
 
 
 
 
 
 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 станице за снабдевање 
возила горивом на км 8+850 аутопута Е-80 и обилазног пута у Нишу. 
 

II Предлог плана детаљне регулације станице за снабдевање возила горивом 
на км 8+850 аутопута Е-80 и обилазног пута 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: 346-3/2011-03 
Датум: 29.03.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

 
 
 
 



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 ___________2011. године, донела је: 
 

 
 

ПЛАН  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОЗИЛА ГОРИВОМ НА КМ 8+850  

АУТОПУТА Е-80 И ОБИЛАЗНОГ ПУТА 
У НИШУ 

 
 

 
 
 
Планом детаљне регулације станице за снабдевање возила горивом на км 8+850, Аутопута Е-

80 и обилазног пута у Нишу (у даљем тексту: План) ближе се прецизирају правила регулације и 
градње из Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Бугарске 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 83/03 и 41/06) и ГП Ниша, ("Службени лист града 
Ниша", бр. 13/95 , 2/2002, 41/2004 и 51/2007) ради утврђивања услова просторног уређења, регулације 
и грађења у границама обухвата Плана. Просторним планом подручја инфраструктурног коридора 
Ниш-граница Бугарске, на предметној локацији за коју се израђује План, предвиђена је бензинска 
станица. У захвату предметног плана, сходно наведеним плановима, на делу између грађевинске 
линије и ивице асфалта аутопута, не предвиђа се изградња нових магистралних инфраструктурних 
објеката. На овом делу се задржава постојећи магистрални водовод Љуберађа-Ниш. 

 
 
1) ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
Планом  се разрађује подручје од 2.13ха у следећим границама: са југа аутопут Е-80, са севера 

пољопривредно земљиште катастарске општине Каменица, са истока постојећи плочасти пропуст на 
км 9+059,60 и са запада постојећи објекат испод аутопута на км 8+527,50. 

 
 
2) ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
 
У захвату Плана су две целине функционално независне. Једна је комплекс станице за 

снабдевање возила горивом и друга обилазни пут северно од станице и аутопута Е-80. 
У фунцији станице за снабдевање горива је зона комуналне инфраструктуре којом се 

остварују везе са градским комуналним инфраструктурним мрежама. 
 
 
3) НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 
 
У захвату плана су површине јавне намене и остале површине. 
Површине јавне намене су за два објекта јавног интереса и то: површина аутопута Е-80 и 

обилазног пута.  
 
Обилазни пут је планиран северно од станице за снабдевање горива и аутопута. Фунција 

обилазног пута је да се обезбеди приступ планираним наменама, пољопривредном и другом 
земљишту северно од аутопута. Пут је планиран са садржајем кога чине коловоз и тротоари. 

Површина јавне намене аутопута је део аутопута за проширење зауставне траке за траку 
искључења и укључења и путно земљиште до границе комплекса станице за снабдевање возила 
горивом. 

 



Остале површине обухваћене Планом намењене су за станицу за снабдевање возила горивом 
и део катастарске парцеле 7274/3 је пољопривредно земљиште.   

                         
4) РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 
 
Регулационе линије су између аутопута Е-80 и комлекса станице за снабдевање возила 

горивом као и између обилазног пута и остале површине. Регулационе линије су дефинисане 
аналитичко-геодетским елементима на одговарајућем графичком приказу. 

 
Грађевинске линије планираних објеката су одређене у односу на регулационе линије. 
 
 
5) НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
Нивелационо решење комплекса станице за снабдевање возила горивом је условљено 

постојећом нивелетом аутопута на изливно-уливним тракама, конфигурацијом терена и захтевима 
адекватног приступа објектима и површинама комплекса. 

Нивелета обилазног пута је условљена нивелетом постојећег државног пута другог реда Р-
274 на месту прикључка, нивелетом саобраћајнице испод аутопута код плочастог пропуста на 
км9+059,60 и конфигурацијом терена. Коте нивелета су у апсолутним вредностима на 
одговарајућем графичком приказу. 

