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 03.10.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог плана детаљне регулације саобраћајнице јужно од
реке Нишаве (од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне
регулације Градске општине Нишка Бања) у Нишу.
II Предлог плана детаљне регулације саобраћајнице јужно од реке Нишаве (
од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације Градске
општине Нишка Бања) у Нишу доставља се председнику Скупштине Града Ниша
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Родољуб Михајловић, начелник Управе за планирање и
изградњу.
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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13), и члана 37
тачка 6. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр.88/08
Скупштина Града Ниша, на седници од
.
. 2014. године, донела је:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ЈУЖНО ОД РЕКЕ НИШАВЕ
(од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације
градске општине Нишка бања)
I

ОПШТИ ДЕО
1. Повод, разлог и циљ израде плана

Изради Плана детаљне регулације саобраћајнице јужно од реке Нишаве (од
Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације градске општине
Нишка бања (у даљем тексту: План), приступа се на основу Одлуке о изради Плана
детаљне регулације саобраћајнице јужно од реке Нишаве (од Булевара Медијана до
границе II фазе Плана генералне регулације градске општине Нишка бања, донете
02.10.2013.године на седници Скупштине Града Ниша и објављене у "Службеном листу
Града Ниша", бр. 73/2013.
Разлог израде Плана је дефинисање правила уређења простора и правила
грађења објеката на простору у обухвату Плана, која ће представљати плански основ за
израду техничке документације за изградњу планираних објеката и реконструкцију
постојећих објеката.
Основни циљ планске интервенције представља утврђивање услова просторног
уређења, регулације и изградње у границама обухвата Плана. Планом се утврђују намене
површина које се планирају у грађевинском подручју, границе површина за јавне и остале
намене; трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску и комуналну
инфраструктуру.
2.

Правни и плански основ

Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13),
Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени
гласник РС", бр. 31/2010) и Одлуци о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице
јужно од реке Нишаве (од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне
регулације градске општине Нишка бања) донете 02.10.2013. године на седници
Скупштине Града Ниша и објављене у "Службеном листу Града Ниша", бр. 73/13.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације саобраћајнице јужно од
реке Нишаве (од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације
градске општине Нишка бања), представља План генералне регулације градске општине
Медијана "Службени гласник РС", бр. 72/2012.

II
1.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Концепт планског решења
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Планско подручје налази се у северном делу Градске општине Медијана.
Саобраћајница на терену почиње од кружног тока на Булевару Медијана, прати
парцеле пословања са јужне стране,а онда прати постојећу саобраћајницу између бедема
на Нишави и комплекса изворишта Медијана до моста преко реке Нишаве.У наставку,
према граници са II фазом Плана генералне регулације градске општине Нишка бања,
саобраћајница прати неуређене делове између реке Нишаве и насеља Брзи брод.
Целокупан простор у планском обухвату дефинише се као површина јавне намене
за изградњу саобраћајнице. Повећање степена моторизације утиче и на безбедност
учесника у саобраћају, па је сходно томе планирана бициклистичка стаза на одвојеним
површинама унутар попречног профила саобраћајнице.
Унутар планског подручја не планира се јавни простор за паркирање возила.
III
ПЛАНСКИ ДЕО
1.

Граница Плана и обухват грађевинског подручја

Границе планског подручја ближе су дефинисане на графичком прилогу:
"Катастарски план са границом Плана детаљне регулације и координатама тачака
границе“.
Траса саобраћајнице јужно од реке Нишаве почиње од постојеће кружне
раскрснице на Булевару Медијана. Од почетне тачке, саобраћајница прати парцеле
пословања са јужне стране, а онда прати постојећу саобраћајницу између бедема на
Нишави и комплекса изворишта Медијана до моста преко реке Нишаве.У наставку, према
граници са II фазом Плана генералне регулације градске општине Нишка бања,
саобраћајница прати неуређене делове између реке Нишаве и насеља Брзи брод.
Простор Плана детаљне регулације чини површина потребна за изградњу
саобраћајнице са свим својим елементима. Дужина саобраћајнице износи око 3.3км док је
укупна површина захвата плана око 5.0ha чија је прелиминарна граница дефинисана
координатама Y и X преломних тачака. Планом се разрађује подручје, за које постоји
урбанистички план који је начелно дефинисао смернице које се ближе разрађују овим
планом..
У случају међусобног неслагања и непрецизног описа границе Плана детаљне
регулације меродавна је ситуација на карти "Катастарски план са границом Плана
детаљне регулације и координатама тачака границе".
2.

