
 
 
 
 
 
 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 02.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса 
складишта и сервиса на потезу Булевар Медијана – Бањска рампа у Нишу 
 

II Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса складишта и 
сервиса на потезу Булевар Медијана – Бањска рампа 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: 210-2/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

 
 
 
 
 
 
 



На  основу  члана  35.став  10.  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Службени  гласник  
РС",  број  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          
 
           
 

ИЗМЕНЕ    И   ДОПУНЕ 
                                            ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
                 КОМПЛЕКСА  СКЛАДИШТА И СЕРВИСА НА ПОТЕЗУ  
          "БУЛЕВАР МЕДИЈАНА – БАЊСКА РАМПА" У НИШУ 
      
А.  УВОД 
 
1. Повод, разлог и циљ израде плана 
                 
       Измене  и  допуне  Плана  детаљне  регулације  комплекса  складишта   и  сервиса  на  
потезу  "Булевар  Медијана-  Бањска  рампа"  у Нишу ("Службени лист града Ниша",бр. 49 / 
2006),  проистичу  из потребе промене  режима  коришћења  земљишта  на  делу  планираног  
заштитног  зеленила  између  регулационе  и  грађевинске  линије ,  изградње 
инфраструктурних мрежа дуж планиране секундарне саобраћајнице изнад планираног подземног 
железничког коридора и објеката инфраструктуре у оквиру захвата Плана, (како би се омогућило 
прикључење објеката на јавне инфраструктурне мреже), регулисању Суводолског потока, 
кориговање  урбанистичких  параметара :  индекс  заузетости  и  индекс  изграђености ,  
као  и  регулисање  статуса  корисника  простора  намењеног  за  бензинску /ТНГ  станицу  
у  целини"А".   

                                      
                                               I  
 
     У  Плану  детаљне  регулације  комплекса  складишта   и  сервиса  на  потезу        
"Булевар  Медијана  — Бањска  рампа"  у Нишу ("Службени лист града Ниша", бр. 49/2006), 
врше се следеће измене и допуне: 
 
 1.   У делу 1.0. "ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА": 
 
 1.1. У  поглављу 1.4. Јавне површине и јавне намене,  
        - у ставу 1, бришу се речи:" и заштитно зеленило"; 
        - у ставу 2, у првом реду, иза речи : "се дозвољава" додаје се :"реконструкција постојеће 
бензинске станице "Југопетрола"-"Медијана 2"; 
 - у ставу 2, у другом реду иза речи "Плана" бришу се : " пресељење постојеће ЈП бензинске 
станице у делу подцелине А1", 
 - у ставу 2, у трећем реду иза речи "подцелинама :" додаје се :"А1, А2,". 
          Додаје се нови став 6, који гласи :"На западном делу кп бр. 2051/1(крајњи западни део целине 
А) не дозвољава се икаква градња, већ се простор резервише као инфраструктурни коридор". 
 
 1.2   У табели Т1.5.3. Јавно зеленило и слободне јавне површине, 
         бришу се у колони "Назив" речи: "Подцелина А2" и цео други, трећи и четврти  ред табеле; 
и табела изгледа овако: 
 
Назив Карактер Површина Напомена 
Целина  Б парк 3,80 ха Висина дрвећа не сме 

да буде већа од х=3м 
Подцелина Д1 Заштитно зеленило 1,03 ха  
Подцелина Д2 Слободне јавне 0,09 ха  



површине 
 
1.3. У поглављу 1.5.2.1. Електроенергетика 
         - у ставу  2, ред четри и пет , речи : "две нове трафостанице" се замењују речима "одговарајући 
број нових трафостаница", 
 
1.4. У поглављу 1.5.2.3. Гасоводна мрежа  
         - у ставу 2, ред два и три, речи: "изграђена су два прикључна гасовода за МРС Нисал и МРС ЕИ" 
се замењују речима "изградиће се одговарајући број прикључних гасовода за повезивање 
мернорегулационих станица (МРС) у просторима јужно од захавата плана", 
 
