
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводоМ  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  деталне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад  - Руменка  (локалитет  на  
парцелама  бр!  4153, 4154 и  4155 КО  Руменка), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХХјјј  
седници  од  25. новембра  2022. године , доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  1-Іовог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
изврпЈеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  
регулације  улазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад  - Руменка  (локалитет  на  парцелама  бр. 
4153 4154 и  4155 КО  Руменка) пре  излагања  најавни  увид  са  152. седнице  од  28.10.2021. 
године  и  Извештај  о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  деталне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад  - Руменка  (локалитет  на  
парцелама  бр.  4153, 4154 и  4155 КО  Руменка) са  4. седнице  Комисије  за  планове  од  
21.07.2022, године. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-907/2021-І  
25. новембар  2022. године  
НОВИ  САд  

Председница  

Мѕс .ејена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. стан  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Рспублике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 
50/13 УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XXXі II седници  од  25. новембра  2022. године, 
доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

УЛАЗНОГ  ПРАВЦА  ДУЖ  ПУТА  НОВИ  САД  - РУМЕНКА  
(ЛОКАЛИТЕТ  НА  ПАРЦЕЛАМА  БР. 4153, 4154 И  4155 Ко  РУМЕНКА) 

Члан  1. 

Овом  одлуком , а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  
регулације  улазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад  - Руменка  (локалитет  на  парцелама  бр. 
4153, 4154 и  4155 КО  Руменка) (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  28/21), мсња  се  
и  допуњује  ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  УЛАЗНОГ  ПРАВЦА  ДУЖ  ПУТА  
НОВИ  САД  - РУМЕНКА  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  18/10) (у  далем  
тексту : План) за  локалитет  на  парцелама  бр.  4153, 4154 и  4155 у  Катастарској  општини  
Руменка , укупне  површине  4,80 ha, унутар  описане  границе . 

3а  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана, утврђена  је  
тачка  на  тромеђи  парцела  бр.  4209/2, 4209/1 и  4435/1 (пут). Од  ове  тачке, у  правцу  
југоистока , граница  прати  источну  границу  парцела  бр. 4435/1 (пут) и  4155 и  продуженим  
правцем  источне  транице  парцеле  број  4155 долази  до  осовине  планиране  улице. дале, 
граница  скреће  ка  југозападу , прати  осовину  планиране  улице  до  пресека  са  северном  
планираном  ретулационом  линијом  ДП  јјА-1 11, затим  скреће  ка  северозападу , прати  
северну  планирану  регулациону  линију  дП  јјА-1 1 1 до  пресека  са  границом  парцела  бр. 
4152 и  4253. Од  ове  тачке  граница  прати  границу  парцела  бр.  4152 и  4253 и  њеним  
продуженим  правцем  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  4214/1. Од  ове  тачке, у  
правцу  североистока  граница  прати  јужну  границу  парцела  бр. 4214/1, 4213/1, 4212/1, 
4211/1, 4210/1 и  4209/1, затим  скреће  кајугоистоку , прати  границу  парцела  бр. 4209/10 и  
4209/2 и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе  измена  и  допуна  
Плана. 

Чла ii 2. 

У  Плану  одењак  ,,3.О. ПРОСТОРНА  ОРГАНИЗАЦИЈА  пододењак  ,,3.3. Мрежа  
комуналне  инфраструктуре  подтачка  3.3.2. Мрежа  енергетске  инфраструктуре  део  
,,Снабдевање  елејпричном  еііергијом  после  става  3. додај  се  нови  став  4. који  гласи : 

,,У  случају  градње  линијских  објеката  од  електропроводног  материјала  (цевоводи, 
гасоводи , нафтоводи , бакарни  ТК  каблови , енергетски  каблови  са  металним  плаштом  и  др.) 
у  обухвату  парцела  бр. 4153, 4154 и  4155 КО  Руменка, због  индуктивног  утицаја  
високонапонских  далековода  који  се  налазе  ван  оквира  граница  поменутих  парцела, 
потребно  је  обратити  се  за  услове  ,,Електромрежама  СрбијеАД . . 
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У  пододелку  ,,3.4. Hnaii озелејhавања  додаје  се  нови  став  1. који  гласи ; 
,,Подизање  зејіених  ловршина  унутар  комплскса  пословања  има  важну  функцију  

санитарно-хигијенску  као  и  естетско-декоративну . Поред  ових  функција  зелене  поврпіине  
лобоњшавају  микроклиму , івтите  од  доминантних  ветрова, смањују  површине  које  
лроизводе  прашину , стварању  против  пожарних  препрека  као  и  многе  друге  функције . . 

досадашњи  ст. од  . до  7. постају  ст. од  2. до  8. 
После  досадашњег  става  8. који  постаје  став  9. додаје  се  став  који  гласи: 
,,Предлаже  се  озелењавање  кровног  врта  у  зависности  од  величине, намене  и  саме  

конструкције  објекта . Предлаже  се  ноставка  средњим  и  нижим  бињкама  и  покривачима  
тла. Приликом  поставке  бињака  потребно  је  водити  рачуна  око  удара  ветра  као  и  
количине  падавина.. 