 
 
6) ТРАСЕ САОБРАЋАЈНИЦА, ЕНЕРГЕТСКЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

СА КАПАЦИТЕТИМА САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 
Трасе саобраћајница, у захвату плана, дефинисане су координатама Y и X на одговарајућем 

графичком приказу. 
Капацитет планираног обилазног пута је адекватан. Његова функија је опслуживање 

налеглих површина које су предвиђене за ванградско становање густине до 50 становника по хектару 
као и пољопривредног земљишта. 

Изливно-уливне траке аутопута су у функцији комплекса станице за снабдевање возила 
горивом. 

 
Електроенергетска мрежа 

 
У захвату плана не постоје објекти електроенергетске мреже. 
Северно од захвата плана пролази далековод110кВ од трафостанице 110/35/10 kV "Ниш 13-

Врежина" до трафостанице 110/10 kV "Ниш 10-Јастребац". Планирани објекти су тако лоцирани да су  
растојања  од далековода  у складу   са чланом 100. и 111.  Правилника  о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400 kV ("Службени лист 
СФРЈ",бр. 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92). 

За потребе снабдевања електричном енергијом нових потрошача у захвату плана изградиће 
се нова трафостаница 10/0,4 kV, грађевински снаге 1 х 630 kVA , као слободностојећи објекат. 
Новопланирана трафостаница 10/0,4 kV ће се повезати на постојећу 10 kV- на мрежу ТС110/35/10 kV 
"Ниш 13-Врежина", тј из  трафостанице 10/0,4 kV "Виничка 2", полагањем кабловског вода по траси 
датој на графичком прилогу , са техничким решењем (тип и пресек кабла) према условима 
"Електродистрибуције" Ниш. 

Мрежу 0,4 kV изводити као кабловску према пројектној документацији. Мрежа осветљења 
треба да задовољи светлотехничке захтеве за овакве објекте, а у исто време и естетске захтеве.  

 
  
 
Телефонска мрежа 
 



У  захвата плана непостоје телекомуникациони објекти. 
Обезбеђење телефонских прикључака извршиће се полагањем телекомуникационог кабла 

одговарајућег капацитета са резерве, тј. извода број 53.18 (на путу Ниш-Каменица) приступне мреже 
истуреног комутационог степена "Пантелеј" по траси датој на графичком прилогу. 

Прикључна и разводна тт мрежа у комплексу извешће се као кабловске. 
 
              
Водоводна мрежа 
 
Уз северну ножицу аутопута положен је магистрални цевовод "Љуберађа - Ниш" пречника 

Ø1200мм. У појасу од по 6,0 метра са једне и друге стране у односу на осу цевовода није дозвољена 
изградња објеката, а посебно на улазно - излазним саобраћајним површинама, осим објеката 
инфраструктуре. 

 Комплекс разраде се налази у II висинској зони водоснабдевања, тако да је за 
обезбезбеђење потребних количина воде за објекте у захвату плана потребно изградити прикључни 
водовод пречника Ø150мм, од цевовода DCI пречника Ø250мм у улици Борској, у дужини од око 300 
метара. Траса прикључног вода је паралелна магистралном цевоводу, на хоризонталном одстојању 
осовине 1,5м. Прикључни водовод завршити у водомерном шахту. 

Кроз новопланирану саобраћајницу планирана је водоводна мрежа за снабдевање будућих 
корисника санитарном водом и водом за заштиту од пожара. Положај водоводне је у коловозу, на 
хоризонталном одстојању од 1,0м у односу на ивицу коловоза 

  
 
Канализациона мрежа 
 
У близини комплекса постоји изведена само канализација за одвођење атмосферских вода 

