РЕПУБЛИКА СРБИЈА
д) Излагање плана на јавни увид спроведено је у времену од 29.02.2012.
до 30.03.2012. године у просторијама Управе за планирање и изградњу.
ђ) Заинтересована јавност је посредством дневног локалног листа
„Народне новине“ обавештена о термину одржавања јавне седнице Комисије за

планове, заказане за 18. 04. 2012. године, поводом излагања плана на јавни
увид.
Процедура стручне контроле и јавног увида плана спроведена је по
Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09; 81/09 и 24/2011).
Комисија упозната да је у периоду јавног увида било више приговора. На
јавном делу седнице одржане дана 18.04.2012. године, присутним
подносиоцима примедби омогућено допунско образлагање и обрађивач плана
јавно изнео став по појединачним приговорима.
На седницама одржаним 18.04.2012 до 23.05.2012. године Комисија
донела одлуке по појединачним примедбама.
1. Примедба Стојановић Зорана, Ул. Колубарска бр. 11 (бр.
353-272/12-06 од 02.03.2012. године), Приликом израде катастра непокретности,
власнику кат. парцеле бр 5847/442 у Улици Милана Тошића Луна, померена је
граница парцеле и додат сувласник, чиме је парцела добила број 1070 КО
Ниш-Црвени Крст (нови ДКП). Примедба се односи на поштовање катастарског
стања пре увођења катастра непокретности, ради лакшег решавања
имовинско-правних односа и изласка парцеле на јавну површину (Ул. Милана
Тошића Луна).
Став обрађивача: Примедба се прихвата. Помера се северна регулациона
линија Улице Милана Тошића Луне ка северу, како би се поклопила са јужном
границом катастарске парцеле бр. 5847/442 (стари број парцеле).
Став Комисије: Комисија прихвата примедбу и став обрађивача.
2. Примедба Тодоровић Љубише, Ул. Рујничка бр. 22а (бр.
353-278/12-06 од 05.03.2012. године), односи се на укидање пешачког прилаза
између Улице Народне медицине и улице Данила Киша, који обухвата и парцелу
5877/115 КО Ниш-Црвени Крст.
Став обрађивача: Примедба прихвата. Укида се пешачки прилаз између
Улице народне медицине и Улице Данила Киша (парцеле 5877/115, 5877/117,
5878/118, 5878/116 и 5878/114 КО Ниш- Црвени Крст.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
3. Примедба Алексић Јасмине, Ул. Трнавачка бр. 4 и остали (бр.
353-321/12-03 од 07.03.2012. године), односи се на задржавање фактичког
стања Улице Трнавачке, због тога што парцелација према важећем плану није
спроведена (није извршена експропијација, ни исплата земљишта).
Став обрађивача: Примедба се не прихвата. Улица трнавачка је
пешачко-колска саобраћајница и неопходна је окретница у циљу промене смера
вожње возила. Регулациона линија Улице Трнавачке (на укупној дужини,
укључујући и окретницу) поклапа се са катастром непокретности.
Став Комисије: Комисија прихвата примедбу, скратити прилаз до
последње парцеле за коју треба обезбедити прилаз.
4. Примедба Михајловић Александра, Сечаница (бр. 353-333/12-06 од
14.03.2012. год.), односи се на разраду између улица Кочићеве, Милорада
Стевановића, Пуковника Рајевског и Винаверове (и парцеле 2305 КО
Ниш-Црвени Крст чије је подносилац примедбе власник) Планом генералне
регилације ГО Црвени Крст.1 фаза.
Став обрађивача: Примедба се прихвата.

Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
5. Примедбe Јовановић Зорана, Ул. Ратка Јовића бр. 15 (бр.
353-339/12-06 од 15.03.2012. године), односе се:
а) у првом делу на захтев власника да се помоћни објекат (гаража) на
парцели број 644/2 не поруши.
