
На  основу  члана  10.  Споразума  о  формирању  Нишког  региона  за
управљање отпадом и заједничком управљању отпадом између Града Ниша и
општина Дољевац,  Гаџин Хан,  Мерошина,  Сврљиг,  Алексинац,  Соко Бања и
Ражањ   и  члана  2  и  72  Пословника  о раду  Градског  већа  Града  Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13),
Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној 13.06.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I  Прихвата се иницијатива  Управе за планирање и изградњу  за израду
Плана  детаљне  регулације  центар  за  управљање  отпадом  "Келеш"  на
територији Општине Дољевац.

II  Задужује  се Управа  за  планирање  и  изградњу  да  предузме  све
неопходне активности у вези са израдом Плана детаљне регулације центар за
управљање отпадом "Келеш".

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

План детаљне регулације израђује се и доноси се на основу члана 46.
Став  1.  Закона  о  планирању  и  изградњи(„Службени  гласник  РС"бр.  72/09,
81/09, 24/11 и 121/12).  Одлуку о изради плана детаљне  регулације доноси
Скупштина  општине  Дољевац.  Планом  ће  бити  дефинисани  урбанистички
критеријуми  за  центар  за  управљање  отпадом  "Келеш",  на  коме  ће  се
третирати и нишки комунални отпад. Носилац  израде  Плана  је  Општинска
управа Општине Дољевац, а стручну подршку пружиће Управа за планирање и
изградњу Града Ниша. Стручни послови на изради Плана повериће се Јавном
предузећу  Завод  за  урбанизам  Ниш. Начин  финансирања  уредиће  се
посебним уговором.

За овај  План обавезна је израда Статешке процене утицаја на животну
средину. План ће садржати:

- Границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне

- Детаљну намену земљишта
- Регулационе  линије саобраћајница и јавних површина са елементима  

за обележавање на геодетској подлози
- Нивелационе коте саобраћајница и јавних површина (нивелациони план)
- Попис парцела и опис локације за јавне површине, садржаје и објекте
- Коридоре и капацитете за саобраћајну и, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру,
- Правила уређења и правила грађења по зонама и целинама
- Друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама

Скупштине општине Дољевац. 
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У Нишу, 13.06.2013. године
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