са аутопута која се налази у разделној траци, на коју се планира прикључење атмосферских вода из 
комплекса и део атмосферских вода са обилазне саобраћајнице. Одвођење атмосферских вода са 
обилазне саобраћајнице решиће се тако што ће део атмосферских вода, са источне стране комплекса, 
бити одведен канализацијом за атмосферске воде дуж саобраћајнице и прикључиће се на постојећу 
мрежу након проласка испод постојећег пропуста. За атмосферске воде са северозападне стране 
планирана је мрежа дуж саобраћајнице и прикључни вод паралелан аутопуту дужине око 170м до  
прикључне везе на канализацију у трупу аутопута. На ову мрежу прикључиће се и канализација за 
атмосферске воде планираног комплекса. Пре прикључења на ову мрежу обавезно је пречишћавање 
атмосферских вода из комплекса до довођења на ниво допуштених вредности параметара за другу 
класу квалитета површинских вода, на основу Уредбе о класификацији вода ("Сл. Гласник СРС", 
бр.5/68) и Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. Гласник СРС", бр.31/82). Положај мреже 
за атмосферске воде обилазне саобраћајнице је у коловозу, на хоризонталном одстојању од 1,0м у 
односу на ивицу коловоза, са стране супротне положају водоводне мреже.  

Приликом изградње прикључног цевовода до канализације за атмосферске воде у разделној 
траци аутопута, посебну пажњу обратити на заштиту магистралног цевовода "Љуберађа - Ниш" 
пречника Ø1200мм, на месту укрштаја. Обзиром да није познат тачан висински положај магисталног 
цевовода, предвидети техничко решење којим ће се обезбедити несметан пролаз канализације за 
атмосферске воде и заштита магистралног цевовода.    

           За одвођење употребљених вода планирана је јавна канализациона мрежа дуж 
новопланиране саобаћајнице и прикључни вод паралелан аутопуту до Борске улице, у дужини од око 
400м. Положај мреже је у осовини саобраћајнице а прикључног вода на 3,0м северно од магистралног 
цевовода Ø1200мм "Љуберађа - Ниш".  

Кроз катастарску парцелу бр. 7288/6 К.о. Каменица успоставља се инфраструктурни 
коридор ширине 3,0м за полагање атмосферске  канализације и канализације за употребљене воде. 

  
 
 
Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру 
 
Општи услови изградње  
 



Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационим појасевима  саобраћајница 
(аутопута и приступног са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. 
Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у 
случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, 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 осталих намена због услова 
прикључења  објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о праву службености пролаза. 

 
 
Услови прикључења на јавне инфраструктурне мреже 
  
Електроенергетска мрежа 
 

          Трафостанице 10/0,4 kV градити као слободностојећи објекат, типски или зидани приземни. 
Трафостаници се мора омогућити прилаз камионом. 

За објекат трафостанице као слободностојећег објекта величина парцеле је 5,5 х 6,5 метара. 
 
Нове каблове 10 kV полагати по новопланираним трасама. 
Прикључивање објеката на електроенергетску мрежу извршиће се одговарајућим водовима 

0,4 kV из планиране трафостанице 10/0,4 kV, са постављањем мерних група у сваком објекту 
посебно, а према условима "Електродистрибуције" Ниш. 

Димензије рова за полагање електроенергетских каблова (10 kV и 0,4kV ) су: ширина 0,4 - 
0,6 м и дубине 0,8 -1,0 м. У исти ров дозвољено је полагање каблова 10 kV и 0,4 kV. 

  
Телефонска мрежа 
  
Прикључивање објеката на телефонску мрежу извршиће се полагањем телефонских каблова 

одговарајућих капацитета до телефонских концентрација у објектима, а према условима 
"ТелекомСрбија". 

Димензије рова за полагање телефонских каблова су: ширина 0,4м  и дубина 0,8 м. 
  
Водоводна мрежа 
 
Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни 

све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у 
цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току 
експлоатације. 

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0м. 
Монтажу цевовода извршити према пројекту  са свим фазонским комадима и арматуром. 

Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију, 
извршити испирање  и дезинфекцију цевовода. 

Хидранте поставити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара. 

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове 
ЈКП надлежног за водовод и канализацију. 

  
 
Канализациона мрежа 
 
Канализациону мрежу полагати по траси датој на графичком прилогу бр.5 ("Комуналне 

инфраструктурне мреже"). Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и 
остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна. 



За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције на месту 
вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца пружања цевовода и на 
месту улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе. 

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, 
затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, 
извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација. 

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове 
ЈКП за водовод и канализацију. 