1.5. У поглављу 1.5.2.5. Канализациона мрежа 
         - после става 2, додаје се нови став 3. који гласи :" У простору сервисне саобраћајнице, од пута 
Брзи Брод - Прва Кутина до западне границе плана, изградиће се колектор за употребљене воде ", 
         - постојећи став  5. се наставља новом реченицом :"На подручју плана, од Кутинске реке до 
улице Српских јунака, атмосферске  воде  се одводе у два правца и то: један у Кутинску реку а други 
у постојећи колектор за атмосферске воде у улици Српских јунака", 
  1.6.Иза поглавља 1.5.2.5. додаје  се ново поглавље 1.5.2.6. Регулација Суводолског потока , које 
гласи : " Суводолски поток извире изнад села Суви До и има површину слива од 3,1 км2, и дужину 
тока Л = 4.5 км.Дефинисани су облик и димензије попречног профила за регулисано корито, који су 
условљени ранијом планском документацијом са експропријационим појасом ширине 6.00 м и  
трапезним  попречним профилом  са нагибом косина 1:1.На основу"Студије заштите града Ниша од 
великих вода Нишаве са притокама", Суводолски поток на профилу: ушће у Нишаву  има  
максималне протоке (Qмаx), Q1% = 13.4 m3/s; Q2% = 10.7 m3/s;  Q5% = 7.6 m3/s  и Q10% = 5.64 m3/s. 
Осовина планиране регулације потока је дефинисана координатама темена и карактеристичних 
тачака кривине, што је приказано на графичком прилогу "Режим  коришћења простора и 
парцелација". 
 
 
2.   У делу 2.0. "ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА": 
 
 
2.1. У поглављу 2.1.Врста и намена објекта, Целина А , 
       - у четвртом  реду брисати реч: "дислоциране";  
       - у седмом реду брисати реченицу: „Источни део подцелине А, на коме се налази....“ 
       - у ставу 2, у првом реду брисати: „(као и део подцелине А1 – комплекс ЈКП Медијана)“ 
 
 
2.2. У поглављу 2.3.1. Индекси заузетости и индекси изграђености парцеле 
       - у  наслову колоне:"Макс.дозвољен индекс искоришћености", реч:"искоришћености", се мења 
речју: "заузетости";  

- а за подцелину А6 у тој колони , за ред:"Складишта и сервиси"број: "35" се  замењује бројем 
  "50 "; за ред "Индустрија"број: "35" се  замењује бројем "50"; 
- за подцелинеА5, А6, Ц1 и Ц2 у  колони: " Макс.дозвољен индекс изграђености" , за 
  ред:"Складишта и  сервиси" и за ред "Индустрија" број: "0,5" се  замењује бројем "1,0 "; а  за 
  ред: "Остале   намене"број: "0,5" се  замењује бројем "1,2"; 

       -у табели после првог реда се додаје један ред па табела изгледа овако: 
  

 
целина  

 
Под 
целина 

 
Намена  

 
Површина 

(ха)    

 
 

БРП 
(м2)  

 
Макс. доз. 
индекс 
заузетости 
нето (%) 

 
Макс. 
доз.индекс 
изграђености  
нето 

 
Макс. доз.% 
заступљеност 

намене у односу на  
намену подцелине 

нето 

 
бруто 

 
нето 

А 
 

А1 Комерцијалне 
делатности 

1,59 
 

  0,59 
 

  1,11 
 
 0,36 
 

1812 50 1,0 40 

А1 Складишта и 
сервиси 

3600 50 
 

1,0 65 



 *објекти се граде подземно. 

