
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 21.10.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама  и допуни Одлуке о изради планова 
генералне регулације седишта локалне самоуправе – Града Ниша за територију 
грађевинског подручја ГП Ниша 1995-2010. год. 
 
 II Предлог одлуке о изменама  и допуни Одлуке о изради планова генералне 
регулације седишта локалне самоуправе – Града Ниша за територију грађевинског 
подручја ГП Ниша 1995-2010. год. 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: 902-4/2011-03 
Датум: 21.10.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



 
На основу члана 46. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр. 72/09, 81/09 – исправка и 24/11) и члана 37. тачка 6. Статута града Ниша („Службени лист 
града Ниша“, број 88/08), 

Скупштина града Ниша, на седници од ________2011. године донела је 
 
                                     О Д Л У К У 
о изменама и допуни Одлуке о изради планова генералне регулације седишта    
локалне самоуправе – града Ниша за територију грађевинског подручја ГП 

Ниша 1995-2010. год.  
  
            ЧЧллаанн   11 ..   
У Одлуци о изради планова генералне регулације седишта локалне самоуправе града 

Ниша за територију грађевинског подручја ГП Ниша 1995-2010 („Службени лист града 
Ниша“, број 83/09), мења се назив одлуке и гласи: 

  

„„Одлука  
о изради планова генералне регулације седишта локалне самоуправе града Ниша за 
територију грађевинског подручја Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025“ 

  

            ЧЧллаанн   22 ..   
У члану 1., речи: „Генералног плана Ниша 1995-2010. („Сл. лист града Ниша“, бр. 

13/95, 2/02, 41/04 и 51/07), замењују се речима: „Генералног урбанистичког плана Ниша 
2010-2025 („Службени лист града Ниша“, број 43/11)“. 

  

          ЧЧллаанн   33 ..   
У члану 2., после речи: „81/2009“, додају се речи: „24/11“).  

    

            ЧЧллаанн   44 ..   
У члану 3. став 1., тач. 1-5., речи: „ГП-а Ниша 1995-2010“ замењују се речима: 

„Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025“. 
 
      Члан 5. 
 Члан 4. мења се и гласи:  
  

„Планови генералне регулације садрже нарочито: 
  

1)  границу плана и обухват грађевинског подручја; 
 2)  поделу простора на посебне целине и зоне: 
 3)  претежну намену земљишта по зонама и целинама; 
 4)  регулационе и грађевинске линије; 
 5)  потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене; 

6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу   
инфраструктуру; 
7)  мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина: 
8)  зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном 
изградње до његовог доношења; 
  9) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат,  односно расписује 
конкурс; 



10) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено 
доношење плана детаљне регулације; 
11)  друге елементе значајне за спровођење плана“. 

   
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Ниша. 

     
 
БРОЈ:  
У Нишу, _________2011. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
             Председинк, 
 
                

        Проф.др Миле ИЛИЋ 
      



 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
Одлуке о изменама и допуни Одлуке о изради планова генералне регулације  

седишта локалне самоуправе - града Ниша за територију грађевинског подручја  
ГП Ниша 1995 - 2010 

 

У складу са законском обавезом (члан 216. став 5. Закона о планирању и изградњи), 
Скупштина града Ниша је дана 14. децембра 2009., донела Одлуку о изради планова генералне 
регулације седишта локалне самоуправе - града Ниша за територију грађевинског подручја ГП Ниш 
1995 - 2010. ГП Ниш 1995 - 2010 је престао да важи даном ступања на снагу новог Генералног 
урбанистичког плана 2010 - 2025 (9. јула 2011.). 

Нови генерални план, у смерницама за даљу планску разраду, прописује да ће се 
грађевинско подручје разрадити кроз планове генералне регулације (израдом пет планова генералне 
регулације  и могућом фазном разрадом), што значи да је за наставак израде планова генреалне 
регулације за подручје града Ниша, потребно извршити и одговарајуће измене и допуну Одлуке о 
изради. 

Преглед одредаба одлуке које се мењају, односно допуњују:  

 

ДЕО ТЕКСТА КОЈИ СЕ МЕЊА, 
ОДНОСНО ДОПУЊУЈЕ НОВИ ТЕКСТ 

 

ОДЛУКУ  
о изради Планова генералне регулације 

седишта локалне самоуправе - града Ниша за 
територију грађевинског подручја ГП НИША 

1995 - 2010 

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Планова генералне 
регулације седишта локалне самоуправе - 
Града Ниша за територију грађевинског 
подручја Генералног плана Ниша 1995 - 2010 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 13/95, 2/02, 41/04 
и 51/07) и то: 

1. План генералне регулације подручја 
Градске општине Медијана 

2. План генералне регулације подручја 
Градске општине Палилула 

3. План генералне регулације подручја 
Градске општине Црвени Крст 

4. План генералне регулације подручја 
Градске општине Пантелеј 

5. План генералне регулације подручја 
Градске општине Нишка Бања 

 

ОДЛУКУ  
о изради планова генералне регулације 

седишта локалне самоуправе - града Ниша за 
територију грађевинског подручја 

ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 
НИША  2010 - 2025 

 

Члан 1. 

