
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 12.08.2019. године, доноси 
 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I  Утврђује се Предлог одлуке о изради Првих измена и допуна Плана 
детаљне регулације депоније отпада „Бубањ“ на територији Града Ниша – 
парцијалне измене.  
 

 II Предлог одлуке о изради Првих измена и допуна Плана детаљне 
регулације депоније отпада „Бубањ“ на територији Града Ниша – парцијалне измене, 
доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређује се Игор Игић, секретар Секретаријата за планирање и 
изградњу Градске управе Града Ниша. 
 
 
 
 
Број: 763-1/2019-03 
У Нишу, 12.08.2019. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 





 

 

На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019-др.закон) и члана 37. Статута града 
Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/08, 143/16 и 18/19), 

Скупштина Града Ниша, на седници од __.__.2019.године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕПОНИЈЕ ОТПАДА "БУБАЊ" НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
- парцијалне измене 

 
 
 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Првих измена и допуна плана Плана детаљне регулације депоније 

отпада "Бубањ" на територији Града Ниша - парцијалне измене (у даљем тексту: Измене 
Плана). 

Измене Плана се израђују за део подручја у обухвату Плана генералне регулације 
подручја Градске општине Палилула - прва фаза ("Службени лист Града Ниша", бр. 111/12, 
90/15, 136/16 и 66/18), односно за подручје Плана детаљне регулације депоније отпада "Бубањ" 
на територији Града Ниша, донетог на седници Скупштина Града Ниша, на седници од 
09.02.2015. године ("Службени лист Града Ниша", бр. 9/2015), а на основу иницијативе Главног 
урбанисте Града Ниша бр. 1-27/2019-02 од 08.08.2019. године. 

Измене Плана се израђују на основу Програма развоја Града Ниша за 2019. годину 
("Службени лист Града Ниша", бр. 126/2018), поглавље „2.1.  Студијска, урбанистичка и 
планска документација - уређење простора“. 

 
Члан 2. 

Изменама Плана се разрађује подручје од око 32,84 hа на територији Градске општине 
Палилула. 

Обухват планског подручја, које се налази у јужном делу Града Ниша, односно у 
јужном делу Градске општине Палилула, је: са севера - Ново гробље, са запада - насеље Паси 
Пољана, са југа - општина Дољевац, са истока - зелена површина са енклавама стамбених 
објеката. 

Прелиминарне границе Измена Плана су: 
Опис границе планског подручја почиње на тромеђи КО Паси Пољана, КО Ниш-

Бубањ (Град Ниш) и КО Ћурлина (општина Дољевац), одавде ка северозападу граница иде 
граничном линијом КО Паси Пољана и КО Ниш-Бубањ до међне тачке катастарских парцела 
број 17542/4 и 17543 КО Ниш-Бубањ. Граница прелази у КО Ниш-Бубањ, прати западну 
границу катастарске парцеле број 17543 до међне тачке катастарских парцела број 17542/2 и 
17543, пресеца катастарску парцелу број 17547/1 преко координата тачака y=7571969.00, 
x=4794368.09 и y=7571970.61, x=4794374.15. Од ове тачке скреће ка југоистоку, прати 
североисточну границу катастарске парцеле број 17547/1(пут) до међне тачке катастарских 
парцела број 17537/1 и 17537/4. Даље граница скреће ка североистоку, прати северну границу 
катастарских парцела број 17537/4, 17940/3, 17777/3 , 17777/4 и 1777/11 пресеца катастарску 
парцелу 1777/13 до међне тачке катастарских парцела број 17777/11 и 17777/13. Од ове тачке 
граница скреће у правцу југоистока прати источну границу катастарских парцела број 1777/11, 
17777/5, 17781/1, 17782/2, 17785/1, 17787/1, 17787/4, 17788/2, 17803/3, 17803/1, 17802/1, 
североисточну границу катастарских парцела број 18155, 18153/2 и 18163, северну границу 
катастарских парцела број 18164 и 18166.Овде граница скреће ка југу, прати источну границу 
катастарских парцела број 18193/2 (пут), до границе са КО Ћурлина (општина Дољевац), 
правцем северозапада границом КО Ћурлина и КО Ниш-Бубањ до почетне тачке. 



 

 

Подручје Измена Плана дато је и на графичком приказу у прилогу уз Одлуку о изради 
и чини њен саставни део. 

Коначан обухват Измена Плана  биће дефинисан утврђивањем нацрта Измена Плана. 
 

Члан 3. 
Правни основ: Измене Плана се раде на основу члана 27. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 , 31/19 и 37/2019-
др.закон), Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08, 143/16 и 18/19) и 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације депоније отпада "Бубањ" на територији Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 109/12, 29/13 и 96/13), као и Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени 
гласник РС“, бр. 32/19). 

Плански основ за израду Измена ПланаПлана представљају решења и смернице 
Просторног плана административног подручја града Ниша 2021. ("Службени лист Града 
Ниша", бр. 45/11), Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025. ("Службени лист Града 
Ниша", бр. 43/11, 92/2016 и 26/2018), Плана генералне регулације подручја Градске општине 
Палилула - прва фаза ("Службени лист Града Ниша", број 111/12, 90/15, 136/16 и 66/18) и Плана 
детаљне регулације депоније отпада "Бубањ" на територији Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", бр. 9/2015).  

План се ради на ажурним катастарским и ортофото подлогама. 
 