 
 
7) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА 
 
Обилазни пут је ширине 7,50м, Садржај попречног профила чине коловоз ширине 5,50м и 

тротоари по 1,00м. 
У профилу обилазног пута није дозвољено паркирање. 
 
Изливно-уливне траке са аутопута предметном комплексу су ширине 3,5м. Манипулативне 

површине унутар комплекса станице за снабдевање возила горивом су предвиђене ради приступа 
точећим местима, паркинзима путничких и теретних возила.  

 
Паркирање возила на локацији је предвиђено за аутобусе, теретна возила и путничка 

возила.  
При дефинисању површина за стационирање путничких возила примењени су законски 

нормативи у зависности од намене планираних објеката.  
При пројектовању паркинг простора, мере места за паркирање одредити према ЈУС-у, у 

зависности од врсте паркирања (подужно, косо или управно) и типа возила (путничко, теретно, 
аутобус). 

 
На планираним паркинг површинама  је предвиђен асфалтни застор или застор од 

префабрикованих елемената бетон-трава (БТ плоче).  
 
У погледу испуњености противпожарних прописа обезбеђен је приступ противпожарног 

возила свим објектима. Такође је испоштован и пропис о неопходности формирања проточности, 
односно кружног саобраћајног тока око сваког објекта.  

 
У предметном комплексу омогућено је неометано и континуално кретање инвалидних лица 

у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник Републике 
Србије",бр.18/97). 

 
 
 

1. Продајно-угоститељски објекат мора бити постављен унутар планиране грађевинске линије, 
односно може бити повучен иза грађевиске линије из функционалних или естетских разлога. 

2. Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена код косих, односно коте венца 
код равних кровова. 

3. Надстрешница објекта на нивоу венца (уз архитектонско - обликовно оправдање) може прећи 
грађевинску линију до 4,00м уколико постоји архитектонско - обликовно оправдање. 

4. На предметној локацији могућа је изградња следећих објеката: 
 

                - Продајно-угоститељски објекат спратности до П+1, 
 
- резервоарски простор са укопаним резервоарима за течна горива (бензин и дизел), 
резервоар за ТNG и резервоар за смештај AUS32 

 



Резервоарски простор са резервоаром за смештај AUS32 биће смештен у северном делу 
парцеле пумпе у зеленој површини док ће точеће место за AUS32 бити смештено у 
северном делу парцеле на платоу уз које  се планирају и паркинг места за теретна возила. 
 
Резервоарски простор са укопаним резервоарима за течна горива биће смештен испод 
коловозне конструкције прилазног платоа. Резервоарски простор за ТНГ се налази у 
североисточном делу комплекса пумпе укопан у слободној озелењеној површини. Предвиђа 
се ограђивање резервоарског простора за TNG жичаном оградом висине 2 m. Конструкција, 
опрема и означавање резервоара мора да буде у складу са Правилником о изградњи станица 
за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива(Сл. лист 
СФРЈ бр.27/71 и 29/71).                                                                                                                               
 
- Претакалиште за претакање течних горива и ТNG-а из аутоцистерни у резервоаре вршиће 
се са приступног пута станице преко шахте са прикључцима за пуњење резервоара течним 
горивом и преко прикључка са арматуром за претакање ТNG-а у резервоар.  
 
- Пумпни аутомати за истакање течних горива и ТNG-а у резервоаре моторних возила Изнад 
пумпних аутомата за истакање горива у резервоаре моторних возила предвиђа се 
надстрешница за заштиту од атмосферских падавина и сунчевог зрачења.  
 
- паркиралишта за путничка возила, теретна возила и аутобусе 
 
- саобраћајне манипулативне површине 
 
- контејнери за складиштење отпада 
 
- јарболи, пилони, тотем (на површини зеленог тампон слоја) 
 

5. Острво са аутоматима се налази на манипулативној површини са могућношћу обостраног 
послуживања.  

 
Планом детаљне регулације дозвољава се фазна градња. 
 
