
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 21.10.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације пословно – 
производно – трговинског комплекса на простору инфраструктурног коридора 
аутопута Е-75 деоница Београд - Ниш. 
 
 II Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације пословно – производно 
– трговинског комплекса на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75 
деоница Београд - Ниш 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: 902-7/2011-03 
Датум: 21.10.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени  гласник РС", број 72/09, 
81/09 и 24/11) и члана 37. тачка 6) Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 
88/08), Скупштина града Ниша, на седници од___________.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОСЛОВНО – ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА НА 
ПРОСТОРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75, 

ДЕОНИЦА БЕОГРАД - НИШ 
 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације пословно–производно-трговинског 

комплекса на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - 
Ниш (у даљем тексту: План). 

Изради Плана се приступа на основу захтева инвеститора "ЕУРО МОРАВА 
ЛОГИСТИК" Д.О.О. АЛЕКСИНАЦ, ул. Војске Југославије бр.38, Алексинац и Иницијативе 
Управе за планирање и изградњу број: 353-594/2011-06, од 19.08.2011. године. 

Члан 2. 
Циљ доношења Плана је утврђивање услова под којима се планско подручје 

просторно и функционално дефинише, тако да се обезбеђују услови за изградњу објеката са 
потребном инфраструктуром и служи као основ за издавање информација о локацији и 
локацијске дозволе. 

Члан 3. 
Подручје у захвату  Плана чине катастарске парцеле број 729/4 730/1, део 571/1 К.О. 

Горња Топоница. Оквирна граница обухвата плана је: са северо-западне стране: југо-источна 
граница к.п.бр. 730/8; са северо-источне стране: југо-западна граница к.п.бр. 568/9; са југо-
источне стране:  северо-западна граница к.п.бр. 991/1; са југо-западне стране: североисточна 
граница к.п. бр. 1003, 735/4 и 734/4.  

Укупна површина у обухвату Плана износи око 3,75ха. 

Члан 4. 
План садржи: 

1) оквирну 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 целинама и зонама; 
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације; 
11) графички део. 

План детаљне регулације ће представљати плански основ за издавање информације о 
локацији, локацојске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. 



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 је 12 (дванаест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке, 

односно 6 (шест) месеци од добијања геодетских подлога и услова надлежних институција. 

Члан  7. 
Средстава за израду Плана обезбеђује "ЕУРО МОРАВА ЛОГИСТИК" Д.О.О. 

АЛЕКСИНАЦ, ул. Војске Југославије бр.38, Алексинац, а начин финансирања се уређује 
уговором између инвеститора и ЈП Завод за урбанизам Ниш. 

Члан  8. 
За подручје Плана није обавезна израда стратешке процене утицаја на животну 

средину. 

Члан 9. 
План се излаже на јавни увид и траје 30 дана од дана објављивања у Народним 

Новинама. О јавном увиду стара  се Управа за планирање и изградњу града Ниша. 
Извештај о јавном увиду сачињава Управа за планирање и изградњу града Ниша и 

доставља га обрађивачу Плана. 
Израђивач Плана је дужан да, у року од 30 дана од дана достављања извештаја, 

поступи по њему. 

Члан 10. 
 Забрањује се издавање локацијске дозволе 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. 
 Саставни део ове одлуке је графички приказ граница и обухвата планског подручја. 
 

 

 

Члан 12. 
 Доношењем Одлуке о изради планског документа на предметном подручју 
предходна Одлука о изради Плана детаљне регулације центра за ускладиштење 
пољопривредних производа и сервиса за поправку пољопривредне механизације Еуроморава 
доо, на подручју инфраструктурног коридора Е-75, деоница Ниш-Београд, код наплатне рампе 
Ниш и комплекса Наис, десна страна аутопута Ниш-Београд ("Службене лист Града Ниша“, 
бр.38/2010) ставља се ван снаге. 

 

Члан 13. 

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025 
("Службени лист града Ниша", бр. 43/11).  

 

Члан 14. 



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

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
Број: _____________ 
У Нишу, __________ 2011. год 

Председник, 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО – ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКОГ 

КОМПЛЕКСА НА ПРОСТОРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА 
АУТОПУТА Е-75, ДЕОНИЦА БЕОГРАД - НИШ 

 
Изради Плана се приступа на основу захтева инвеститора "ЕУРО МОРАВА 

ЛОГИСТИК" Д.О.О. АЛЕКСИНАЦ, ул. Војске Југославије бр.38, Алексинац и Иницијативе 
Управе за планирање и изградњу број: 353-594/2011-06, од 19.08.2011. године. 

