
 
 
 
 
 
 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 Измена и допуна Плана детаљне регулације улице 
Војводе Мишића северно од реке Нишаве у Нишу. 
 

II Предлог Измена и допуна Плана детаљне регулације улице Војводе Мишића 
северно од реке Нишаве 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: 346-2/2011-03 
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: 
 

 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
         УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА 

                                            СЕВЕРНО ОД РЕКЕ НИШАВЕ 
У НИШУ 

 
 
 
 
 
У Плану детаљне регулације Улице Војводе Мишића северно од реке Нишаве („Службени 

лист града Ниша“, бр.102/05) врше се следеће измене и допуне: 
 
 
У делу I после става 3 додаје се нови став који гласи: 
"Изменом и допуном Плана детаљне регулације Улице Војводе Мишића северно од реке 

Нишаве у Нишу- I фаза обухвата се подручје укупне површине од 0.37ха, са југа од моста на реци 
Нишави у дужини од око 165.0м до раскрснице са Улицом Пантелејском на северу, чија је граница 
дефинисана координатама Y и X преломних тачака." 

 
У одељку А План детаљне регулације 
 
Подтачка 1.2. Статус земљишта  
 - у ставу 1, речи јавно грађевинско земљиште мењају се речима „површине јавне намене“ 
 
Подтачка 1.2.1. мења се назив поглавља у „Површине јавне намене“ 
 - у поглављу се речи јавно грађевинско земљиште мењају речима „површине јавне намене“ 
 - после става 1 додаје се нови став који гласи: „ Прва фаза изградње одвијаће се  на 

катастарским парцелама 243/11; 244/1; 244/2; 244/3; 245/7; 245/8; и 245/9. Друга фаза је завршна и 
обавезујућа а њена градња ће се спровести према Плану детаљне регулације Улице Војводе Мишића 
северно од реке Нишаве у Нишу, („Службени лист града Ниша“, бр.102/05). 

 
Подтачка 1.3.  мења се назив поглавља у „Намена површина“ 
 -Додаје се став 1 који гласи: „У првој фази планира се изградња једне коловозне траке са две 

саобраћајне траке за двосмерни моторни саобраћај и обостраним тротоарима. Граница површине 
јавне намене дефинисана је координатама Y и X преломних тачака као и источном границом 
катастарских парцела 245/9 и 245/8. 

 - Досадашњи став 1 постаје став 2 
 
Подтачка 1.4. мења се назив поглавља у „Трасе саобраћајница, енергетске и комуналне 

инфраструктуре са капацитетима саобраћајнице“. 
 
Подтачка 1.4.2. Комунална инфраструктура мења се и гласи: 
У профилу постојеће саобраћајнице налази се челични решеткасти стуб до кога су   од улице 

Ратка Павловића уз ограду "Нитекс"-а (унутар комплекса) положена  два кабловска вода  35 kV, од 
трафостанице 110/35/10 kV "Ниш 13-Врежина" до трафостанице 35/10 kV "Ратко Павловић" и од 
трафостанице 35/10 kV "Стеван Синђелић" до трафостанице 35/10 kV "Ратко Павловић" , до челичног  
решеткастог стуба  са кога као ваздушни далеководи 35 kV прелазе  реку Нишаву. По изградњи моста 
на Нишави извршиће се каблирање  ваздушних  далековода 35 kV и кроз кабловнице на мосту 
одвести у трафостаницу 35/10 kV "Ратко Павловић". 



Улично осветљење извести у разделној траци  саобраћајнице са елементима који треба да 
задовоље светлотехничке захтеве за ранг магистралне саобраћајнице. 

Улицом Ратка Павловића (у простору јужног тротоара) изграђена је кабловска тт канализација 
са 4 отвора. Код изградње саобраћајнице  исту заштити од механичког оптерећења. 

Улицом Нишавском изграђен је примарни градски гасовод и код извођења радова на 
изградњи саобраћајнице исти заштити на одговарајући начин, у складу са важећим прописима. У 
захвату плана изграђена је и секундарна гасоводна мрежа ниског притиска у северном тротоару улице 
Ратко Павловић и јужном тротоару улице Живорада Костића – Моравца.    

У простору западног тротоара изградиће се секундарна гасоводна мрежа ниског притиска од 
полиетиленских цеви. 

Прикључивање објеката вршиће се на планирану и постојећу секундарну гасоводну мрежу. 
У профилу планиране саобраћајнице и даље испод корита реке Нишаве изграђен је 

магистрални водовод пречника Ø1000мм. У делу између Ратка Павловића и Нишавске улице постоји 
и цевовод разводне мреже Ø80мм. Дуж улице Ратка Павловића, на делу раскрснице, изграђен је 
цевовод Ø110мм са северне стране и Ø300мм са јужне стране.  Приликом изградње саобраћајнице 
неопходно је реконструисати магистрални цевовод, посебно у делу северно од улице Ратка 
Павловића, и трасу ускладити са трасом коловоза тако да цевовод не шета дуж попречног профила 
саобраћајнице. Цевовод разводне мреже Ø80мм, реконструисати на минимални профил Ø100мм и 
продужити до Нишавске улице. Траса нове мреже дата је графичким приказом бр.3 
(Инфраструктурне мреже).  

