
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 23.01.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог плана детаљне регулације пословно – производног -
трговинског комплекса на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница
Београд - Ниш.

II Предлог плана детаљне регулације пословно – производног - трговинског
комплекса  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: 79-15/2014-03
У Нишу, 23.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



 

ГРАД НИШ 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОСЛОВНО - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА НА 

ПРОСТОРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75, 

ДЕОНИЦА БЕОГРАД - НИШ 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш 2014. година 



 

ГРАД НИШ 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОСЛОВНО - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА НА 

ПРОСТОРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75, 

ДЕОНИЦА БЕОГРАД - НИШ 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ ПЛАНА 

"НИШИНВЕСТ" 

д.о.о. Ниш 
 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА  

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 

 

   

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА 

 

 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 
 

 

 

 

     Одговорни урбаниста                                                                                                                                                                                                                                                                    Директор                                                                 

 

 

Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.                                  Љубиша Митић, дипл.инж.грађ. 

     лиценца број 200128211 

 

Ниш 2014. година 

 



НА ИЗРАДИ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО - ПРОИЗВОДНО - 

ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА НА ПРОСТОРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА 

АУТОПУТА Е-75, ДЕОНИЦА БЕОГРАД - НИШ УЧЕСТВОВАЛИ СУ: 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ :             "НИШИНВЕСТ" д.о.о. Ниш 

 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:  УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 

 

ОБРАЂИВАЧ:  ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ  

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:  Тамара Јовановић, дипл.инж.арх, лиценца бр. 200128211 

Полазне основе, урбанизам: Мариана Митић, дипл.инж. арх.  

   Тамара Јовановић, дипл.инж.арх, лиценца бр. 200128211  

Саобраћај:  Слободан  Мицић, дипл.инж.саоб, лиценца бр. 202114309 

Водопривредна инфраструктура:  Душан Радивојевић, дипл.инж.грађ, лиценца бр. 203113009 

 Марко Марсенић, дипл.инж.грађ,  

Електронергетска инфраструктура: Ивица Димитријевић, дипл.инж.ел, лиценца бр. 203127911 

Гасификација и топлификација: Милан Милосављевић, дипл.инж.маш, лиценца бр. 203120410 

Телекомуникациона инфраструктура: Ивица Димитријевић, дипл.инж.ел, лиценца бр. 203127911 

Заштита животне средине: Милијана Петковић Костић, дипл.инж.пејз.арх.  

 лиценца бр. 201098907 

Геодезија: Зорица Голубовић, инж.геод.  

Правна регулатива: Стратимир Младеновић, дипл. прав.  

Техничка подршка:  мр Милош Мариновић, дипл.инж.ел. 

    Марко Томовић, мат. гимн. 

СТРУЧНА КОНТРОЛА: Милена Станојевић, дипл.инж.арх, лиценца бр.200135212 

 

 

 

 

 

 Д и р е к т о р ,  

 

  

 Љубиша Митић, дипл.инж.грађ. 



С а д р ж а ј 

 

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.......................................................................................................................... 1 

I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА......................................................... 1 

1.2. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА (у форми закључка) 

1.2.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА .................................................................................................. 2 

1.2.2. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА ........................................................................................... 2  

II  ПЛАНСКА РЕШЕЊА 

2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА .................................... 2 

2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.2.1. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ, СА 

КОНЦЕПЦИЈОМ УРЕЂЕЊА ............................................................................................................... 3 

2.2.2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ......................................................................................... 3  

2.2.2.1. Уређење слободних и зелених површина ............................................................................... 4 

2.2.3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ...... 5  

2.2.4. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА (НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН) .............. 6 

2.2.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  И ОБЈЕКТЕ .......................... 6  

2.2.6. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 

СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА ........................................................................................................................ 6 

2.2.7. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И 

ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ, СА УСЛОВИМА ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ  

2.2.7.1. Саобраћајна инфраструктура ................................................................................................... 6 

2.2.7.2. Водопривредна инфраструктура 

2.2.7.2.1. Водоводна мрежа ................................................................................................................... 7 

2.2.7.2.2. Канализациона мрежа ............................................................................................................ 7 

2.2.7.3. Енергетска инфраструктура 

2.2.7.3.1. Електроенергетска инфраструктура ..................................................................................... 7 

2.2.7.3.2. Гасификација и топлификација............................................................................................. 8 

2.2.7.4. Телекомуникациона инфраструктура ...................................................................................... 8 

2.2.8. ЗАШТИТА МАГИСТРАЛНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА .................................. 9 

2.2.9. ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И 

ЗДРАВЉА ЉУДИ  

2.2.9.1. Заштита природног и културног наслеђа ................................................................................ 9 

2.2.9.2. Заштита животне средине....................................................................................................... 10 

2.2.9.3. Заштита од пожара .................................................................................................................. 11 

2.2.9.4. Заштита од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и просторно-

плански услови од интереса за одбрану земље ................................................................................. 13 

2.2.10. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

2.2.10.1. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за 

издавање локацијске и грађевинске дозволе ..................................................................................... 13 
2.2.10.2. Остали елементи oд значаја за спровођење Плана ............................................................. 13 



2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

2.3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКИ КОМПЛЕКС  

2.3.1.1. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и 

простору за паркирање ........................................................................................................................ 13 

2.3.1.2. Индекс заузетости/изграђености грађевинске парцеле ....................................................... 13 

2.3.1.3. Максимална висина/спратност објеката ............................................................................... 13 

2.3.1.4. Положај објекта у односу на регулациону и грађевинску линију ...................................... 14 

2.3.1.5. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели/ у оквиру комплекса ............ 14 

2.3.1.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката ............................................................ 14 

2.3.1.7. Помоћни објекти ..................................................................................................................... 14 

2.3.1.8. Одводњавање површинске воде ............................................................................................ 14 

2.3.1.9. Кота приземља  ........................................................................................................................ 15 

2.3.1.10. Максимална висина објекта у односу на нагиб терена ...................................................... 15 

2.3.1.11. Постављање спољних степеница ......................................................................................... 15 

2.3.1.12. Мере енергетске ефикасности изградње ............................................................................. 15 

2.3.1.13. Услови заштите ..................................................................................................................... 17 

2.3.1.14. Постављање ограде ............................................................................................................... 17 

2.3.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.3.2.1. Општа правила изградње инфраструктурних мрежа ........................................................... 17 

2.3.2.2. Правила изградње саобраћајница .......................................................................................... 17 

2.3.2.3. Водоводна мрежа .................................................................................................................... 18 

2.3.2.4. Канализациона мрежа ............................................................................................................. 19 

2.3.2.5. Електроенергетска мрежа ....................................................................................................... 19 

2.3.2.6. Гасификација и топлификација.............................................................................................. 20 

2.3.2.7. Телефонска мрежа ................................................................................................................... 22 

ПРИЛОГ: Преглед табела 

Табела 1. Биланси површина у грађевинском подручју (у обухвату Плана) ..................................... 4 

Табела 2. Густина садње дрвећа у зависности од димензије крошње .............................................. 5 

Табела 3. Положај саднице у односу на инфраструктурне мреже .................................................. 5 

Табела 4. Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте ..................................................... 6  

 

Б. САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА .................................................................................. 24 

В.  САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ ................................................................. 24 

Г.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ................................................................................ 25 

  

  

  

  

  



План детаљне регулације пословно - производно - трговинског комплекса  

на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш 

 

1 

На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању  и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 

72/09, 81/09 - исправка, УС 64/10, 24/11 и 121/12)  и члана 37. тачка 6. Статута Града Ниша  

("Службени лист Града Ниша", бр. 88/08), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __.__.2014. године, донела је 

ППЛЛААНН  ДДЕЕТТААЉЉННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ    

ППООССЛЛООВВННОО  --  ППРРООИИЗЗВВООДДННОО  --  ТТРРГГООВВИИННССККООГГ  ККООММППЛЛЕЕККССАА  

ННАА  ППРРООССТТООРРУУ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРННООГГ  ККООРРИИДДООРРАА  ААУУТТООППУУТТАА  

ЕЕ--7755,,  ДДЕЕООННИИЦЦАА  ББЕЕООГГРРААДД  --  ННИИШШ  

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

План детаљне регулације пословно - производно - трговинског комплекса на простору 

инфраструктурног коридора аутопута E-75, деоница Београд - Ниш (у даљем тексту: План) 

ради се на основу Одлуке о изради Плана 06-635/2011-15-02 од 23.12.2011. године 

("Службени лист града Ниша" бр. 80/11), и Закона о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 50/13-

одлука УС), у даљем тексту: Закон. Садржи: Текстуални део (Правила уређења и Правила 

грађења) и Графички део. 

Планом се обезбеђују услови за изградњу објеката са потребном инфраструктуром, 

дефинише детаљна намена земљишта са поделом простора на урбанистичке зоне са истим 

правилима грађења. Такође, одређене су границе јавног земљишта са елементима за 

обележавање на катастарској подлози (регулационе линије) и нивелациони план 

саобраћајница.  

План представља основ за издавање информације о локацији и локацијске дозволе. 

 

А.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  

Правни основ   

План се ради на основу члана 27. Закона о планирању и изградњи ("Службени  гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС), 

Статута Града Ниша ("Службени  лист Града Ниша", бр.88/08), Одлуке о изради Плана бр. 

06-635/2011-15-02, донете 23.12.2011. године на седници Скупштине града Ниша и 

објављене у "Службеном листу Града Ниша", бр. 80/11, као и Правилника о садржини, 

начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 

16/11). 

