
 
 
 
 
 
 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 21.04.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог плана детаљне регулације 5 улица у насељу „Доња 
Врежина“ у Нишу – северно од улице Књажевачке. 

 
 

II Предлог плана детаљне регулације 5 улица у насељу „Доња Врежина“ у 
Нишу – северно од улице Књажевачке 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: 426-1/2011-03 
Датум: 21.04.2011. 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: 
 

 
 

ПЛАН  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
 5 УЛИЦА У НАСЕЉУ „ДОЊА ВРЕЖИНА“ У НИШУ 

-северно од Улице књажевачке 
 
 

 
 
Планом детаљне регулације 5 улица у насељу „Доња Врежина“ у Нишу-северно од Улице 

књажевачке (у даљем тексту: План) ближе се разрађују одреднице Генералног плана Ниша 
("Службени лист града Ниша", бр. 13/95 , 2/2002, 41/2004 и 51/2007) ради утврђивања услова 
просторног уређења, регулације и грађења у границама обухвата Плана. 

 
 
1) ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
План се заснива на обавезама из важећих планова, фактичког стања изграђених стамбених 

објеката и опредељења да се не руше стамбени објекти ради изградње улица. 
Планом су обухваћене следеће улице: бивши северни булевар од Матејевачког пута до Улице 

VIII конгреса, Улица сарајевска, Улица озренска, Улица београдска и Улица чегарска.  
Планом  се разрађује подручје површине 1.54ха и укупне дужине улица око 1487 м. Граница планског 
подручја дефинисана је на графичком приказу „Катастарски плана са границом Плана детаљне 
регулације и координатама границе плана“. У случају међусобног неслагања графичког прикааза и 
описа границе плана меродавна је ситуација на графичком приказу  „Катастарски плана са границом 
Плана детаљне регулације и координатама границе плана“ 

 
 

2) ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
 
У захвату Плана је једна функционална целина намењена за изградњу саобраћајница и други 

јавни објекти се не планирају. 
 
 
3) НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 
 
У захвату плана су површине јавне намене и остале површине. 
Површине јавне намене чине површине намењене за изградњу саобраћајница. Грађевинска 

парцела површина јавне намене формира се од следећих катастарских парцела и делова катастарских 
парцела: 

-за бивши северни булевар: 48/1; 48/2; 43/17; 47/2; 44/6; 44/2; 44/1; 39/4; 38/1; 37/1; 37/2; 37/13; 
36/2; 35/2; 35/5; 3804/1; 10/16; 3805/1; 3803/1; 8/2; 7; 6; 5; 3828/1; 3824/1; 6841; 6844; 6845; 6846/1; 
6846/2; 3823/1 

 
-за улице сарајевску и озренску: 466/1; 466/66; 468/7; 468/19; 466/64; 466/67; 466/57; 466/56; 

466/22; 466/23; 468/5; 468/12; 468/14; 469/8; 468/10; 468/16; 468/17; 468/18; 467/9; 467/1; 468/1 
 
-за Улицу београдску: 1961/4; 430/18; 430/4; 430/5; 465/4; 464/12; 464/9; 465/12; 464/15; 463/15; 

465/1; 463/14; 465/14; 465/11; 465/3; 465/8; 462/2; 465/7; 462/3; 465/6; 460/29; 460/17; 461/10; 461/18; 
460/30; 460/18; 460/4; 460/27; 461/3 

 



-за Улицу чегарску: 41/34; 39/8; 39/6; 41/18; 41/4; 41/24; 40/27; 40/9; 40/13; 40/33; 40/19; 40/30; 
40/20; 40/29; 40/31; 40/32; 40/10; 40/34; 40/35; 40/36; 40/17; 41/32; 41/1; 41/41; 41/42, 41/5 

   
У  захвату Плана детаљне регулације планиране су површине за колски и пешачки саобраћај 

на посебним површинама. 
У функцији саобраћаја, бивши северни булевар од Матејевачког пута до Улице VIII конгреса, 

планира се са једном коловозном траком и са две саобраћајне траке за двосмерни моторни саобраћај. 
Са северне стране коловоза планиран је ивичњак а са јужне стране тротоар. 

У функцији саобраћаја Улица сарајевска, се планира са једном коловозном траком и са једном 
саобраћајном траком за једносмерни моторни саобраћај.  Са јужне стране коловоза планиран је 
ивичњак а са северне стране тротоар. 