 
 
 
 
2.3. У поглављу 2.3.2.Регулација комплекса, 
       - у првом реду почетног текста, иза речи: "Овим планом се" додаје реч: "не", а  другом реду                     
речи,  у загради: "без промене површине у комплексу" се бришу; 
 
 
 
 
2.4. У поглављу 2.3.3.Вертикална регулација објекта,  
       -у табели после првог реда се додаје један ред па табела изгледа овако:  
 

Ознака целине Највећа дозвољена 
висина  објекта 

Максимална 
дозвољена спратност 

објекта 
Напомена 

А1 (западни део) 15 П до П+3  

А1 (источни део) 8 П* - 

А2, А3  и А4 15 П до П+3 - 

А5 и А6 8 П* - 

А1/2 Намена- паркинг  2,82  2,02 - - - 100 
 
 

А2 Објекти ИАН  
2,93 

 

 
  1,11 

 

3800 35 0,5 80 
А2 Железнички објекти 600 -* 2,0 20 
А3 Објекти   ИАН    2,51   0,63 2200 35 0,4 100 
А4 ИАН -        

Комерцијалне 
делатности -   

1,24 
 
 

   0,56 

  0,57 
 
 

  0,26 

2000 35 0,4 
40 

А5 Комерцијалне 
делатности, 
Складишта и 
сервиси 

 
 900 

 
50 

 
1,0  

80 

А6 Складишта и 
сервиси 

 
55,28 

 
 3,62 

15320 50 1,0 65 

А6 Индустрија   2500 50 1,0 10 
А6 Остале намене 6325 60 1,2 25 

Ц 
 

Ц1 Складишта и 
сервиси 

 
 

2,24 

 
 

1,55 

2144 50 1,0 30 

Ц1 Становање 3240 50 1,2 50 
Ц1 Индустрија 972 30 1,0 10 
Ц1 Остале намене 2268 70 1,2 10 
Ц2 Складишта и 

сервиси 
 
0,91 

 
0,53 

2000 20 1,0 35 

Ц2 Остале намене-
становање 

1890 80 1.6 65 



Ц1 10 П+2 - 

Ц2 6 П - 

    
    - у напомени која се односи на табелу после речи „*У подцелинама“ додаје се „А1“ 
 
2.5. У поглављу 2.5.1.2. Регулација мирујућег саобраћаја, 
       - у шестом ставу  (задњем), речи: "50m2 корисне површине стамбеног простора", се бришу и 
         замењују речима: "1 стан -1 ПМ (паркинг место) ". 
 
3.  У текстуалном и графичком делу Плана детаљне регулације комплекса  складишта   и  
сервиса  на  потезу  "Булевар  Медијана-  Бањска  рампа"  у Нишу, у реченици: "индекс 
искоришћености", реч:"искоришћености", се мења речју: "заузетости". 
 
4.  Измене и допуне Плана детаљне  регулације  комплекса  складишта   и  сервиса  на  потезу  
"Булевар  Медијана-  Бањска  рампа"  у Нишу  приказане су у графичким приказима:  
          6. Режим коришћења простора и парцелација,  
          7. Намена површина, 
          8.  Саобраћај са регулационим, нивелационим и аналитичко-геодетским елементима, 
          9.  Инфраструктурне  мреже и објекти - водоводна и канализациона мрежа  и 
         10. Инфраструктурне  мреже и објекти - електро, ТТ и гасоводна мрежа 
                                             
                                                           
                                                 II 

             
          Елаборат Измене и допуне Плана детаљне  регулације  комплекса  складишта   и  
сервиса  на  потезу  "Булевар  Медијана-  Бањска  рампа"  у Нишу  се  израђује у аналогном и 
дигиталном облику за: 

- Управу за планирање и изградњу града Ниша,  
- ЈП Дирекцију за изградњу града Ниша ,  
- Архив Скупштине града Ниша, 
- Министарство животне средине и просторног планирања,  
- ЈП Завод за урбанизам (обрађивач), и  
- Републички геодетски завод. 

          Достављање плана је обавеза Управе за планирање и изградњу. 
          Елаборат је оверен печатом Скупштине града Ниша и потписом председника Скупштине града 
Ниша. 
         Измене и допуне плана детаљне  регулације  комплекса  складишта   и  сервиса  на  
потезу  "Булевар  Медијана-  Бањска  рампа"    у Нишу ступају 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: ____________ 
У Нишу, _________2011.год. 
 
