
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 
скијалишта „Бојанине воде“ на Сувој планини.

II  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације скијалишта „Бојанине 
воде“  на  Сувој  планини 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: 570-12/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ОДЛУКА О ИЗРАДИ 
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

СКИЈАЛИШТА „БОЈАНИНЕ ВОДЕ“
НА СУВОЈ ПЛАНИНИ 

Ниш, 2013. године
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На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“бр.  
72/09, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08), Скупштина Града Ниша , на седници од ___________, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ

СКИЈАЛИШТА "БОЈАНИНЕ ВОДЕ" НА СУВОЈ ПЛАНИНИ

Члан 1.
Приступа  се  изради  Плана  детаљне  регулације  скијалишта  "Бојанине  воде"  на  Сувој 

планини (у даљем тексту: План).)

Члан2.
Прелиминарне границе подручја  Плана су:  источна граница – граница општине Бела 

паланка; југозападна граница – граница општине Гаџин Хан; северна – по изохипси на коти 800; 
северозападнa  -  од  коте  820  на  постојећем  путу  Горња  Студена-  Бојанине  воде,  до  гребена 
Соколов  камен у правцу насеља Чагровац.

Прелиминарна површина у обухвату плана износи 157 ha.
Подручје Плана дато је и на графичком приказу који је одштампан уз одлуку и чини 

њен саставни део.

План садржи нарочито:
Члан 3.

1) Границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и 
зоне
2) Детаљну намену земљишта
3) Регулационе  линије саобраћајница и јавних површина са елементима  за обележавање 
на геодетској подлози
4) Нивелационе коте саобраћајница и јавних површина (нивелациони план)
5) Попис парцела и опис локације за јавне површине, садржаје и објекте
6) Коридоре и капацитете за саобраћајну и, 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.
Носилац израде Плана је Управа за планирање и изградњу, а стручни послови на изради 

Плана поверавају се Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш.
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Члан 5.
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између Града Ниша и обрађивача.

Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се у буџету Града Ниша. Начин финансирања се 

уређује уговором између Града Ниша и обрађивача.

Члан 7.
За овај План обавезна је израда Статешке процене утицаја на животну средину.

Члан 8.
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 нацртa планског документа и исти доставља обрађивачу 
Плана.

Члан 9.
Ступањем  на  снагу  ове  одлуке  престаје  да  важи  одлука  о  изради  Плана  детаљне 

регулације  скијалишта „Бојанине воде“ на Сувој  планини („Службени лист Града Ниша“ бр. 
64/09).

Члан 10.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е



ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

СКИЈАЛИШТА "БОЈАНИНЕ ВОДЕ" НА СУВОЈ ПЛАНИНИ

Правни основ  за доношење ове одлуке налази се у одредби члана 46. Став 1. Закона о  
планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12),    којом  је 
прописано да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, 
по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за  стручну контролу, односно комисије 
за планове.

Поменутом  одредбом  члана  46.  Закона  утврђени  су  елементи  сарджаја  одлуке  о 
изради и у припреми ове одлуке, у свему се поступило по тој одредби:

- у члану 1. је дефинисан тачан назив документа: План детаљне регулације скијалишта 
"Бојанине воде" на Сувој планини  (у даљем тексту: План);

- у члану 2. је дата је оквирна граница обухвата планског документа;

- у члану 3. је дат садржај Плана према Закону и Правилнику о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената;

- остале одредбе (које се односе на рок, финансирање, јавни увид и друга питања од 
значаја за израду предметне  врсте планског документа) усаглашене су са Законом и  
уговором између  наручиоца и обрађивача планског документа.

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.