 У функцији саобраћаја Улица озренска се планира са једном коловозном траком и са једном 
саобраћајном траком за једносмерни моторни саобраћај.  Са северне стране коловоза планиран је 
тротоар а са јужне стране ивичњак. На крају улице планирана је окретница. 

У функцији саобраћаја, Улица београдска се планира са једном коловозном траком и са две 
саобраћајне траке за двосмерни моторни саобраћај. Са источне стране коловоза планиран је тротоар а 
са западне стране ивичњак. На крају улице планирана је окретница. 

У функцији саобраћаја, Улица чегарска се планира са једном коловозном траком и са једном 
саобраћајном траком за једносмерни моторни саобраћај. Са источне и западне стране коловоза 
планирани су ивичњаци. 

 
Граница површине јавне намене је дефинисана координатама У и Х преломних тачака за 

бивши северни булевар од Матејевачког пута до Улице VIII конгреса, Улицу сарајевску, Улицу 
озренску, Улицу београдску и Улицу чегарску.  

 
За остале површине у границама Улице чегарске важи намена као за блок коме припада то 

земљиште у  важећем урбанистичком плану.  
У границама бившег северног булевара са северне стране саобраћајнице важи намена као за 

блок са јужне стране саобраћајнице.  
 
 
4) РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА 

ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 
 
Регулационе линије су између површина намењених за изградњу саобраћајница и остале 

површине. Регулационе линије су дефинисане аналитичко-геодетским елементима на одговарајућем 
графичком приказу. У случају преклапања регулационих линија са спроведеном парцелацијом, 
меродавна је спроведена парцелација. 

Регулација саобраћаја на раскрсницама се планира са  хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом 

Грађевинске линије планираних саобраћајница поклапају се са регулационом линијом. 
 
 
5) НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
 Нивелационо решење је условљено постојећом конфигурацијом терена и захтевима 

адекватног приступа објектима. Коте нивелета су у апсолутним вредностима на одговарајућем 
графичком приказу. 

 
 
 
6) ТРАСЕ САОБРАЋАЈНИЦА, ЕНЕРГЕТСКЕ И КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ СА КАПАЦИТЕТИМА САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 
Трасе саобраћајница, у захвату плана, дефинисане су координатама Y и X на одговарајућем 

графичком приказу. 



Саобраћајнице су у функцији опслуживања налеглих површина које су предвиђене за 
становање. 

 
 
Електроенергетска мрежа 

 
У постојећим саобраћајницама : Озренска, Сарајевска, Чегарска и Београдска изведена је 

мрежа 0,4kV као ваздушна, са које је извршено прикључивање објеката који належу на ове 
саобраћајнице. 

У улицама Озренска и Сарајевска мрежа 0,4 kV је изведена са стубовима који су на граници 
регулације саобраћајница и дворишта објеката, и иста није угрожена изградњом саобраћајних 
површина. 

У улицама Београдска и Чегарска стубови ваздушне  мреже 0,4 kV  су постављени у 
планираним коловозним површинама те  је неопходно њихово измештање и превезивање 
прикључака. У улици Београдској нову мрежу  0,4 kV  изводити у простору источног тротоара, а у 
улици Чегарској нову мрежу  0,4 kV  изводити у простору западног тротоара. 

У Новопланираној саобраћајници у простору јужног тротоара је планирана траса за 
полагање електроенергетских каблова ( 10 kV  и 0,4 kV). 

 
  
Телефонска мрежа 
 
У постојећим саобраћајницама : Озренска, Сарајевска, Чегарска и Београдска изведена је 

телефонска приступна мрежа и то као кабловска. Код извођења саобраћајница на свим местима где је 
мрежа изведена у планираним саобраћајним извршити њихову заштиту или измештање 

 
              
Водоводна мрежа 
 

Водоводна мрежа прeчника 150мм, је изграђена у улици Београдској, Озренској и Сарајевској, 
и потребно је усклађивање њене трасе са трасом новопланираних саобраћајница.  

Кроз улици Чегарску и улицу Новопланирану планирана је дистрибутивна водоводна мрежа 
са које ће се вршити појединачни прикључци.  

Како би се испунили законски прописи о противпожарној заштити, а на основу "Правилника о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара", новопланирана мрежа мора бити 
изведена од цеви не мањих пречника од 100мм. 