Плански основ   

Плански основ за израду Плана садржан је у Генералном урбанистичком плану Ниша 

2010-2025 ("Службени лист Града Ниша", бр. 43/11) - у даљем тексту: ГУП Ниша. 

На предметном подручју важе и просторни планови вишег реда, од значаја за израду 

Плана: 

 Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд 

- Ниш  ("Сл. гласник РС" бр.69/03), у даљем тексту: ПППИК аутопута Е-75,  
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 Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног 

округа ("Сл. гласник РС", бр.1/13); 

 Просторни план града Ниша 2021 ("Сл. лист Града Ниша", бр.45/11). 

1.2. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА (у форми закључка)  

1.2.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА 

Подручје Плана  налази се у обухвату инфраструктурног коридора Х, деоници Београд-

Ниш, у близини наплатне рампе Трупале. На југозападу се граничи са парцелом аутопута Е-

75, са којим не остварује директан прикључак. Кроз јужни део Плана пролази магистрални 

гасовод МГ-09 Појате-Ниш, изведен од челичних цеви, за максимални радни притисак од 55 

бара. Кроз подручје Плана пролазе и два далековода 10 kV и 35 kV. 

Предметно подручје је неизграђено, а према ГУП-у Ниша предвиђено је за изградњу 

пословно-производно-трговинског комплекса.  

У најсевернијој тачки обухвата Плана могуће је остварити прикључак на постојећу 

асфалтирану јавну саобраћајницу. У циљу привођења намени, подручје је потребно 

опремити водоводном и канализационом мрежом, и остварити прикључке на 

електроенергетски и телекомуникациони систем. 

На подручју Плана нема објеката са значајним споменичким вредностима.  

У складу са Одлуком о изради Плана, не приступа се изради стратешке процене утицаја 

планских решења на животну средину. Заштита животне средине спроводиће се 

поштовањем законских мера и прописа, као и условима датим овим Планом, као и мерама 

планских докумената вишег реда (нарочито мера ПППИК аутопута Е-75 у погледу заштите 

од негативних утицаја аутопута). 

1.2.2. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

У складу са законом, обавезама из планских докумената вишег реда и условима 

надлежних институција, утврђено је неколико основних услова за изградњу пословно-

производно-трговинског комплекса, на основу којих је предложена подела подручја Плана 

на урбанистичке зоне: 

- у складу са ГУП-ом Ниша, одређен је простор за јавну саобраћајну површину уз 

североисточну границу Плана, преко које ће комплекс остварити прикључак на интерне 

приступне саобраћајнице, као и на јавну комуналну мрежу (В-зона јавне 

инфраструктуре); 

- утврђена је Зона А забране изградње у непосредном појасу заштите аутопута Е-75 у 

ширини од 40,0m од земљишног појаса, односно 41,0m од крајње тачке попречног 

профила аутопута, као и у непосредном појасу заштите магистралног гасовода МГ-09, 

укупне ширине 60,0m (по 30,0m са обе стране гасовода), и 

- на основу претходног, утврђена је Зона Б изградње пословно-производно-трговинског 

комплекса, уз обавезу инвеститора измештања постојећих далековода у Зону В.  

Предвиђено је директно спровођење у читавом обухвату Плана. 

II ПЛАНСКА РЕШЕЊА 

2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  

Подручје Плана одређено је границама катастарских парцела и планираном 

регулацијом саобраћајница.  

Граница планског подручја  почиње у тачки пресека  к.п.бр.730/8 и 729/4 КО Г. 

Топоница. Од ове тачке граница скреће ка североистоку, североисточном границом 

к.п.бр.729/4 до пресека са новопланираном саобраћајницом, затим скреће ка југоистоку,  

југоисточном регулационом линијом  новопланиране саобраћајнице. Правцем југозапада 
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пресеца саобраћајницу иде југозападном границом к.п.бр.729/4 до тачке пресека к.п.бр.991/4 

и 729/4, овде скреће ка северозападу, северозападном границом к.п.бр.729/4 до почетне 

тачке. 

Планом је обухваћена катастарска парцела 729/4, као и делови парцела 571/1 и 568/9 

КО Г. Топоница. 

Површина Плана износи 3,84ha. 

Граница и обухват Плана дати су на графичком прилогу 1.0. Граница плана. 

2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.2.1. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ, СА 

КОНЦЕПЦИЈОМ УРЕЂЕЊА 

  Грађевинско подручје подељено је на три урбанистичке зоне: 

Зона А - Зона заштите магистралних инфраструктурних система (површине 1,63hа) 

Ова зона обухвата непосредни појас заштите магистралних инфраструктурних система 

аутопута Е-75 и МГ-09 Појате-Ниш. Изградња објеката је забрањена, у складу са законом. 

Зона је одређена за интерни саобраћај и уређење зелених површина са заштитном 

функцијом. 

Зона Б - Зона изградње пословно-производно-трговинског комплекса (површине 1,79hа) 

Ова зона дефинисана је регулационом линијом према јавној саобраћајници у Зони В, и 

линијом која одређује непосредни појас заштите магистралних инфраструктурних система. 

Зона Б предвиђена је за изградњу објеката супраструктуре пословно-производно-

трговинског комплекса.  

Зона В - Зона јавне инфраструктуре (површине 0,42hа) 

Ова зона обухвата континуалну површину дуж североисточне границе Плана, већим 

делом на постојећој катастарској парцели пута 571/1, у власништву Града Ниша. Планирана 

је за изградњу јавне саобраћајнице, чиме ће бити обезбеђен приступ планираним садржајима 

у  Зони Б. У оквиру регулационих линија биће изграђени и објекти и мреже јавне комуналне 

инфраструктуре, на коју ће бити прикључена сва инфраструктура у оквиру комплекса.   

2.2.2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА  

Зона А - Зона заштите магистралних инфраструктурних система 

Детаљна намена - доминантна: интерни пешачки и колски, текући и мирујући 

саобраћај за опслуживање комплекса (највише 80% заступљености), уређено заштитно 

зеленило (најмање 20% заступљености). 

Забрањена намена: остале намене. 

Зона Б - Зона изградње пословно-производно-трговинског комплекса 

Детаљна намена - доминантна (најмање 60% заступљености): пословање, трговина, 

производња, складиштење. 

Детаљна намена - допунска (највише 40% заступљености): угоститељство, туризам, 

административне услуге, комерцијалне услуге, здравство, образовање, култура, сервисне 

услуге, рекреација, објекти инфраструктуре. 

Забрањена намена: становање. 

Зона В - Зона јавне инфраструктуре 

Детаљна намена - доминантна (100% заступљености): јавне саобраћајне површине, 

мреже и објекти комуналне и друге јавне инфраструктуре. 

Забрањена намена: остале намене. 
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Табела 1. Биланси површина у грађевинском подручју (у обухвату Плана) 

 Површина (hа) 

%  у односу на 

обухват грађ. 
подручја/Плана 

OБУХВАТ ПЛАНА 3,84 100,00 

Јавна саобраћајница са трафостаницом (44m2) - Зона В  0,42 10,94 

Пословање, трговина производња, складиштење (min 60%) 

и допунске намене (mах 40%) - Зона Б 
1,79 46,61 

Интерни саобраћај (max 80%) и уређено заштитно зеленило 

(min 20%) - Зона А 
1,63 42,45 

2.2.2.1. Уређење слободних и зелених површина 

Слободне површине уредити за интерни колски саобраћај и пешачке комуникације, са 

одмориштима, паркинзима и зеленилом, на начин који омогућава најбољу орјентацију, 

прегледност и безбедност у простору.  

Поплочавање пешачких комуникација вршити материјалима отпорним на атмосферске 

утицаје и нивелисати тако да се добије иделано равна површина нагиба не већег од 1,5% за 

одвођење атмосферских вода, и уредити у складу са захтевима приступачности, са рампама 

и косим тракама према потреби. У оквиру пешачких комуникација предвидети расвету и 

урбани мобилијар, и обезбедити адекватну сигнализацију за олакшану орјентацију у 

простору.  

Зеленило има за циљ стварање повољног микроклимата у комплексу, заштите од 

прашине, гасова и буке, нарочито у зони дуж аутопута, испуњење безбедносних услова и 

заштите магистралног гасовода МГ-09, као и стварања слободних засењених површина за 

краћи одмор корисника комплекса.  

При формирању заштитног зеленила уз аутопут руководити се одредбама Закона о 

путевима, као и мерама ПППИК аутопута Е-75.  

Минималан проценат заступљености зелених површина износи 20% укупне површине 

у Зони А. 

Избор биљних врста одређује се према њиховим еколошким, функционалним и 

декоративним својствима, уз услов минималног одржавања и неге. 

У делу према аутопуту подизање дрвореда има приоритет у односу на травнате 

површине. Не препоручује се садња јако издиференциране и рашчлањене вегетације дуж 

аутопута, већ предност има садња у великим, повезаним комплексима, која је упечатљивија за 

кориснике аутопута и знатно олакшава негу и раст биљака кроз узајамну заштиту. 

Зеленило у зони гасовода мора бити са плитком кореновим системом. Предложене 

врсте су: Sedum album, Potentila alba, Armetia sp., Ajuga reptans, Poligonum sp. или травната 

површина од више врста трава. 

Зона Б изградње комплекса треба да буде окружена линеарним зеленилом у појасу 

ширине минимум 6m, које прати интерни колски и пешачки саобраћај.  

Ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара треба да буде минимум 2,5m. Ради 

безбедности саобраћаја дрвеће садити 2,0m од ивице коловоза, а шибље 2,0m од ивице 

зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 5,0–7,0m, што 

зависи од избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5,0m, а у 

зависности од врсте креће се од 5,0–15,0m. 
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Табела 2: Густина садње дрвећа у зависности од димензије крошње 

Пречник крошње Растојање између стабалa 

3-5m 5 m 

5 m 6 m 

6 m 7 m 

9-10 m 8-10 m 

10-15 m 10-15 m 

При формирању леја у зависности од врсте 2-12 m 

На слободним површинама и у масивима 3-10 m 

Приликом изградње паркиралишта мора се обезбедити:  

- на два паркинг места по једно дрво,  

- код подужног паркирања на једно паркинг место по једно дрво. 

У зони заштитног зеленила могућа је изградња комуналних објеката секундарне 

инфраструктуре унутар комплекса. 

Табела 3: Положај саднице у односу на инфраструктурне мреже 

   Дрвеће                      Шибље  

Водовод  1,5 m  

Канализација  1,5 m  

Електрокаблови                                            до 2,5 m  0,5 m  

ТТ мрежа  1 m  

Гасовод (магистрални) 7,5 m  

Гасовод (дистрибутивни) 1,5 m  

2.2.3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, И ГРАЂЕВИНСКЕ 

ЛИНИЈЕ  

Постојећа парцелa пута 571/1 КО Горња Топоница не задовољава потребе планиране 

јавне инфраструктуре, те није било могуће задржати постојећу катастарску регулацију. 

Новом регулацијом одређена је Зона В. Површина унутар регулационих линија 

намењена је јавном саобраћају, полагању мреже јавне комуналне инфраструктуре и 

изградњи нове трафостанице за снабдевање комплекса електричном енергијом. 

Грађевинске линије у Зони Б утврђене су у односу на: 

- планиране регулационе линије (предња грађевинска линија постављена је на 6,0m од 

регулационе),  

- Зону А заштите магистралних инфраструктурних система, постављањем унутрашње 

грађевинске линије: 

o   40,0m од земљишног појаса аутопута, односно 41,0m од крајње тачке попречног 

профила аутопута Е-75, 

o   30,0m обострано од гасовода МГ-09, 

- у односу на претпостављени правац интерних саобраћајница у комплексу, према 

датим прикључцима на јавну саобраћајницу, постављањем бочних грађевинских 

линија на удаљености 6m од ивице прикључка. 

За потребе изградње нове трафостанице дате су грађевинске линије у Зони В. 

Регулационе и грађевинске линије приказане су на графичком прилогу 2.3. 

Регулационо-нивелациони план саобраћајница и површина јавне намене, са грађевинским 

линијама. Аналитичко-геодетски елементи регулације дати су на прилогу 2.4. Површине 

јавне намене са аналитичко-геодетским елементима. 
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2.2.4. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА (НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН)  

Подручје Плана је релативно равно подручје алувијума реке Нишаве. Нивелационе 

коте раскрсница улица и површина јавне намене у директној су корелацији са нивелетама 

терена и нивелетама изведене саобраћајнице у северозападном делу изван обухвата Плана. 

Ови подаци садржани су на графичком прилогу 2.3. Регулационо-нивелациони план 

саобраћајница и површина јавне намене, са грађевинским линијама. 

2.2.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ  

Јавне површине планиране су на парцелама датих у Табели 4.  

Табела 4: Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте 

парцела/ део парцеле јавна површина / објекат 

делови 729/4, 571/1, 568/9 КО Г.Топоница саобраћајница 

део 729/4 КО Г.Топоница трафостаница 

Изградња јавне саобраћајнице планирана је на делу постојеће парцеле пута 571/1 КО 

Г. Топоница, који се налази у обухвату Плана, као и на деловима парцела 729/4 и 568/9 КО 

Г. Топоница.  

На делу парцеле 729/4 КО Г.Топоница, у складу са условима надлежног предузећа, 

предвиђена је локација трафостанице, са директним приступом на јавну саобраћајну 

површину. 

2.2.6. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 

СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА 

Катастарска парцела 729/4 КО Горња Топоница испуњава услове за грађевинску 

парцелу, и једина је грађевинска парцела на подручју Плана, те нема основа за исправку 

граница суседних парцела.  

На захтев власника, може се вршити даља подела парцеле 729/4 КО Горња Топоница 

на више катастарских/грађевинских парцела, пројектом парцелације. 

За потребе спровођења планиране регулације, у смислу формирања профила 

планиране јавне саобраћајнице изузимањем земљишта на рачун парцелa 729/4 и 568/9 КО 

Горња Топоница, формираће се две нове парцеле пројектом парцелације. Од нових парцела 

и постојеће парцеле пута 571/1 КО Горња Топоница, формираће се јединствена парцела 

планиране јавне саобраћајнице, пројектом препарцелације. 

За потребе спровођења планиране регулације у погледу изградње нове трафостанице, 

пројектом парцелације формираће се нова парцела, изузимањем земљишта на рачун парцеле 

729/4 КО Горња Топоница. 

2.2.7. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И 

ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ  

2.2.7.1. Саобраћајна инфраструктура 

Предметни комплекс не остварује директну колску везу са аутопутем (државним 

путем Ia реда бр.1 - аутопут Е-75).  

Планом се предвиђа приступ комплексу са локалног пута са североисточне стране, а 

ова саобраћајница остварује везу са локалним путем Горња Топоница - Мезграја.  

Нова саобраћајница планирана је у дужини од 372,0m, регулационог профила 9,0m 

(1,5+6+1,5m), са три прикључка за интерни саобраћај. 

Унутар комплекса предвиђа се двосмерни саобраћај са минималном ширином 

коловоза 6m, односно 1,5m за тротоаре и пешачке комуникације. 

Интерни колски и мирујући саобраћај биће организован и уређен у складу са 

прописима и овим Планом (правилима грађења и нормативима за паркирање возила унутар 

комплекса, и датим прикључцима на јавну саобраћајницу у графичком делу Плана).  
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2.2.7.2. Водопривредна инфраструктура 

 2.2.7.2.1. Водоводна мрежа 

Подручје Плана није покривено водоводном мрежом, тако да је неопходна изградња 

јавне мреже на подручју пословно - производно - трговинског комплекса. У оквиру 

комплекса снабдевање водом вршиће се са постојећег цевовода који припада Моравском 

водоводном подсистему I висинске зоне водоснабдевања, који је ван обухвата Плана, са 

његове источне стране. Од шахта за водомер, унутар комплекса, положиће се разводна 

мрежа за снабдевање санитарном водом и водом за противпожарну заштиту. 

Планирана мрежа треба да покрије поред потреба за санитарном и противпожарном 

водом, такође и потребе планираних садржаја, заливање терена, прање коловоза, тротоара и 

паркинга и других потреба.  

Планирана је градња водоводних цеви са врстом и класом цевног материјала који 

треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских 

карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у 

току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Минимална дебљина надслоја 

земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0m. Приликом израде техничке 

документације извршити проверу положаја и капацитета постојеће мреже. Пре израде 

пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за 

водовод и канализацију "Наиссус" Ниш. Прикључивање објеката на водоводну мрежу 

вршиће такође ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш. 

2.2.7.2.2. Канализациона мрежа  

Канализациона мрежа унутар пословно - производно - трговинског комплекса није 

изграђена. Према ГУП-у Града Ниша, поред комплекса са северо-источне стране планирана 

је изградња канализације за употребљене и атмосферске воде.    

Канализација за употребљене воде из новопланираних објеката у комплексу водиће се 

планираном јавном саобраћајницом ка северо-западу до планираног Топоничког колектора, 

како је предвиђено у ГУП-у Града Ниша. Пре упуштања употребљених вода из пословног 

дела објекта у јавну канализациону мрежу предузети све мере пречишћавања прописане 

Законом. 

Канализација за атмосферске воде на подручју комплекса одводиће воду планираном 

јавном саобраћајницом у Топоничку реку, како је предвиђено у ГУП-у Града Ниша.   

Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале 

техничке карактеристике, препуштају се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна. За 

контролу рада канализације и могућности благовремене интервенције на месту вертикалног 

прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца пружања цевовода и на месту 

улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе. Радове око ископа рова, разупирања 

зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и 

ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу 

важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација. Пре израде 

пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за 

водовод и канализацију "Наиссус" Ниш којима ће се дефинисати тачно место прикључка на 

јавну мрежу. Прикључивање објеката на канализациону мрежу вршиће такође ЈКП за 

водовод и канализацију "Наиссус" Ниш.  

2.2.7.3. Енергетска инфраструктура 

2.2.7.3.1. Електроенергетска инфраструктура 

Потрошачи у захвату Плана налазе се у конзумном подручју ТС 35/10 kV "Топоница" 

која се налази ван захвата Плана. У захвату Плана постоји 35 kV далековод "ТС 110/35 kV 

Ниш 1 - ТС 35/10 kV Топоница" и далековод 10 kV. Тренутно ТС 10/0,4 kV које се налазе 

ван захвата Плана задовољавају потребе потрошача у захвату Плана. 

За обезбеђење електричне енергије за кориснике у захвату Плана положиће се 

кабловски водови 10 kV који иду у простор источног тротоара саобраћајнице која се 
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простире источном границом Плана као и у простор северног тротоара саобраћајнице која 

се простире северном границом Плана, и која иде до простора планираног за трафостаницу 

10/0,4 kV. Ови новопланирани кабловски водови 10 kV се прикључују на постојећу мрежу 

северно од захвата Плана и напајање дистрибутивних трафостаница ће се обезбедити из 

трафостанице ТС 35/10 kV "Топоница", а према условима ЈП "Електродистрибуција" Ниш. 