Правни основ за доношење ове одлуке налази се у одредби члана 46. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 и 24/11), којом је 
прописано да Oдлуку 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 је Скупштина града Ниша (члан 35. 
став 7. Закона). Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010-
2025 ("Службени лист града Ниша", бр. 43/11).  

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

- у члану 1. је дефинисан тачан назив документа: План детаљне регулације 
пословно–производно-трговинског комплекса на простору инфраструктурног 
коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш (у даљем тексту: План). 



- у члану 2. је дат циљ израде Плана: утврђивање услова под којима се планско 
подручје просторно и функционално дефинише, тако да се обезбеђују услови за 
изградњу објеката са потребном инфраструктуром. 

- у члану 4. је дат садржај Плана који представља обавезан законски минимум (члан 
28.  Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС, " број 72/09, 81/09 и 
24/11), који ће се, свакако ближе прецизирати Правилником о садржини, начину и 
поступку израде планске документације ("Службени гласник РС", број 31/10, 
69/10, 16/11). 

- 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. 
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ       

 
УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ 

Директор,  
 

Начелник, 
 

Мр Драган Радивојевић 
 

Мирјана Пешић, дипл.инж.арх.  
 

 





 



od*u 64 /-*,,

PENY6.[I14KA CPEI4JA
c Kyn LUTI4HA rPA.qA HLltUA
KOMI4Ct4JA 3A nflAHOBE rpAAA Ht4tUA
ap. 5.\'4 1 u;,t,t - c:C,

[ana: 21.09.2011. ro4une

92. cegnr,rqa Konaucraje sa nnaHoBe rpaAa Hrauta
oApxaHa AaHa 21.09.2011. ro4nxe

Hseog us 3anhcHrra ca 92. cegnraqe

Ce4Hraqa Korvrracmje oApxaHa y canv Jl-l 3aeog sa yp6anraearra Huu 21.0g.2011.
roArHe ca noqerKou y 1 1,00 .lacoaa. Ce4nuqr Koruucuje cy nprcycrBoBanh: MrapjaHafieurh, Mapa Pauxoailh, Mmounp fleu:urh, EpaHrauNp hraprah , gyr., lerxosrah, a
HL^cy npucycrBoBanil: Cno6ogaH MrneHxoeuh, I-lpe4par [-{eerxoerh, Eparrcnaa
flaanoarh r Cnaeorby6 Bnajxoerah.

Cepnraqra Korr,tracraje npilcycrBoeanr jou h: npeAceAHilK flpyuraa 3a sauJl4Ty
xt4BorhFba (CaernaHa lejarioerah- Aeparvoarah), npeAcraBHhK Jn !r,rpexqr,1ja .,
il3rpaAFby rpaAa, npeAcraBHLlK Jn [pa4cra ronnaHa il AilpeKrop Jn 3aaog 3a
yp6aHrasarra.

Y oAcycrBy npe.qceAHuKa Kourcnje, Sparrcnaea [laenoehha, ceAHhl_loM
npeAceAaaao MNor\,tnp [1eurh.

Korr,Iracnja je,qnornacHo yceojrana AHeBHfi peA ceAHilqe ca cne,qehou AonyHoM:
Ta.{xa 2.3. ognyxa o hgnaenanaa il AonyHH ognyxe o n3paAh nflaHoBa

reHepanHe perynaqrje ce,qhura roKanHe caMoynpaBe- rpaAa Huua 3a
repuropr.rjy rpafleerHcKor nogpyvja l-l-l Hrarua 1gg5- 2O1O

Taqxa 1.1. VsaoA t,t3 3anhcH]4Ka ca g1. ceAHHqe
Kouracrja jegHornacno yceojnna h3Bo,.q 13 3anilcH tARa ca g1. cegHraqe.

Ta.{xa 2.1.llnaa AerarbHe perynaquje oguopr4ura "Tpynane,,THn I!_ neeo
Ha npocropy r,rx$pacrpyKrypHor Kopl4Aopa ayro nyra E-75, AeoHHqa Eeorpag-
Huur (OgnyKa o rspagr,r)

Y roxy pacnpaBe Kon,rracraja gaje cyrecrrajy o6pa[raavy Aa AonyHh oAnyxy ca
nnaHcKl4M ocHoBoM 3a il3paAy HaBe.qeHor nnaHcKor AoKyMeHTa.

3axruyrax: Korrar,rcuja oqeruyje Aa oAnyra o u3pa$u finaxa AerarbHeperyflaLluje ogrtaopHura "Tpynane" THn ll- neeo Ha npocropy rax$pacrpyKTypHor
KOpHAOpa ayro nyra E-75, AeoHltqa Eeorpag- Huu.r, y3 ,qonyHy npeMa cyrea,aju
Korr,rNcuje, vl1e y Aarby npolleAypy.