Став обрађивача: Примедба се прихвата. Коригује се регулациона
линија новопланиране улице која спаја улицу Бранко Бјеговић и Улице Ратко
Јовић и задржава помоћни објекат.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
б) други део примедбе се односи на захтев да задржи парцеле 644/2 и 649
у свом власништву.
Став обрађивача: Примедба се делимично прихвата. Коригује се
регулациона линија улице која спаја улицу Бранко Бјеговић и улице Ратко Јовић
и задржава парцела бр. 644/2. Парцела бр. 649 је неопходна за саобраћајницу,
обзиром на њен значај и ранг.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
6. Примедба Голубовић Радојка, Доњи Дреновац (бр. 353-337/12-06 од
16.03.2012. године), односи се на положај новопланиране улице, која руши
објекат на кп бр. 1718 Ниш- Црвени Крст.
Став обрађивача: Примедба није основана, пошто регулација
новопланиране улице не угрожава објекат на кп. бр. 1718 Ниш Црвени Крст.
Став Комисије: Комисија прихвата примедбу и налаже обрађивачу да
изври минималне корекције саобраћајног решења.
7. Примедба EYEMAXX, Београд (од 27.03.2012. године): односи се на
корекцију трасе новопланиране саобраћајнице са јужне стране пруге ПоповацЦрвени Крст због изградње карго центра у Нишу.
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
8. Примедбе Станишић- Јовановић Биљане, Ул. Анете Андрејевић 25а
(бр. 353-370/12-06 од 26.03.2012. године), односе се на:
а) померање регулационе линије улице Анете Андрејевић у делу који се
поклапа са кат. парцелама бр. 1993, 1994 и 1995 ка југу, тако да обухвата део
кат. пар. бр 2042, која је у власништву града Ниша.
Став обрађивача: Примедба се не прихвата. Катастарска парцела бр.
2042, у делу испред парцела 1993, 1994 и 1995 је у власништву града Ниша.
Преко проширења на делу кат. парцеле бр. 2042, испред парцела бр. 1993, 1994
и 1995 је омогућен прилаз овим парцелама. Истовремено, проширење
испуњава услове за окретницу ватрогасног возила.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача уз обавезу да се
улаз-излаз ул. Анете Андрејевић у потпуности преузме из важећег планаИзмене и допуне ПДР Твђава.
б) да се намена на кат. парцелама бр. 1994 и 1995 (доминантна и
допунска) буде без ограничења, односно да пословни садржаји у приземљу и на
првом спрату буду могући, а не обавезујући.
Став обрађивача: Примедба се делимично прихвата. У Генералном
урбанистичком плану Ниша до 2025. године, као обавезујућем планском
документу за израду овог Плана, намена предметних парцела означена је као
пословно-стамбена. Планом генералне регулације подручја ГО Црвени Крст-1
фаза дефинисано је да су пословни садржаји обавезни у приземљу објекта, а

не и на спрату. Законска обавеза је да се, у Плану генералне регулације, за зоне
и целине дефинише претежна намена земљишта (Закон о планирању и
изградњи члан 26, став 1, тачка 3), тако да намена (доминантна и допунска) не
може да буде без ограничења.
Став Комисије: Прихвата се део примедбе уз обавезу да се у тексту
тачно дефинишу зоне где је обавезна изградња пословног простора у приземљу
(односно могућа на спрату).
9. Примедбе Ниш-аута, Булевар Николе Тесле бб (бр. 353-37112-06 од
26.03.2012. године), односе се на:
а) дефинисање грађевинске линије према Булевару Никола Тесла у делу
комплекса Ниш-аута према најистуренијем објекту на парцели.
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача, од најистуренијег
објекта паралелно са регулационом линијом.
б) дефинисање грађевинске линије портирнице према копији плана из
катастра.
Став обрађивача: Примедба се прихвата. Дефинише се грађевинска
линија према Булевару Никола Тесла у делу комплекса Ниш-аута, тако да
обухвата и портирницу.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
ц) прекидање разделног острва у Улици Александра Медведева,
непосредно иза раскрснице са Булеваром Никола Тесла, да би се омогућио
улазак у сервисну саобраћајницу из оба смера.