Дуж новпланиране саобраћајнице потребно је изградити канализацију сепаратног типа. 
Канализација за атмосферске воде прикључиће се на постојећи растеретни  колектор у Нишавској 
улици. Канализација за употребљене воде северно од улице Ратка Павловића, прикључиће се у 
постојећи колектор Ø1000мм у улици Ратка Павловића, а канализација за употребљене воде јужно од 
улице Ратка Павловића, прикључиће се у постојећу канализацију Ø500мм у Нишавској улици. 

 
 
Подтачка 1.5. Биланс површина 
 - Додаје се став 1 који гласи: „ Колске и пешачке површине за изградњу I фазе су укупне 

површине 3720.75м2  
 - Досадашњи став 1 постаје став 2 
 
 
Подтачка 1.6. мења се назив поглавља у „Економска анализа и процена улагања из јавног 

сектора“ 
 - Додаје се став 1 који гласи: Инвестициони трошкови изградње I фазе износе 32.918.625,00 

динара 
 - Досадашњи став 1 постаје став 2 
 
Подтачка 2.1.1 Грађење под условима одређеним Планом детаљне регулације 

- У ставу 2 избацује се западни тротоар 3.0м  
- Додаје се став 4 који гласи: „У Изменама и допунама плана, колску површину Улице 

Војводе Мишића северно од реке Нишаве представља једна коловозна трака са две саобраћајне траке 
ширине 3,0м и 3,5м осим у зони раскрснице Улице Војводе Мишића са Новопланираном 
(Нишавском) улицом  где се планира изградња две коловозне траке (западне са три саобраћајне траке 
и траком за лево скретање и источне са две саобраћајне траке) између којих је разделна трака 

- Досадашњи став 4 постаје став 5 
-Додаје се став 7 који гласи: „Дужина саобраћајнице у изменама и допунама плана износи око 

165.0м 
- Досадашњи члан 6 постаје члан 8 
 

 
У тачки 3 „Графички део плана детаљне регулације“ додаје се ново поглавље 3.1. 

„Графички део измена и допуна плана детаљне регулације“ следеће садржине: 
 - Катастарски план са границом плана детаљне регулације и координатама границе плана 
 - Намена површина са границом плана 
 - Инфраструктурне мреже 



 
 
 
      
 
 
 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
Елаборат Измена и допуна плана Улице Војводе Мишића северно од реке Нишаве уНишу  

израђује се 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. 

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша", а 
објављују се и у електронском  облику и доступан је путем интернета. 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

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

 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА 
СЕВЕРНО ОД РЕКЕ НИШАВЕ 

У НИШУ 
 

                                                                                                     
 



На основу члана 35. став 10. Измена и допуна плана 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 измена и допуна плана детаљне регулације Улице Војводе Мишића северно 
од реке Нишаве у Нишу  ("Службени лист града Ниша", број  83/2009).   

 
План се заснива на обавезама из важећих планова, спроведене парцелације и завршене 

имовинске припреме.  
 
Изменом и допуном плана  се разрађује подручје површине 0.37ха и укупне дужине око 165м 

чија је граница са југа од моста на реци Нишави и са севера Улица Пантелејска. Граница планског 
подручја дефинисана је на графичком приказу „Катастарски план са границом Плана“.  

 
У захвату Плана је једна функционална целина намењена за изградњу саобраћајница и други 

јавни објекти се не планирају. 
 
Поступак разматрања и доношења Плана:  
 
Одлуку о изради је донела Скупштина града Ниша 14.12.2009.године ("Службени лист града 

Ниша", број 83/2009) 
 
Стручна контрола концепта плана: 18.06.2010.године (Комисија за планове града Ниша) 
 
Стручна контрола и утврђивање нацрта: 10.11.2010.године (Комисија за планове града Ниша) 
 
Оглашавање јавног увида у Народним новинама: 17.12.2010.године 
 
Трајање јавног увида: 17.12.2010.године до 17.01.2011.године 
 
Сумирање јавног увида и утврђивање предлога: 26.01.2011.године (Комисија за планове града 

Ниша) 
 
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја ПДР на животну средину са 

критеријумима значајних утицаја : 22.02.2010. год. ( Управа за планирање и изградњу), 
("Службени лист града Ниша", бр.10/2010. године). 
 

 
                                                                              
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ                                 УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И              

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 









 


