
 
 
 
 
 
 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 29.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог плана детаљне регулације дела улице Нишавске мале у 
Нишу. 
 

II Предлог плана детаљне регулације дела улице Нишавске мале 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: 346 -1/2011-03 
Датум: 29.03.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009) и члана 37. тачка 6. Статута града Ниша 
("Службени лист града Ниша", бр. 88/2008), 

Скупштина града Ниша, на седници од ________ године, донела је 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕЛА УЛИЦЕ НИШАВСКЕ МАЛЕ 

У НИШУ 
 

 

А.  УВОД 
                    
1.  Повод, разлог и циљ израде плана  
 Изради Плана детаљне регулације дела Улице нишавске мале у Нишу (у даљем 
тексту: План), приступа се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела 
Улице нишавске мале у Нишу  ("Службени лист града Ниша", бр. 57/2009) коју је донео 
Градоначелник града Ниша дана 29.07.2009. године на бази програма израђеног у 
Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш и верификованом на седници Комисије за 
планове града Ниша, од 07.07.2009. године. 
 Разлог израде Плана је дефинисање правила уређења простора и правила 
грађења објеката на простору у обухвату Плана, која ће представљати плански основ за 
израду техничке документације за изградњу планираних објеката и реконструкцију 
постојећих објеката. 
 Основни циљ планске интервенције представља разрада подручја за које је 
Генералним планом Ниша 1995-2010 ("Службени лист града Ниша", бр. 13/95, 2/2002, 
41/2004 и 51/2007) предвиђена израда плана детаљне регулације ради утврђивања 
услова просторног уређења, регулације и изградње у границама обухвата Плана. 
Планом се утврђују наменe површина којe се планираju у грађевинском подручју, 
границе површина за јавне и остале намене; трасе, коридори и капацитети за 
саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру. 
  
2.  Правни и плански основ 
         Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009) Правилнику о садржини, начину 
израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и 
начину стављања плана на јавни увид ("Службени гласник РС", бр. 12/2004), Статуту 
града  Ниша ("Службени лист града Ниша, бр. 88/2008) и Одлуци о изради Плана 
детаљне регулације дела Улице нишавске мале у Нишу ("Службени лист града Ниша", 
бр. 57/2009).    
           Плански основ за израду и доношење Плана садржан је у: 
- Генералном плану Ниша 1995 - 2010. год. ("Службени лист града Ниша", бр. 

13/95, 2/2002, 41/2004 и 51/2007), (у даљем тексту: Генерални план); 
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Б. САДРЖАЈ ПЛАНА  
 
1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
   Планом се разрађује подручје површине 0.05 ha. Границе подручја Плана су: 
према северу изграђени део Улице нишавске мале, према југу северна граница Плана 
детаљне регулације Улице нишавске у Доњој Врежини ("Службени лист града Ниша", 
бр. 34/07), према истоку и западу планирана регулациона линија дела Улице нишавске 
мале. 

Подручје захвата Плана је неизграђено и исто се планира за површину јавне 
намене и налази се у грађевинском подручју.  

Грађевинске парцеле површина јавне намене формираће се од катастарских 
парцела и делова следећих катастарских парцела: 7343, 7342, 7335, 7334, 7330, 7534, 
7325, 7324, 7321 и 7754 К.О. Пантелеј. 
  
 
2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
 
 Подручје обухваћено Планом обухвата једну целину. 

 
3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

 
Намена земљишта је за изградњу објекта јавне намене, део неизграђене Улице 

нишавске мале.  
Границе грађевинских парцела за јавне намене, дефинисане овим Планом, не 

могу се мењати.     
 
 
4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 
 

Регулационе линије улице са елементима за обележавање на геодетској подлози 
дефинисане су графички и аналитички у оквиру графичког приказа број 4: "Намена 
површина, регулација и нивелација са аналитичко – геодетским елементима" у размери 
1:500. 
 

 
5. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Нивелационе коте дела Улице Нишавске мале условиле су постојећа кота 

изграђеног дела ове улице и планирана кота на укрштају са Улицом Нишавском старом. 
Коте нивелете дате су у апсолутним вредностима (нивелациони план) у оквиру 
графичког приказа број 4: "Намена површина, регулација и нивелација са аналитичко – 
геодетским елементима" у размери 1:500. 