С обзиром да се у захвату Плана налазе постојећи 35 kV  и 10 kV далеководи, потребно је 

извршити њихово укидање, односно каблирање и полагање нове трасе каблова у простор 

источног тротоара саобраћајнице, која се простире источном границом Плана. Конкретна 

стубна места на којима ће бити извршен прелаз из ваздушног у подземни вод биће у свему 

одређени према условима ЈП "Електродистрибуција" Ниш. 

У комплексу изградити трафостаницу 10/0,4 kV, грађевински за снагу 1х630(1000) 

kVА, које ће се на планирани кабловски вод 10 kV прикључити по систему "улаз-излаз". За 

слободностојећи објекат трафостанице 10/0,4 kV обезбедити парцелу минималних 

димензија 5,5х6,5m. До трафостанице 10/0,4 kV обезбедити колски приступ изградњом 

приступног пута најмање ширине 3,0m до најближе јавне саобраћајнице. 

2.2.7.3.2. Гасификација и топлификација 

На територији Плана нема централизованог система снабдевања топлотном енергијом. 

У захвату Плана налази се изграђени магистрални гасовод МГ-09 Појате Ниш, 

пречника 530mm. 

Планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска за снабдевање 

потрошача природним гасом. На графичком прилогу дати су главни правци дистрибутивне 

гасоводне мреже, као и траса магистралног гасовода. Корисници у захвату Плана 

снабдеваће се природним гасом прикључивањем на дистрибутивну гасоводну мрежу ниског 

притиска. Прецизне количине гаса неопходне потрошачима, трасе прикључних гасовода до 

мерно регулационог сета потрошача (КМРС), као и локација КМРС одредиће се пројектном 

документацијом (главним машинским пројектима инсталација). 

Како дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска, уколико се налази или 

планира у оквиру регулације улица, спада у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, 

већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, могуће је 

издавање решења и за за деоницу која није дата на графичком прилогу уколико за то буде 

било потребе под условом да инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом о 

планирању и изградњи. 

 Сви прикључци објеката на дистрибутивну мрежу ниског притиска спадају у објекте 

за које се не издаје грађевинска дозвола, и решаваће се у складу са Законом о планирању и 

изградњи. Зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу је 1m са обе стране. У овим 

зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре.  

 У периоду до реализације изградње гасоводне мреже објекти у захвату Плана 

снабдеваће се топлотном енергијом индивидуално (индивидуалним котларницама), или ће 

више објеката бити прикључено на блоковску котларницу. Планирано је прикључивање 

свих котларница на гасоводну мрежу када се за то стекну услови изградњом дистрибутивне 

гасоводне мреже. 

Сви новопланирани објекти морају да задовоље све прописе везане за енергетску 

ефикасност објеката (Правилник о енергетској ефикасности зграда  ("Сл.гласник РС", бр. 

61/11) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда ("Сл.гласник РС", бр. 69/12 од 20.7.2012. године)). 

2.2.7.4. Телекомуникациона инфраструктура 

Подручје Плана спада у подручје приступне мреже телефонске централе "Топоница", 

чији је претплатничка мрежа положена са северне стране захвата Плана. У захвату Плана су 

положени претплатнички каблови до постојећих објеката који се налазе ван захвата Плана.  

Обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за комуницирање корисника у 

захвату Плана извршиће се полагањем телекомуникационог кабла са постојеће приступне 

мреже реонског разделника и/или инсталирањем мултисервисног приступног чвора (MSAN) 
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или мини IPAN уређаја (ови уређаји, који замењују класични MSAN/DSLAM уређај, би 

снабдевали мањи број корисника на мањем подручју, радијуса неколико стотина метара). 

Активни уређаји ће се на вишу раван телекомуникационе мреже повезати оптичким 

кабловима без металних елемената, а до корисника се полажу бакарни каблови. 

За кориснике у комплексу положиће се кабловски водови који иду у простор западног 

тротоара саобраћајнице која се простире источном границом Плана и са којих ће се градити 

приводи до планираних објеката. 

2.2.8. ЗАШТИТА МАГИСТРАЛНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА 

На подручју Плана утврђене су зоне заштите магистралних инфраструктурних 

система, датих на графичком прилогу: 

(1) непосредни појас заштите - простор ширине 41,0m обострано за аутопут 

(земљишни појас 1,0m и заштитни појас 40,0m) и 60,0m за магистрални гасовод;  

(2) шири појас заштите - простор ширине 40,0m обострано oд непосредног појаса 

заштите за аутопут и 200,0m обострано од осе цевовода за магистрални гасовод. 

Установљава се следећи режим коришћења простора у заштитним појасeвима 

магистралних инфраструктурних система, и то у: 

1) непосредном појасу заштите - успоставља се режим строго контролисаног 

коришћења простора, који подразумева забрану изградње нових објеката, изузев оних које 

су у функцији аутопута и магистралног гасовода (трасе, објекти и др), и 

2) ширем појасу заштите - успоставља се режим контролисаног коришћења простора, 

којим се дозвољава развој постојећих и нових активности које нису у колизији са 

функционалним и техничким захтевима магистралних инфраструктурних система. 

У непосредном и ширем заштитном појасу аутопута не могу се смештати следеће 

производне активности и комунални објекти: 

(а) депоније комуналног и другог отпада, 

(б) рудници, каменоломи, кречане и циглане; 

(ц) индустријски капацитети само у непосредном појасу заштите; 

(д) сточне пијаце; 

(е) кванташке пијаце и други садржаји и објекти за која се ограничења утврде у складу са 

посебним прописима и 

Заштита од негативних утицаја магистралних инфраструктурних система вршиће се: 

 (а)  применом мера заштите од буке, вибрација и загађености ваздуха планираних објеката  у 

ширем појасу заштите аутопута, 

 (б) применом мера заштите од акцидената у ширем заштитном појасу гасовода, на 

удаљености од 200,0m. 

Обзиром да се планира изградња објеката у ширем појасу заштите магистралних 

инфраструктурних система, обавезна је израда процене утицаја на животну средину објеката 

у обухвату Плана, на и од инфраструктурних система, о трошку инвеститора. 

2.2.9. ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА 

И ЗДРАВЉА ЉУДИ  

2.2.9.1. Заштита природног и културног наслеђа 

У обухвату Плана нема заштићених природних вредности. Уколико се наиђе на  

геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др) која би могла 

представљати заштићену природну вредност, у складу са чл.99 Закона о заштити природе 

("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 91/10), налазач је дужан да о налазу обавести 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине у року од осам дана од дана 

проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка 

овлашћеног лица. 
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У обухвату Плана нема евидентираних и проглашених непокретних културних добара,  

ни регистрованих археолошких локалитета. Ово је превасходно због недовољне 

истражености простора. 

Ако се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке објекте и предмете, 

инвеститор је дужан да обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе Ниш, без 

одлагања обустави радове, предузме мере да се налаз не уништи, не оштети, да се сачува на 

месту и положају на коме је откривен и обезбеди финансијска средства за археолошка 

истраживања (чл.109 и 110 Закона о културним добрима, "Сл.гласник РС", бр. 71/94) и за 

конзервацију непокретних и покретних археолошких објеката на које се у току радова наиђе 

и њихову презентацију.  

За објекте за које се утврди заштита, у свему ће се примењивати одредбе Закона о 

културним добрима. Уколико у року од три године од дана доношења Плана, не буду 

проглашени културним добрима, и за њих ће важити решења и правила изградње 

дефинисана овим Планом, без услова и сагласности надлежног Завода за заштиту споменика 

културе Ниш. 

2.2.9.2. Заштита животне средине 

За подручје Плана се, на основу Одлуке о изради, не приступа изради стратешке 

процене утицаја на животну средину. План се израђује на основу ГУП-а Ниша, који садржи 

опште елементе и концепцију просторног развоја предметног подручја. Елаборат "Извештај 

о стратешкој процени Генералног урбанистичког плана Ниша 2010 - 2025 на животну 

средину" у том смислу односи се и на планска решења из овог Плана. 

За изградњу производних, складишних, дистрибутивних, услужно-трговинских и 

других капацитета у заштитним појасевима магистралних инфраструктурних система 

обавезна је израда детаљне анализе утицаја на животну средину, којом ће се, поред 

прописаног садржаја, обухватити и утицаји тих објеката на и од магистралних 

инфраструктурних система, с тим да ће трошкове спровођења свих мера заштите животне 

средине сносити инвеститори објеката у заштитним појасима. 

Приликом изградње објеката планира се  примена технолошких решења која ће бити 

заснована на принципима чистих технологија, и примена еколошких материјала и високих 

стандарда у погледу енергетске ефикасности објекта. 

На подручју Плана не дозвољава се складиштење, претовар и транспорт опасних и 

штетних  материја. Не дозвољава се изградња објеката за обављање делатности које би 

могле  угрозити квалитет животне средине. 

Заштита ваздуха постиже се: 

- планским озелењавањем и повезивањем зеленила на подручју Плана са зеленилом 

изван планског подручја; 

- повезивањем комплекса на дистрибутивну гасоводну мрежу; 

- уградњом уређаја за смањење емисија на погонима, котларницама итд. 

Заштита земљишта постиже се: 

- рационалним коришћењем земљишта и забраном изградње објеката чије отпадне 

материје могу загадити земљиште. 

Заштита вода обезбедиће се: 

- планским третманом отпадних вода (изградњом канализације за употребљене и 

атмосферске воде); 

- забраном изградње објеката чије отпадне материје могу загадити воду или угрозити 

безбедност водопривредне инфраструктуре; 

- у пројектовању и извођењу обезбедити пречишћавање отпадних вода у складу са 

стандардима и законом. 