Подела простора на посебне целине и зоне

У захвату Плана детаљне регулације је једна функционална целина и намењена је
за изградњу саобраћајнице па се не планирају други јавни објекти.
3.

Намена земљишта

Простор Плана детаљне регулације чини површина потребна за изградњу
саобраћајнице. Граница површина јавне намене је дефинисана координатама У и Х
преломних тачака. Грађевинска парцела површина јавне намене формира се од
катастарских парцела и делова катастарских парцела Катастарских општине
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Катастарске
општине
КО Ћеле кула

КОДоња
Врежина

КО Брзи брод
КОГорња
Врежина

Катастарске парцеле
419; 418/1; 422; 421/1; 421/2; 11134/2; 11201; 11202; 11203/1;
11204; 11236; 11237; 11243; 11240; 11273; 11274; 11277; 11278;
11279; 11280; 11281; 11283; 11284; 11286; 11287; 11289; 11294;
11295; 11296
2004; 2005; 2006; 2007; 2034; 2032; 2035; 2033; 2031; 2030; 2029;
2028; 2027; 2026;2025; 2024; 2023; 2022; 2021; 2036; 2020; 2019;
2018;
2017; 2016; 2037; 2038; 2039; 2042; 2043; 2044; 2045; 2046; 2047;
2048; 2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057;
2058/1; 2059/4; 2059/1; 2060/3; 2060/1; 2062; 2063; 2066; 2067;
2072; 2073; 2074; 2075; 2724; 2721; 2719; 2718; 2715
2123/4; 2126/1; 2123/5; 1; 2; 3; 4/1; 4/2; 5/1; 37; 34; 22; 39; 40;
29; 43; 44; 49; 161; 162; 163/3; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171
1; 2; 4; 5; 6; 9

4.
Регулационе линије и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози
Регулационе линије су дефинисане аналитичко-геодетским елементима на
одговарајућем графичком приказу.
Грађевинске линије и регулациона линија планираног објеката нискоградње се
поклапају.
5.

Нивелационе коте површина јавне намене

Нивелационо решење је условљено постојећом конфигурацијом терена и захтевима
адекватног приступа објектима. Коте нивелета су у апсолутним вредностима на
одговарајућем графичком приказу (бр.3).
6.
Траса саобраћајнице, енергетске и комуналне инфраструктуре са
капацитетима саобраћајнице
У захвату Плана детаљне регулације планира се површина јавне намене
намењена је за изградњу саобраћајнице тако да се не планирају други јавни објекти. У
функцији саораћаја и корисника планира се коловозна трака са две саобраћајне траке. Са
северне стране уз коловоз планиран је заштитни појас ширине 1,0m од кружне раскрснице
на Булевару Медијана до укрштаја са саобраћајницом преко моста на реци Нишави. У
овом делу на местима где регулација саобраћајнице залази у косину одбрамбеног насипа,
уз коловоз урадити потпорне зидове како не би дошло до нарушавања стабилности
левообалног одбрамбеног насипа. Од укрштаја са саобраћајницом преко моста на реци
Нишави до укрштаја са новопланираним булеваром источно од изворишта медијана
северни тротоар је 2,0m. Са јужне стане саобраћајнице, од кружне раскрснице на
Булевару Медијана до новопланираног булевара планирана је бициклистичка стаза
ширине 1,5m и тротоар ширине 2,5m. Од новопланираног булевара према граници плана
на истоку, са северне стране планиран је заштитни појас ширине 0,75m до цркве у насељу
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Брзи брод, а од цркве до границе ширине 4,5m, док је са јужне стране планирана
бициклистичка стаза ширине 1,5m и тротоар ширине 3,0m. Северно од зоне становања у
насељу Брзи брод, јужна регулациона линија се поклапа са границом катастарских
парцела.
Регулација саобраћаја на свим раскрсницама се планира са хоризонталном и
вертикалном сигнализацијом. Сви укрштаји са попречним саобраћајницама су преко
површинских раскрсница.
6.1.

