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  17. априла  2019. године. 

2. 3акучах  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  
и  грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРлд  нови  слд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-592/2018-! 
10. мај  2019. године  
НОви  САД  

 

 



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 
50/13 - УС, 98/13 - YC, 1 32/14, 145/14 и  83/1 8) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  
Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
XLIX седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

оДЛУКУ  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  
ПЛАН  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МАЛОГ  ЛИМАНА  У  НоВОМ  САДУ  
(локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  
регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) 
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  21/18) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ДЕТАЛНЕ  
РЕГУЈL4ЦЈЕ  МАЛОГ  ЛИМАНА  У  НОВОМ  САдУ  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  52/09) (у  дањем  тексту: План) у  делу  обухвата  Плана  у  Катастарској  општини  
Нови  Сад  11. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћена  је  цела  парцеле  број  78 1 у  
Катастарској  општини  Нови  Сад  11, повртјгине  604 м2. 

Члап  2. 

У  Плану  одењак  ,,3. ПРОСТОРНА  ОРГАНИЗАЦИЈА  пододењак  113•Ј7•  План  
уређења  зелених  површина  после  става  9. додаје  се  став  10. који  гласи: 

Обавезно  је  формирање  кровног  врта  на  објекту  приступа  подземној  гаражи  у  
северном  делу  парцеле  број  78 1 у  Радничкој  улици  25. У  жардињерама  кровног  врта  
озелењавање  планирати  дрветом  са  мањом  крогuњом  или  вишим  жбунастим  растињем , а  
на  осталим  слободним  површинама , ниским  жбунастим  растињем  и  травом.. 

У  одењку  ,,4. НУМЕРИЧКИ  ПОКАЗАТЕЈћИ  Табела : 1 TНумерички  
показатели  део  Број  станова  - план  број : 238 замењује  се  бројем: 248. 

У  одењку  5. УСЛОВИ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАНА  пододењак  5.2. Правила  
за  уређење  и  изградњу  објеката  подтачка  5.2.2. Стамбени  објекти  и  објекти  
ванетамбених  намена  тачка  б) Изградња  нових  објеката  после  става  3. додаје  се  пет  
ставова  који  гласе: 

На  парцели  број  781 у  КО  Нови  Сад  11 (Радничка  улица  број  25), планира  се  
стамбени  / стамбено  - пословни  објекат  спратности  По+П+4 (5) тако  да  се  пети  спрат  
формира  као  повучен, са  отвореном  терасом . Пети  спратје  покривен  равним  или  кровом  
малог  нагиба. 

Ширина  уличног  тракта  је  14 м, а  дворишног  крила  7 м. Могућа  су  одступања  
унутар  овако  дефинисане  зоне  изградње . дворишно  крило  је  дужине  као  и  дворигuно  
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крило  непосредно  суседног  објекта  на  гјарцели  број  780 у  КО  Нови  Сад  11 (Радничка  
улица  број  23). 

Обликовање  уличне  фасаде  се  планира  у  духу  архитекгуре  Малог  Лимана, која  
подразумева  фасаду  са  геометријском  архитектонском  пластиком  (деталима  изведеним  
хоризонталама  и  вертикалама) до  10 см. На  уличној  фасади  се  не  планирају  препусти , 
лође  ни  француски  балкоии . Фасадни  npenyctu, лође  и  француски  балкони  су  могући  на  
дворишној  фасади , до  lм  гпирине, на  50% површине  фасаде. 

Гаражирањевозиласе  планира  у  подрумској  етажи  уједном  или  више  нивdа, како  
би  се  задовоњио  стандардједан  стан  -једно  гаражно  место. Подрумска  етажа  се  планира  
испод  целе  површине  парцеле. Гаражирање  возилаје  могуће  и  у  приземњу, у  дворишном  
крилу  објекта. За  потребе  приступа  подрумској  гаражи, планира  се  објекат  спратности  
По+П  (раван  кров), у  северном  делу  парцеле. Раван  кров  овог  објекта  се  планира  као  
зелени  кровни  врт. 