 
 
6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, 

ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
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6.1. Саобраћајна инфраструктура 
 Саобраћајница која тангира подручје плана са југа преузета је из Плана детаљне 
регулације Улице нишавске у Доњој Врежини ("Службени лист града Ниша", бр. 
34/07). У захвату плана је приступна саобраћајница и то део Улице Нишавске мале. 
Приступна саобраћајница је регулационе ширине око 9 м (коловоз ширине 6 м и два 
тротоара ширине око 1,5 м).  
 Све налегле грађевинске парцеле имају обезбеђену колску везу са јавном 
површином. 
 У захвату плана се не планира простор за паркирање. 
   
6.2. Комунална инфраструктура 

 
      У планираном профилу саобраћајнице  изграђена је водоводна мрежа пречника 

150 мм (полиетиленске цеви), у источном делу саобраћајнице  уз ивичњак тротоара и у 
делу источног тротоара, а на јужном делу саобраћајнице и на граници (регулационој 
линији) са грађевинском парцелом бр. 7551 К.о. Ниш -Пантелеј. 
За потребе прикупљања употребљених вода  изграђена    је канализација за 

употребљене воде пречника 300 мм, у правцу на Нишавску - стару а потом на цевовод у 
Булевару Медијана. 
За потребе одвођења атмосферских вода изградити атмосферску  канализацију 

пречника 400 мм , ка планираној атмосферској канализацији у улици Нишавска - стара, 
и потом са уливом у постојећу атмосферску канализацију у Булевару Медијана. 
У профилу саобраћајнице  изграђене су електроенергетска мрежа - 0,4 kV као 

ваздушна и телефонска претплатничка мрежа као кабловска. 
Подручје улице Нишавске - мале спада у зону гасификације те ће се у простору 

источног тротоара изградити дистрибутивни (полиетиленске цеви) гасовод. 
 
 
7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА 
7.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
7.1.1. Целине и зоне одређене планским документом 
 

 Подручје обухваћено Планом обухвата једну целина и то део Улице нишавске 
мале. 

 
7.1.2. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката 
јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре 

7.1.2.1. Уређење површина јавне намене 

Парцеле саобраћајницe су одређене регулационим линијама. 
Регулационе линије које одвајају јавне од осталих намена дефинисане су описом 

и координатама Y и  X и приказане су на графичком приказу бр. 3. " Површине јавне и 
остале намене". 

7.1.2.2. Правила грађења инфраструктурних мрежа и објеката и услови  
прикључивања 
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7.1.2.2.1. Општи услови изградње 
Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом  појасу саобраћајнице 

са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже, а њихов 
распоред условљен је већ изграђеним мрежама. Промена положаја инфраструктурних 
мрежа у регулационом профилу саобраћајнице ке дозвољена и не сматра се изменом 
плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код 
паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. 
Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних 
инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али 
по постојећим трасама. 
 Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште остале намене у 
сврху прикључења објеката, по трасама према пројектној документацији, а уз 
сагласност корисника земљишта. 
Код извођења радова на саобраћајници обавеза инвеститора је да испоштује техничке 
нормативе о  висини надслоја изнад објеката постојећих инфраструктурних  мрежа, тј. 
о дубинама положених мрежа и исте по потреби изврши њихову заштиту ако величина 
надслоја не задовољава техничке прописе. 
 На делу изведених канализационих мрежа нивелета коловозне површине треба 
да буде усклађена са нивелетом поклопаца ревизионих шахтова. 
 
 
7.1.3. Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције морају израдити 
конзерваторски или други услови 
 

На подручју плана нема оваквих објеката 
 
7.1.4.  Стратешка процена утицаја планског документа на животну средину.  
 Управа  за планирање и изградњу, у складу са чл. 9. став 3. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04), а на основу 
карактеристика Плана и анализе критеријума садржаних у Прилогу I Закона о 
стратешкој процени утицаја које је израдило ЈП Завод за урбанизам Ниш, донела је 
решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана, 
број 353-1092/09-06, дана 25.09.2009. године. 
 