Ta q xa 2.2. llnaa rqeralbHe peryfl a qlrje n ocnoa H o-n pot,r3 BoAHo-rpro B u Hc Ko r
KoMnJreKca Ha npocropy un$pacrpyKTypHor Kopl4Aopa ayro nyra E-7-5, AeoHHLlaSeorpag- Hrau (OgnyKa o raspagra)

Y rory pacnpaBe Korraracraja gaje cyrecl,rjy o6palraaavy .qa AonyHn ognyxy ca
nnaHcKhM ocHoBoM 3a il3pa.qy HaBe,qeHor nnaHcKor AoKyMeHTa.

ri* rta' r. bn*-o
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3axruyvar: Kouracraja oqeruyje Aa ognyxa o u3paAu flnana AerarbHeperynaqrje nocroBHo-npoH3BoAHo-TproBt,tHcKor KoMnrreKca Ha npocropy
rxSpacrpyKrypHor KopH,qopa ayro nyra E-7s, AeoHhqa Eeorpa4- Huu.r, ys qonyHy
npeMa cyrecrnjra KorraNcnje, hge y Aarby npoqeAypy.

Taqxa 2.3. HsrdeHe u AonyHe ognyre o H3paA[ nnaHoBa reHepanHe
perynaquje ceAuura noKanHe caMoynpaBe- rparqa Huua 3a repr,rroprajy
rpaleeuncKor noApyvja l-It Hnua 1995- 2010 (OpnyKa o raspagr,r)

Y roxy pacnpaBe Korrtrracraja 4aje cnegehe cyrecrraje o6a[ilBaqy nnaHa:

- KoprroBarr HoBt4 HacnoB oAnyKe raKo Aa rnacv'. "Ognyxa o il3paAil nnaHoBa
reHepaflHe perynaquje ceAhulTa noKanHe caMoynpaBe- rpaAa Hru:a sa repraroprajy
rpaf eaNHcKor noApyvja l-eHepaflHor yplanvrctrrtLrKor nnaHa HNua 2010- 2025"

- ycKna.qhrn qn. 4. ocHoBHe o,qnyKe ca ogpeg6aMa qn. 26. 3axoHa o nnaH[paFby
il il3rpaAFbr ("Cn.rnacHhK PC", 6p.72109,81/09 n2412011)

3axruyvar: Kon,tr,rcraja oqeruyje Aa hsMeHe u AonyHe ognyxe o H3paAH
nnaHoBa reHepanHe perynaqrje cegraura ,roKanHe caMoynpaBe- rpaAa HruJa sa
repuropujy rpa[eeuxcxor nogpyvja rn Huura lggs- 2010, y3 AonyHe npeMa
cyrecrnjanaa Korvrracraje, h4e y Aarby npoqeAypy.

Ta'{xa 3.1. Yp6anracrt4qKu npojerar 3a norpe6e yp6axracrhqKo-
apxureKroHcKe pa3paAe noxaqraje a3r4na 3a HanyureHe xuBorutte Ha rn.6p.
156612 KO l-oprse Meflypoeo y Huury

Kouurcraja yno3Hara Aa y roKy jaaHe npe3eHraqraje Yl-1-a, xoja je o6aarueua y
nepr4o.qy og 06.09.2011. rograr-re go 12.09.2011. rogrHe Hnje 6rano nphroBopa.

Y roxy pacnpaBe Korr,rracraja Aaje cnegehe cyrecrmje o6pal'paeavy yl-l-a:

- yHern y reKcr uoryhHocr $asHe rpaAFbe
- y nornaaruy 4.1.1. PerynaL{hoHa r HhBenaqhoHa peueFba, Kopt4roBaril TeKCT

LAnn ra lpucatu y Llenocn4
- y nornaBruy 4.2.1. [loce6Hr ycnoBm sa npojexroBabe, r3rpa,qFby n xopr,ruheue

npegarleHhx 3eMrbt4tura r,r o6jexara, y npeoj peqeHilLU4 HaBecr[ xojr cy craHAapAn h
HopMarilBn xopruheHn ttntn je 6pracarla y L{enocl4

- y nornaarcy 4.2.3. Mepe 3a ocrBaphBalbe ycnoBa ea ypeleFbe npocropa,
1pucaru peqeHuqy: "Yrepfyje ce o6aae3a ,qoHorueFba ognyxe o ypeltaaauy L4

oApxaBaFby a3vna"
- ycKna$ rv rpaQuuxe npunore AocraBrbeHe y ena6oprrrraa ca rpa$ruxran,1

n p rn o3il Ma n ph Ka3a H rlM H a ceAH h qL1 Korvr raoaje
- ge$rHrcarh npilcryn rpo6ruy xyhxrax ruy6nrr,taqa
- o6jexre ynpaBHe 3rpaAe h KyxhFbe cnojmn ronnoM Be3oM nnn npojeKToBarn

xao jegra ricraeu o6jexar
- y reKcry n rpasravxhM npilno3rua 6rmoHrrr rexHhqKe rpeluKe