Став обрађивача: Примедба се не прихвата. Нацртом плана, веза
сервисне саобраћајнице са Улицом Александра Медведева планирана је само
за десна укључења и искључења. Место везе је на око 70 м од раскрснице
Булевара Никола Тесла и улице Александра Медведева, што је у зони
раскрснице наведених примарних саобраћајница.
Став Комисије: Став Комисије: Комисија налаже обрађивачу да
дефинише прилаз комплексу Ниш-аута са Улице Александра Медведева
прекидом разделног острва.
Председник Комисије Братислав Павловић гласао против одлуке
Комисије.
д) односи се на корекцију источне регулационе линије сервисне
саобраћајнице која пролази са западне стране комплекса Ниш-ауто, тако да не
улази у комплекс Ниш-аута.
Став обрађивача: Примедба се прихвата. Коригује се положај сервисне
саобраћајнице која пролази западно од комплекса Ниш-аута, тако да не улази у
комплекс Ниш-аута, односно кп 1938/1 КО Ниш-Црвени Крст.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
10. Примедба НИС- Дирекција за капиталну изградњу и МТО (бр.
353-383/12-06 од 29.03.2012. године), односи се на дефинисање улаза у
бензинску станицу на Булевару Никола Тесла, у делу кп бр. 1945.
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
11. Примедба Јакшић Данијеле, Шуматовачка 29 и група од 58 грађана
(бр. 353-380/12-06 од 29.03.2012. године): подручје ограничено улицама

Булевар 12. фебруар, Кеј Мике Палигорића и Винаверове, разрадити Планом
генералне регулације подручја ГО Црвени Крст-1 фаза.
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
12. Примедба Богдановић Радомира, Булевар Немањића 83/9 и
Богдановић Драгана, Краљевачка 6 (бр. 353-306/12-06 од 29.03.2012. године),
односи се на дефинисање намене на кп бр. 3408 КО Ниш-Црвени Крст као
пословно-стамбена или становање.
Став обрађивача: Примедба се прихвата. Генералним урбанистичким
планом Ниша до 2025 године, намена кп бр. 3408 КО Ниш-Црвени Крст није
одређена. Дефинише се намена парцеле 3408 као пословно-стамбена.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача, уз обавезу да се
преко прилаза обезбеди приступ парцели. За парцеле налегле на кп бр. 3408 до
планираних саобраћајница дефинисати намену као пословно-стамбена.
13. Примедба Митић Славка, Улица Ратка Јовића 6 (бр. 353-307/12-06 од
30.03.2012. године), односи се на то да се Улица Ратка Јовића-1 прилаз
продужи-асфалтира до Хумског потока.
Став обрађивача: Примедба се прихвата. Коловоз Улице Ратко Јовић-1
прилаз продужује се до Хумског потока. Усвајањем Плана биће створен плански
основ за израду пројектне документације за изградњу улице и њено
асфалтирање. Само асфалтирање улице није у надлежности израде плана
генералне регулације.
Став Комисије: Комисија не прихвата примедбу и налаже се обрађивачу
да регулациону линију пешачког простора одреди у ширини од 2,0 м према
југо-западној регулационој линији.
14. Примедбе ГО Црвени Крст, председник др Лелица Костић (бр.
353-388/12-06 од 30.03.2012. године), односе се на:
а) подручје ограничено улицама Булевар 12. фебруар, Кеј Мике
Палигорића и Винаверове да се разради Планом
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
б) проширење границе Ромског гробља, посебно да обухвати и кп бр. 14/1
(стари број парцеле)
Став обрађивача: Примедба се не прихвата. Парцела за Ромско гробље
дефинисана је у складу са Генералним урбанистичким планом Ниша до 2025.
