
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  изменама и допунама Одлуке о локалним 
комуналним таксама.

II Предлог одлуке о  изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним 
таксама 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 Миљан Стевановић, начелник Управе за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 570-1/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



Н А Ц Р Т

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), 
члана  11.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе  (''Службени  гласник  РС'',  број 
62/2006 ...  93/2012) и члана 37. Статута  Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',  бр. 
88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од _______________ године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан  1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист Града Ниша'', број 108/2012) у 
члану 16. став 1. после речи „добијања“ додају се речи: ''или након истека'' и речи „почне са 
коришћењем права, предмета или услуга“ замењују се речима „користи права, предмете или 
услуге“.

Члан   2.

У одељку тарифа локалних комуналних такси,  у тарифном броју 3. став 1. тачка 6. број  
„580“ замењује се бројем „500“.

Члан  3.

У одељку тарифа локалних комуналних такси, у тарифном броју 4. став 1. табела се мења и 
гласи :

    НАМЕНА                           З          О          Н          А        

1) ЗА КИОСКЕ БИД 
Центр.

екстра    I   II  III  IV    V

Продаја дувана, готових 
прехрамбених производа и 
пружање угоститељских 
услуга

39  35 27  20  15  15  15

Продаја лутријских срећки, 
тикета и карата, обављање 
производне делатности и 
вршење занатских и 
пословних услуга

28  27 20  17 12 12 12

Продаја сувенира,  бижутерије 
и цвећа 15  13 12  8  5  5  5

2) ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ПРОСТОРА ИСПРЕД 
ПОСЛОВНИХ 



ПРОСТОРИЈА
-за летње баште 52 45 39 26 20 20 20
-за жардињере и друге објекте 52 45 39 26 20 20 20

3) ЗА ПРОДАЈНЕ ТЕЗГЕ 
И ПУЛТОВЕ

117 104 91 78 65 65 65

4) ЗА АУТОМАТЕ, 
БАНКОМАТЕ, 
АПАРАТЕ И 
РАСХЛАДНЕ 
УРЕЂАЈЕ

169 156 130 65 39 39 39

       5) ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 
ДЕПОНОВАЊЕ И 
ИЗЛАГАЊЕ РОБЕ И 
ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА

 78  65  52 39 26 26 26

      6) ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ТРГУ КРАЉА 
МИЛАНА, И УЛИЦЕ КОПИТАРЕВЕ И ОБРЕНОВИЋЕВЕ И 
НИШКЕ ТВРЂАВЕ ЗА ПОСЛОВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО 
М2  

                360

     7)  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНЕ  ПОВРШИНЕ  ЗА 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ  ДЕЧИЈИХ  АУТОМОБИЛА,  МОТОРА, 
ВОЗИЋА И СЛ.
-за дечије аутомобиле,моторе и сл.                   78

-за дечије возиће по вагону                 260

    8) ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ГОВОРНИЦА ПО 
АПАР. ДНЕВ.

                  65

У Тарифном броју 4. став 1. иза табеле у делу „напомена“  после тачке 2. додаје се нова 
тачка 3. која гласи:

 ''Износ комуналне таксе из тачке 1, 2 и 4 Табеле, умањиће се за 10% за сваког запосленог 
радника поред оснивача, с тим да укупно умањење по овом основу не може бити веће од 50%. 
Право  на  таксену  олакшицу  обвезници  остварују  уколико,  приликом  подношења  таксене 
пријаве,  доставе  доказе  о  запосленим  радницима.  Таксена  олакшица  се  односи  на  сва 
одобрења која  су донела  општинске  управе  градских  општина  почев  од 01.  јануара  2013. 
године. 

Уколико таксени обвезник,који је остварио право из става 1.ове тачке, користи простор на 
јавним  површинама  на  више  локација,  или  има  више  пословних  објеката  испред  којих 
заузима јавну површину у пословне сврхе, за  свако ново заузеће  јавне површине,  таксену 
олакшицу остварује за просечан број запослених према броју заузетих јавних површина.

Таксеном обвезнику,  који у поступку контроле не достави доказе о исплаћеним зарадама 
радника за које остварује таксену олакшицу, таксена обавеза  биће обрачуната у пуном износу 
за период за који таксени обвезник не поседује доказе о исплаћеним зарадама.''

Члан  4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Ниша.

Број:
У Нишу,         
                                                                                      СКУПШТИНА ГРАДА НИША
                                                                                                         Председник
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                                                                                                 Проф.др Миле Илић, 

О Б Р АЗ Л О Ж Е Њ Е

1. Законски основ

Законски основ за доношење ове одлуке јесте члан 11. став 1. Закона о финансирању 
локалне  самоуправе  (''Службени  гласник  РС'',  број  62/06,  47/11  и  93/12)  којим  је 
регулисано  да  скупштина  јединице  локалне  смоуправе  може  уводити  таксе  за 
коришћење  права,  предмета  и  услуга,  а  чланом  6.  истог  закона  регулисано  је  да  су 
локалне комуналне таксе изворни приходи јединице локалне самоуправе остварени на 
њеној територији и приход су буџета град.
Чланом 37.  став 1.  тачка  7.  Статута  Града Ниша утврђена је  надлежност Скупштине 
Града Ниша за доношење прописа и других општих аката.