3axruyvax: Kon,tr,rcr,rja jegnornacHo ycaojrana Yp6anracruqKr npojexar 3a
norpe6e yp6anncruqKo- apxureKToHcKe pa3paAe noxaqraje a3una 3a HanyureHe
xHBorHtbe na rn.6p. 1566/2 KO l-optse Metlypoeo y Huuy, ye o6aeesyo6palhBaL{a
Aa nocrynh npeMa cyrecrrjarraa Koruucrje, n noroM KoprroBaHe ena$opare AocraBil
Ynpaera 3a nnaHhpaFbe u h3rpaAFby Ha norepflhBaFbe.

, 7'i Cexperap. Korvrracnje
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PENYEIIHKA CP6I4JA
cKynuThHA FPAEA Hr4tUA
KOMI,iC14JA 3A nflAHOBE rpARA Ht4UlA
sp. 1tg lr.el/t-o{}
[ana: Z'l.bg.ZOl1. rograne

lrr,vo. 0{h7, rt7rzr,. /,-a'<--t, .

hi'tv*t z//7///d\

2 d, ils. 2011

zho"/q

Ha ocHoay qflaHa 46. 3axoHa o nnaHrpaH,y 14 H3rpaAFbu ("Cnyx6eHN rnacHtaK
PC", 6p.7212009,8112009 u 2412011) Korvrucraja ea nflaHoBe l-pa4a Hrua (y 4aruenlr
reKcry- Kotuucmja) Ha cepHLtqil ogpxaHoj pana 21.09.2011. ro4uHe HaKoH Lt3BprxeHe
crpyqHe KoHrpol're O4nyxe o r3pa.qlr flnana AerarbHe perynaquje nocnoeno-
ltpor43BoAHo- TproB14HcKor KoMnneKca Ha npocropy rxSpacrpyKTypHor
Kopugopa ayro nyra E-75, geoHnqa Eeorpag- Hr4ut, no,qHocr4 cne4ehm:

143BEIUTAJ

Konamcujy je o6pasoeana Crynurrua l-paga Huua Peulerseru 6p. 06-
43512008-9-02 o,q 03.11.2008. roghHe y cnegeheM cacraBy: Sparucnae nasnoauh-
npeAce4Hnrc Korurcrje v LrlraHoBt4. MrpjaHa fleurrh, Mraorvrrap fieuluh, I-lpegpar
l-{eerxoeuh, lyuau fierroauh, Cnaeoruy6 Bnajxoarah, Cno6o,qaH Mmnesxoanh,
Mapa Pauiroeilh,n Spauun,tnp hrprh.

{
CeaHraLlJ Konaracraje olqpxaHa y canil Jl-1 3aeog sa yp6aurasaM HfiuJ, AaHa

21.09.2011. roAilHe ca noqerKoM y 1 1,00 qacoBa. CegHraqra Konltracraje Hucy
npucycrBoBanv'. flpeppar l-{eerxoeuh, Cno6opan MhneHxoeilh, Sparracnae
llaenoeilh tA Cnaaoruy6 Bnajroauh. Y oAcycrBy npeAceAHhKa Kouucrje,
Sparucnaea fiaenoauha, ceAHuqoM npe.qceAaeao Muonarap l-leuruh.

Y rory pacnpaBe Kouncuja gaje cyrexujy o6paflr,reaqy nrraHa Aa HaBeAe
nraHcKr,r ocHoB 3a il3paAy flnaHa.

Yrap[eHa je ycrnaleHocr O4nyxe o u3papr ca 3axoHoM o nllaHtapaH,y 14

r3rpaArbu.

3axrsyvax: Konaucuja oqen yje ga O4nyxa o r3pa4,t [Inana Aerarr,He
perynaqnje nocroBHo- npolr3BogHo- TproBlrHcKor KoMnrreKca Ha npocropy
un{pacrpyKrypHor Kopr,rAopa ayro nyra E-75, AeoHrqa Eeorpag- Hunr,
ucnyFbaBa nponilcaHe ycnoBe 3a AoHor.ueFbe, Aaje no3ilTr4BHo Mt4r.urbet+e vi

npe,qnaxe CrynurrrntA fpa1a Aa t cry AoHece y npe4noxeHoM TeKcry.

SL0ERPETAIKOMIACVIJE nPEICEIH 14 K KOM IAC\AJE

/t;l , r_ -6oarucnae* [laenoeuh, Ann.nnx.rpafl.

Trvr4ryrit '/' qL( ,{,
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