
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша'',  број 
88/2008), члана 72.  Пословника о  раду Градског  већа Града Ниша („Службени  лист 
Града  Ниша”  број  1/2013) 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  09.04.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се Предлог  одлуке  о  изради  Плана  детаљне  регулације 
комплекса трафостанице 110/10 kV „Ниш 6“ са прикључним двоструким далеководом 
110 kV у Нишу.

II Предлог  одлуке о  изради  Плана  детаљне  регулације  комплекса 
трафостанице 110/10 kV „Ниш 6“  са прикључним двоструким далеководом 110 kV 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 Родољуб  Михајловић,  начелник  Управе  за  планирање  и 
изградњу.

Број: 570-3/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ОДЛУКА О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОМПЛЕКСА ТРАФОСТАНИЦЕ 110/10 kV ''НИШ 6'' 
СА ПРИКЉУЧНИМ

ДВОСТРУКИМ ДАЛЕКОВОДОМ 110 kV 
У НИШУ

Ниш, 2013. године
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.  
72/09, 81/09-исправка, 24/11 и 121/12) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист града 
Ниша", број 88/08), 

Скупштина Града Ниша, на седници од ____________2013 године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  КОМПЛЕКСА ТРАФОСТАНИЦЕ 110/10 kV
"НИШ 6" СА ПРИКЉУЧНИМ ДВОСТРУКИМ ДАЛЕКОВОДОМ 110 kV

У НИШУ

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације  комплекса трафостанице 110/10 kV 
"Ниш 6" са прикључним двоструким далеководом 110 Kv у Нишу (у даљем тексту: План). 

План детаљне регулације  се ради на основу захтева  ПД  за дистрибуцију електричне 
енергије  "ЈУГОИСТОК"  д.о.о.  Ниш  и  ЈП  "Електро  мрежа  Србије"  Београд  и  иницијативе 
Управе за планирање и изградњу, бр. 353-41/2013-06 од 25.01.2013. године.

Члан 2.

Прелиминарне границе  обухвата  Плана   чини  простор  за  изградњу  трафостанице 
површине око 0,36 ха на к.п. 6243/13 у К.о. Ниш-Ћеле кула и коридор далековода дужине око 
7,5км и  ширине  30  метара  у  деловима К.о.  Ниш-Ћеле  кула,  К.о.  Ниш-Панталеј,  К.о.  Доња 
Врежина, К.о. Брзи Брод и К.о. Нишка Бања.

Члан 3.

План садржи текстуални и графички део:

1) границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине 
и зоне;

2) детаљну  намену земљишта;
3) регулационе линије улица и  јавних површина и грађевинске линије са елементима 

за обележавање на геодетској подлози ;
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план) ;
5) попис парцела и опис локација за јавне површине,садржаје и објекте;
6) коридоре  и  капацитете  за  саобраћајну,  енергетску,  комуналну  и  другу 

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

   8) локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  пројекат  или  расписује 
конкурс;
             9)   правила уређења и правила грађења по зонама и целинама;

10)   друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.

Члан 4.

Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између ЈП Завод за урбанизам 
Ниш (обрађивач) и ПД  за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш и ЈП 
"Електро мрежа Србије" Београд (наручилац).
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Члан 5.

Начин  финансирања  се  уређује  уговором  између  ЈП  Завод  за  урбанизам  Ниш 
(обрађивач)  и  ПД  за  дистрибуцију  електричне  енергије  "ЈУГОИСТОК"  д.о.о.  Ниш  и  ЈП 
"Електро мрежа Србије" Београд (наручилац).

Члан 6.

За овај  План није обавезна израда Стратешке процене утицаја на животну средину.

Члан 7.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Управе за 
планирање и изградњу Ул. Генерала Транијеа 10.

Излагање  планског  документа  на  јавни  увид  врши  се  после  извршене  стручне  
контроле.

О јавном увиду стара се Управа за планирање и изградњу.
По завршеном јавном увиду комисија за планове одржава јавну седницу и припрема 

извештај о обављеном јавном увиду у  нацрт планског документа и исти доставља обрађивачу 
Плана.

Члан 8.

Ова  Одлука  ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Ниша".

 
  БРОЈ :________________

  У  Нишу, _________2013 год.

СКУПШТИНА  ГРАДА НИША                                              

ПРЕДСЕДНИК,

        Проф.  др Миле Илић
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  КОМПЛЕКСА 

ТРАФОСТАНИЦЕ 110/10 kV
"НИШ 6" СА ПРИКЉУЧНИМ ДВОСТРУКИМ ДАЛЕКОВОДОМ 110 kV

У НИШУ

Повод за  израду Плана  детаљне регулације   комплекса  трафостанице  110/10  kV 
"Ниш 6" са прикључним двоструким далеководом 110 kV у Нишу је захтев ПД за дистрибуцију 
електричне  енергије  "ЈУГОИСТОК"  д.о.о.  Ниш  и  ЈП  "Електро  мрежа  Србије"  Београд и 
иницијативе Управе за планирање и изградњу, бр. 353-41/2013-06 од 25.01.2013. године.