2. Разлози за доношење ове одлуке

Одлуком о локалним комуналним таксама (''Службени лист Града Ниша'', број 108/2012) 
коју  је  донела  Скупштина  Града  Ниша,  извршено  је  усклађивање  са  Законом  о 
финасирању локалне самоуправе у погледу законских решења која су регулисала лимите 
за  утврђивање  појединих  таксених  облика  и  одређивање  таксених  обвезника.  Истом 
одлуком  извршено  је  усклађивање  са  растом  цена  на  мало,  на  основу  објављених 
података органа надлежног за послове статистике, за период 2010-2012 год.за следеће 
локалне комуналне таксе: локална комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама  или испред  пословних  просторија  у  пословне  сврхе,  осим ради  продаје 
штампе,  књига  или  других  публикација,  производа  старих  или  уметничких  заната  и 
домаће радиности  и локална комунална такса  за  држање средстава  за игру (''забавне 
игре'').
Таксеним обвезницима, за таксене облике који су усклађени са растом цена на мало, није 
предвиђена  таксена  олакшица,  коју  су  обвезници  користили  у  ранијем  периоду  по 
основу запослених радника, за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних  просторија  за  киоске,  за  летње  баште,  жардињере  и  друге  објекте  и  за 
аутомате, банкомате, апарате, расхладне уређаје за продају робе и вршење услуга.
На овај начин требало је таксене обвезнике довести у исти положај ради плаћања таксе 
према економској снази таксеног обвезника, величини јавне површине коју користе и сл.
Полазећи  од  отежаних  економских  услова  пословања,  смањене  куповне  моћи 
становништва, а тиме и смањења обима послова обвезника, као и осталих неповољних 
услова привређивања сматра се да је потребно одложити ову меру за наредни период 
када се привредни амбијент измени.
Увођењем  таксене  олакшице,  таксена  обавеза  се  може  смањити  највише  за  50% од 
утврђене обавезе под условом да таксени обвезник има пријављене запослене раднике и 
по сваком запосленом раднику олакшица износи 10% од износа утврђене таксе. 
Овом одлуком врши се допуна члана 16. Одлуке у погледу казнених мера за таксене 
обвезнике који наставе са коришћењем права, предмета и услуга по истеку одобрења за 
њихово коришћење, која су донеле општинске управе градских општина.
Такође  је  извршено  усклађивање,  са  чланом  15в.  Закона  о  финансирању  локалне 
самоуправе, у вези плаћања висине таксе за држање моторних, друмских и прикључних 
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возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације 
возила за путничка возила до 1150м3.

       3.Објашњење појединачних решења

1.У члану 16. став 1. извршена је допуна везана за покретање прекршаног поступка за 
обвезнике који наставе са коришћењем права, предмета и услуга после истека одобрења 
које су донеле општинске управе градских општина.
2.У одељку Тарифе локалних комуналних такси, у тарифном броју 3. став 1. тачка 6.  
извршено је усклађивање износа са Законом о финансирању локалне самоуправе.
3.У тарифном броју 4. извршена је измена табеле спајањем централне и  БИД зоне у 
погледу висине таксе, усклађен је износ таксе за жардињере и друге објекте за другу 
зону и у истој табели у тачки 6. – за коришћење простора за пословне манифестације – 
додата је и Нишка тврђава.
4.У тарифном броју 4., у делу „напомена“, додата је тачка 3. која гласи :     

   ''Износ комуналне таксе из тачке 1, 2 и 4 Табеле,  умањиће се за 10% за сваког 
запосленог радника поред оснивача, с тим да укупно умањење по овом основу не може 
бити веће од 50%. Право на таксену олакшицу обвезници остварују уколико, приликом 
подношења таксене пријаве, доставе доказе о запосленим радницима. Таксена олакшица 
се односи на сва одобрења која су донела општинске управе градских општина почев од 
01. јануара 2013. године. 

Уколико  таксени  обвезник,  који  је  остварио  право  из  става  1.ове  тачке,  користи 
простор на јавним површинама на више локација,  или има више пословних објеката 
испред којих заузима јавну површину у пословне сврхе, за свако ново заузеће  јавне 
површине,  таксену  олакшицу  остварује  за  просечан  број  запослених  према  броју 
заузетих јавних површина.

Таксеном  обвезнику,  који  у  поступку  контроле  не  достави  доказе  о  исплаћеним 
зарадама радника за које остварује таксену олакшицу, таксена обавеза  биће обрачуната 
у пуном износу за период за који таксени обвезник не поседује доказе о исплаћеним 
зарадама.''

4. Анализа ефеката

Ефекти који се очекују од доношења Одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним  таксама  су  смањење  пројектованих  прихода  Града  по  основу  локалне 
комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига или других публикација, 
производа старих или уметничких заната и домаће радиности. Ово смањење процењено 
износи  око  10.000.000  динара,   али  истовремено  представља  растерећење  за  таксене 
обвезнике  који  су  и  раније  користили  олакшице  по  основу  запослених  радника  и 
истовремено стимулисање запошљавања.

5. Процена  фиансијских средстава потребних за спровођење одлуке

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету Града 
Ниша.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

                                                                                                          НАЧЕЛНИК
                                                                                                          МИЉАН СТЕВАНОВИЋ

ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ:

Члан 16.

Таксени  обвезник,  који  пре  добијања  одобрења  надлежног  органа  почне  са 
коришћењем права,  предмета  или  услуга,  за  чије  је  коришћење  прописано  плаћање 
локалне комуналне таксе, односно не поднесе пријаву у роковима прописаним чланом 
9. ове oдлуке, казниће се за прекршај, и то : 

- Правно лице новчаном казном у износу од 5.000 до 500.000 динара 
- Одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 1.000 до 25.000 

динара 
- Предузетник новчаном казном у износу од 5.000 до 250.000 динара 
- Физичко лице новчаном казном у износу од 1.000 до 10.000 динара       

Тарифни број 3

Такса за држање моторних,  друмских и прикључних возила, осим  пољопривредних 
возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим 
износима:                      

1) за теретна возила:
-за камионе до 2 t носивости 850 динара,
-за камионе од 2 t до 5 t носивости 1.500 динара,
-за камионе од 5 t до 12 t носивости 1.800 динара, 
-за камионе преко 12 t носивости 2.300 динара;
2) за теретне и радне приколице(за путничке аутомобиле)  500 динара;
3) за путничка возила:

       -до 1.150 cm3  580 динара 
       -преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 650 динара,
       -преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.170 динара,
       -преко  1.600 cm3 до 2.000 cm3 1.400 динара,
       -преко  2.000 cm3 до 3.000 cm3 1.750 динара,
       -преко  3.000 cm3 2.000 динара; 
       4)    за мотоцикле:
        -до 125Ccm3  400 динара,
        -преко 125 cm3  до 250 cm3 600 динара,
        -преко 250 cm3 до 500 cm3  780 динара,
        -преко 500 cm3 до 1.200 cm3  910 динара,
        -преко 1.200 cm3  1.200 динара; 

5) за аутобусе и комби бусеве 25 динара по регистрованом седишту;     
6) за прикључна возила : теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета:
-1t носивости 400 динара,
-од 1 t до 5 t носивости 580 динара,   
-од 5 t до 10 t носивости 710 динара,
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-од 10 t  до 12 t  носивости 840 динара,
-носивости преко 12 t  970  динара;

7) за вучна возила (тегљаче):
-чија је снага мотора до 66 киловата 840 динара,
-чија је снага мотора од 66-96 киловата 1.400 динара,
-чија је снага мотора од  96-132 киловата 1.560 динара,
-чија је снага мотора од 132-177 киловата 2.100 динара,
-чија је снага мотора преко 177 киловата 2.340 динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 
збаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000 динара. 