На  парцели  број  781 у  КО  Нови  Сад  јј  је  обавезна  изградња  трансформаторске  
станице  (ТС). Нова  ТС  се  може  градити  као  самостојећа , у  неизграђеном  делу  парцеле, 
или  као  узидана  у  приземњу  објекта. Просторију  за  смештај  ТС  потребно  је  на  
одговарајући  начин  изоловати  од  буке  и  јонизујућих  зрачења, у  складу  са  прописима. 
Стамбене  просторије  стана  не  могу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  смештена  ТС. 
Испод  простора  за  будућу  ТС  није  дозво.вена  изградња  подрумских  просторија . Кроз  
пасаж  је  потребно  обезбедити  право  службености  пролаза  ради  интервенције  у  случају  
ремонта  и  хаварија. У  случају  да  се  пре  изградње  објекта  у  Радничкој  улици  број  25 
изгради  ТС  у  предметном  блоку  број  1, изградња  нове  ТС  на  парцели  није  неопходна, 
све  у  складу  са  условима  надлежне  службе  електродистрибуције .. 

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
1. Извод  из  Плаnа  генералне  регулације  старог  градског  центра  и  подручја  
Малог  Лимана  у  Новом  Саду  

•
АЗ  

2. Извод  из  Плана  детајвне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду АЗ  
3. План  намене  површина, саобраћаја, нивелације .и  регулације  Р  1:500. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) садржи  текстуални  део  koju ce објавњује  у  
,,Службеном  листу  Града  Новог и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка , које  
својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 
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Поједан  примерак  потписаног  оригинала  чува  се  у  Скуппітини  Града  Новог  Сала, 
Градској  унрави  за  урбаиизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  улрави  за  урбанизам  и  
грађевинске  ттослове . 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детајњне  регулације  Малог  Лимаuа  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  
Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  2, и  путем  интернет  стране  www. 
ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

Ова  одлука  стуна  ua снагу  осмог  дана  од  даuа  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕГјУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-592/201 8-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  
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ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МАЛОГ  ЛИМАНА  У  нОВОМ  САДУ  
(Локалитет  у  РадНи4кој  улици  број  25) 

ПЛАН  НАМЕНЕ  ПОВРШИНА , САОБРАЋАЈА , НИВЕЛАЦИЈЕ  И  РЕГУЈІАЦИЈЕ  
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ПЛАНИРАНИГАБАРИТО bЈЕКТА  

1о+П+4(5 ПЛАНИРАНА  СПРАТНОСТ  

ДЕКОРАТИВНО  ОЗЕЛЕЊЕНА  ПОВРШИНА  

САОБРАЋАЈНАПОВРШИНА . 

РЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈА  по  ПОСТОЈЕЋОЈ  ГРАНИЦИ  ПАРЦЕЛЕ  
— 
- - ПЛАНИРАНА  РЕГУЛАЦИОНА  ЛИНИЈА  

• - • ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ПЛАНА  
ПРЕДСЕдНИК  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ЗДРАВКО  ЈЕЛУUЈИЋ  

Јавно  предузеће  ІІУРБАНИЗДМІІ  ЗавОд  за  урбанизам  
Кови  Сад. Бупевар Лазара  ЗЈНІ  цара  

НАЗИВ  ПЛАЈА  
ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  дЕТКbНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

МАЛОГ  ЛИМАНА  У  НОВОМ  СУ  
(Ло,апитет  у  Радничкој  упици  број  25) 

ОДГОВОРНИ  
УРБN ИСТА  

дрд. ЛОЛИЋ. дипп.инж.арх  НАЗИВ  
ПГН  НАМЕНЕ  ПОВРШИНА, САОБРАЋАЈА . 

НИВЕЛАЦИЈЕ  И  РЕГУЈјАЦИЈЕ  

ОБРАЋИВАЧ  
М. Григоров. диПП.ИНЖ.ГеОП. 

М  ПдУНИЋхрЈтехч . 
НАРУЧИЛАЦ  
И3РАдЕ  

•Modena gradnja NЅ-021 
НОВИ  Сад  

ПОМОЋНИК  
ДИРЕКТОРА  Г  ЂИЛАС. онгv інж.арх. 