  
 
Канализациона мрежа 
 

Канализациона мрежа сепаратног типа изграђена је у делу насеља коме припадају третиране 
улице. Сва изграђена мрежа уклопиће се у план. Кроз све новопланиране саобраћајнице планирана је 
канализациона мрежа минималног пречника 300мм на коју ће се вршити појединачни прикључци. 

Канализациона мрежа за употребљене воде пречника 300мм је изграђена у улици Сарајевској, 
Озренској и Београдској. У улици Чегарској је делимично изведена канализациона мрежа за 
употребљене воде на коју ће се наставити новопланира мрежа. У илици Новопланираној је потребно 
изградити канализациону мрежу на коју ће се вршити појединачни прикључци. 

Канализација за атмосферске воде треба да прихвати атмосферске воде са сливног подручја и 
одведе их до постојеће мреже. Кроз све новопланиране саобраћајнице планирана је канализациона 
мрежа за атмосферске воде. Минималан профил канализације за атмосферске воде је пречника 
400мм. 

 
 
Гасификациона мрежа 
 



У захвату Плана детаљне регулације 5 улица у насељу „Доња Врежина“ у Нишу - северно од 
улице Књажевачке не постоји гасификациона мрежа, као ни пратећи објекти инфраструктуре гасних 
инсталација. 
 Подручје обухваћено планом је планирано као подручје (зона) гасификације. Потрошачи са 
подручја плана снабдеваће се природним гасом из новопланиране мерно-регулационе станице 
"Стеван Синђелић - север". 
 У улицама које се налазе у захвату плана планира се гасоводна мрежа, и она се налази у 
простору тротоара одговарајућих улица. Гасовод се може положити и у делу саобраћајнице 
непосредно уз ивичњак, али само у случајевима када не постоји могућност да се користи простор 
тротоара. 

Пречници појединачних деоница прецизно ће се одредити главним пројектом дистрибутивне 
гасоводне мреже. Са ове секундарне гасоводне мреже вршиће се прикључивање објеката. 

 
 

7) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА 
 
Општи урбанистички услови 
 
Саобраћајнице из овог плана су ранга секундарних саобраћајница, тако да нису обрађиване 

Генералним планом. 
При изградњи ових улица не очекује се откриће археолошког  налазишта. 
У захвату плана,  обухваћено је земљиште  за изградњу  улица. 
 

 Грађење под условима одређеним Планом детаљне регулације 
 

Грађење ових улица и објеката комуналне инфраструктуре изводиће се у оквиру 
грађевинске парцеле улице. 

   Улице: бивши северни булевар-од Матејевачког пута до Улице VIII конгреса, Улица 
сарајевска, Улица озренска, Улица београдска и Улица чегарска у Нишу градиће се у свему према 
елементима из Плана. 

 
Геометријске карактеристике планираних саобраћајница : 
 
У Улици бивши северни булевар-од Матејевачког пута до Улице VIII конгреса коловоз је 

ширине 7.0м јужни тротоар је ширине 4,5м а северно је ивичњак ширине 0,5м. 
У Улици сарајевској коловоз је ширине 3,5м, северно је тротоар ширине 1,0м а јужно 

ивичњак ширине 0,5м. 
У Улици озренској коловоз је ширине 3,5м,  северно је тротоар ширине 1,0м а јужно 

ивичњак ширине 0,5м. 
У Улици београдској коловоз је ширине 5,5м,  источно је тротоар ширине 1,0м а западно 

ивичњак ширине 0,5м (минимална ширина је 0,4м). На крају саобраћајнице налази се окретница. 
У Улици чегарској коловоз је ширине 3,5м,  источно и западно су ивичњаци ширине 0,25м. 
 
 
 
 
 
Услови грађења инфраструктурних мрежа 
 

Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница са распоредом 
који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена положаја инфраструктурних 
мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због 
ситуације на терену, и не сматра се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о 
дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. 



Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим 
или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.  
 Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена због услова 
прикључења објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о праву службености пролаза. 

Код извођења радова на саобраћајници обавеза инвеститора је да испоштује техничке 
нормативе о висини надслоја изнад објеката постојећих инфраструктурних мрежа, тј. о дубинама 
положених мрежа и исте по потреби ако величина надслоја не задовољава техничке прописе изврши 
њихову заштиту. 

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни 
све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у 
цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току 
експлоатације. 

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице водоводне цеви не сме бити мања 
од 1,0м. 

Монтажу цевовода извршити према пројекту  са свим фазонским комадима и арматуром. 
Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију, 
извршити испирање  и дезинфекцију цевовода. 