 

СКУПШТИНА    ГРАДА    НИША 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК, 
  

 Проф. др Миле Илић 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ИЗМЕНА И  ДОПУНА  
ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

 КОМПЛЕКСА  СЕРВИСА  И  СКЛАДИШТА  НА  ПОТЕЗУ  
"БУЛЕВАР  МЕДИЈАНА  – БАЊСКА  РАМПА" У  НИШУ   

 
          Измене  и  допуне  плана  детаљне  регулације  комплекса  сервиса  и  складишта  на  
потезу  "Булевар  Медијана  –  бањска  рампа" у  Нишу  (  у  даљем  тексту :  "План") ,  ради  
се  на  основу  члана  35.став  10.  Закона  о  планирању  и  изградњи  "Службени  гласник  
РС" број  72/2009 и  81/2009),  према Програму уређивања грађевинског земљишта и изградње са 
финансијским планом за 2009.годину,  поглавље V, тачка 8 и ницијативе Управе за планирање и 
изградњу града Ниша број 75 /2009-06 од 23.01.2009 године, донете  на основу дописа Скупштине 
града Ниша бр.06-530/200/-02 и по захтевима Управе за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај и ЈКП "Наиссус" Ниш.  
          Измене  и  допуне  Плана  односиће   се  на  цело  подручје  основног  плана  од  
26,8ха ,  у  границама :  са  запада  западна  граница  парцеле  бр .  2051/1 К .о .  Ниш-
Пантелеј ,  са  севера  Булевар  Св .  цара  Константина ,  са   југа  пружно  земљиште  пруге  
Ниш  -  Димитровград  и  са  истока  бањска  рампа .   

Измене   проистичу  из потребе изградње инфраструктурних мрежа дуж планиране 
секундарне саобраћајнице изнад планираног подземног железничког коридора и објеката 
инфраструктуре у оквиру захвата Плана, како би се омогућило прикључење објеката на јавне 
инфраструктурне мреже, промену  режима  коришћења  земљишта  на  делу  планираног  
заштитног  зеленила  између  регулационе  и  грађевинске  линије ,  кориговање  
урбанистичких  параметара :  индекс  заузетости  и  индекс  изграђености ,  као  и  
регулисање  статуса  корисника  простора  намењеног  за  бензинску /ТНГ  станицу  у  
целини"А" и  дефинисање  трасе  регулације  Суводолског  потока  координатама  темена  
и  карактеристичних  тачака  кривине  за  потребе  обезбеђења  земљишта  за  његово  
уређење .   

 
              Из тих разлога  земљиште  одређено  Планом  као  "Јавно  земљиште",  дефинише  се  
као :  "Градско  грађевинско  земљиште  за  јавне  намене",  осим :  дела  који  се  налази  
између  планиране ,  јужне ,  регулационе  линије  Булевара  св .  Цара  Константина  и  
грађевинске  линије  у  целинама :  А2, А3,  А4 и  А6,  планираног   као  заштитно  
зеленило ,  и  дела  БС"Медијана  1 ,  у  целини  А1", које  се    дефинише  као :  "Градско  
грађевинско  земљиште  за  остале  намене".   А у текстуалном делу Плана, део 2.0.ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА, 2.1.Врста и намена објекта у целини А. и у 2.3.2. Регулација комплекса , 2.3.3. додаје се 
реч: "не" у реченици: "Овим  планом се предвиђа дислоцирање комплекса бензинске/гасне  
станице"Југопетрол" у оквиру исте подцелине (без промене површине под комплексом), ради 
решавања раскрснице", испред речи: "предвиђа" и брише се део у загради: " (без промене површине 
под комплексом)". 
 
 - Комисија за планове је извршила стручну контролу (нацрта) плана -na sednici дана 
23.12.2009 године. 
 

Истовремено са израдом Плана  Завод је извршио анализу значајних утицаја на животну 
средину на основу које је Управа за планирање и изградњу, уз претходно мишљење Управе за 
привреду, одрживи  развој и заштиту животне средине, одлучила да се за овај план не ради стратешка 
процена. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину ("Службени 
лист града Ниша", бр. 3/2010) . Ова одлука заједно са Извештајем о јавном увиду чини саставни део 
документације плана (обавезних прилога).  
 
 
ЈП  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НИШ      УПРАВА  ЗА  ПЛАНИРАЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ  
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