
На основу члана  46.  Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",  бр.  
72/2009  ,81/2009-исправка,64/10-УС и 24/2011) и    члана  37.  тачка  6.  Статута  града  Ниша 
("Службени гласник града Ниша",  број  88/2008),  Скупштина    града Ниша,  на  седници од 
_________2012 године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА "БУБАЊ - ЈОВАНОВАЦ" 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Члан 1.

Приступа  се  изради  Плана  детаљне регулације  депоније  смећа  "Бубањ  - 
Јовановац" на територији Града Ниша  у даљем тексту : (План ).

План  детаљне  регулације  се  ради  на  основу  Иницијативе  Управе  за  планирање  и 
изградњу број  353-732/2012-06 од 28.09.2012 године.

Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана  чини део  простора постојеће депоније смећа "Бубањ - 

Јовановац" на територији Града Ниша, тј. површине око  24,30 ха у К.о.Ниш- Бубањ и К.о Паси 
Пољана.

Циљ израде Плана је експлоатација депонијског гаса (метана) и производња електричне 
енергије.

Члан 3. 

План садржи :
1) границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине 

и зоне;
2) детаљну  намену земљишта;
3) регулационе линије улица и  јавних површина и грађевинске линије са елементима 

за обележавање на геодетској подлози ;
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план) ;
5) попис парцела и опис локација за јавне површине,садржаје и објекте;
6) коридоре  и  капацитете  за  саобраћајну,  енергетску,  комуналну  и  другу 

инфраструктуру;
7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;

   8) локације за које се обавезно израђује  урбанистички пројекат или расписује конкурс 
;

  9)   правила уређења и правила грађења по зонама и целинама;

10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.

Члан 4.

Рок израде Плана је 120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.

Начин финансирања се уређује уговором између ЈП Завод за урбанизам Ниш  и Града 
Ниша (наручилац).

Члан 6.

За овај  План није обавезна израда Стратешке процене утицаја на животну средину.
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Члан 7.
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Управе за  

планирање и изградњу града Ниша.
О јавном увиду стара се Управа за планирање и изградњу града Ниша.
По завршеном јавном увиду комисија за планове одржава јавну седницу и припрема 

извештај о обављеном јавном увиду у  нацрт планског документа и исти доставља обрађивачу 
плана.

Члан 8.

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

 

СКУПШТИНА  ГРАДА НИША 

  БРОЈ :________________

  У  Нишу, _________2012 год.

ПРЕДСЕДНИК,

        Проф  др Миле Илић

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА "БУБАЊ - ЈОВАНОВАЦ" 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  НИША 
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Повод за  израду Плана  детаљне регулације  депоније смећа "Бубањ - Јовановац" на 
територији града Ниша је Иницијатива Управе за планирање и изградњу број  353-732/2012-06 
од 28.09.2012 године.

Правни  основ  за  доношење ове одлуке налази  се у одредби члана  46.  Закона  о 
планирању  изградњи („Службени гласник  РС“,  број 72/2009  , 81/2009 и  24/2011)  којом је 
прописано да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, 
по  претходно  прибављеном  мишљењу  органа  надлежног  за   стручну  контролу,  односно 
комисије за планове. Орган за доношење Плана детаљне регулације  депоније смећа "Бубањ - 
Јовановац" на територији града Ниша је Скупштина града Ниша (члан 35. став 10. Закона). 

Поменутом одредбом члана  46.  Закона  утврђени  су елементи  садржаја  одлуке о 
изради  и  у припреми ове одлуке,  JП  Завод за  урбанизам  Ниш је поступио  у свему по тој 
одредби:

- у члану 1. је дефинисан тачан назив документа; План детаљне регулације  депоније 
смећа "Бубањ - Јовановац" на територији града Ниша  (у даљем тексту: План);

- у члану 2. је дате су оквирне границе Плана и циљ доношења Плана, 
- у члану 3. је дат садржај Плана који представља обавезан законски минимум  који je 

разрађен  Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских 
докумената.

- Остале одредбе (које се односе на рок, финансирање, јавни увид и друга питања од 
значаја за израду предметне  врсте планског документа) усаглашене су са Законом и 
уговором између  наручиоца и обрађивача планског документа.

Локалним планом управљања отпадом у граду Нишу, у оквиру краткорочних мера је 
предвиђена израда  Пројекта искоришћења депонијског гаса ради добијања енергије - тзв. ЦДМ 
пројекат по Кјото Протоколу.

Предузеће "Amest" d.o.o. је склопило оквирни споразум са Градом Нишом о изради 
пројекта:  "Експлоатација  депонијског  гаса  и  производња  електричне  енергије  на  Депонији 
Бубањ, Ниш, Србија" који има за циљ да на депонији сакупља депонијске гасове и производи 
електричну енергијуод њих.

Пројекат подразумева постављање савременог система за отплињавање сметлишта 
"Бубањ"  ради  екстракције  метана  (гаса  изазивача  ефекта  стаклене  баште)  ради  добијања 
енергије. Основни циљ овог пројекта је првенствено унапређење животне средине.

Пројектом се предвиђа  постављање система  за  извлачење депонијског  гаса  који 
укључује гасне сонде , компресор за исисавање гаса, анализаторе, надзорну станицу , горионик 
за  сагоревање   метана  и  неметанских  органских  једињења  и  генераторза  производњу 
електричне енергије снаге од 320 kW. Цео систем  ће бити повезан на електроенергетски систем 
града  Ниша,  тј.  произведена  електрична  енергија  ће  бити  испоручивана  јавном  предузећу 
надлежном за пренос електричне енергије.

Највећи  део система  се налази  на  телу депоније  које припада  територији  града 
Ниша, али се делови система налазе и на простору који припада територији општине Дољевац.

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана  у законом 
прописаној  процедури  као  и  по  процедури  прописаној  Статутом  општине  и  другим 
општинским  прописима.

 П ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ     УПРАВА  ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
                  В.Д.Директора,                                                     В.Д.Начелника,

 Љубиша Митић,дипл.инж.грађ.               РодољубМихајловић,дипл.инж.грађ. 
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