Хидранте поставити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара. 

Прикључивање објеката на водоводну мрежу извршиће се на јавну  уличну водоводну 
мрежу (према графичком приказу) изградњом једног прикључног цевовода до водомерног шахта , 
пречника зависно од намене и површине објекта. 

Радни притисак је обезбеђен део свих точећих места до надморске висине од 230 мнм. 
   Водомерни шахт поставити на 1,5 м од регулационе линије.  Код изградње водоводне мреже 

минимална дубина укопавања је 1,0 м (надслој) плус пречник цеви, односно 1.2 м  плус пречник цеви 
за магистрални цевовод . 
                До изградње (реконструкције) цевовода јавне уличне водоводне мреже на минимални 
пречник од 150 мм прикључивање објеката вршиће се на постојеће цевоводе. 
    Прикључивање објеката на водоводну мрежу вршиће ЈКП за водовод и канализацију  
“Наиссус” Ниш. 
 На делу изведених канализационих мрежа нивелета коловозне површине треба да буде 
усклађена са нивелетом поклопца ревизионих шахтова. 
   Прикључивање објекта извршиће се на јавну уличну мрежу према којој су орјентисани , 
односно висински гравитирају, преко граничног ревизионог шахта лоцираног на 1.5 м у односу 
регулациону линију, ка парцели. 
  У случају прикључивања групе објеката (комплекси : пословно-стамбени , пословни) 
изградити секундарну канализациону мрежу која ће се прикључити преко ревизионог силаза на јавној 
мрежи, а у случају појединачних прикључака исти ће се извести директним укључењем у цевовод 
јавне канализационе мреже ( на 2/3 од коте дна цевовода). 
 Прикључивање објеката извешће  ЈКП за водовод и канализацију  “Наиссус” Ниш.  
            За прикључивање објеката у захвату плана на гасоводну мрежу изградиће се секундарна 
гасоводна мрежа ниског притиска, према условима овлашћеног дистрибутера природног гаса. 
Гасоводна мрежа ниског притиска за широку потрошњу  извешће се од полиетиленских цеви. 
            Дубина полагања цевовода гасоводне мреже у тротоару износи 0.8 - 1,0 м, мерено од горње 
ивице цеви до коте терена. Минимална дубина укопавања при укрштању са путевима и улицама 
износи 1.0м, мерено од горње ивице заштитне цеви до коте коловоза, с тим да се гасовод полаже у 
заштитну цев или се врши заштита гасовода на други начин. Најмање дозвољено растојање 
дистрибутивног гасовода од темеља стамбених и других објеката је 1,0 м. 
            Профил рова за полагање гасовода одређује се према пречнику цеви и према условима терена. 

 
 
Положај објеката у односу на регулациону линију и у односу на границу 

грађевинске парцеле 
 

Грађевинска линија саобраћајнице поклапа се са регулационом линијом. 
 



 
Простор за паркирање возила 
   
У  захвату Плана нису планиране површине за паркирање моторних возила.  
 
 
Обезбеђење противпожарних услова 

 
Регулациони и нивелациони елементи планираних улица обезбеђују несметано 

функционисање комуналног и ватрогасног возила. 
 
Услови за несметано кретање инвалидних лица 

    
У предметном комплексу омогућити неометано и континуално кретање инвалидних лица у 

складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник републике Србије", 
бр. 18/97). 

 
 

8) ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 
 
Биланс површина 
 
Улице из плана детаљне регулације                             15.410,31 м2 
- колске и пешачке површине   15.174,70 м2 
- остало земљиште        235,61 м2  

 
Укупни инвестициони трошкови                                137.108.250,00дин. 
- откуп земљишта   60.698.800,00дин. 
- изградња колске и пешачке површине                          53.111.450,00дин. 
 

