
 
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 

88/2008) и члана 114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", бр. 100/2008), Градско веће Града Ниша, подноси 

 
АМАНДМАН  1. 

на Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – 
трећа фаза 

 
У Предлогу плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула 

- трећа фаза, у текстуaлном делу плана, у поглављу "1.3.3.2.5. Канализациона 
мрежа" је иза става 11. потребно додати став 12. који гласи: 

"Усклађивање приликом израде техничке документације и изградње, свих 
планираних канализационих мрежа са постојећим мрежама и ситуацијом на терену, 
односно одступање у деловима трасе канализационе мреже из графичког и 
аналитичког дела Плана, се неће сматрати изменом плана уколико траса дата 
техничком документацијом не излази ван оквира регулације планираних 
саобраћајница, уз прибављање услова свих власника планираних и постојећих 
саобраћајних и инфрастуктурних мрежа." 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Предложеним амандманом на Предлог плана генералне регулације подручја 

Градске општине Палилула - трећа фаза се прецизира инфраструктура којa ниje 
билa на одговарајући начин сагледанa у процесу припреме нацрта, а како је јавни 
увид окончан и сумиран од стране Комисије за планове Града Ниша, овим 
амандманoм се омогућава корекција и прецизирање у циљу изградње у наредном 
периоду, а предложена прецизирања из амандмана поштују постојеће затечено 
стање, омогућавају комплетирање постојећих капацитета инфраструктуре, а не 
угрожавају околне намене. 

У оквиру пројектовања различитих инфраструктурних система указује се 
потреба међусобног усклађивања свих планираних са постојећим мрежама и 
ситуацијом на терену, па се амандманом дефинише да се одступање - корекција у 
деловима трасе неће сматрати изменом плана уколико нова траса дата техничком 
документацијом не излази ван оквира регулације планираних саобраћајница, уз 
прибављање услова свих власника планираних и постојећих саобраћајних и 
инфраструктурних мрежа. 
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