године. У ГУП-у Ниша, као обавезујућем планском документу за израду овог
Плана, намена парцеле 14/1 (нови број 1401/1 КО Ниш-Црвени Крст) означена
је као пословно-трговински комплекс. Парцела 1401/1 не належе непосредно на
комплекс Ромског гробља, већ је комплекс гробља дели парцела 1401/2 (која је
у приватном власништву).
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
ц) промену предложеног решења аутобуске окретнице у Улици Сарајевској,
тако да буде поред трансформатора.
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
15. Примедбе Стојановић Слађане, Ул. Анете Андрејевић 25(бр.

353-385/12-06 од 30.03.2012. године), односе се на:
а) промену намене на кп бр. 2016, тако да цела парцела буде у намени
становање средњих густина
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
б) На свакој од парцела 2016 и 2018 налази се по један стамбени објекат.
Парцела 2018 има излаз на јавну површину преко парцеле 2016, па је услов за
реконструкцију, доградњу и надградњу објекта на парцели 2018 обједињавање
ове две парцеле. Спајањем парцела остају два објекта на парцели. Примедба
се односи на то да се или задрже два објекта на парцели или на могућност
изградње на парцели 2018 без обједињавања катастарских парцела.
Став обрађивача: Примедба се прихвата. Неопходан услов формирања
грађевинске парцеле је њен излаз на јавну површину. Прихвата се други
предлог подносиоца примедбе: предлог да задржи два стамбена објекта на
парцели.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача. За будућу градњу
на кат. парцели бр. 2018 инвеститор је дужан да обезбеди прилаз на јавну
површину.
16. Примедба Јанковић Ивана, Ул. Теслићка 18 (бр. 353-397/12-06 од
04.04.2012. године),
а) односи се на саобраћајно решење у делу Теслићке и новопланиране
улице источно од Теслићке улице, због тога што новопланирана улица руши
породичне стамбене објекте
Став обрађивача: Примедба се не прихвата. Новопланирана
саобраћајница је попречна веза између Булевара 12. фебруар и Јужне
паралелне саобраћајнице у правцу улице Ваздухопловаца. Преко ове
саобраћајнице, Улице Ваздухопловаца и Јужне паралелне саобраћајнице
планирана је одговарајућа веза Радне зоне „Север“, аеродрома Констатин
велики и планираног карго-центра са централним и источним делом града.
Став Комисије: Комисија прихвата став обрађивача.
На седници оджаној 25.04.2012. године представник Дирекције за
изградњу града усмено је изнео следеће примедбе:
17. а.) Да се планом дефинише веза улица Овчепољске и Моравске.
Став обрађивача: Ово подручје је планирано за даљу планску разраду
кроз израду ПДР.
Став Комисије: Комисија сагласна са ставом обрађивача.
17. б) Планирати кружни ток на раскрсници Булевара 12. фебруар и
Улице Ваздухопловаца.
Став обрађивача: Сагласан да се предвиди кружни ток у оквиру јавне
површине ако то расположиви простор омогућава
Став Комисије: Комисија сагласна са ставом обрађивача.
18. Примедбе Управе за планирање и изградњу (бр. 188/2012-06 од
18.04.2012. год.) односе се на:
18.1. У тачки 8: Правила грађења у зони становања великих густина у
градском подручју у поглављу „Положај објекта у односу на регулацију и у
односу на границе грађевинске парцеле“ реченица „Најмање дозвољено
растојање од најистуреније тачке новог објекта слободностојећег типа изградње

и линије суседне грађевинске парцеле (бочно) је 2,5 м“.
Став обрађивача: Предлаже да ова реченица гласи: „Најмање
дозвољено растојање од најистуреније тачке новог објекта слободностојећег
типа изградње од границе суседних бочних грађевинских парцела и објекта у
прекинутом низу од границе суседне грађевинске парцеле коју не додирује
(бочно) износи 3,5 м.
Став Комисије: Комисија сагласна са ставом обрађивача.