Водоснабдевање

Траса планиране саобраћајнице пролази поред Прве и кроз Другу (Непосредна и
Ужа) зону санитарне заштите изворишта Медијана, па у том смислу у току изградње
саобраћајнице морају се предузети све неопходне мере заштите. Водозахватна грађевина
на Нишави обележена је на графичком прилогу, као и положај доводног канала кроз
саобраћајницу. Унутар граница Плана изведена је водоводна мрежа пречника Ø300 mm и
Ø400 mm од азбест-цемента коју је потребно реконструисати. Реконструкцију извести у
јужној коловозној траци, на хоризонталном одстојању од 1,0 m у односу на ивицу
коловоза и на дубини од минимално 1,3 m у односу на планирану нивелету саобраћајнице.
У источном делу Плана планирана је водоводна мрежа насеља Брзи Брод са бочним
прикључцима. Мрежа ће се градити по истим условима који су дати за реконструкцију.
Трасу новопланиране саобраћајнице у западном делу Плана прелази цевовод
примарног магистралног прстена Ι висинске зоне водоснабдевања, Ø1000 mm, који је
неопходно заштитити приликом изградње.
6.2.

Каналисање

У источном делу Плана, у насељу Брзи Брод, постоји изведена канализациона
мрежа за атмосферске воде, Ø400 mm, у дужини од око 150 m и изливом Ø1000 mm у
Нишаву. У крајњем западном делу плана постоји укрштај са цевоводом канализације за
употребљене воде пречника Ø500 mm, од азбест-цеманта, у који ће се улити планирана
канализација за употребљене воде из комплекса изворишта Медијана. Постоје и четири
укрштаја са канализацијом за атмосферске воде у зони од моста "Медијана" до
"Врежинског" моста. Поменути укрштаји са канализацијом за атмосферске и
употребљене воде приказани су на графичким прилозима: "Мреже и објекти
инфраструктуре" и "Подужни профил" а у свему према условима ЈКП "Наиссус". С
обзиром на осетљиву зону изворишта кроз коју пролази планирана саобраћајница,
неопходна је изградња канализације за атмосферске воде ради заштите изворишта.
Канализација је планирана осовином саобраћајнице са уливом у постојећи колектор
Ø1200 mm у Булевару Медијана. Након изградње канализације за атмосферске воде све
постојеће изливе у Нишаву треба укинути и превезати на нови колектор.
6.3.