Напомена:
1) Локалну  комуналну  таксу  за  држање  моторних  друмских  и  прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина не плаћају државни органи и 
органи  локалне  самоуправе,  организације  и  установе  и  јавна  предузећа  за 
специјална  возила,  која  су  у  непосредној  функцији  обављања  комуналне 
делатности.                                        

2) У специјална  возила  спадају  следећа  друмска  возила:  хладњаче,  цистерне, 
покретне ауто радионице, ауто дизалице, возила за одвоз смећа и чишћење 
улица и возила за превоз посмртних остатака. 

3) Локална  комунална  такса  из  овог тарифног  броја не  плаћа  се  за  путничка 
возила  и друга превозна средства инвалидних и хендикепираних лица са 80 и 
више  процената  телесног  оштећења,  под  условом  да  им  возило  служи  за 
личну употребу.

Тарифни број 4

Локална комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига или других 
публикација, производа старих или уметничких заната и домаће радиности утврђује се 
по м2 коришћеног простора у дневном износу и то: 

    НАМЕНА                           З          О          Н          А        

1) ЗА КИОСКЕ Центр. екстра    I   II  III  IV    V
Продаја дувана, готових 
прехрамбених производа и 
пружање угоститељских 
услуга

39  35 27  20  15  15  15

Продаја лутријских срећки, 
тикета и карата, обављање 
производне делатности и 
вршење занатских и 
пословних услуга

28  27 20  17 12 12 12

Продаја сувенира,  бижутерије 
и цвећа 15  13 12  8  5  5  5

2) ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ПРОСТОРА ИСПРЕД 
ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРИЈА

-за летње баште 52 45 39 26 20 20 20
-за жардињере и друге објекте 52 45 39 39 20 20 20
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3) ЗА ПРОДАЈНЕ ТЕЗГЕ 
И ПУЛТОВЕ

117 104 91 78 65 65 65

4) ЗА АУТОМАТЕ, 
БАНКОМАТЕ, 
АПАРАТЕ И 
РАСХЛАДНЕ 
УРЕЂАЈЕ

169 156 130 65 39 39 39

       5) ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 
ДЕПОНОВАЊЕ И 
ИЗЛАГАЊЕ РОБЕ И 
ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА

 78  65  52 39 26 26 26

      6) ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ТРГУ КРАЉА 
МИЛАНА, И УЛИЦЕ КОПИТАРЕВЕ И ОБРЕНОВИЋЕВЕ ЗА 
ПОСЛОВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО М2  

                360

     7)  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНЕ  ПОВРШИНЕ  ЗА 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ  ДЕЧИЈИХ  АУТОМОБИЛА,  МОТОРА, 
ВОЗИЋА И СЛ.
-за дечије аутомобиле,моторе и сл.                   78

-за дечије возиће по вагону                 260

    8) ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ГОВОРНИЦА ПО 
АПАР. ДНЕВ.

                  65

      
Напомена:

1) Комуналну  таксу  за  коришћење  простора  на  јавним  површинама  или  испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,  књига и других 
публикација,  производа  старих  и  уметничких  заната  и  домаће  радиности  решењем 
утврђује  и  наплаћује  управа  надлежна за  утврђивање,  наплату и контролу изворних 
прихода локалне самоуправе по добијању одобрења од надлежних општинских управа 
градских општина.Одобрење обавезно садржи следеће податке : 

За правна лица:  назив обвезника, порески индетификациони број(ПИБ), матични број, 
текући рачун и  адресу седишта 
за  предузетнике:  име  и  презиме  обвезника,  порески  индетификациони  број(ПИБ), 
матични број, текући рачун, адресу седишта и назив радње 
2) Обвезници локалне комуналне таксе дужни су да комуналну таксу из овог тарифног
броја плаћају месечно до 15. у месецу за предходни месец.        
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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 утврђивању зона за обрачун пореза на 
имовину физичких лица.

II Предлог  одлуке  о  утврђивању зона  за  обрачун  пореза  на имовину 
физичких  лица  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 Миљан  Стевановић,  начелник  Управе  за  финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 570-2/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



Н А Ц Р Т

На  основу  члана  60.  а  у  вези  са  чланом  6.  Закона  о  финансирању 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 
6. Закона о порезима на имовину (''Сл.гласник РС'', бр. 26/01 ... 24/2011), члана 
5.  Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на 
непокретностима  (''Сл. гласник  РС'',  бр.  38/01,  45/04  и  27/11)  и  члана  37. 
Статута Града Ниша (''Сл. лист Града Ниша'', бр.88/2008)

Скупштина  Града  Ниша  на  седници  од  ________  2013.  године 
донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА

НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се зоне,  као корективни елемент, за утврђивање 
вредности непокретности за обрачун годишњег пореза на имовину физичких 
лица на територији Града Ниша.

Члан  2.

Према погодности које пружа локација на којој се непокретност налази, 
утврђују се следеће зоне: ПРВА зона; ДРУГА зона; ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА 
зона.

Члан  3.

Коефицијент корекције локације непокретности по зонама је следећи:
ПРВА ЗОНА  ............................  1,00                           
ДРУГА ЗОНА ............................  0,80
ТРЕЋА ЗОНА  ............................  0,60
ЧЕТВРТА ЗОНА ........................  0,40
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Члан   4.