18.2. У делу „Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката“
изостављена је реченица која говори о случају када се стамбени објекат гради
први на парцели (када нема суседа) и када је неопходно заменити параметар
удаљености објекта од суседних објеката другим параметром.
Став обрађивача: Обрађивач сматра да је потребно посебно
дефинисати растојање објекта од границе парцеле на којој суседни објекат није
још увек изграђен. У нацрту плана је дефинисано растојање 5 м, што одговара
средњем растојању када објекти висине 27 м немају наспрамне отворе за
осветљење стамбених просторија и растојање када имају отворе за осветљење
стамбених просторија.
Став Комисије: Комисија сагласна са ставом обрађивача.
18.3. У делу Услова за изградњу других објеката на истој грађевинској
парцели: „Могу се изграђивати гараже као помоћни објекти и улазе у биланс
урбанистичких параметара“.
Став обрађивача: Није сагласан са примедбом. Сматра да треба
задржати предложен текст који гласи: „На истој грађевинској парцели не могу се
градити други објекти“
Став Комисије: Комисија сагласна са ставом обрађивача.
18.4. У тачки 9. Правила грађења у зони средњих густина у градском
подручју у делу Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе
грађевинске парцеле, прва реченица „Најмање дозвољено растојање од
најистуреније тачке новог објекта слободностојећег типа изградње и линије
суседне грађевинске парцеле (бочно) је 2,50 м“ .
Став обрађивача: Прихвата примедбу уз допуну тако да гласи:
Најмање дозвољено растојање од најистуреније тачке новог објекта
слободностојећег типа изградње и линије суседне грађевинске парцеле (бочно)
је 2,50 м за објекте спратности П+3 и П+4.
Став Комисије: Комисија сагласна са ставом обрађивача.
18.5. У поглављу правила грађења у пословно-стамбеној зони у делу
Услови за формирање грађевинске парцеле: „Најмања површина парцеле за
изградњу објеката спратности П+3 и П+4 износи 450 м2“.
Став обрађивача: Обрађивач није сагласан са овим ставом, јер је њиме
дозвољено да се на парцели од 450 м2 могу градити објекти спратности и П+4,
а не до П+3, како је то прописано ГУП-ом Ниша до 2025. године, као
обавезујућим планским документом за израду овог Плана. ГУП-ом је прописано
да, за изградњу у пословно-стамбеној зони, за величину парцеле од 450-600 м2,
спратност може бити до П+3, а да спратност од П+4, парцела мора имати
минимум од 600 м2. Разлика у максималној висини објеката од П+3 (16м) и П+4
(20 м) износи чак 4м. Инвеститори који имају парцеле 450-600м2 нису
блокирани, већ им је омогућено да искористе своју парцелу до спратности П+3.
Став Комисије: Комисија прихвата примедбу.
18.6. За зоне: становање великих густина, становање средњих густина,
становање умерених густина, Управа је предложила да се брише став: „Објекти
се могу градити на међи само уз сагласност суседа“.
Став обрађивача: Обрађивач је оставио слободу избора инвеститорима

да одреде тип градње. Због тога обрађивач сматра да став да се објекти могу
градити на међи само уз сагласност суседа, треба да остане у свим типовима
стамбене изградње.
Став Комисије: Комисија прихвата примедбу.
18.7. За зоне: становање великих густина и становање средњих густина у
делу „Најмања међусобна удаљеност објеката“, Управа је предложила став:
„Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката (околним
објектима се не сматрају помоћни објекти) износи најмање половину висине
вишег објекта, односно четвртину висине уколико објекти на насправним
странама не садрже отворе за осветљење стамбених просторија (осим отвора
за помоћне просторије), али међусобна удаљеност нових и околних објеката не
може бити мања од 5 м (осим за објекте у прекинутом и непрекинутом низу који
се постављају до граница бочних суседа)“.
Став обрађивача: Обрађивач је сагласан са примедбом и предлаже да
одредба гласи: „Међусобна удаљеност слободностојећих и објеката који се
граде

