
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Хумске у 
Нишу. 
 
 II Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Хумске у Нишу, 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града. 
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Мирјана Пешић, начелник Управе за планирање и изградњу. 
 
 
 
Број: 210-4/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

 
 
 
 
 



 
 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009 и 

81/2009) и члана 37. тачка 6. Статута града Ниша  ("Службени лист града Ниша", број 88/2008),  
Скупштина града Ниша, на седници од _____________ године, донела је 

ОО  ДД  ЛЛ  УУ  КК  УУ  
ОО  ИИЗЗРРААДДИИ  ППЛЛААННАА  ДДЕЕТТААЉЉННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  

УУЛЛИИЦЦEE  ХХУУММССККЕЕ  УУ  ННИИШШУУ  
 

                                                           Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације Улице хумске у Нишу (у даљем тексту: План) 

на основу Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 
2009.годину поглавље V,  тачка 8 и Иницијативе Управе за планирање и изградњу број: 882/2009-06 од 
09.10.2009. године.  

 
 

Члан 2. 
Циљ доношења Плана је обезбеђење услова за изградњу Улице хумске  и служи као основ за 

издавање информације о локацији и локацијске дозволе. Према важећем Плану детаљне регулације пруге 
Ниш - Димитровград, деоница Црвени Крст – Просек у коридору аутопута Е - 80 у Нишу, (Службени 
лист града Ниша, број 9/2009), предвиђено да се Улица хумска и планирана пруга Ниш - Димитровград 
односно Прахово не укрштају. Друмска и пешачка веза, насеља северено од пруге, са градом оствариваће 
се преко Улице хумске до Новопланиранe улицe која остваруje везу са Булеваром "12 фебруар" према 
западу и  Булеваром Никола Тесла према истоку.  

 
 

Члан 3. 
Границе подручја обухвата Плана Улице хумске су: 
северни део Улице хумске - са севера јужна регулациона линија аутопута Е-80, са југа северна 

регулациона линија пруге Ниш- Димитровград (са разрешењем свих попречних укрштаја), са истока и 
запада границе катастарских парцела; 
                јужни део Улице хумске – са севера јужна регулациона линија пруге Ниш – Димитровград ( са 
разрешењем свих попречних укрштаја), са југа северна регулациона линија Булевара 12. фебруар, са 
истока и запада границе катастарских парцела.  
Укупна површина подручја Плана износи око 6,1ха и дужине око 760м. 
 Границе подручја плана су прелиминарне. 
 

 
Члан 4. 

План садржи: 
 

1) границу плана; 

2) намену земљишта; 

3) регулационе линије и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

4) нивелационе коте; 



5) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру; 

6) економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 

7) графички део. 

 

Члан 5. 
Носилац израде Плана је Управа за планирање и изградњу, а стручни послови на изради Плана 

поверавају се Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш. 
 

Члан 6. 
Рок израде Плана уговориће се између Инвеститора и обрађивача плана. 
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између инвеститора Града Ниша и 

обрађивача ЈП Завода за урбанизам. 
 

Члан 7. 
Финансирање и начин финансирања Плана је обезбеђено уговором о изради Плана.  
 

Члан 8. 
За овај План није обавезна израда Стратешке процене утицаја на животну средину, jeр се исти 

налази на подручју разраде Плана Генералне регулације подручја Општине Црвени Крст, за који постоји 
одлука о не приступању Стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. Лист града Ниша бр. 
80/2010).  

 

Члан 9. 
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Управе за планирање 

и изградњу, Ниш, улица Генерала Транијеа број 10. 
О јавном увиду стара се Управа за планирање и изградњу. 
Извештај о јавном увиду Плана сачињава Управа за планирање и изградњу града Ниша и 

доставља га обрађивачу Плана. 
Обрађивач плана је дужан да, у року од 30 дана од дана достављања извештаја, поступи по 

њему. 
 
                                                         Члан 10. 
Забрањује се издавање локацијских дозвола и урбанистичко – техничких докумената за време 

израде плана, а најдуже годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
Забрана се не односи на изградњу инфраструктурних објеката. 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша". 

 

  

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

 
Број:_____________                                ПРЕДСЕДНИК 



У Нишу, ____________2011.год. 
  Проф. др Миле Илић 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ХУМСКЕ У НИШУ 
 

 
 Изради Плана се приступа на основу Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са 
финансијски планом за 2009.годину поглавље V,  тачка 8 и Иницијативе Управе за планирање и 
изградњу број: 882/2009-06 од 09.10.2009. године. 

Правни основ за доношење ове одлуке налази се у одредби члана 46. Закона о планирању  
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009 и 81/2009) 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 Улице хумске у Нушу је Скупштина града Ниша (члан 35. став 10. Закона).  

Границе подручја обухвата Плана Улице хумске су: 
северни део Улице хумске - са севера јужна регулациона линија аутопута Е-80, са југа северна 

регулациона линија пруге Ниш- Димитровград (са разрешењем свих попречних укрштаја), са истока и 
запада границе катастарских парцела; 

јужни део Улице хумске – са севера јужна регулациона линија пруге Ниш – Димитровград ( са 
разрешењем свих попречних укрштаја), са југа северна регулациона линија Булевара 12. фебруар, са 
истока и запада границе катастарских парцела.  
 Укупна површина подручја Плана износи 6,1 ха и дужине  око 760м. 

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 Улице хумске у 
Нушу (у даљем тексту: План); 

- у члану 2. је дат циљ доношења Плана обезбеђење услова за изградњу  и служи као основ за 
издавање информације о локацији и локацијске дозволе.  

- у члану 4. је дат садржај Плана који представља обавезан законски минимум (члан 28. 
Закона) који ће се, свакако прилагођавати одговарајућим подзаконским актом  којим ће 
министар надлежан за послове урбанизма, ближе прописати садржину начин и поступак 
израде планских докумената (члан 201. тачка 5. Закона). 

- 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. 

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

 

 

  УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

                                                                                                                      Начелник, 

 

                                                                                                     Мирјана Пешић, дипл.инж.арх. 
 
 