Заштита од буке и вибрација обезбедиће се: 

- планским озелењавањем и хортикуларним уређењем у Зони А, делу према аутопуту Е-

75, уз комбинацију са другим видовима заштите; 
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- применом мера, норматива и прописа у пројектовању објеката за спречавање буке и 

вибрација. 

Управљање отпадом обезбедиће се: 

- изградњом канализационог система и 

- санитарним привременим одлагањем чврстог отпада. 

Систем прикупљања и евакуација отпада 

За прикупљање отпада у обухвату Плана користити контејнере, канте, корпе и сл.  

Чврсти отпад сакупља се у адекватном простору унутар комплекса, са директним 

приступом на јавну површину. Уколико се планирају отворени платои, судове поставити на 

ограђеним бетонираним или асвалтираним водонепропусним платоима, визуелно скриваним 

зеленилом или на други начин, са падом max 2,0%, без степеника ради могућег гурања.  

За депоновање отпада неорганског порекла (папир, картонска амбалажа и сл), ради 

омогућења рециклаже, користити судове од 5m
3
, у складу са нормативима.  

Tехнологијa евaкуaције комунaлног отпaдa, зaснивa се нa примени судовa - контејнерa 

зaпремине 1100 литaрa - гaбaритних димензијa 1,37x1,45x1,70m.  

Евакуација отпада врши се у складу са условима надлежног комуналног предузећа. 

Унутар комплекса, у непосредној близини објеката и простора за које се процењује да 

ће бити значајни генератори отпада, као и дуж главних комуникација, обавезно је 

постављање корпи за смеће.  

Просторије за смеће - смећаре, граде се као засебне, затворене просторије, без прозора, 

са вештачким осветљењем, једним точећим местом са славином и холендером, Гајгер-

сливником и решетком у поду, ради одржавања хигијене просторије. Потребно је 

обезбедити директан и несметан приступ. 

Уколико годишња продукција отпада у комплексу износи више од 100 тона неопасног 

отпада или више од 200kg опасног отпада,  према члану 26. Закона о управљању отпадом 

("Сл. гласник РС", бр.36/09 и 88/10), произвођач отпада дужан је да сачини План управљања 

отпадом и организује његово спровођење. 

Приликом извођења радова, грађевински и комунални отпад (шут, земљу и слично) 

привремено депоновати на унапред предвиђене локације уз одговарајућу заштиту, а 

неискоришћени материјал евакуисати на локацију коју одреди надлежна комунална служба. 

2.2.9.3. Заштита од пожара 

Урбанистичке мере заштите од пожара односе се на планирани просторни размештај 

објекта унутар комплекса и просторну организацију пословно-производно-трговинских 

капацитета (удаљеност између објеката ради проходности саобраћајница у случају рушења 

објеката и формирање потребног заштитног зеленила, неопходна ширина саобраћајница које 

би представљале противпожарну преграду и сл).  

Опште мере заштите од пожара обухватају изградњу објеката према одговарајућим 

техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:  

- објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.   

гласник РС", бр. 111/09); Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима 

и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89), и Правилником о техничким 

нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Сл.лист  СФРЈ", бр. 7/84). 

- објектима мора бити обезбеђен приступ за ватрогасна возила у складу са 

Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 

платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист 

СРЈ", бр. 8/95); 

- предвидети хидрантску мрежу према Правилнику о техничким нормативима за 

спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл.лист  СФРЈ", бр. 

30/91); 

-  реализовати објекте у складу са Одлуком о плану заштите од пожара општине Ниш 

("Међуопштински сл. лист", бр. 18/83); 
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- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 

за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист  СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95) и 

Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења ("Сл.лист  СРЈ", 11/96); 

- електроенергетски објекти и постројења морају бити реализовани у складу са 

Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и 

уређаја од пожара ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 87/93), Правилником о техничким 

нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.  

лист  СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива 

за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист  СФРЈ", бр. 

37/95);  

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 

за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета ("Сл. лист СФРЈ", 

број 16/86 и 28/89) 

- системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о 

техничким нормативима за вентилацију и климатизацију ("Сл. лист СФРЈ", бр. 87/93), 

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 

за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл. лист СФРЈ", бр. 

45/85), 

- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне 

таванице, челичних елемената), сходно ЈУС У.Ј1 240, 

- предвидети поделу објеката у пожарне сегменте и секторе, поједине просторије 

посебно пожарно издвојити (технички блок, вентилационе коморе, електроенергетски 

блок, машинске просторије лифта, посебне специфичне просторије, просторије са 

стабилним инсталацијама за гашење пожара, магацине, администрацију и сл), 

- реализовати објекте у складу са техничким препорукама ЈУС ТП 21:2003, 

- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и 

атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених 

институција за издавање атеста, 

- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и 

извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ", бр.21/90), 

- обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (ЈУС У.Ј1.050) у 

обради ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем 

врата са одговарајућим смером и начином отварања, 

- гараже реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту 

гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Сл. лист СЦГ", бр. 31/05), 

- уколико се предвиђа гасификација комплекса, реализовати објекте у складу са 

Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање 

гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", бр.10/90), уз предходно прибављање одобрења 

локације за трасу гасовода и место мерно регулационе станице од стране Управе за 

заштиту и спасавање, сходно чл. 28. и 29. Закона о експлозивним материјама, 

запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89), 

Правилником о техничким нормативима  за пројектовање и полагање дистрибутивног 

гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара ("Сл. лист СРЈ", 

бр.20/92) и Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације 

("Сл. лист СРЈ", бр. 20/92 и 33/92). 

2.2.9.4. Заштита од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и 

просторно-плански услови од интереса за одбрану земље 

У случају природних несрећа, техничких катастрофа и евентуалног ратног разарања, 

људи и материјална добра склањају се у склоништа и друге заштитне објекте, у складу са 

Правилником о техничким нормативима за изградњу склоништа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 

55/83).  
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Заштита становништва и материјалних добара од ратних разарања обезбеђује се према 

Закону о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/07 и 88/09).  

На предметном подручју забрањена је употреба техника и технологија које могу 

угрозити окружење. На површинама јавне намене обавезна је употреба атестираних 

инфраструктурних објеката и мрежа, а њихова уградња мора бити извршена од стручних и 

овлашћених лица.  

Деловање, проглашавање и управљање у ванредним ситуацијама; систем заштите и 

спасавања од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа - удеса и катастрофа, 

последица тероризма, ратних и других већих несрећа, уређује се Законом о ванредним 

ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 92/11).   

2.2.10. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

Правила уређења и грађења дата овим Планом представљају основ за издавање 

информације о локацији, локацијске и грађевинске дозволе, у целом обухвату Плана. 

2.2.10.1. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је 

потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе 
За издавање локацијске и грађевинске дозволе у Зони Б пословно-производно-

трговинског комплекса, неопходно је уређење и изградња јавне саобраћајнице и целокупне 

јавне инфраструктуре у Зони В, и обезбеђење потребних прикључака на јавну саобраћајницу 

и све инфраструктурне мреже, у складу са овим Планом и условима надлежних органа. 

Уређење јавне површине у Зони В врши се у складу са средњерочним и годишњим 

програмима уређивања грађевинског земљишта, које доноси Скупштина Града Ниша, а 

може се уређивати и средствима физичких и правних лица. 

Измештање постојеће електроенергетске мреже (далековода 10kV и 35kV) у простор 

Зоне В, врши се о трошку инвеститора. 

2.2.10.2. Остали елементи oд значаја за спровођење Плана 

Уколико се у току спровођења Плана укаже потреба за даљом урбанистичком 

разрадом (израда урбанистичког пројекта), то се неће сматрати изменом овог Плана. 

2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

2.3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКИ КОМПЛЕКС  

2.3.1.1. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и 

простору за паркирање, и услови паркирања у оквиру грађевинске парцеле/комплекса 

Објекат мора да има одговарајућу везу са јавном саобраћајницом у зони В, као и 

функционалан саобраћај унутар грађевинске парцеле/комплекса, са приступом простору за 

паркирање.  

У оквиру грађевинске парцеле/комплекса потребно је обезбедити одређени број 

паркинг места:  

- за пословно-трговински комплекс 1 паркинг место на 40m² корисне површине објекта, 

са гаражама према потреби, 

- за производни комплекс 1 паркинг место на 70m² корисне површине објекта, са 

гаражама према потреби. 

2.3.1.2. Индекс заузетости/изграђености грађевинске парцеле 

Индекс заузетости: производни комплекси до 60%, пословно - трговински комплекси 

до 70%.  

Индекс изграђености: производни комплекси до 1,2; пословно - трговински комплекси  

до 2,1. 

2.3.1.3. Максимална висина/спратност објеката 

Дозвољена је спратност до П+3, уз могућност изградње подземних етажа. Највећа 

дозвољена висина објекта износи 18m. 



План детаљне регулације пословно - производно - трговинског комплекса  

на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш 

 

14 

2.3.1.4. Положај објекта у односу на регулациону и грађевинску линију 

Положај објекта, односно грађевинске линије у односу на регулациону дефинисан је 

на графичком прилогу 2.2.  Регулационо-нивелациони план саобраћајница и површина јавне 

намене, са грађевинским линијама. 

Грађевинска линија приказана на овом графичком прилогу је линија до које је 

максимално дозвољено грађење на и изнад земље. Подземне етаже могу се градити до 

граница Зоне В - изградње пословно-производно-трговинског комплекса. 

Испади на објекту могу прелазити грађевинску линију највише 1,60m, а не смеју 

прећи регулациону линију. 

Грађевинска линија важи и за помоћне објекте, осим за једноставне објекте 

(надстрешнице и сл) за које се не издаје грађевинска дозвола (члан 144. Закона). 