еРОЈ  ЗАДАТКА: 

2.4.9/17 

ЛАТУМ: 

04. 2019, 

РАЗМЕРА: 

1 : 500 

еРоЈ: 
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PEHYBHA СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДинА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУГЛј1ТиНА  ГРАДА  новог  сл  
КомисиЈА  ЗА  ЛЈјАВОВЕ  
Врој  : V-35-592/18 
Дана: 17. 12. 2018. године  
нови  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧВОЈ  контоли  

ПАЦРТА  ОдЈтУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  доиунлмл  ЛЛАЛА  ДЕТАЈБКЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
мАЛОг  ЛМАНА  У  новом  сду  (ЛОКАЛТЕТ  У  РАДНHЧКОЈ  УЛИјџ  БРОЈ  25) 

ЛРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВШІ  УВЈІд  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменамај  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  
Лимана  у  Новом  Саду  (локалигет  у  Радничкој  улиди  број  25), обавлсна  је  на  8. седници  
Комисијс  за  планове  одржаној  16.08.201 8.!године, и  на  25. седниіві  Комисијс  за  плановс  
одржаној  17.12.2018. године,  са  почетком  у  14,00 часова, у  зградн  Јавног  прсдузећа  
,,Урбанпзам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Вулевар  цара  Лазара  З, у  великој  сали  па  трсћем  
спрату.

• 

25. седници  присуствовали  су: Радоња  дабеић, прсдседник  Комисијс, Зоран  Вукајшнови]i, 
заменик  предс.едвика  Комисијс. Нада  Миић, секрстар  } мисије, Васо  Кресовит , Зориц  
Флорић  Чанадановић  и  Радосав  ПЈћспанови], чланови гісије  $ планоnе. 

Седвици  су  гірисуствовали  и  представници  ЛІ  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Новјј  Сд, 
Градске  управеза  урбанизам  и  грађевинске  јіословс  и  Градске  управс  за  грађсвинско  зіл,иіјјт t 
и  uнвестиције. 

Након  уводнот  образложсња  одговорнот  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нои  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. да  је  Одлука  о  изради  измена  и  доііуна  Плана  детањне  рсгулације  Малог  Лимана  у  Нсвом  
Саду  (локалитет  у  Радничкој  улици  број  25), усвојена  на  ХХХУ  седници  Скупіптине  Града  
Новог  Сада  одржаној  14. маја  2018. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  21/20)8) са  
Решењем  о  неприступању  изради  стратешкс  процене  утицаја  одлуке  о  измснама  и  допунама  
Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  на  животну  средиву. 

2. Да  је  Концептуалнн  оквир  измена  и  догіуна  Плана  детајbне  регулације  Мапог  Лимана  у  
Новом  Саду  (локалитет  у  Радничкој  улици  број  25), био  на  раном  јавном  увиду  у  период  од  0. 
јуна  2018. године  до  22. јува  2018 tодине  и  да  је  у  току  раног  јавног  увида  доставњена  једна  
примедба. 

З. Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) израдило  је  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад. 

4. да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  о  изменаа  и  допунама  Плана  детане  регулације  принрсмлен  у  
складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републиіе  Србије , бр .  72/09. 



8]/09-исправка, 64,IО  - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС,. 50/1З-УС, 98113-УС, 132/14, 145/14 и  
83/18). . 

5. На  8. седншји, одржаној  16. августа  2018. тодине, Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  допуиама  Гілана  детазвне  рстулације  Малот  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) И  Том  ПИЛИКОМ  закњучила  да  одлаже  доношење  
коначног  става  док  се. не  преиспита  положај  трансформаторске  станице. 

6. ј-ја  25. седници, одржаној  17. децембра  2018. године, Комисија  за  планове  је  наставила  
разматрање  Нацрта  одпуке  о  изменама  и  допунама  Плана  дсталне  ретулације  Малог  Лимана  у  
Новом  Саду  (локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) и  том  лриликом  дала  позитивно  мишлење  
на  исти  уз  услов  да  се  текст  Нацрта  одлукс  долуни  са  изјавом  одтоворнот  урбанисте  у  складу  са  
чланом  38. 3акона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републихе  Србије , број  72/09, 
81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50113-УС, 98113-УС, 132114, 145/14 и  
83/1 8). 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Пдана  деталне  регулације  Majіor Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Радничкој  улици  број  25) може  се  упутити  у  дали  постулак  доношења  плана, у  складу  са  
чланом  50. 3акона  о  планирању  и  нзградњиизгралњи  ( Слјжбени  гласник  Рспублике  Србије , 
бр. 72109, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42!IЗ-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132114, 
145/14 и 83/18). .

..
. . . . . 