Електоенергетска мрежа

У захвату Плана постоје изведени и планирани електроенергетски водови.
Дистрибутивне трафостанице и потрошачи се налазе ван захвата Плана у просторима
непосредно наслоњеним на План.
У средишњем делу плана предметна саобраћајница се укршта са
постојећим надземним далеководом 35 kV који је планиран за укидање у наредном
периоду. Поред овога у источном делу Плана уз предметну саобраћајницу постоји и
локација трафостанице која се тренутно напаја надземним далеководом 10 kV а који ће се
укинути и изместити у јужни тротоар подземно. Потребе за електричном енергијом
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потрошача у захвату Плана су задовољене постојећим капацитетима трафостаница из
наслоњеног подручја на План.
У простору од запада ка истоку у планираној саобраћајници је предвиђено
полагање двоструког електроенергетског 110 kV кабла. Траса 110 kV кабла је предвиђена
северном коловозном траком а тачни положај ће бити одређен израдом Главног пројекта.
Двоструки електроенергетски 110 kV вод се полаже до планираног простора у
средишњем делу Плана који је предвиђен за смештај постројења за прелазак из ваздушног
у подземни вод. Простор на коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у
циљу превентивног, техничког обезбеђења подземног вода и заштите окружења од
могућих утицаја подземног вода дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Ширина
заштитног појаса износи 8,00 (2 х 4) метара јединствено за целу трасу подземног вода.
Од овог простора па надаље двоструки вод прелази у двоструки далековод и планиран је
да се изгради трасом јужно од захвата плана са тим да се сама планирана саобраћајница
налази у заштитној зони далековода. У источном делу Плана планирана траса далековода
се два пута укршта са предметном саобраћајницом и ту траса далековода скреће даље на
југ ка трафостаници Ниш 6. Простор на коме се утврђују посебна правила коришћења и
уређења у циљу превентивног, техничког обезбеђења далековода и заштите окружења од
могућих утицаја далековода дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Ширина заштитног
појаса износи 30,0 (2 х 15) метара јединствено за целу трасу далековода
Сви планирани електроенергетски 10 kV каблови ће се полагати као
подземни уз усклађивање трасе са постојећом и планираном осталом инфраструктуром.
Приликом израде Главног пројекта треба предвидети измештање односно
заштиту постојећих електроенергетских инсталација у складу са техничким прописима
као и према условима издатим од стране предузећа надлежног за предметну
саобраћајницу и ово се неће сматрати изменом Плана.
6.4. Телекомуникациона мрежа

У захвату Плана постоје изведени телекомуникациони водови и то тако да су у
деловима Плана паралелно са предметном саобраћајницома у деловима и на прелазима са
њом положени водови постојеће приступне телекомуникационе мреже.
Приликом израде Главног пројекта треба предвидети измештање односно
заштиту постојећих телекомуникационих инсталација у складу са техничким прописима
као и према условима издатим од стране предузећа надлежног за предметну
саобраћајницу и ово се неће сматрати изменом Плана.
7.

Правила уређења и правила грађења

7.1.

Правила уређења

У захвату Плана детаљне регулације је предвиђен објекат нискоградње друмска саобраћајница. Иста је намењена моторном, бициклистичком и пешачком
саобраћају.
Грађење предметне саобраћајнице и објеката комуналне инфраструктуре
изводиће се у оквиру грађевинске парцеле саобраћајнице. У хоризонталном, висинском и
садржајном смислу предметна саобраћајница ће се градити према Плану детаљне
регулације.
7.2.

