
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) 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 22.06.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изради  првих  измена  и  допуна  Плана
генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст – прва фаза.

II Предлог  одлуке  о  изради  првих  измена  и  допуна  Плана  генералне
регулације  подручја  градске  општине  Црвени  Крст  –  прва  фаза 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  Мирољуб  Станковић,  заменик  начелника  Управе  за
планирање и изградњу.

Број: 907-7/2015-03
У Нишу, 22.06.2015. године
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На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08), 

 Скупштина града Ниша, на седници од __.__.2015. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У   О   И З Р А Д И 

ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ – ПРВА ФАЗА 

 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Првих  измена  и  допуна Плана генералне регулације подручја 

градске општине Црвени Крст - прва фаза, за подручје југозападно од Булевара 12. фебруар (РЗ 
12. фебруар „Север“), у оквиру комплекса „Поморавље“ (у даљем тексту: Измене и допуне 
Плана). 

Измене и допуне Плана израђују се у дефинисаном обухвату дела Плана генералне 
регулације  подручја градске општине Црвени Крст - прва фаза („Службени лист Града Ниша“ , 
бр. 102/12) у циљу формирања већег броја грађевинских парцела у оквиру комплекса, а на основу 
Иницијативе Управе за планирање и изградњу бр. 353-124/2015-06 од 18.03.2015. године. 

Члан 2. 
Изменама и допунама Плана се разрађује подручје од око 6.3hа које у прелиминарним 

границама обухвата следеће катастарске парцеле: 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1382/4, 1382/5, 1382/6 
КО Ниш Црвени Крст. 

Подручје Измена и допуна Плана дато је и на графичком приказу у прилогу уз Одлуку о 
изради и чини њен саставни део. 

Члан 3. 
Плански основ за израду Измена и допуна Плана представља Генерални урбанистички 

план Ниша 2010-2025 („Службени гласник РС“, бр. 55/12), у даљем тексту: ГУП Ниша.  

ГУП-ом Ниша дати су следећи услови и смернице: 

˗ предметне парцеле се у североисточном делу налазе у пословно-стамбеној зони док у 
југозападном делу налазе у индустријској и радној зони према графичком прилогу Б-05: 
План намене простора; 

˗ циљеви и концепција развоја у области индустрије су обезбеђење просторних, 
саобраћајних и инфраструктурних услова за дугорочни привредни развој; 

˗ сви комплекси у оквиру РЗ „12 фебруар“ Северозапад су у процесу реструктуирања у 
оквиру кога се намена из претежно производне трансформише у складишну, услужну, 
сервисну, а значајни делови комплекса су ван функције. У целини гледано, постоје 
значајни неискоришћени капацитети у оквиру неизграђених делова комплекса, као и у 
оквиру постојећих погона који нису у фунцији. Ови потенцијали омогућавају коришћење 
комплекса за „brownfield“ инвестиције, с обзиром да су комплекси углавном добро 
инфраструктурно и саобраћајно опремљени. 

Измене и допуне Плана се раде на катастарско-топографском плану као и ажурним 
катастраским и ортофото подлогама. 

 
 
 
 



Члан 4. 

Решења у погледу концепције, претежне намене простора, уређења, коришћења и заштите 
простора базирају се на решењима из ГУП-а на основу којих ће у складу са дефинисаном 
претежном наменом простора моћи на рационалнији начин да се плански уреди предметни 
комплекс у обухвату Измена и допуна Плана. 

Члан 5. 
Визије и циљеви за доношење Измена и допуна Плана се односе на: 

˗ обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу; 

˗ стварање просторних услова за формирање индустријских и складиштених зона поред 
примарних саобраћајница; 

˗ стварање амбијента и услова за подстицај привредног развоја; 

˗ прихватање нових технологија и иновација; 

˗ спровођење структурних промена у привреди које одговарају новонасталим ситуацијама и 
потребама домаћег и иностраног тржишта; 

˗ стимулисање развоја постојећих и отварања малих и средњих предузећа уз постизање 
равнотеже између малих, средњих и великих предузећа. 

Члан 6. 

У обухвату Измена и допуна Плана могуће је вршити адаптацију, санацију, инвестиционо 
и текуће одржавање без израде урбанистичког пројекта до доношења Измене и допуне Плана, а 
најдуже 12 месеци од доношења ове Одлуке. 

Члан 7. 
Носилац израде Измена и допуна Плана је Управа за планирање и изградњу.  

Стручни послови поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу, које 
је уписано у одговарајући регистар за обављање послова урбанистичког планирања и израде 
планских докумената (Обрађивач). 

Члан 8. 
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између Инвеститора и Обрађивача. 

Члан 9. 
Средства за израду Плана обезбеђује Инвеститор. Оквирна средства за израду Измена и 

допуна Плана износе 800.000,00 динара. 

Члан 10. 
Након доношења Одлуке о изради Измена и допуна Плана, Носилац израде организује 

рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног 
информисања. 

Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Управе за 
планирање и изградњу, а време и место одржавања јавног увида се оглашава у средствима јавног 
информисања. О излагању на јавни увид стара се, такође, Носилац израде плана. 

Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове јединице локалне самоуправе. 
По завршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и исти доставља 
обрађивачу Плана. 

 
 
 
 
 
 



Члан 11. 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, на основу 

претходно утврђених критеријума и Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја 
Плана на животну средину, коју је донео орган надлежан за припрему плана и програма, по 
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине. 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Ниша". 

Ниша“.
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

Број:   

У Нишу,   2015. год. 

 

                                                                                                                   Председник,                                                                                  

 

Проф. др Миле Илић



  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
О Д Л У К Е   О   И З Р А Д И  

ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ                                                                                                                             
ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ -  ПРВА ФАЗА 

 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредби члана 46. Став 1. Закона о 
планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС“,  бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), 
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. 

Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја Одлуке о изради и 
у припреми Одлуке, у свему се поступило по тој одредби: 

˗ У члану 1. је дефинисан тачан назив документа; Прве  измене  и  допуне  Плана 
генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - прва фаза (у даљем 
тексту: Измене и допуне Плана); 

˗ У члану 2. дата је прелиминарна граница обухвата планског документа; 

˗ У члану 3. дати су услови и смернице из планског документа вишег реда са структуром 
основних намена простора и коришћења земљишта; 

˗ У члану 4. дат је концептуални оквир планирања са принципима коришћења, уређења и 
заштите простора; 

˗ У члану 5. дате су визије и циљеви планирања простора; 

˗ У члану 11.  је констатовано да се за потребе израде Плана не приступа изради извештаја о 
стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, а на основу претходно утврђених 
критеријума и Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину, коју је донео орган надлежан за припрему плана и програма, по 
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине; 

˗ Остале одредбе (које се односе на рок, финансирање, рани јавни увид, јавни увид и 
друга питања од значаја за израду предметне врсте планског документа) усаглашене су са 
Законом и прописима, односно, утврђују се 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 прописима. 

 
 

 

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, 

 

      Љубиша Митић, дипл.инж.грађ.                                 Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ. 

 












