
 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 14.09.2010. године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 I Утврђује се Предлог одлуке о стављању ван снаге Регулационог плана 
гробља „Бубањ-северни део“ у Нишу 

 II Предлог одлуке о стављању ван снаге Регулационог плана гробља 
„Бубањ-северни део“ 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: 888-1/2010-03 

Датум: 14.09.2010. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

мр Милош Симоновић 

 

 

 

 



          На основу члана 37. Статута Града Ниша(„Службени лист Града Ниша“бр.88/2008),   

 

 

 

          Скупштина Града Ниша,на седници од _____________2010 године донела је 

 

 

                                                

 

 

О  Д   Л  У  К  У   О   С Т А В Љ А Њ У   В А Н   С Н А Г Е 

 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ГРОБЉА „БУБАЊ‐СЕВЕРНИ ДЕО“ У НИШУ 

     

                            

          

 

                                                                   Члан  1.  

 

 

             Ставља  се    ван  снаге  Регулациони  план  гробља„Бубањ‐северни  део“  у  Нишу  („Службени 
лист Града Ниша“,бр.12/2003). 

             На подручју које је било обухваћено Регулационим планом који се ставља ван снаге важиће 
Генерални  План Ниша 1995‐2010 („Службени лист Града Ниша“,бр.13/95,02/02,41/04 и 51/07). 

 

                                                                    Члан 2. 



 

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

 

             

                                                     СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

 

             Број: ________________ 

 

             У Нишу ___/2010 године 

                                             

              

                                                                                                        П р е д с е д н и к 

                                                                                     

                                                                                                   Проф. др  Миле  Илић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

Регулационим планом гробља „Бубањ-северни део“ у Нишу („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 12/2003) површина коју захвата план намењена је за сахрањивање и пословање 
(до 2 %) исте су одређене  као јавне површине, површине саобраћајница унутар блока, 
јавне зелене површине, површине за сахрањивање, површина за изградњу капеле, 
површина за изградњу управне зграде, површине за розаријуме и колумбаријуме и 
површине за интерне колско пешачке комуникације. Распоред, облик и величина 
површина предвиђених за поједине намене приказане су у графичком прилогу “План 
намене површина“на листу бр.3. у размери 1:1000. Овако планиране површине као и 
њихив распоред нису у складу са даншњим  и  будућим стварним потребама које има Град. 

Постојеће планско решење  из 2003.године је превазиђено не даје могућност фазне 
реализације што онемогућава планско решавање имовинско-правних односа без којих није 
могуће издавање адекватне локацијске и грађевинске дозволе а самим тим и  реализовати 
изградњу у захвату плана (саобраћајнице, површине за сахрањивање, капеле, зелених 
површина, управне зграде, површина за интерне колско пешачке стазе, розаријуме, 
колумбаријуме).  

Обзиром да је у питању специфичан План (план Гробља), да је у питању 
сахрањивање, као и све пратеће што је везано за те активности, а на захтев ЈКП „ГОРИЦА“ 
(бр. 735 од 19.08.2010 године) које је уочило одређене проблеме у току реализације плана, 
његовим преиспитивањем дошло се до закључка да исти треба ставити ван снаге како би 
се настали проблеми зауставили и превазишли.  

Нови план за предметни простор биће план Генералне регулације  који ће град 
донети у предстојећем периоду.  

Стављањем ван снаге овог плана остао би на снази, односно примењивао би се 
Генерални План Ниша 1995-2010 („Службени лист Града Ниша“, бр.13/95, 02/02, 41/04 и 
51/07). 

 

        Управа за планирање и изградњу   

     Шеф одсека за планирање :          Н а ч е л н и к  

                                          

Јанаћковић Љубиша, дипл.инж.грађ    Мирјана Пешић, дипл.инж.арх. 

                                                                                                   