Члан 4. 
Решења у погледу концепције, претежне намене, уређења, коришћења и заштите 

просторa, базирају се на решењима датим Планом генералне регулације и програмима ЈКП 
"Медијана", на основу којих ће се, на што рационалнији начин, плански уредити предметни 
обухват. 

 
Члан 5. 

Циљ израде Измена Плана је обезбеђивање услова за просторно уређење и изградњу 
свих планираних намена, у складу са наслеђеним постојећим стањем, програмима ЈКП 
"Медијана" и потребама Града Ниша. 

 
Члан 6. 

Носилац израде Измена Плана је Градска управа града Ниша - Секретаријат за 
планирање и изградњу. Наручилац Измена Плана је Град Ниш (Инвеститор). Обрађивач Измена 
Плана је ЈП Завод за урбанизам Ниш. 

 
Члан 7. 

Динамика израде појединих фаза уређује се на основу утврђених градских приоритета 
и координације између Наручиоца и Обрађивача. 

 
Члан 8. 

Средства за израду Измена Плана обезбеђује Инвеститор. Начин финансирања уређен 
се актуелним годишњим уговором између Града Ниша и Обрађивача. 

 
Члан 9. 

Након доношења Одлуке о изради Измена Плана, Носилац израде Измена Плана 
организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима 
јавног информисања. 

Нацрт Измена Плана излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама  
Градске управе града Ниша - Секретаријата за планирање и изградњу, а време и место 
одржавања јавног увида оглашава се у средствима јавног информисања. О излагању нацрта 
Измена Планана јавни увид стара се Носилац израде Измена Плана. 



 

 

Рани јавни увид и јавни увид сумира Комисија за планове Града Ниша. 
По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачињава извештај који садржи 

податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и 
исти доставља Обрађивачу Измена Плана. 

 
Члан 10. 

На основу претходно сагледаних критеријума утицаја на животну средину кроз важеће 
планове вишег реда и основног Плана детаљне регулације, чијим се изменама и допунама 
приступа, променама на депонији у периоду од 2015-2019. године, као и Одлуке о приступању 
изради стратешке процене утицаја Првих измена плана Плана детаљне регулације депоније 
отпада "Бубањ" на територији Града Ниша - парцијалне измене на животну средину, број 353-
981/2019-06 од 09.08.2019. године,  приступа се изради стратешке процене утицаја Измена 
Плана на животну средину и иста је саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша". 

 
 
 
 
Број: _______________ 
У Нишу, __.__.2019. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Председник 
 

Мр Раде Рајковић 
 

 
 
 



 
 



 
  



 
 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ ОТПАДА "БУБАЊ" НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША - 
парцијалне измене 

 
Измене  и допуне Плана се израђују на основу Програма развоја Града Ниша за 2019. 

годину ("Службени лист Града Ниша", бр. 126/2018), поглавље „2.1.  Студијска, урбанистичка и 
планска документација – уређење простора“. 

Измене Плана се израђују за део подручја у обухвату Плана генералне регулације 
подручја Градске општине Палилула - прва фаза ("Службени лист Града Ниша", бр. 111/12, 
90/15, 136/16 и 66/18), односно за подручје Плана детаљне регулације депоније отпада "Бубањ" 
на територији Града Ниша, донетог на седници Скупштина Града Ниша, на седници од 
09.02.2015. године ("Службени лист Града Ниша", бр. 9/2015), а на основу иницијативе Главног 
урбанисте Града Ниша. 

Изменама Плана се разрађује подручје од око 32,84 hа на територији Градске општине 
Палилула. Подручје измена Плана обухвата катастарске парцеле у оквиру Катастарске општине 
Ниш - Бубањ. Обухват планског подручја, које се налази у јужном делу Града Ниша, односно у 
јужном делу Градске општине Палилула, је: са севера - Ново гробље, са запада - насеље Паси 
Пољана, са југа - општина Дољевац, са истока - зелена површина са енклавама стамбених 
објеката. 

Циљ израде Измена Плана је обезбеђивање услова за просторно уређење и изградњу 
свих планираних намена, у складу са наслеђеним постојећим стањем, сагледавањем промена на 
депонији у периоду од 2015-2019. године, програмима ЈКП "Медијана" и потребама Града 
Ниша. 

Носилац израде Измена Плана је Градска управа града Ниша - Секретаријат за 
планирање и изградњу. Наручилац Измена Плана је Град Ниш (Инвеститор). Обрађивач Измена 
Плана је ЈП Завод за урбанизам Ниш. 

Након доношења Одлуке о изради Измена Плана, Носилац израде Измена Плана 
организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима 
јавног информисања. 

Нацрт Измена Плана излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама  
Градске управе града Ниша - Секретаријата за планирање и изградњу, а време и место 
одржавања јавног увида оглашава се у средствима јавног информисања. О излагању нацрта 
Измена Планана јавни увид стара се Носилац израде Измена Плана. 

Рани јавни увид и јавни увид сумира Комисија за планове Града Ниша. 
По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачињава извештај који садржи 

податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и 
исти доставља Обрађивачу Измена Плана. 

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради у Законом 
прописаној процедури, као и по процедури прописаној Статутом града Ниша и другим 
прописима. 

 
 
 

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША  
 Секретаријат за планирање и изградњу 
 
Директор, Секретар, 
_______________________________ ____________________________ 
мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх. Игор Игић, дипл.инж.грађ. 
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