2.1. Електроенергетска мрежа 
 

Реконструкција мреже  0,4 kV км 0,6 х 2.000.000 = 1.200.000
УКУПНО  1.200.000

 
2.3. Телефонска мрежа 

 
 

Зашита приступне (претплатничке) мреже пауш. х 500.000 = 500.000
УКУПНО  500.000

 
 

2.4. Гасификациона мрежа 
 
Изградња дистрибутивног (ПЕ) гасовода м 1100 х 3000 = 3.300.000
УКУПНО  3.300.000
 

2.5. Водоводна мрежа 
 
Изградња мреже прве висинске зоне 
(минимални профил Ø100мм) м 850 х 5500 = 4.702.500

УКУПНО  4.702.500

 



2.6. Канализациона мрежа 
 
Изградња канализационе мреже за 
употребљене воде (минимални профил 
Ø300мм) 

м 736 х 5500 = 4.048.000

Изградња мреже за атмосферске воде 
(минимални профил Ø400мм) м 1.273 х 7500 = 9.547.500

УКУПНО  13.595.500
 
 
 
9) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
 
Графички део плана чине: 
 

- Извод из генералног плана Ниша 
- Катастарски план са границом плана детаљне регулације и координатама 

границе Плана 
- Режим коришћења земљишта 
- Намена површина, регулација и нивелација са аналитичко-геодетским 

елементима 
- Инфраструктурне мреже и објекти 

 
 

10) ДОКУМЕНТАЦИЈА (ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ) ПЛАНА 
 
    

- Катастарско-топографски план 
- Услови надлежних комуналних предузећа 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације 
- Програм за израду Плана детаљне регулације 
-     Документација и подаци о обављеној стручној контроли и јавном увиду 
-    Обазложење Плана са ставом обрађивача и Комисије о достављеним примедбама     на 

План 
 

  
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 



План се израђује у аналогном и дигиталном облику  за: Управу за планирање и изградњу, 
Архив Скупштине града Ниша, ЈП Дирекција за изградњу града, ЈП Завод за урбанизам Ниш, 
Министарство животне средине и просторног планирања и Републички геодетски завод. Достављање 
планова је обавеза Управе за планирање и изградњу. 

Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи План детаљне регулације Улице чегарске и 
дела блока „Ф“ у насељу „Доња Врежина“-северозападни део("Службени лист града Ниша", број 
106/04) у делу Улице чегарске. 

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

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

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

 
 

 
 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
5 УЛИЦА У НАСЕЉУ „ДОЊА ВРЕЖИНА“ У НИШУ 

-северно од Улице књажевачке 
 

 
 
                                                                                                            

 
На основу члана 35. став 10. План 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 
Плана детаљне регулације 5 улица у насељу „Доња Врежина“ у Нишу –северно од Улице књажевачке  
("Службени лист града Ниша", број  22/2007).   

 
План се заснива на обавезама из важећих планова, спроведене парцелације, фактичког стања 

изграђених стамбених објеката и опредељења да се не руше стамбени објекти ради изградње улице. 
 



Планом су обухваћене следеће улице: бивши северни булевар-од Матејевачког пута до Улице 
VIII конгреса, Улица сарајевска, Улица озренска, Улица београдска и Улица чегарска. 

 
Планом  се разрађује подручје површине 1.54ха и укупне дужине улица око 1487м. Граница 

планског подручја дефинисана је на графичком приказу „Катастарски плана 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 донео Градоначелник Града Ниша 04.05.2007.године ("Службени лист 

града Ниша", број 22/2007);  
 

Стручна контрола и утврђивање нацрта: 21.04.2010.год. ( Комисији за планове града Ниша); 
 
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја ПДР на животну средину са  
критеријумима значајних утицаја : 26.04.2010. год. ( Управа за планирање и изградњу)  
(" Службени лист града Ниша " , бр.21/2010. године); 
 
Подаци о оглашавању и спровођењу јавног увида: 
 
Оглашавање јавног увида у Народним новинама: 11.06.2010.године ; 
 
Трајање јавног увида: 11.06. 2010.год. до 12.07. 2010. године;  
 
 
Након обављеног јавног увида, обрађивач је изнео став по свакој пристиглој примедби, по 

којима је Комисија на седници одржаној 25.08.2010. године донела закључак да се ново планско 
решење у фази нацрта достави управи за планирање. 

 
 
Стручна контрола и утврђивање нацрта: 14.10.2010.год. (Комисија за планове града Ниша) 
 
Подаци о оглашавању и спровођењу јавног увида: 
 
Оглашавање јавног увида у Народним новинама: 26.11.2010.године ; 
 
Трајање јавног увида: 26.11. 2010.год. до  26.12. 2010. године;  
 
Сумирање јавног увида и утврђивање предлога плана: Предлог је потврђен приликом 

разматрања на седници Комисије за планове града Ниша  02.02.2011.год. која је дала позитивно 
мишљење на План и предлаже скупштини града Ниша да исти донесе. 

 
 

 
                                                                              

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ                       УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
 

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

 
 
                                                                               

 









 