2.3.1.5. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели/ у оквиру комплекса 

Могућа је изградња једног или више главних објеката. 

Могу се градити и помоћни објекти. 

2.3.1.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

Међусобна удаљеност објеката (осим помоћних објеката) износи најмање четвртину 

висине вишег објекта, али не може бити мања од 4,0m.  

Слободностојећи објекат не сме заклањати директно осунчање другом објекту више 

од половине трајања директног осунчања. 

При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се 

оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта. 

2.3.1.7. Помоћни објекти 

Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта (гараже, оставе, 

септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл), а гради се на истој грађевинској парцели на 

којој је саграђен главни објекат. Може се градити под условом да не нарушава постојећу 

функцију, не угрожава животну средину и не нарушава јавни интерес (нарочито у погледу 

прегледности визура и безбедности саобраћаја). Такође, помоћни објекат се не може 

користити за становање, нити се у њему може обављати привредна делатност.  

Помоћни објекат се може градити као анекс уз главни објекат, или слободно на 

грађевинској парцели, уз поштовање грађевинске линије, а на удаљености најистуреније 

тачке најмање 0,5m од границе суседне парцеле, или на граници парцеле уз сагласност 

суседа. 

Помоћни објекти се граде као приземни, максималне висине 5,0m, с тим да висина 

венца не може прећи 3,0m од нулте коте терена (нулта кота представља пресек вертикалне 

осе објекта и тла на месту градње помоћног објекта). Могу имати раван или коси кров, 

нагиба кровних равни 15%, ка унутрашњости парцеле. 

2.3.1.8. Одводњавање површинске воде 

Одводњавање површинске воде утврђује се нивелационим планом. Воде се одводе са 

парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане 

канализације), са најмањим падом од 1,5%.  

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не смеју се усмеравати према другој 

грађевинској парцели. 

2.3.1.9. Кота приземља  

Кота приземља објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног 

или приступног пута. 

Кота приземља може бити највише 1,2m виша од коте нивелете приступног или јавног 

пута. 

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену кота приземља може бити 

максимално 0,20m виша од коте тротоара док би се денивелација до максималне висине од 

1,2m савладавала унутар простора објекта.  
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2.3.1.10. Максимална висина објекта у односу на нагиб терена 

Висина објекта се односи на  растојање од нулте коте терена до висине слемена, 

односно венца за објекте са равним кровом. 

За случај да до објекта постоји приступни пут преко приватног пролаза који је под 

нагибом, при чему је разлика од нулте коте до коте нивелете приступног пута већа од  2,0m 

растојање од нулте коте јавног пута до коте слемена  се умањује за разлуку висине преко 

2,0m. 

Висина објекта се не умањује у случају да је разлика између нулте коте јавног пута и 

коте нивелете прилазног пута мања од 2,0m. 

Максимална висина назидка поткровне етаже може бити 1,6m, рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

2.3.1.11. Постављање спољних степеница 

Отворене спољне степенице које савлађују висину већу од 0,90m улазе у габарит 

објекта и постављају се унутар датих грађевинских линија.  

2.3.1.12. Мере енергетске ефикасности изградње 

Сви новопланирани објекти морају да задовољавају прописе везане за енергетску 

ефикасност објеката, у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда, 

("Сл.гласник РС", бр. 61/11). Овим правилником ближе се прописују енергетска својства и 

начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви 

за нове и постојеће објекте.  

Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом 

елабората ЕЕ, који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за 

издавање грађевинске дозволе. 

Правилник се примењује на: 

- изградњу нових зграда; 

- зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину. 

Одредбе овог правилника не примењују се на:  

- зграде за које се не издаје грађевинска дозвола;  

- зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се 

граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове;  

- радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују;  

- зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена 

трајања зимске односно летње сезоне). 

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за 

пословне зграде; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и 

рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; 

зграде за друге намене које користе енергију. 

Енергетска ефикасност је остварена ако су обезбеђени минимални услови комфора 

садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему 

топле санитарне воде, вентилацију и осветљење, не прелази дозвољене максималне 

вредности по m
2
 садржане у Правилнику. 

При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе система 

грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности, у складу са 

Правилником. Системе централног грејања потребно је пројектовати и изводити тако да 

буде омогућена централна и локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање. 

 

Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте 

Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и 

функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне 

локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила. Потребно је обратити пажњу 

на топлотно зонирање зграде, односно груписати просторије у згради у складу са њиховим 
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температурним захтевима; зоне са вишим температурним захтевима пројектовати тако да 

могу максимално да искористе природне потенцијале локације.  

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је 

могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на 

климатске факторе и намену зграде. Потребно је обезбедити максимално коришћење 

природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими, 

односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем. Предвидети систем 

природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата, други грађевински отвори) 

тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буде 

што мање. 

У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање 

топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта. 

Потребно је применити висок квалитет топлотне изолације целокупног термичког омотача 

(у складу са постојећим стандардима и прописима). Највеће допуштене вредности 

коефицијената пролаза топлоте Umax [W/(m
2
×K)], елемената термичког омотача зграде, 

односно елемената између две суседне термичке зоне, садржане су у Табели 3.4.1.3 

Правилника. 

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење 

пасивних и активних соларних система. У случају коришћења падавина, подземне и отпадне 

воде за потребе заливања, спољне употребе, грејања и хлађења зграде, техничке просторије 

(резервоар и пумпно постројење) које се користе, уколико су укопане не урачунавају се у 

индекс заузетости парцеле. 

Сертификат о енергетским својствима зграда (енергетски пасош) морају имати све 

нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или 

енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетскe 

сертификације. Правилник којим се ближе прописују услови, садржина и начин издавања је 

Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима 

зграда ("Сл.гласник РС", бр. 69/12). 

Категорије зграда за које се издаје енергетски пасош, одређене су према претежној 

намени, дефинисаној прописом којим се уређују енергетска својства зграда. 

Зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су: 

- зграде које имају предвиђени век употребе ограничен на две године и мање; 

- зграде привременог карактера за потребе извођења радова, односно обезбеђење 

простора за смештај људи и грађевинског материјала у току извођења радова; 

- радионице, производне хале, индустријске зграде и друге привредне зграде које се, у 

складу са својом наменом, морају држати отворенима више од половине радног 

времена, ако немају уграђене ваздушне завесе; 

- зграде које су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева 

енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите; 

- зграде које се не греју или се греју на температуру до +12°C. 

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз 

захтев за издавање употребне дозволе.  

Енергетски пасош издаје се по извршеном енергетском прегледу зграде, за целу зграду 

или за њен део, када се ради о згради која је према овом правилнику дефинисана као зграда 

са више енергетских зона. Енергетски пасош се може издати и за део зграде који чини 

самосталну употребну целину (пословни простор). Зграда или њена самостална употребна 

целина може имати само један енергетски пасош. 

2.3.1.13. Услови заштите  

Фасада, облик крова, избор материјала, боје и други елементи објекта утврђују се 

идејним архитектонским пројектом, у складу са проценом утицаја на животну средину 

(обавезна за све објекте у циљу заштите магистралних инфраструктурних система и од 

њих), где осим мера и услова заштите који су прописани нормативима и прописима за 
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конкретну намену објекта, треба нарочито испунити услове заштите од негативних утицаја 

аутопута, применом одговарајућег звучно-изолационог материјала на фасади објекта.  

У фази пројектовања потребно је урадити геолошка истраживања, која ће дефинисати 

дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и инфраструктуре. 

У току извођења радова и при коришћењу објекта, водити рачуна о безбедносним, 

техничким и еколошким условима суседних објеката (при ископу темеља, одводњавању 

површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др). 

2.3.1.14. Постављање ограде 

Грађевинска парцела/комплекс може се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m, 

транспарентном са парапетом до 0,6m или пуном оградом, нарочито у делу парцеле према 

аутопуту, где треба обезбедити адекватну баријеру у погледу звучне изолације и заштите од 

загађења ваздуха. 

2.3.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.3.2.1. Општа правила изградње инфраструктурних мрежа 

Све инфраструктурне мреже полажу се у регулационом појасу саобраћајнице у Зони 

В, на начин који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже.  

Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних 

инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба.  

Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена због 

услова прикључења објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о праву 

службености пролаза. 

Промена положаја инфраструктурних мрежа у току спровођења Плана, дозвољава се у 

случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, и неће се сматрати изменом 

Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног 

полагања и укрштања инфраструктурних водова. 

2.3.2.2. Правила изградње саобраћајница 

У функцији jaвног саобраћаја, у Зони В планира се једна коловозна трака са две 

саобраћајне траке за двосмерни моторни саобраћај. Планирана су три прикључка комплекса 

на интерни двосмерни колски саобраћај. 

Ширина коловоза јавне саобраћајнице планирана је са 6,0m, са обостраним заштитним 

појасом-банкином, односно тротоаром, ширине 1,50m. Минимални попречни нагиб 

коловоза, са једностраним падом у профилу, износи 2%.  

Коловозна конструкција и застор дефинишу се сходно оптерећењу и структури возила. 

Одводњавање ће се решити једностраним гравитационим отицањем површинских вода 

у систем затворене или отворене канализације. 

Правила приступачности интерних колских и пешачких саобраћајница 

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине по 

којима се крећу лица са посебним потребама морају бити међусобно повезани (висинску 

разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака), прилагођени за 

оријентацију, и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).  

Тротоари и пешачке стазе 

Минимална ширина тротоара износи 1,5m.  