Зоне обухватају делове територије Града Ниша и то:

ПРВА ЗОНА

Обухвата подручје оивичено следећим улицама:
Од моста Младости, улицом Краља Стевана Првовенчаног, Синђелићев трг до 
улице Цара Душана,
Улицом Цара Душана до раскрснице са улицом Косте Стаменковића, и улица 
Косте Стаменковића,
Улицом Облачића Рада , Пријездином, Трг 14. Октобар, Улица Обреновићева 
до раскрснице са Тргом Павла Стојковића, 
Тргом Павла Стојковића, улицом Обилићев венац до Топличине, 
Улицом Топличином до улице Југовићеве,
Југовићевом до улице Јована Ристића, 
Улицом Јована Ристиће до раскрснице са улицом Вардарском и улица Петра 
Вучинића,
Улицом  Генерала  Милојка  Лешјанина  од  Вардарске  до  улице  Књегиње 
Љубице,
Улицом Књегиње Љубице до улице Кеја кола српских сестара,
Улицом Кеја кола српских сестара и Кеја 29. Децембар до Моста Младости.

ДРУГА ЗОНА

Обухвата подручје оивичено следећим улицама:
Улицом Максима Горког, Булевар Немањића до улице Благоја Паровића,
Улицом Благоја Паровића, Бранка Крсмановића до Византијског булевара,
Улицом  Романијском  до  Габровачке  реке,  Габровачком  реком  до  Булевара 
Немањића, (осим Византијског булевара)
Булевар Немањића до раскрснице са улицом Радних бригада,
Улицом Радних бригада до раскрснице са улицом Булевар др Зорана Ђинђића,
Булеваром др Зорана Ђинђића до раскрснице са Зетском улицом,
Улицом Зетском до пруге,
Пругом до улице Станка Власотинчанина,
Улицом Станка Власотинчанина до улице Првог устанка,
Улицом Првог устанка до улице Саве Ковачевића,
Улицом Саве Ковачевића до улице Југ Богдана,

2



Улицом Југ Богдана до раскрснице са улицом Краљевића Марка,
Улицом Краљевића Марка и Војводе Косте Војиновића до пруге,
Пругом до реке Нишаве – до улице кеја Мике Палигорића,
Улицом кеја Мике Палигорића, Јадранском до Нишавске улице.

ТРЕЋА ЗОНА

Обухвата улице на територији Града Ниша које не спадају у прву и другу зону 
као и подручја следећих насеља: Насеље 9. Мај,  Брзи Брод, Паси Пољана, 
Доњи Комрен, и Доња Врежина.

ЧЕТВРТА ЗОНА

Обухвата сеоска насеља која нису обухваћена трећом зоном.

Члан  5.

Ова  одлука  ступа  на  снагу  у  року  од  осам  дана  од  дана  објављивања  у 
''Службеном листу Града Ниша''.

Број: ____________
У Нишу, _______ 2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Проф.  др Миле Илић
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
   

1.ЗАКОНСКИ ОСНОВ

Законски  основ  за  доношење  ове  одлуке  је  члан  6.  Закона  о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 62/06, 47/11 и 93/12) 
којим је регулисано да порез на имовину представља изворни приход локалне 
самоуправе,  а  чланом  60.  истог  закона  утврђена  је  надлежност  локалне 
самоуправе  да  врши  утврђивање,  контролу  и  наплату  изворних  прихода 
остварених на њеној територији.

Законом о порезима на имовину (''Сл. гласник РС'', број 26/01 ... 24/11) у 
члану  6.  регулисано  је  да  се  вредност  непокретности  утврђује  применом 
основних  и  корективних  елемената.У  корективне  елементе  спада  и 
зона( локација )непокретности.

Чланом  5.  Правилника  о  начину  утврђивања  основице  пореза  на 
имовину на  права  на  непокретности  (''Сл.гласник  РС'',  број  38/01,  45/04  и 
27/11)  утврђено  је  да  се  просечна  тржишна  цена  квадратног  метра 
непокретности коригује множењем са коефицијентом локације.

Статутом  Града  Ниша  у  члану  37.  став  1.  тачка  7  (''Сл. лист  Града 
Ниша'',  број  88/2008),  утврђена  је  надлежност  Скупштине  Града  Ниша  за 
доношење прописа и других општих аката.

2.РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Законом о порезима на имовину регулисано је да су обвезници пореза 
на  имовину  имаоци  права  на  непокретности  које  се  налазе  на  територији 
Републике Србије, правна и физичка лица. Код утврђивања пореске основице 
физичких  лица  висину  вредности  непокретности  утврђује  орган  јединице 
локалне самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних 
прихода  локане  самоуправе.Вредност  непокретности  утврђује  се  применом 
основних  и  корективних  елемената.У  основне  елементе  спадају  корисна 
површина  и  просечна  тржишна  цена  квадратног  метра  одговарајућих 
непокретности на територији Града.У корективне елементе спадају локација 
непокретности,  квалитет  непокретности  и  други  елементи  који  утичу  на 
тржишну  вредност  непокретности.Правилником  о  начину  утврђивања 
основице пореза  на имовину на  непокретностима ближе су уређени начин 
утврђивања  основних  и  корективних  елемената  за  утврђивање  пореске 
основице.Како  је  локација  непокретности  битан  корективни  елемент  код 
одређивања  вредности  непокретности  и  утврђивања  пореске  основице  ,  а 
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тиме и утврђивања висине пореза на имовину, неопходно је одређивање зона у 
којима се налазе непокретности, а на основу погодности које пружа локација 
на којој се непокретност налази. Град Ниш је преузео администрирање пореза 
на имовину од пореске управе и том приликом су преузети подаци о пореским 
обвезницима по зонама, али није донет посебан акт којим су уређене зоне. 
Доношењем  ове  одлуке  прецизирају  се  делови  територије  Града  који 
припадају одређеним зонама које служе за одређивање коефицијента локације 
и правилне примене закона и правилика при одређивању висине годишњег 
пореза  на  имовину  физичких  лица. Коефицијенти  локације  дати  у  одлуци 
усаглашени су са Законом о планирању и изградњи и коефицијентима који се 
користе при обрачуну накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

4. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА

Ефекти који  се  очекују  доношењем ове  одлуке су  у  прецизном и на 
правном основу  заснованом утврђивању  пореза  на  имовину,  зато  што  је  у 
предходном  периоду  била  директна  примена  закона  и  правилника. 
Утврђивање  зона  неће  утицати  на  промену  висине  обавезе  за  порез  на 
имовину физичких лица.