 
8.  ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 
 
1. Откуп земљишта 
         

 Површина 
(м2) 

х цена  
(€/м2) 

= € 

Саобраћајнице 1053 х 50  52650 
УКУПНО  

 
 

2. Изградња инфраструктурних мрежа 
 

2.1. Саобраћајнице  
 



———————————————————————————————————————————— 
                              План детаљне регулације дела Улице нишавске мале у Нишу 
 

5 

 Површина 
(м2) 

х цена 
(€/м2) 

= € 

Саобраћајнице 702 х 35 = 24570 
  
Изградња 
дистрибутивн
ог (ПЕ) 
гасовода 

м 115 
 

х 30€ = 3.450
€ 

 
 
Изградња мреже 
за атмосферске 
воде(минималнип
рофил Ø400мм) 

мм 115 х 60€ = 6.900
€ 

 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           УКУПНО                                   87570.00 
      
9. ГРАФИЧКИ   ДЕО   ПЛАНА   ДЕТАЉНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
             Графички део Плана детаљне регулације састоји се из графичких приказа 
постојећег стања и графичких приказа планираног стања. 
 
            Графички прикази постојећег стања: 
            лист 1.   Извод из ГП-а................................................................................... 1 : 10000 
            лист 2:   Катастарски план са границом Плана детаљне регулације   
                           и координатама тачака границе......................................................1 :   1000 

 
            Графички прикази планираног стања:  

лист 3:  Површине јавне и остале намене.....................................................1 :   1000 
            лист 4:  Намена површина, регулација, нивелација са  
                          аналитичко-геодетским елементима................................................1 :    500 

лист 5:  Инфраструктуре мреже и објекти.....................................................1 :  1000 
                                             

В. ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО (ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ) 
 

Документациони део Плана садржи: 
1. Одлуку и Програм за израду Плана детаљне регулације;  
2. Услове и документацију надлежних институција и завода: 

-Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" А.Д. Београд – Дирекција 
за технику, Извршна јединица Ниш/Прокупље/Пирот – Служба за планирање 
и инжењеринг; 
-Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "NAISSUS" 
-YUGOROSGAZ Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и 
промет природног гаса а.д. 

3. Документацију и податке о обављеној стручној контроли и јавном увиду; 
4. Образложење плана са ставом обрађивача и Комисије о достављеним       

примедбама на план. 
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Г. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 План је израђен у аналогном и дигиталном облику за: Управу за планирање 
и изградњу, Архив града Ниша, Дирекцију за изградњу града Ниша, Министарство 
животне средине и просторног планирања, Републички геодетски завод и Завод за 
урбанизам Ниш. 

 План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Ниша", а објављује се и у електронском облику и доступан је 
путем интернета. 

  
БРОЈ: ______________ 
НИШ,             ________. год.    
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
                                                                                                                        Председник 

 
Проф. др Миле Илић 
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 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕЛА УЛИЦЕ НИШАВСКЕ МАЛЕ 

У НИШУ 
 

 Израда Плана започета је доношењем Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
дела Улице нишавске мале у Нишу ("Службени лист града Ниша", број 57/2009). 

 Носилац израде Плана детаљне регулације је Градска управа града Ниша - 
Управа за планирање и изградњу. Израда Плана поверена је ЈП Завод за урбанизам 
Ниш.  

План детаљне регулације обухвата подручје површине 0.05 ха. 
Подручје Плана налази се у источном делу града јужно од Улице Књажевачке и 

источно од Булевара Медијана. Подручје чини једна целина и то део Улице нишавске 
мале. 

 Планом детаљне регулације дела Улице нишавске у Нишу разрађује се подручје 
за које је Генералним планом Ниша 1995-2010 ("Службени лист града Ниша", бр. 13/95, 
2/2002, 41/2004 и 51/2007) предвиђена израда Плана детаљне регулације ради 
утврђивања услова просторног уређења, регулације и грађења у границама обухвата 
Плана детаљне  регулације. Планом се утврђују намене површина које се планирају у 
грађевинском подручју; границе површина за јавне и остале намене; трасе, коридори и 
капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру. 

Планом детаљне регулације се утврђују услови под којима се планско подручје 
просторно и функционално дефинише. Концепција решења Плана детаљне регулације 
одређена је на основу природних и стечених услова и дефинише правила изградње и 
коришћења земљишта.  
 План  детаљне регулације утврђује услове за уређење простора и изградњу ради 
добијања информације о локацији и локацијске дозволе. 

Решења и правила Плана детаљне регулације дефинишу решења којима се 
утврђује јавни интерес.     
 
 
 
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ           УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

                         ИЗГРАДЊУ 
 
 
 Д и р е к т о р,                Н а ч е л н и к, 
  
 
  Мр Драган Радивојевић       Мирјана Пешић, дипл. инж. арх. 
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