Овај  ивеппај  је  саставни  део  записника  са  25 седнице  Комисије  за  пла Qве  

Извештај  доставпи: 

1. JH Урбанизам 1  3авод  за  урбавизам  Нови  Сад  
2. Гралској  управи  за  грађевинско  землuціте  и  инвестиције  
З . Гралској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4Млаву  Градског  већа  ауженом  за  урбанизам  и  залггиту  животве  средине  
5.Лрхиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Предсдник  Комисије  
В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

  

 

Дејан  Михајловић  

 



РЕПУБЛIЖА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  пОКРАЈиНА  војводuнл  
ГРАДНОВИСАД  
СКУЛШТHНА  ГРАдА  НоВог  САДА  
•КОМИСИЈА  3А  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-592!1 8 
дана: 17. 04. 2019. године  
НОВИСАД  

• ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  увиду  у  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  

ИЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  HnAHA ДЕТАЈНТЕ  РЕГУЛАЦЈЕ  
• мллог  лимил  у  новом  сду  

(ЛОКАЛиТЕТ  У  РАдКЧЕОЈ  улици  БРОЈ  25)• 

Комисија  за  лланове  Скугіштине  Града  Новог  Сада, на  42. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
17.04. 2019. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, І-lови  Сад, Жарка  зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  •на  І  спраху, са  поwгком  у  9,00 часова, разматрала  •је  Извештај  обрађивача  плана  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  плаиа  детал,не  регулацвје  
Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Радничкој  улици  број  25). • 

42. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабети , председник  •Комисије, Зоран  Вукадинови , 
замених  предссдиика  Комиеије, Васо  І(ресовић  и  Радосав  ј llћепановић, чланови  Комисије  и  Нада  
Милић, секретар  Комиснје  за  лланове. • 

Одлука  о  израдн  измена  и  допуна  Плана  детазне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(л0каііатет  у  Радuнчкој  ynuuu број  25) усвојенаје  на  ХХХУ  едници  Скугпитине  Града  Новог  Сада  
одржаној  14. маја  2018. тодине  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада 1  број  2 1/18) са  Реаіењем  о  
неприе-іупању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  изменама  и  допунама  Плана  деталне  
регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  на  жuвопгу  средину. 

Кснцептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) био  је  изложен  на  рани  јавни  увид  у  периоду  од  08. јуна  
2018. -оддне  до  22. јуна  2018. године. У  току  раног  јавног  увида  није  доставњена  ни  једна  
примедба. 

Стручну  коиіролу  Ј-јацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детал?не  регулације  Малог  
Лимана  у  Новом  Саду  (ЈЈокалитет  У  Радкичкој  улици  број  25), Комисија  за  планове  изврілила  је  на  
08. седници  одржаној  16.08.2018. године  и  на  25. седници  одржаној  17.12.2018. године  И  ТОМ  
приликом  дала  позитивно  мишлење  на  исти. 

Нацрт  одгіуке  о  изменама  н  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Радничкој  улици  број  25) је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  11.03. 20)9. године  
до  09.04.2019. године  (чијеје  оглашавање  објавњено  y nucтy 1Дііевник  од  11. марта  2019. године). 
У  токујавнот  увида  није  доставњена  ни  једна  примедба  на  лредложсно  урбанистичко  ретнење. пј-го  
је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. • 



Гјіадске  гфаве  за  убанизам  и  грђе tнске  послсве  

( 

дејан  Михајловић ; 

2 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  пзіанове  је  на  42. (јавној) седnици, одржаиој  17.04. 
2ОІ 9. године  (чіјсје  одржавање  објавлено  у  листу  дневник  од  15. 04. 2019. годивсуразатрала  
Извеглтај  обрађивача  гілана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  оддуке  о  изменама  и  допунама  
flлана  детањне  регулацијс  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Радничкој  улициброј 25). 

У  затвореном  дслу  седнице  Комисијајс  констатовала  да  у  токујавног  увида  није  јіоднета  нцједла  
прuмедба  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hлана  деталне  регуладлје  Малог  Лимана  у  
Новом  Саду  (локалитет  у  Радничкој  узгици  број  25). 

Сходно  члаиу  50. 3акоиа  о  планирању  и  изградњи, Извеіптај  се  доставл,а  обрађивачу  плана  
на  наллежнопоІупаве . - 

Након  поетупања  по  овом  Извевјтају, обрађивач  плана  - е  планскн  документ  -доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућпвања  у  процедуру  доношења. 

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМиСИЈЕ: 

1. Зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић , диnл.инж.арх. 

3. Нада  Милиђ, дипл. инж.арх.-мастер  

4. Радосав  ШЈіепановић , дипл.инж.арх. 

В.д. Начелника  
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