Површина тротоара и пешачких стаза мора да буде чврста, равна и отпорна на 

клизање. На већим пешачким површинама (одморишта, платои), контрастом боја и 

материјала обезбедити уочљивост главних токова и њихових промена у правцу. 

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 

кретања износи 2%. 

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои 

или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају. 
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Делови објекта као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи 

делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути најмање 

250cm у односу на површину по којој се пешак креће. 

Пешачки прелази 

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користити закошене 

ивичњаке, са ширином закошеног дела од најмање 0,45m и максималним нагибом 

закошеног дела од 20% (1:5).  

Места за паркирање 

У оквиру сваког паркиралишта обавезно предвидети резервацију и обележављање 

паркинг места за управно паркирање возила инвалида у складу са стандардом ЈУС У.А9.204. 

Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама предвидети у близини 

улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означити знаком 

приступачности. Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у 

простору износи 3,50m.  Број паркинг места износи најмање 5% од укупног броја места за 

паркирање;  

Прилази до објеката 

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши 

се: рампама за пешаке и инвалидскa колицa за висинску разлику до 0,76m, односно 

спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 

0,76m. 

Минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 0,90m, а нагиб од 1:20 

(5%) до 1:12 (8%). 

Површина рампе мора бити чврста, равна и отпорна на клизање. Ако су рампе 

предвиђене за учестало коришћење од стране лица са оштећеним видом, површине рампи 

могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом. 

Савладавање висинских разлика до висине од 0,90m, у случају када не постоји 

могућност савладавања ове разлике рампама, степеницама и степеништем, врши се 

подизним платформама. 

2.3.2.3. Водоводна мрежа 

Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и 

противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5m од регулационе 

линије ка објекту, независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела, 

санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Инсталације за санитарну воду 

пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да буде 

доступан стручној служби предузећа за дистрибуцију воде за очитавање потрошње у сваком 

тренутку. 

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да 

испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, 

притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и 

монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене 

цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу 

хидрауличког прорачуна али не мањег пресека од Ø100mm за јавну мрежу. 

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 

1,0m. 

Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и 

арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре 

пуштања у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај 

арматуре и фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона МВ 30, на 

основу статичког прорачуна. 

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од 

пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара. 
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Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим 

објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална 

одстојања. 

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити 

услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш. 

2.3.2.4. Канализациона мрежа 

Избор грађевинског материјала од кога су начињене канализационе цеви, пад 

цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу 

хидрауличког прорачуна и услова на терену. 

 За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције: на месту 

вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца пружања цевовода 

и на месту улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе. 

 Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања 

цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и 

пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту 

радова и инсталација. 

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим 

објектима инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална 

одстојања. 

Забрањено је упуштање употребљених вода у канализацију за атмосферске воде. 

 Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити 

услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш, којима ће се дефинисати тачно место 

прикључка на јавну мрежу. 

2.3.2.5. Електроенергетска мрежа 

Трасе електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се 

у простору тротоара. 

Ширина рова за полагање каблова износи  од 0,6 - 0,8m, а дубина од 0,8 - 1,0m. 

На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100mm, 

дужине зависно од регулационе ширине соабраћајнице. 

При укрштању или паралелном вођењу кабла са другим инфраструктурним 

инсталацијама, предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто, у дужини према 

важећим прописима, односно према условима власника инсталација: 

- при паралелном вођењу, хоризонтално растојање енергетског кабла од цевовода 

водовода и канализације износи најмање 0,3m, 

- при укрштању са водоводном и канализационом мрежом, кабл  може бити испод или 

изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3m, а у случају да 

не може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев, 

- при паралелном вођењу  са тт кабловима минимално растојање треба да износи 0,5m, 

- укрштање са тт кабловима врши се на растојању од 0,5m. Угао укрштања треба да 

буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 . Енергетски кабл се по правилу 

поставља испод тт кабла, 

- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским кабловима 

извешће се тако да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са минималним 

растојањем од 0,5m од електроенергетског кабла до врха цеви гасовода, 

- при паралелном  вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова 

одстојање треба да износи 0,5m. 

Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем 

трупа улица, постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,20m од коте коловоза. 
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2.3.2.6. Гасификација и топлификација 

Магистрални гасовод 

Објекат гасовода је цевовод опремљен потребним деловима и уређајима који служе за 

сигуран транспорт гаса, а као пратећи објекат планира се телекомуникациони оптички кабл 

за потребе даљинског надзора и управљања постројењима гасовода, са полагањем у 

коридору гасовода. 

Код изградње магистралних гасовода (притиска од 16 до 50 бара) обезбеђују се две 

зоне заштите и то: 

1. Ужа зона заштите, чија ширина износи 60,0m, односно по 30,0m са сваке стране 

гасовода (продуктовода). У овој зони је забрањена градња објеката за становање или 

боравак људи. 

2. Шира зона заштите гасовода је подручје у ком други објекти утичу на сигурност 

гасовода. Граница шире зоне гасовода износи по 200m са сваке стране гасовода, 

рачунајући од осе цевовода. 

У појасу ширине 30,0m лево и десно од осе гасовода забрањено је градити зграде 

намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности којим је гасовод 

изграђен и без обзира у који је појас цевовода сврстан.  

Ширина експлоатационог појаса гасовода у складу са његовим пречником износи 

15,0m (7,5m лево и 7,5m десно мерено од осе гасовода).  

У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији 

гасовода. 

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности 

(постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних 

резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране 

хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) 

изузев пољопривредних радова дубине до 0,5m без писменог одобрења оператора 

транспортног система. 

У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији 

корени досежу дубину већу од 1,0m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује 

дубље од 0,5m. 

Ако гасовод пролази близу других објеката или је паралелан са тим објектима, 

одстојање не сме бити: 

- мање од 5,0m од општинских и локалних путева, рачунајући од спољне ивице путног 

појаса; 

- мање од 7,0m од државних путева II реда, рачунајући од спољне ивице путног појаса; 

- мање од 15,0m од државних путева I реда (осим ауто-путева), рачунајући од спољне 

ивице путног појаса; 

- мање од 25,0m од државних путева I реда (ауто-путева), рачунајући од спољне ивице 

путног појаса; 

- мање од 15,0m од железничке пруге, рачунајући од спољне ивице пружног појаса; 

- мање од 30,0m од надземних делова цевовода, рачунајући од спољне ивице путног 

појаса, односно од границе пружног појаса, осим ако је цевовод постављен на друмски 

или железнички мост; 

- мање од 0,50m од других подземних инсталација и мелиорационих објеката, 

рачунајући од спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта; 

- мање од 10,0m од регулисаних водотокова и канала, рачујући од ножице насипа. 

Све радове изводити у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан 

транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16bar  ("Сл.гласник РС", бр. 37/13) 

и другим важећим законима и прописима. 
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Продуктовод за транспорт нафте и нафтних деривата 

Објекат продуктовода је цевовод опремљен потребним деловима и уређајима који 

служе за сигуран транспорт нафте и нафтних деривата, а као пратећи објекат планира се 

објекти контроле и управљања постројењима продуктовода, са полагањем у коридору 

продуктовода. 

Код изградње продуктовода обезбеђују се две зоне заштите и то: 

- Ужа зона заштите, чија ширина износи 60,0m, односно по 30,0m са сваке стране 

гасовода (продуктовода). У овој зони је забрањена градња објеката за становање или 

боравак људи. 

- Шира зона заштите продуктовода је подручје у ком други објекти утичу на сигурност 

продуктовода. Граница шире зоне продуктовода износи по 200m са сваке стране 

продуктовода, рачунајући од осе цевовода. 

У појасу ширине 30,0m лево и десно од осе продуктовода забрањено је градити зграде 

намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности којим је 

продуктовод изграђен и без обзира у који је појас цевовода сврстан.  

Ако продуктовод пролази близу других објеката или је паралелан са тим објектима, 

одстојање не сме бити: 

- мање од 5,0m од општинских и локалних путева, рачунајући од спољне ивице путног 

појаса; 

- мање од 10,0m од државних путева II реда, рачунајући од спољне ивице путног појаса; 

- мање од 15,0m од државних путева I реда (осим ауто-путева), рачунајући од спољне 

ивице путног појаса; 

- мање од 20,0m од државних путева I реда (ауто-путева), рачунајући од спољне ивице 

путног појаса; 

- мање од 15,0m од железничке пруге, рачунајући од спољне ивице пружног појаса; 

- мање од 5,0m од подземних инфраструктурних објеката, рачунајући од спољне ивице; 

- мање од 50cm од укрштања других подземних инсталација и мелиорационих објеката, 

рачунајући од спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта; 

- мање од 10,0m од регулисаних водотокова и канала, рачујући од ножице насипа. 

У појасу ширине 5,0m на једну и другу страну, рачунајући од осе нафтовода или 

продуктовода, није дозвољено садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину 

већу од 1,0m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5m. 

Све радове изводити у складу са Правилником о техничким условима за несметан и 

безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима ("Сл.гласник РС", бр. 37/13) и другим 

важећим законима и прописима. 

Мернорегулационе станице (MРС) 

Приликом изградње мерно-регулационих станица, потребно је обезбедити зоне 

опасности, и то: 

1. Зона опасности 1 – зона у којој се при нормалном раду могу појавити запаљиве или 

експлозивне смеше ваздуха и гаса – полупречника 1,0m од елемената гасних 

инсталација МРС, 

2. Зона опасности 2 – зона у којој се могу појавити запаљиве или експлозивне смеше 

ваздуха и гаса у ненормалним условима – полупречника 3,0m од елемената гасних 

инсталација МРС. 