3.  ПРОЦЕНА  ФИНАНСИЈСКИХ  СРЕДСТАВА  ПОТРЕБНИХ  ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Града Ниша.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  
НАЧЕЛНИК

                                                                  Миљан Стевановић
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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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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 
одморишта „Трупале“ тип II – лево на простору инфраструктурног коридора аутопута 
Е-75, деоница Београд – Ниш.

II  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације одморишта „Трупале“ 
тип II – лево на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд – 
Ниш 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: 570-4/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 









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 
Медошевачког колектора за одвођење употребљених вода.

II  Предлог  одлуке о изради Плана детаљне регулације Медошевачког 
колектора за одвођење употребљених вода 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: 570-5/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ОДЛУКA О ИЗРАДИ 
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
МЕДОШЕВАЧКОГ КОЛЕКТОРА 

ЗА ОДВОЂЕЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

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 

МЕДОШЕВАЧКОГ КОЛЕКТОРА 
ЗА ОДВОЂЕЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

Члан 1.
Приступа  се изради Плана  детаљне регулације  Медошевачког колектора за  одвођење 

употребљених вода (у даљем тексту: План).
План  детаљне  регулације  се  ради  на  основу  иницијативе  Управе  за  планирање  и 

изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 20 ха. Прелиминарне границе Плана: у односу на 

осовину  колектора по  15 м  са  сваке  стране.  Дужина  планираног  колектора  је око 4460 м. 
Граница Плана обухвата делове катастарских општина Медошевац, Поповац и Трупале.  

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025.

Члан 3.

Доношењем  Плана  детаљне  регулације   дефинисаће  се  урбанистички  услови  за 
изградњу колектора за употребљене и атмосферске воде. 

План детаљне регулације представља основ за решавање имовинско правних односа и 
издавање локацијских дозвола. 

План садржи:
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 се уређује уговором између обрађивача и наручиоца.
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Члан 5.

За стручну обраду Плана одређује се Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш.

           Члан 6.

Начин финансирања и рок израде се уређује уговором између ЈП Завод за урбанизам 
Ниш (обрађивач) и Града Ниша (наручилац).

Члан 7.

За овај  План није обавезна израда Стратешке 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 у  нацрт планског документа и исти доставља обрађивачу 
Плана.

Члан 9.
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  

МЕДОШЕВАЧКОГ КОЛЕКТОРА 
ЗА ОДВОЂЕЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА
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Повод  за  израду  Плана  детаљне  регулације  Медошевачког колектора  за  одвођење 
употребљених вода (у даљем тексту: План) je иницијативе Управе за планирање и изградњу,  
бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025. 
Правни  основ   за  доношење  ове  одлуке  налази  се  у  одредби  члана  46.  Закона  о 

планирању  изградњи („Службени гласник РС“,  број 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. Орган за доношење Плана је Скупштина града Ниша (члан 35. став 10.  
Закона). 

Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја одлуке о изради и 
у припреми ове одлуке, JП Завод за урбанизам Ниш је поступио у свему по тој одредби:

- у члану 1. је дефинисан тачан назив документа;
- у члану 2. дате су оквирне границе Плана и циљ доношења;
- у члану 3. је дат садржај Плана који представља обавезан законски минимум  који je 

разрађен  Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских 
докумената;

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

Планом  детаљне  регулације  се  разрађује  подручје,  за  изградњу  колектора  за 
употребљене воде,  од око  20 ха.  Дужина  планираног  колектора  је око 4460  м.   Изградњом 
колектора  би  се  створио  услов  за  уредно  прикупљање  и  одвођење употребљених  вода  са 
третираног подручја.

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана  у законом 
прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом града Ниша и другим градским 
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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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 
Поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода.

II  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације Поповачких колектора 
за одвођење атмосферских и употребљених вода 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: 570-6/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ОДЛУКA О ИЗРАДИ 
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОПОВАЧКИХ КОЛЕКТОРА 
ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ 

И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

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 

ПОПОВАЧКИХ КОЛЕКТОРА 
ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

Члан 1.
Приступа  се  изради  Плана  детаљне  регулације  Поповачких  колектора  за  одвођење 

атмосферских и употребљених вода (у даљем тексту: План).
План  детаљне  регулације  се  ради  на  основу  иницијативе  Управе  за  планирање  и 

изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 40 ха. Прелиминарне границе Плана: у односу на 

осовину колектора по 15 м са сваке стране. Дужина планираног колектора за употребљене воде 
је око 8300 м а  дужина планираног колектора за  атмосферске воде је око 5500 м.  Граница 
Плана  обухвата  делове  катастарских  општина  Чамурлија,  Доњи  Комрен,  Црвени  Крст, 
Медошевац, Поповац и Трупале.  

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025.

Члан 3.

Доношењем  Плана  детаљне  регулације   дефинисаће  се  урбанистички  услови  за 
изградњу колектора за употребљене и атмосферске воде. 

План детаљне регулације представља основ за решавање имовинско правних односа и 
издавање локацијских дозвола. 

План садржи:
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 се уређује уговором између обрађивача и наручиоца.

Члан 5.
За стручну обраду Плана одређује се Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш.

           Члан 6.

Начин финансирања и рок израде се уређује уговором између ЈП Завод за урбанизам 
Ниш (обрађивач) и Града Ниша (наручилац).

Члан 7.
За овај  План није обавезна израда Стратешке 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 града Ниша 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 9.

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 ПОПОВАЧКИХ КОЛЕКТОРА 

ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА



Повод  за  израду  Плана  детаљне  регулације  Поповачких колектора  за  одвођење 
атмосферских  и  употребљених  вода  (у  даљем  тексту:  План)  je  иницијативе  Управе  за 
планирање и изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025. 
Правни  основ   за  доношење  ове  одлуке  налази  се  у  одредби  члана  46.  Закона  о 

планирању  изградњи („Службени гласник РС“,  број 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. Орган за доношење Плана је Скупштина града Ниша (члан 35. став 10.  
Закона). 

Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја одлуке о изради и 
у припреми ове одлуке, JП Завод за урбанизам Ниш је поступио у свему по тој одредби:

- у члану 1. је дефинисан тачан назив документа;
- у члану 2. дате су оквирне границе Плана и циљ доношења;
- у члану 3. је дат садржај Плана који представља обавезан законски минимум  који je 

разрађен  Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских 
докумената;

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

Планом  детаљне  регулације  се  разрађује  подручје,  за  изградњу  колектора  за 
употребљене и атмосферске воде, од око 35 ха. Дужина планираног колектора за употребљене 
воде  је  око  8300  м  а  дужина  планираног  колектора  за  атмосферске  воде  је  око  5500  м. 
Изградњом колектора би се створио услов за уредно прикупљање и одвођење употребљених и 
атмосферских вода са третираног подручја.

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана  у законом 
прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом града Ниша и другим градским 
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.









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 
Чамурлијских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода.

II  Предлог  одлуке  о  изради  Плана  детаљне  регулације  Чамурлијских 
колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода 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: 570-7/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ОДЛУКA О ИЗРАДИ 
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЧАМУРЛИЈСКИХ КОЛЕКТОРА 

ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ 
И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

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 

ЧАМУРЛИЈСКИХ КОЛЕКТОРА 
ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

Члан 1.
Приступа  се изради  Плана  детаљне регулације  Чамурлијских колектора  за  одвођење 

атмосферских и употребљених вода (у даљем тексту: План).
План  детаљне  регулације  се  ради  на  основу  иницијативе  Управе  за  планирање  и 

изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 30 ха. Прелиминарне границе Плана: у односу на 

осовину колектора по 15 м са сваке стране. Дужина планираног колектора за употребљене воде 
је око 4700 м а  дужина  планираног  колектора за  атмосферске воде је око 4750 м.  Граница 
Плана обухвата делове катастарских општина Чамурлија, Поповац и Трупале.  

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025.

Члан 3.

Доношењем  Плана  детаљне  регулације   дефинисаће  се  урбанистички  услови  за 
изградњу колектора за употребљене и атмосферске воде. 

План детаљне регулације представља основ за решавање имовинско правних односа и 
издавање локацијских дозвола. 

План садржи:

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.
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Динамика израде се уређује уговором између обрађивача и наручиоца.

Члан 5.
За стручну обраду Плана одређује се Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш.

           Члан 6.

Начин финансирања и рок израде се уређује уговором између ЈП Завод за урбанизам 
Ниш (обрађивач) и Града Ниша (наручилац).

Члан 7.
За овај  План није обавезна израда Стратешке 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 у  нацрт планског документа и исти доставља обрађивачу 
Плана.

Члан 9.

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  

ЧАМУРЛИЈСКИХ КОЛЕКТОРА 
ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА
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Повод  за  израду  Плана  детаљне  регулације  Чамурлијских колектора  за  одвођење 
атмосферских  и  употребљених  вода  (у  даљем  тексту:  План)  je  иницијативе  Управе  за 
планирање и изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025. 
Правни  основ   за  доношење  ове  одлуке  налази  се  у  одредби  члана  46.  Закона  о 

планирању  изградњи („Службени гласник РС“,  број 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. Орган за доношење Плана је Скупштина града Ниша (члан 35. став 10.  
Закона). 

Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја одлуке о изради и 
у припреми ове одлуке, JП Завод за урбанизам Ниш је поступио у свему по тој одредби:

- у члану 1. је дефинисан тачан назив документа;
- у члану 2. дате су оквирне границе Плана и циљ доношења;
- у члану 3. је дат садржај Плана који представља обавезан законски минимум  који je 

разрађен  Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских 
докумената;

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

Планом  детаљне  регулације  се  разрађује  подручје,  за  изградњу  колектора  за 
употребљене и атмосферске воде, од око 30 ха. Дужина планираног колектора за употребљене 
воде  је  око  4700  м  а  дужина  планираног  колектора  за  атмосферске  воде  је  око  4750  м. 
Изградњом колектора би се створио услов за уредно прикупљање и одвођење употребљених и 
атмосферских вода са третираног подручја.

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана  у законом 
прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом града Ниша и другим градским 
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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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 
Трупалских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода.

II  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације Трупалских колектора 
за одвођење атмосферских и употребљених вода 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: 570-8/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ОДЛУКA О ИЗРАДИ 
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ТРУПАЛСКИХ КОЛЕКТОРА ЗА
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И 

УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

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 

ТРУПАЛСКИХ КОЛЕКТОРА 
ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

Члан 1.
Приступа  се  изради  Плана  детаљне  регулације  Трупалских колектора  за  одвођење 

атмосферских и употребљених вода (у даљем тексту: План).
План  детаљне  регулације  се  ради  на  основу  иницијативе  Управе  за  планирање  и 

изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 105 ха. Прелиминарне границе Плана: у односу 

на  осовину  колектора по  15 м  са  сваке стране,  као  и  простор око постојећег девастираног 
мелиорационог канала.  Дужина  планираног  колектора за  употребљене воде је око 6000 м а 
дужина планираног колектора за атмосферске воде је око 6200 м.  Граница  Плана  обухвата 
делове катастарских општина Трупале, Вртиште и Чамурлија.  

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025.

Члан 3.

Доношењем  Плана  детаљне  регулације   дефинисаће  се  урбанистички  услови  за 
изградњу колектора за употребљене и атмосферске воде. 

План детаљне регулације представља основ за решавање имовинско правних односа и 
издавање локацијских дозвола. 

План садржи:
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 се уређује уговором између обрађивача и наручиоца.
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Члан 5.

За стручну обраду Плана одређује се Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш.

           Члан 6.

Начин финансирања и рок израде се уређује уговором између ЈП Завод за урбанизам 
Ниш (обрађивач) и Града Ниша (наручилац).

Члан 7.

За овај  План није обавезна израда Стратешке 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 у  нацрт планског документа и исти доставља обрађивачу 
Плана.

Члан 9.
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  ТРУПАЛСКИХ КОЛЕКТОРА 
ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА

Повод  за  израду  Плана  детаљне  регулације  Трупалских  колектора  за  одвођење 
атмосферских  и  употребљених  вода  (у  даљем  тексту:  План)  je  иницијативе  Управе  за 
планирање и изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.
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Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025. 
Правни  основ   за  доношење  ове  одлуке  налази  се  у  одредби  члана  46.  Закона  о 

планирању  изградњи („Службени гласник РС“,  број 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. Орган за доношење Плана је Скупштина града Ниша (члан 35. став 10.  
Закона). 

Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја одлуке о изради и 
у припреми ове одлуке, JП Завод за урбанизам Ниш је поступио у свему по тој одредби:

- у члану 1. је дефинисан тачан назив документа;
- у члану 2. дате су оквирне границе Плана и циљ доношења;
- у члану 3. је дат садржај Плана који представља обавезан законски минимум  који je 

разрађен  Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских 
докумената;

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

Планом  детаљне  регулације  се  разрађује  подручје,  за  изградњу  колектора  за 
употребљене и атмосферске воде, од око 105 ха. Дужина планираног колектора за употребљене 
воде  је  око  6000  м  а  дужина  планираног  колектора  за  атмосферске  воде  је  око  6200  м. 
Изградњом колектора би се створио услов за уредно прикупљање и одвођење употребљених и 
атмосферских вода са третираног подручја.

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана  у законом 
прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом града Ниша и другим градским 
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.

4  









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 
примарног цевовода друге висинске зоне водоснабдевања од насеља Доњи Комрен у 
правцу насеља Горња Топоница са локацијом планираног резервоара.

II  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације примарног цевовода 
друге висинске зоне водоснабдевања од насеља Доњи Комрен у правцу насеља Горња 
Топоница са локацијом планираног резервоара  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: 570-9/2013-03
Нишу,  09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ОДЛУКA О ИЗРАДИ 
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА ДРУГЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ 
ВОДОСНАБДЕВАЊА ОД НАСЕЉА ДОЊИ КОМРЕН 

У ПРАВЦУ НАСЕЉА ГОРЊА ТОПОНИЦА 
СА ЛОКАЦИЈОМ ПЛАНИРАНОГ РЕЗЕРВОАРА

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

 ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА ДРУГЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ 
ВОДОСНАБДЕВАЊА ОД НАСЕЉА ДОЊИ КОМРЕН 

У ПРАВЦУ НАСЕЉА ГОРЊА ТОПОНИЦА 
СА ЛОКАЦИЈОМ ПЛАНИРАНОГ РЕЗЕРВОАРА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације примарног цевовода друге висинске зоне 

водоснабдевања од насеља Доњи Комрен у правцу насеља Горња Топоница са локацијом 
планираног резервоара (у даљем тексту: План).

План  детаљне  регулације  се  ради  на  основу  иницијативе  Управе  за  планирање  и 
изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 30 ха. Прелиминарне границе Плана: у односу на 

осовину  цевовода по  15 м  са  сваке  стране,  као  и  простор  око  планираног  резервоарског 
простора.  Дужина  планираног  цевовода  је  око  7400 м.  Граница  Плана  обухвата  делове 
катастарских општина Трупале, Горња Топоница, Доњи Комрен, Горњи Комрен и Чамурлија.  

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025.

Члан 3.

Доношењем  Плана  детаљне  регулације   дефинисаће  се  урбанистички  услови  за 
изградњу цевовода и планираног резервоара. 

План детаљне регулације представља основ за решавање имовинско правних односа и 
издавање локацијских дозвола. 

План садржи:

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 се уређује уговором између обрађивача и наручиоца.
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Члан 5.

За стручну обраду Плана одређује се Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш.

           Члан 6.

Начин финансирања и рок израде се уређује уговором између ЈП Завод за урбанизам 
Ниш (обрађивач) и Града Ниша (наручилац).

Члан 7.

За овај  План није обавезна израда Стратешке 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 у  нацрт планског документа и исти доставља обрађивачу 
Плана.

Члан 9.
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 ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА 
ДРУГЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА ОД НАСЕЉА ДОЊИ КОМРЕН У 

ПРАВЦУ НАСЕЉА ГОРЊА ТОПОНИЦА СА ЛОКАЦИЈОМ ПЛАНИРАНОГ 
РЕЗЕРВОАРА

Повод за  израду Плана  детаљне регулације примарног цевовода друге висинске зоне 
водоснабдевања  од  насеља  Доњи  Комрен  у  правцу  насеља  Горња  Топоница  са  локацијом 
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планираног  резервоара  (у  даљем  тексту:  План)  je  иницијативе  Управе  за  планирање  и 
изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025. 
Правни  основ   за  доношење  ове  одлуке  налази  се  у  одредби  члана  46.  Закона  о 

планирању  изградњи („Службени гласник РС“,  број 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. Орган за доношење Плана је Скупштина града Ниша (члан 35. став 10.  
Закона). 

Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја одлуке о изради и 
у припреми ове одлуке, JП Завод за урбанизам Ниш је поступио у свему по тој одредби:

- у члану 1. је дефинисан тачан назив документа;
- у члану 2. дате су оквирне границе Плана и циљ доношења;
- у члану 3. је дат садржај Плана који представља обавезан законски минимум  који je 

разрађен  Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских 
докумената;

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

Планом детаљне регулације се разрађује подручје, за изградњу цевовода и резервоарског 
простора,  од око 30 ха.  Дужина планираног цевовода је око 7400 м.  Изградњом цевовода и 
резервоара би се створио услов за уредно водоснабдевање становника на третираном подручју.

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана  у законом 
прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом града Ниша и другим градским 
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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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 
постројења за пречишћавање употребљених вода у КО Трупале.

II  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације постројења за 
пречишћавање  употребљених  вода  у  КО  Трупале 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: 570-10/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



ГРАД НИШ – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ОДЛУКA О ИЗРАДИ 
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 
УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА У КО ТРУПАЛЕ

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 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА 
У КО ТРУПАЛЕ

Члан 1.
Приступа  се  изради  Плана  детаљне  регулације  постројења  за  пречишћавање 

употребљених вода у КО Трупале (у даљем тексту: План).

План  детаљне  регулације  се  ради  на  основу  иницијативе  Управе  за  планирање  и 
изградњу, бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Члан 2.

Планом се разрађује подручје од око 1 ха.  Прелиминарне границе Плана  обухвата 
катастарске парцеле на подручју К.о. Трупале.  