Инвеститор  изградње  трафостанице  110/10  kV "Ниш  6"  је  ПД  за  дистрибуцију 
електричне енергије "ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш а инвеститор изградње прикључног далековода 
110 kV је ЈП "Електро мрежа Србије" Београд.

Разлози за изградњу трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" су следећи:

• тренутно стање је такво да  величина конзума ТС 110/35 kV Ниш 1 и ТС 110/35 kV Ниш 
3 превазилази ниво инсталисаних капацитетета у овим ТС. У хаваријским ситуацијама 
се, при испаду једног трансформатора 110/35 kV или при испаду једног напојног 110 kV 
вода из правца ТС 440/220/110 kV Ниш 2, мора ићи на редукције великог дела конзума. 
У  великом броју ТС 35/10  kV  које напајају подручје ЕД Ниш нема довољно 
инсталисаних капацитета који би обезбедили свим купцима поуздано и квалитетно 
напајање електричном енергијом.  Очекује  се  да  се  до  2025.  године сви поменути 
проблеми се још више заоштре.

• концепција даљњег развоја мреже ЕД Ниш је у томе да се из правца нове ТС 110/10 kV 
Ниш 8 и две постојеће ТС 110/10 kV Ниш 10 и ТС 110/35 kV Ниш 13 као и изградњом 
предметне ТС 110/10 kV Ниш 6 направе нове 10 kV везе, уз уважавање постојећих, ка 
градском подручју где је и центар потрошње. Повезивање трафостанице ТС 110/10 kV 
Ниш 6 у преносни систем "Електро мрежа Србије" извршило би се двоструким водом 
110 kV на ТС 400/220/110 kV "Ниш 2". На тај начин, оне ће растеретити постојеће ТС 
35/10 kV, 35 kV водове и изворне ТС 110/35 kV и елиминисати потребу за улагањем у 
овај напонски ниво,  а мрежа ће добити сигурно и квалитетно напајање електричном 
енергијом.

 
Oпшти закључак  је  да је  стање у напојној  110 kV мрежи изузетно лоше.  У случају 

испада било ког елемента 110 kV мреже не може се обезбедити резервно напајање угроженом 
конзуму.  Још  битнија  чињеница  је  да  већ  постојећи  капацитети  нису  никако  довољни  за  
редовно напајање целе мреже ЕД Ниш те се решавање овог проблема поставља као приоритет у 
решавању проблема рада мреже ЕД Ниш. Овим решењем се најкритичнији и највећи конзум ЕД 
Ниш обухвата са две ТС 110/10 kV при чему се једна налази у западном делу града (ТС 110/10 
kV Ниш 8)  а друга у источном делу (предметна  ТС 110/10 kV Ниш 6)  на месту постојеће ТС 
35/10 kV Ратко Павловић.

Правни  основ  за  израду  овог  Плана  уређен  је  Законом  о  планирању  и  изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11 и 121/12), а плански основ је садржан 
у  Генералном урбанистичком плану Ниша 2010 - 2025 ("Службени лист града Ниша" 
бр.43/11) и  Плану генералне регулације ГО Медијана ("Службени лист града Ниша" 
бр.72/12 ).

Планом  детаљне  регулације  се  разрађује  подручје  за  изградњу  трафостанице  са 
приступном саобраћајницом површине око  0,36 ха и зона (коридор) прикључног далековода 
дужине до 7,5 км и ширине 30 метара.
Према Закону о стратешкој процени утицаја  на животну средину ("Службени гласник РС", 
бр.135/04,  88/10)  и  Извештајa о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину
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Генералног  урбанистичког   плана   Ниша 2010–2025, Смерницама  за  израду  процена 
утицаја на нижим хијерархијским нивоима је наведено:

2. Регулациони планови (план генералне и детаљне регулације) не приступа се изради 
стратешке процене,  имајући  у виду  околност да се  ови планови раде за  објекте за  које  је 
прописана израда процене утицаја на животну средину (Закон о процени утицаја на животну 
средину, "Службени гласник РС", број 135/04, Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је  
обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на 
животну  средину,  "Службени  гласник  РС",  број  84/05),  а  за  поједине  врсте  објеката  и  
постројења и издавање интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине, "Службени гласник РС", број 135/04, Уредба о врстама 
активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, "Службени гласник РС", број  
84/05). Приступање изради стратешке процене за ове урбанистичке планове била би сувишна и 
представљала  би  дуплирање  документације,  јер  се  за  објекте  који  су  овим  плановима 
обухваћени  ради  процена  утицаја  на  животну  средину  односно  прибавља  интегрисана 
еколошка дозвола. Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана у 
законом  прописаној  процедури  као  и  по  процедури  прописаној  Статутом  Града и  другим 
прописима.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

В.Д. Директора,

Љубиша Митић, дипл.инж.грађ.

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Начелник,

Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.
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