Слободне и озелењене површине  су заступљене са око 50% од укупне површине 

комплекса.  
Композиционо и просторно решење зеленила акцентирати на главним прилазима објекту, а 

преостали део решити слободно, усклађено са наменом површине. 
Избор садног материјала извршити према владајућим условима средине и уклопити га у 

амбијент и карактер објекта. У зони према путу предвидети заштитни појас формиран од адекватних 
лишћарских и четинарских врста. Засаде у заштитном појасу подићи тако да не ометају прегледност и 
не угрожавају безбедност.  

 
У захвату Плана не постоје објекти под претходном заштитом, нити евидентирани објекти 

од значаја за културну баштину.  
 
Потребно је ускладити стандарде за квалитет ваздуха са европским стандардима. На ширем 

подручју Плана, при неповољ ним метеоролошким условима и непридржавања основних начела 
заштите животне средине, може доћи до нарушавања еколошке равнотеже која се пре свега огледа 
кроз аерозагађење ширег простора. Линијски извор загађења представља пут, дуж ког се поред 
загађења издувним гасовима у одређеним временским интервалима јавља проблем буке. Заштиту од 
буке обезбедити озелењавањем слободних површина и формирањем зелених тампона. У току 
извођења радова, све објекте прикључити на мрежу инфраструктуре на начин утврђен овим Планом. 

 
 
Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се превентивно обезбеди 

немогућност ширења пожара, а у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник СРС", 
бр. 37/88). 



Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким 
противпожарним прописима, стандардима и нормативима. 

Објекти морају имати одговарајућу спољ ну и унутрашњу хидрантску мрежу, која се по 
протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима 
за спољ у и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 33/91). 
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким 
нормативима за приступне путеве ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка 
објекта није даља од 25 м од саобраћајнице. 

 
У циљу заштите људи, материјалних и других добара од елементарних и других непогода и 

опасности, укупна реализација у предметном простору мора бити условљена применом 
одговарајућих превентивних просторних и грађевинских мера заштите. 

Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере којима се спречавају 
непогоде или ублажава њихово дејство, мере које се подразумевају у случају непосредне опасности 
од елементарне непогоде, мере заштите кад наступе непогоде, као и мере ублажавања и отклањања 
непосредних последица насталих дејством непогода или удеса. 

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником за електроинсталације ниског 
напона ("Службени лист СФРЈ", бр. 28/95 и Правилником за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96).  

 
Ради заштите од потреса, објекти који се граде у оквиру предметног комплекса, морају бити 

реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/71, 52/90). 

 
Битан критеријум за уређење простора за потребе одбране и заштите је обавеза усклађивања 

принципа уређења простора са становишта оптималног мирнодопског развоја са принципом уређења 
простора за обезбеђивање ефикасне одбране и заштите. 

Мере заштите од интереса за одбрану земље, треба да буду уграђене у сва просторна 
решења (намена површина, техничка решења инфраструктуре, распоред слободних и зелених 
површина и сл.) као превентивне мере које утичу на смањење повредивости појединих објеката и 
целог комплекса у посебним ситуацијама. 

Заштита становништва и материјалних добара од ратних разарања обезбеђује се на подручју  
Плана према Закону о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 45/91 и 58/91), Закону о одбрани 
("Службени лист СРЈ", бр. 43/94, 11/95, 28/96 и 44/99), Уредби о објектима од посебног значаја за 
одбрану Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 18/92) и Уредби о организовању и 
функционисању цивилне заштите ("Службени гласник РС", бр. 21/92).  

 
 

 
 
8) ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 
 
Приступни пут је јавни објекат и градиће се средствима града Ниша. Дужина пута је 542,86 

и површина 0,55ха. Укупна инвестициона вредност је 20.288.000,00 дин. 
 
Изливно-уливне траке су на површинама јавне намене. Њихову изградњу финансираће 

инвеститор изградње станице за снабдевање возила горивом јер су оне у функцији ове станице. 
 