У  пододењку  ,,3.5. Заштита  жнвотне  средиііс  после  става  10. додаје  се  лет  нових  
ст. који  гласе: 

,,Забрањено  је  отварање  позајмишта , одлагање  отnадног  материјала , поставњање  
било  каквих  привремених  објеката!материјала  за  потребе  радова, као  и  ларкирање  или  
сервисирање  механизације  и  претакање  горива  на  nовршинама  заштићених  подручја  
(укњучујући  заштитне  зоне), еколошких  коридора, регистрованих  станишта  заштићених  и  
строго  заштићених  врста  као  и  у  зони  непосредног  хидролошког  утицаја  (200 м) на  
станиште  и  еколошке  коридоре . 

У  складу  са  Законом  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12, W І /16, 
95/18 и  95/18 - др. закон), забрањено  је  испуштање  непречишћених  отпадних  вода  у  
крајњи  реципијент . Све  отпадне  воде, укњучујући  процедне  воде  са  саобраћајнице  или  
воде  са  садржајем  загађујућих  материја , морају  бити  третиране  у  складу  са  правилима  
одвођења  и  nречишћавања  отnадних  вода  и  лрема  захтевима  Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16), односно  квалитет  ефлуента  мора  
задовоњити  nрописане  критеријуме  за  упуштање  у  крајњи  рециnијент. 

Управњање  оnасним  материјама  вршити  сагласно  одредбама  Правилника  о  
садржини  политике  превенције  удеса  и  садржини  и  методологији  израде  Извештаја  о  
безбедности  и  Плана  заштите  од  удеса  (,,Службени  гласник  РС , број  41/10). 

Ради  снречавања  ерозије  земњишта  на  огоњеним /узурпираним  површинама , мере  
заштите  од  ерозије  применити  одмах  након  уклањања  вегетације . Предвидети  спровођење  
биотехничких  мера  за  спречавање  ерозије  кроз  озелењавање  nутног  земњишта . 

Обезбедити  услове  очувања  ресурса, односно  рационално  коришћење  земњишта  
приликом  извођења  радова. Приликом  ископа  сачувати  површински  слој  земњишта  
обогаћен  слојем  квалитетног  хумуса, који  треба  користити  као  подлогу  за  садњу  
вегетације  након  изградње . Вишак  земње  из  ископа  није  дозвоњено  одлагати  на  
стаништима  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста.. 

После  досадашњег  става  11. који  nостаје  став  16. додају  се  три  нова  става  који  
гласе : 

,,Постуnање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  
уnравњању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16 и  95/1 8 - др. закон ). 

На  основу  Правилника  за  поставњање  посуда  за  сакуплање  отnада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/11 и  7/14) утврђују  се  број , места  и  технички  услони  за  
поставњање  посуда  на  јавним  nовршинама  на  територији  Града  Новог  Сада. Одржавање  
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чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  одржавању  чистоће  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  25/10, 37/10 - исправка, 3/11 - исправка, 21!11, 
13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  депоније  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  6/03, 47/06 - др. одлука  и  

Досадашњи  ст. од  12. до  14. постају  ст. од  20. до  22. 

У  оделку  ,,4.О. НУМЕРИЧКИ  ПОКА3АТЕЈ1И  ПЛАНИРАНИХ  САДРЖАЈА  
,,Табела : Нумерички  показатењи  планираних  садржаја  део  ,,ОСТАЛЕ  
број : ,,42,3 замењује  се  бројем: ,,43,45, 

 проценат: ,,41,8 % замењује  се  процентом : 
,,43,02 %, број : ,,16,02 замењује  се  бројем : проценат: ,,5,92 % замењује  се  
процентом : ,,14,7 % 

У  одењку  ,,5.0. УСЛОВИ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАНА  пододењак  ,,5.7. Услови  
за  прикњучење  ііa комуналііу  инфраструктуру  подтачка  ,,5.7.1. Услови  за  
приклучење  на  инсталације  водовода  и  канаЈіизације  мења  се  и  гласи : 

,,5.7.1. Услови  за  изградњу  инсталација  воднс  инфраструктуре  и  приклучака  
објеката  на  исте  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине, (ако  је  урбана  средина ) 
између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту , по  могућности  у  зеленом  појасу  
једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  фронт  nіupu од  20 гп. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  0,7-1 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

3адате  вредности  су  растојања  од  споњне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове , пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода . 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  1 м, али  тако  дане  угрожава  стабилност  
објеката . 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена , а  на  
месту  прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  прикњучка  свести  на  
дубнну  постојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимум  1 м  од  сваке  стране . 

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната . 
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Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  у  
нормалним  условима  водоснабдевања  количину  воде  од  5 llѕ  ca притиском  од  0,5 bara за  
потребе  противпожарне  заштите  (хидрантска  мрежа, спринклерски  систем ,..). 