Приступа се изради планова генералне 
регулације седишта локалне самоуправе - 
Града Ниша за територију грађевинског 
подручја ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА НИША 2010 - 2025 („СЛ. ЛИСТ 
ГРАДА НИША“, БР. 43/11) И ТО: 

1. План генералне регулације подручја 
Градске општине Медијана 

2. План генералне регулације подручја 
Градске општине Палилула 

3. План генералне регулације подручја 
Градске општине Црвени Крст 

4. План генералне регулације подручја 
Градске општине Пантелеј 

5. План генералне регулације подручја 
Градске општине Нишка Бања 

 



 

Члан 2. 

Циљ доношења Планова генералне 
регулације је обезбеђење услова за несметано 
доношење планова нижег реда, стварање 
основа за издавање информација о локацији, 
издавање локацијских дозвола. Такође, 
доношење Планова генералне регулације, 
представља законску обавезу према Закону о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 
број 72/2009 и 81/2009) 

 

Члан 3. 

Граница подручја обухвата Планова 
генералне регулације за: 

1. План генералне регулације подручја 
ГО Медијана је граница подручја ГО 
Медијана и граница ГП-а Ниша 1995 -
2010. 

 

2. План генералне регулације подручја 
ГО Палилула је граница подручја ГО 
Палилула и граница ГП-а Ниша 1995 -
2010. 

 

3. План генералне регулације подручја 
ГО Црвени Крст је граница подручја 
ГО Црвени Крст и граница ГП-а Ниша 
1995 -2010. 

 

4. План генералне регулације подручја 
ГО Пантелеј је граница подручја ГО 
Пантелеј и граница ГП-а Ниша 1995 -
2010. 

 

6. План генералне регулације подручја 
ГО Нишка Бања је граница подручја 
ГО Нишка Бања и граница ГП-а Ниша 
1995 -2010. 

 

 

Члан 4. 

(мења се комплетна одредба чл.4) 

 

 

 

Члан 2. 

Циљ доношења планова генералне 
регулације је обезбеђење услова за несметано 
доношење планова нижег реда, стварање 
основа за издавање информација о локацији, 
издавање локацијских дозвола. Такође, 
доношење планова генералне регулације, 
представља законску обавезу према Закону о 
планирању и изградњи („СЛ. ГЛАСНИК РС“, 
БРОЈ 72/09, 81/09 И 24/11) 

Члан 3. 

Граница подручја обухвата планова 
генералне регулације за: 

1. План генералне регулације подручја 
ГО Медијана је граница подручја ГО 
Медијана и граница ГЕНЕРАЛНОГ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 
2010 - 2025. 

2. План генералне регулације подручја 
ГО Палилула је граница подручја ГО 
Палилула и граница ГЕНЕРАЛНОГ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 
2010 - 2025. 

3. План генералне регулације подручја 
ГО Црвени Крст је граница подручја 
ГО Црвени Крст и граница 
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА НИША 2010 - 2025. 

4. План генералне регулације подручја 
ГО Пантелеј је граница подручја ГО 
Пантелеј и граница ГЕНЕРАЛНОГ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 
2010 - 2025. 

5. План генералне регулације подручја 
ГО Нишка Бања је граница подручја 
ГО Нишка Бања и граница 
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА НИША 2010 - 2025. 

Члан 4. 

„Планови генералне регулације 
садрже нарочито: 

  
1)  границу плана и обухват грађевинског 

подручја; 
2)  поделу простора на посебне целине и 

зоне: 
3)  претежну намену земљишта по зонама 

и целинама; 
4)  регулационе и грађевинске линије; 
5)  потребне нивелационе коте 

раскрсница улица и површина јавне 
намене; 



6)   коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и 
другу   инфраструктуру; 

7) мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина: 

8)  зоне за које се обавезно доноси план 
детаљне регулације са прописаном 
забраном изградње до његовог 
доношења; 

9)  локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат,  односно 
расписује конкурс; 

  10) правила уређења и правила грађења 
по целинама и зонама за које није 
предвиђено доношење плана детаљне 
регулације; 

  11) друге елементе значајне за 
спровођење плана. 

 

 

 

 

 ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

 Директор, Начелник, 

 

 Мр Драган Радивојевић Мирјана Пешић, дипл.инж.арх. 



 