Све радове изводити у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан 

транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл.гласник РС", бр. 37/13) 

и другим важећим законима и прописима. 

 

 

 



План детаљне регулације пословно - производно - трговинског комплекса  

на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш 

 

22 

Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска 

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објеката високоградње. 

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих 

флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да 

температура полиетиленске цеви не буде већа од 20 C. При паралелном вођењу 

дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 

cm, а у изузетним случајевима може бити најмање 20cm. При укрштању дистрибутивног 

гасовода са подземним водовима минимално светло растојање износи 20cm, а при вођењу 

гасовода поред темеља 1,0m. 

У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност 

дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.  За трасу гасовода 

првенствено користити зелени појас у тротоару. У случају да то није могуће користи се 

слободни коридор у коловозној површини.  

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно 

проветрава или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да 

се дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6m до 1,0m (у зависности од 

услова терена). Изузетно дубина укопаваја може бити и 0,5m, мерено од горње ивице цеви 

до коте терена, под условом да се предузму додатне техничке мере заштите. 

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, 

односно канал. Изузетно, укрштање се врши и без заштитне цеви, тј. канала, уколико се 

претходним прорачунском провером утврди да је то могуће. Заштитна цев на пролазу испод 

пута мора бити дужа за минимум 1,0m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног 

профила пута.  

Траса гасовода се видљиво обележава ознакама са таблама опоменицама. Гасовод је у 

рову на дубини од 30 - 40cm у односу на коту терена обележен упозоравајућом траком жуте 

боје са натписом "ГАС". 

Све радове изводити у складу са Правилником о техничким нормативима за 

пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни 

притисак до 4 бара ("Сл. Лист СРЈ", бр. 20/92) и другим важећим законима и прописима. 

Зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4 бара) је 

1,0m са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре.  

2.3.2.7. Телефонска мрежа 

Трасе каблова претплатничке тт мреже одређене су регулацијом саобраћајница и 

налазе се у простору тротоара на око 0,5m од ивичњака или регулационе линије, зависно од 

постојећих инфраструктурних мрежа у саобраћајници. 

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој 

документацији полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то на 

растојању 0,5m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице, са обавезом да 

се исти заштите или изместа о трошку инвеститора код реализације саобраћајница по 

урбанистичкој документацији. 

Дубина полагања каблова  претплатнике тт мреже је 0,8 - 1,0m од коте терена. 

Оптичкикабл се може полагати у исти ров са  претплатничким кабловима. Димензије 

рова за полагање оптичког кабла износе  0,4 х 0,8m. 

Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати 

тако да задовољи постојеће и планиране потребе корисника и за задовољавање наведених 

потреба инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као "живе" парице у 

постојећем делу насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољења 

будућих потреба. 

Ров за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8m. 
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На местима преласка каблова преко саобраћајница, поставити полиетиленске цеви 

пречника 110mm, а дужине - ширина коловоза плус 0,60m, кроз које ће се положити кабл. 

Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20m од коте терена. 

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "outdoor" ормани 

постављати на бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета) у начелу 

површина око 6m
2
. Парцела истуреног комутационог степена мора да има приступ на 

површину јавне намене. У оквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизионо окно 

димензија 80 х 80 х 90cm, због лакшег прихвата и каблова и њиховог увођења у "outdoor" 

кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, исправљач, батерије и 

разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске мреже 0,4 kV на 

начин из услова надлежног ЕД предузећа. 

За истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "indoor" обезбедити  

просторију одговарајуће површине (10 - 15m
2
 и висине 2,6 - 2,8m) у оквиру објекта до којег 

постоји приступ за "улазак" каблова и опслуживање. MSAN простор се напаја електричном 

енергијом са мреже 0,4 kV, на начин из услова надлежног ЕД предузећа. 

Мини IPAN уређаји се изводе као "outdoor" и "indoor". Активна опрема се смешта у 

типске ормане за унутрашњу монтажу за на зид и за спољну монтажу на АБ ПТТ стуб, на 

ниско бетонско постоље габарита хоризонталне пројекције не веће од 0,25m
2
 и на зид. 

Уређај се повезује оптичким кабловима без металних елемената чија оптичка влакна 

одговарају међународној препоруци ITU-Т G652.D. Овај уређај се напаја електричном 

енергијом са насељске мреже 0,4 kV на начин из услова надлежног ЕД предузећа. Уређај 

може бити са батеријама или без њих што је најчешћи случај. Од уређаја до корисника се 

полажу бакарни каблови (DSL каблови) који су пројектовани и израђени за примену у 

широкопојасним дигиталним електронским комуникационим мрежама. 

За полагање оптичких каблова у ров полагати полиетиленске цеви пречника 40mm, 

које ће послужити као заштита или резерва за касније "удувавање" оптичког кабла. 

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима 

у објектима. 

Самостојећи  ормани су на бетонском постољу габарита на већег од  50 х 40cm и 

дубине до 0,6m постављене на граници тротоара и стамбених парцела (на граници 

регулационе линије), тако да се неомета прилаз објектима. 

Код пројектовања и изградње приступне  (претплатничке) телефонске  мреже морају 

се поштовати следећи услови : 

- при паралелном вођењу телефонских иенергетских каблова минимално растојање је 

0,3m за водове 1 kV, односно 0,5m за водове 10 и 35 kV. Код укрштања, 

електроенергетски кабл се полаже испод телефонског кабласа минималним 

растојањем од 0,5m. Најмањи угао укрштања телефонског и електроенергетског кабла 

износи 45
0
, 

- при паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и канализационом 

мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0m. Код укрштања телефонских 

каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се полаже изнад  

водоводне и канализационе мреже саминималним растојањем од 0,2m од темена 

водоводне или канализационе цеви, с тим што се телефонски кабл  полаже у заштитну 

цев постављену управно на трасу водовода или канализације у дужини најмање од по 

1,0m лево и десно од цеви, 

- прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа 

улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110mm на дубини од 1,2m од коте коловоза. 

Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје 

грађевинска дозвола (члан.  145. Закона) већ се радови врше на основу решења којим се 

одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за истурене комутационе степене 

(MSAN) и мини IPAN уређаје  као и за деонице каблова који нису дати на графичком 

прилогу ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену чланом 145. Закона. 
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Б.  САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ 

1. - Одлука о изради Плана ("Сл.лист Града Ниша", бр.80/11);  

- Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана  на животну 

средину ("Сл.лист Града Ниша", бр.69/13); 

- Критеријуми за одређивање могућих карактеристика значајних  утицаја Планa 
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6. Извешта Комисије-стручна контрола Концепта Плана; 

7. Извешта Комисије-стручна контрола Нацрта Плана; 

8. Новински оглас; 
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Г.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града 

Ниша". 

 

Број: _____________ 

Ниш, _______2014. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

                            Председник, 

                                                                                                       

Проф. др Миле Илић 



 

 

О БР АЗ Л О ЖЕ Њ Е  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОСЛОВНО - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА НА ПРОСТОРУ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75, 
 ДЕОНИЦА БЕОГРАД - НИШ 

 

 

План детаљне регулације пословно - производно - трговинског комплекса на простору 

инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш (у даљем тексту: План) 

ради се према одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 50/13 - одлука УС). 

Наручилац Плана је "НИШИНВЕСТ" д.о.о. Ниш. Носилац израде Плана је Управа за 

планирање и изградњу града Ниша. Обрађивач Плана је ЈП Завод за урбанизам Ниш, на основу 

Уговора о уступању уговора бр. 2677 од 05.11.2012. године, који је потписан са Наручиоцем. 

Одлука о изради Плана бр. 06-635/2011-15-02 донета је на седници Скупштине Града Ниша 

23.12.2011. године и објављена у "Сл.листу Града Ниша", бр. 80/11. 

Oдлука о неприступању изради стратешке процене утицаја донета је 01.09.2013.год. ("Сл.лист 

Града Ниша", бр. 69/13). 

Овим Планом обезбеђују се услови за изградњу планираних објеката са потребном 

инфраструктуром, поштујући смернице и одредбе ГУП-а Ниша 2010-2025 ("Сл.лист Града 

Ниша", бр.43/11), као и одреднице Просторног плана подручја инфраструктурног коридора 

аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш  ("Сл.гласник РС", бр. 69/03). 

Планом је обухваћено подручје од 3,75 ha, које се наслања на трасу аутопута Е-75 са 

североисточне стране, али се саобраћајно повезивање подручја врши са јавне локалне 

саобраћајнице. 

Седница Комисије за стручну контролу Концепта Плана одржана је 16.08.2013. године, а на 

седници одржаној 06.09.2013. године Комисија је донела закључак да План упути у даљу 

процедуру - израду Нацрта плана (Извештај бр. 06-851/2013, од 06.09.2013, у ЈП Завод за 

урбанизам заведен под бројем 2802 од 04.10.2013. године). 

Седница Комисије за стручну контролу Нацрта Плана одржана је 23.10.2013. године, (Извештај 

бр. 06-1025/2013, од 23.10.2013, у ЈП Завод за урбанизам заведен под бројем 3355 од 21.11.2013. 

године). 

Jaвни увид обављен је у периоду 28.11.2013-28.12.2013.године. Седница за сумирање јавног 

увида одржана је 15.01.2014. године (Извештај бр. 06-49/2014 од 15.01.2014. године, у ЈП Завод 

за урбанизам заведен под бројем 123 од 21.01.2014.године), на којој је Комисија дала позитивно 

мишљење на план и предложила Скупштини града да исти донесе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НIШ    УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

 

 Директор, Начелник, 

  

                

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