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025.

Члан 3.

Доношењем  Плана  детаљне  регулације   дефинисаће  се  урбанистички  услови  за 
изградњу постројења за пречишћавање употребљених воде. 

План детаљне регулације представља основ за решавање имовинско правних односа и 
издавање локацијских дозвола. 

План садржи:
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 се уређује уговором између обрађивача и наручиоца.
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Члан 5.

За стручну обраду Плана одређује се Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш.

           Члан 6.

Начин финансирања и рок израде се уређује уговором између ЈП Завод за урбанизам 
Ниш (обрађивач) и Града Ниша (наручилац).

Члан 7.

За овај  План је обавезна израда Стратешке 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 града Ниша 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 9.
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 ПОСТРОЈЕЊА 

ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА 
У КО ТРУПАЛЕ
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Повод за израду Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање употребљених 
вода у КО Трупале (у даљем тексту: План) je иницијативе Управе за планирање и изградњу, 
бр.353-101/2013-06 од 20.02.2013. године.

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Ниша 2010. - 2025. 
Правни  основ   за  доношење  ове  одлуке  налази  се  у  одредби  члана  46.  Закона  о 

планирању  изградњи („Службени гласник РС“,  број 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. Орган за доношење Плана је Скупштина града Ниша (члан 35. став 10.  
Закона). 

Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја одлуке о изради и 
у припреми ове одлуке, JП Завод за урбанизам Ниш је поступио у свему по тој одредби:

- у члану 1. је дефинисан тачан назив документа;
- у члану 2. дате су оквирне границе Плана и циљ доношења;
- у члану 3. је дат садржај Плана који представља обавезан законски минимум  који je 

разрађен  Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских 
докумената;

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

Планом  детаљне  регулације  се  разрађује  подручје,  за  изградњу  постројења  за 
пречишћавање  употребљених  вода,  од  око  1 ха.  Изградњом  постројења  за  пречишћавање 
употребљених  вода  би  се  створио  услов  за  уредно  пречишћавање  употребљених  вода  са 
подручја насеља Трупале и Вртиште.

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана  у законом 
прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом града Ниша и другим градским 
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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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  пута 
Плоче - Бојанине воде (скијашки центар).

II  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације пута Плоче - Бојанине 
воде  (скијашки  центар) 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: 570-11/2013-03
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
ПУТА ПЛОЧЕ - БОЈАНИНЕ ВОДЕ

(СКИЈАШКИ ЦЕНТАР)

Ниш, 2013. године

На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“бр.  
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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

ПУТА ПЛОЧЕ - БОЈАНИНЕ ВОДЕ (СКИЈАШКИ ЦЕНТАР)

Члан 1.
Приступа  се  изради Плана детаљне регулације  пута  Плоче – Бојанине воде (скијашки 

центар) (у даљем тексту: План).

Члан2.
План разрађује подручје површине  од око  27,0 ha у дужини од око  9км.  Прелиминарна 

граница подручја  Плана  је:  од   раскрснице   пута  Нишка  бања  –  Црвена  река  (некадашњи 
државни пут  II реда  број 241а),   до  почетка   скијашких  стаза  Бојанине  воде,  са  обухватом 
простора  источно и западно од пута у прелиминарној ширини од 15, 0 м до, 30,0 м укупне 
ширине. 

Подручје Плана дато је и на графичком приказу који 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) Правила уређења и правила грађења по зонама и целинама
9) 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 у  нацрт планског документа и исти доставља обрађивачу 
Плана.

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

регулације  пута Плоче – Бојанине воде (скијашки центар) („Службени лист Града Ниша“ бр. 
57/09).

      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

ПУТА ПЛОЧЕ - БОЈАНИНЕ ВОДЕ (СКИЈАШКИ ЦЕНТАР)

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 пута Плоче – 
Бојанине воде (скијашки центар) (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.







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.







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 изменама Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације депоније смећа „Бубањ – Јовановац“ на територији Града Ниша.

II  Предлог  одлуке о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
депоније  смећа  „Бубањ  –  Јовановац“  на  територији  Града  Ниша 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: 570-13/2013-03
Нишу, 09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 46. Закона о  планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) и члана 37. тачка 6. 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 ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА „БУБАЊ – ЈОВАНОВАЦ“ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Члан 1.
У  Одлуци  о  изради  Плана  детаљне  регулације  депоније  смећа  „Бубањ  – 

Јовановац“  на  територији  града  Ниша  („Службени  лист  града  Ниша“,  број  109/12), 
назив одлуке мења се и гласи:

„Одлука
о изради Плана детаљне регулације депоније отпада „Бубањ“

на територији града Ниша“.

Члан 2.

У чл. 1. и 2. речи: „депоније смећа „Бубањ – Јовановац“, замењује се речима: 
„депоније отпада „Бубањ“, у одговарајућем падежу.

Члан 3.

Ова  одлука  ступа на  снагу осмог  дана  од  дана објављивања у „Службеном 
листу града Ниша“.

Број:__________________
Ниш, __________2013. год.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

          П р е д с е д н и к,

       Проф. др Миле Илић



 

О Б РА З Л О Ж Е Њ Е
 ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА „БУБАЊ – ЈОВАНОВАЦ“ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Одлука  о  изради  Плана  детаљне  регулације  депоније  смећа  „Бубањ  – 
Јовановац“ на територији града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 109/12) је 
урађена у ЈП Завод  за  урбанизам Ниш на  бази  података  из  Иницијативе Управе за 
планирање и изградњу, број 353-732/2012-06 од 28.09.2012. године.

При самом приступу израде концепта Плана, према прикупљеним подацима о 
постојећој планској  документацији,  подлогама  и  другој документацији од  значаја за 
израду Плана, указала се потребa за изменом ове одлуке, из разлога:

(1)  на  катастарским подлогама  не  постоји  потес  на  предметној  локацији са 
називом „Јовановац“ и 

(2) терминолошко усаглашавање са Законом о управљању отпадом („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) који не познаје појам „смеће“, већ: „отпад“.

                  

         В.Д.  Д и р е к т о р а Начелник

   ЈП Завод за урбанизам Ниш, Управе за планирање и изградњу,

Љубиша Митић, дипл.инж.грађ. Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.
                   