За  потребе  санитарнс  воде  у  нормалним  условима  водоснабдевања  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  пригисак  на  месту  
прикњучења  од  2,5 bara. 

Водоводни  ПрИКЈbуЧЦИ  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод . 

Прикњучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  
се  у  склониілту  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводнот  прикњучка  величином  и  типом  водомера  одређује  пројектант  
на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  
објекат, а  одобрава  Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  у  
складу  са  техничким  нормативима  Одлуке  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  
вршењу  комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр. 60/10, 8/ 1 - исправка, 38/1 1, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  Правилника  о  
техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  
систем  канализације  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 

Индивидуални  водомери  за  мерење  потрошње  воде  за  пословне  објекте  
поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  објекта , на  ларцели  
корисника , 0,5 м  од  регулационе  nuіі uje. 

Потребан  пречник  и  положај  прикњучка  треба  бити  дефинисан  пројектом  
унутрашњих  инсталација  објекта  који  се  прикњучује . 

Извођење  прикњучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и Нови  Сад. 

Условн  за  нзградњу  каналнзациоце  мреісе  

Трасу  мреже  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  површиве  између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  
фронт  шири  од  20 м. 

Минимални  nречник  фекалне  канализацијеје  200 мм. 
Трасе  фекалне  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задовоње  прописана  

одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 
Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  инфра-

структуреје  0,7-1 м, а  вертикално  0,5 м. 
Није  дозвоњено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 

Минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  еката. 
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Сви  објекти  за  сакуплање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепролусни  и  
заштићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања . 

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  приклучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
лостој  ећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  доволног  броја  ревизионих  шахтова  на  пропи—
саном  растојању  од  160 до  200 DN, a макимално  50 гл. 

Канализација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  површина  пре  
упупітања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општег  тила  Града  Новог  Сада  
мора  лроћи  третман  на  сепаратору  лаких  нафтних  деривата  и  лесколову . 

директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  повріпина  и  
са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 1/ѕ/ha, npu лрорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - 
усвојити  120 1/ѕ/ha! 

Све  количине  изнад  наведених  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  
поступно  улуштати  у  лланирану  атмосферску  канализацију . 

Ретензија  за  нрихват  атмосферских  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника . 

Прихват  канализације  отладних  вода  лланирати  из  санитарних  чворова  и  кухиња. 
Отладне  воде  морају  задоволити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно-

техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94 10/01 и  47/06 

- др. одлука). Уколико  исте  не  
задоволавају  наведене  услове, морају  имати  одговарајући  предтретман . 

Каналјјзациона  прнклучци  

Приклучак  на  фекалну  канализацију  лочиње  од  слоја  са  мрежом , а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационог  приклучка  одређује  лројектант , а  одобрава  Јавно  
комунално  лредузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима , Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  ларцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
канализациону  мрежу, акоје  она  изграђена . 

Приклучење  већих  nословних  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 200 
мм. 

Ревизионо  окіјо  лоцира  се  на  ларцели  корисника , на  0,5 м  од  регулационе  линије. 
Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материје, 

могу  се  прикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  приклучка  угради  
уређај  за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  пролисаног  квалитета  улупітања  
у  канализацију . 
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Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  приклучити  на  
фекалну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрплене  воде . 

Приклучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  
канализациони  систем  дозвојbава  се  само  преко  аутономнот  постројења , препумпавањем . 

Код  решавања  одвода  употреблених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  ујавну  канализацију . 

Заулене  агмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл .) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  ула  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испуштати  у  реципијент. 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуплати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сатласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . 

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  ујавну  канализацију . Зависно  од  потреба, код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, 
тако  да  њихов  квалитет  задовоЈЂава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију , а  пре  пречишћавања  на  ППОВ, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  Нј, Табела  1. 

Извођење .прикЈbучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. . 

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  населенот  места  Руменка  - 
План  намене  земЈЂишта АЗ  

2. Извод  из  Плана  деталне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  
Нови  Сад  - Руменка  План  намене  земњишта АЗ  

3. План  намене  површина  :2500 
4. План  саобраћаја , нивелације  и  регулације 1:2500 
5. План  регулације  површинајавне  намене 1:2500 
б. План  водне  инфраструктуре  1:2500 
7. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:2500. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детаЈЂне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  
Нови  Сад  - Руменка  (локалитет  на  парцелама  бр. 4153, 4154 и  4155 КО  Руменка) садржи  
текстуални  део  који  се  објавЈЂује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада  и  трафичке  
приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  
Града  Новог  Сада. 

, 
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По  један  примерак  потписаног  оригинала  чува  се  у  Скупгптини  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  деталне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  
Нови  Сад  Руменка  (локалитет  на  парцелама  бр. 4153, 4154 и  4155 КО  Руменка), 
доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  
број  2 и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

ЧлаІІ  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈННА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 35-907/2021-! 
25. новем6ар 2022. године  
НоВИ  САД МЅ ,Јена  Маринковић  Радомировић  
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