 
9) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
 
Графички део плана чине: 
 

- Извод из генералног плана Ниша 
- Катастарско-топографски план са границом плана 
- Површине јавне и остале намене 



- Намена површина, регулација и нивелација са аналитичко-геодетским 
елементима 

- Комуналне инфраструктурне мреже 
 
 

 
10) ДОКУМЕНТАЦИЈА (ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ) ПЛАНА 
 
    

- Катастарско-топографски план 
- Услови надлежних комуналних предузећа 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације 
- Програм за израду Плана детаљне регулације 
-     Документацију и податке о обављеној стручној контроли и јавном увиду 
-    Обазложење Плана са ставом обрађивача и Комисије о достављеним примедбама     на 

План 
 

  
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

План се израђује у седам примерака: два примерка у аналогном и дигиталном облику  за: 
Управу за планирање и изградњу, Архив Скупштине града Ниша, ЈП Дирекција за изградњу града, ЈП 



Завод за урбанизам Ниш, Министарство животне средине и просторног планирања и Републички 
геодетски завод. Достављање планова је обавеза Управе за планирање и изградњу. 

План ступа на снагу осном дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“, а 
објављује се и у електронском облику  и доступан је путем интернета. 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
 
 
 
 
Број: ________ 
У Нишу: __________ год.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Председник, 
 
                      Проф. др Миле ИЛИЋ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОЗИЛА ГОРИВОМ  

НА КМ8+850 АУТОПУТА Е-80 И ОБИЛАЗНОГ ПУТА У НИШУ 
 

                                                                                                            
 

На основу члана 35. став 10. План детаљне регулације ради се према одредбама Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009) и на основу Одлуке о изради 
плана детаљне регулације станице за снабдевање возила горивом  на км 8+850 Аутопута Е-80 и 
обилазног пута у Нишу  ("Службени лист града Ниша", број  59/2009).   

 
План се ради на основу захтева OMV Србија Д.О.О. Нови Београд, Омладинских бригада бр. 

90а и иницијативе архитекте Града Ниша бр. 2565/06-01А од 31.08.2006. године.   
Израда Плана је поверена ЈП Завод за урбанизам Ниш, Средства за израду Плана 

обезбеђује OMV Србија Д.О.О. Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90а.  
 

Планом  се разрађује подручје од 2.13ха у следећим границама: са југа аутопут Е-80, са севера 
пољопривредно земљиште катастарске општине Каменица, са истока постојећи плочасти пропуст на 
км 9+059,60 и са запада постојећи објекат испод аутопута на км 8+527,50. 



 
У захвату Плана су две целине функционално независне. Једна је комплекс станице за 

снабдевање возила горивом и друга обилазни пут северно од станице и аутопута Е-80. 
У фунцији станице за снабдевање горива је зона комуналне инфраструктуре којом се 

остварују везе са градским комуналним инфраструктурним мрежама. 
 
Планом се утврђују услови под којима се планско подручје просторно и функционално 

дефинише. Концепција решења Плана одређена је на основу природних и стечених услова и 
дефинише генерална правила изградње и коришћења земљишта.  

 
Поступак разматрања и доношења Плана:  
 
Одлуку о изради је донео Градоначелник Града Ниша 05.08.2009.године ("Службени лист 

града Ниша", број 59/2009);  
 
Стручна контрола и утврђивање нацрта: 23.12.2009.год.(Комисија за планове града Ниша) 
 
Оглашавање јавног увида у Народним новинама: 22.-23.05.2010.године 
 
Трајање јавног увида: 24.05.2010.године до 24.06.2010.године  
 
Сумирање јавног увида и утврђивање предлога: 14.10.2010.године 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину: 
 
Оглашавање стратешке процене на јавни увид: 29.04.2010.године 
 
Трајање јавног увида: 05.05.2010.године до 05.06.2010.године 
 
Сумирање јавног увида: 14.06.2010.године 
 
 
 
 
Обрађивач плана добио је сагласност на предложено саобраћајно решење у плану од ЈП 

Путеви Србије решењем број 953-26/2011-1 од 13.01.2011.године..  
 
 

 
 
 

                                                                               
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ                       УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

 
                 Директор                                                                                           Начелник     
 
 
   мр Драган РАДИВОЈЕВИЋ                                                     Мирјана ПЕШИЋ, дипл.инж.арх. 

 
                                                                             
 
 
                                                                                

 
 









 