Правила грађења

Планирана саобраћајница од кружне раскрснице на Булевару Медијана до
границе II фазе Плана генералне регулације градске општине Нишка бања, једним делом
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пролази трасом постојеће саобраћајнице северно од изворишта Медијана са следећим
елементима попречног профила и то:
- ширина једне саобраћајне траке је 3,5m
- ширина заштитног појаса (тротоара) је 0,75m-1,0m (2,0m-4,0m), осим јужног
тротоара северно од блока становања у насељу Брзи брод
- ширина бициклистичке стазе је 1,5m
Дужина саобраћајнице износи око 3.3km.
Одводњавање са коловоза је попречним и подужним нагибима до сливника и
даље у атмосферску канализацију.
Након изградње саобраћајнице неопходно је забранити кретање возила која
врше транспорт опасног терета.
Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница
са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена
положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава
у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, и не сматра се изменом
Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код
паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити
реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим
пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.
Код извођења радова на саобраћајници обавеза инвеститора је да испоштује
техничке нормативе о висини надслоја изнад објеката постојећих инфраструктурних
мрежа, тј. о дубинама положених мрежа и исте по потреби ако величина надслоја не
задовољава техничке прописе изврши њихову заштиту.
На делу изведених канализационих мрежа нивелета коловозне површине треба
да буде усклађена са нивелетом поклопца ревизионих шахтова.
Димензије рова за полагање електроенергетских водова (35 кV,10 кV и 0,4 кV)
су : ширина 0,4-0,6 м и дубине 0,8-1,0 м. У исти ров дозвољено је полагање каблова 35 кВ,
10 кВ и каблова 0,4 кВ.
Димензије рова за полагање телефонских каблова су : ширина 0,4 м и дубина 0,8
м.
Минимална дубина укопавања при укрштању са путевима и улицама износи
1.0м, мерено од горње ивице заштитне цеви до коте коловоза.
У захвату Плана детаљне регулације нису планиране посебне површине за
паркирање возила на саобраћајним и осталим површинама .
У погледу испуњености противпожарних прописа потребно је напоменути да је
приступ противпожарног возила омогућен суседним објектима.
Постоји могућност фазне изградње како у подужном тако и у попречном
профилу саобраћајнице.
Електроенергетска мрежа
Трасе електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и
налазе се у простору тротоара.
Ширина рова за полагање каблова износи од 0,6 - 0,8 m, а дубина од 0,8 - 1,0 m.
На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100
mm, дужине зависно од регулационе ширине соабраћајнице.
При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним
инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према
важећим прописима, односно према условима власника инсталација:
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- при паралелном вођењу хоризонтално растојање енергетског кабла од
цевовода водовода и канализације треба да износи најмање 0,3 m,
- при укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом
кабл може бити испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним
растојањем 0,3 m, а у случају да не може да се испоштује овај услов кабл увући у
заштитну цев,
- при паралелном вођењу са тк кабловима минимално растојање треба да
износи 0,5 m,
- укрштање енергетских и тк каблова врши се нарастојању од 0,5 m. Угао
укрштања треба да буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 степени. Енергетски
кабл се по правилу поставља испод тк кабла,
- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским
кабловима извешће се тако да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са
минималним растојањем од 0,5 m од електроенергетског кабла до врха цеви гасовода,
- при паралелном вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских
каблова одстојање треба да износи 0,5 m.
Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити
бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,20 m од
коте коловоза.
Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење високонапонског 110 kV
каблова полагати према ТП-3 (Новембар 2012 - ЈП ЕПС Дирекција за дистрибуцију
електричне енергије), пратећим техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПСа и ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ.
Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење далековода спроводе се према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV, у даљем тексту : Правилник ("Службени лист
СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92), пратећим техничким прописима,
нормативима и препорукама ЕПС-а и ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ.
.
Телефонска мрежа
Трасе каблова претплатничке тк мреже одређене су регулацијом саобраћајница и
налазе се у простору тротоара на око 0,5 m 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 0,5 m 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 тк мреже је 0,8 - 1,0 m од коте
постојећег терена.
Оптички кабл се може полагати у исти ров са претплатничким кабловима.
Димензије рова за полагање оптичког кабла износе 0,4 х 0,8 m.
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 0,8 m.
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На местима преласка каблова преко саобраћајница поставити полиетиленске
цеви пречника 110 mm, а дужине - ширина коловоза плус 0,60 m, кроз које ће се положити
кабл. Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20 метара од коте терена.
Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим
изводима у објектима.
Самостојећи ормани су на бетонском постољу габарита на већег од 50 х 40 cm
и дубине до 0,6 m 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 0,3 m за водове 1 kV, односно 0,5 m за водове 10 и 35 kV. Код укрштања,
електроенергетски кабл се полаже испод телефонског кабласа минималним растојањем од
0,5метра. Најмањи угао укрштања телефонског и електроенергетског кабла износи 450,
-при паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и
канализационом мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0 метар. Код укрштања
телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се
полаже изнад водоводне и канализационе мреже саминималним растојањем од 0,2 m 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 1,0 метар лево и десно од цеви,
-прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем
трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,2 m од коте
коловоза.

IV

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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1. Извод из Плана генералне регулације............... ............................1 : 10 000
2. Катастарски план са границом Плана детаљне
регулације и координатама тачака границе ..................................1 : 1000
3. Намена површина и регулација
са аналитичко-геодетским елементима .........................................1 : 1000
4. Синхрон план ...................................................................................1 : 1000
V

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
-

Одлука о изради плана детаљне регулације
Концепт плана детаљне регулације
Извештај о извршеној стручној контроли Концепта плана
Катастарско-топографски план
Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана
Образложење плана детаљне регулације

a
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
По доношењу Плана детаљне регулације саобраћајнице јужно од реке Нишаве (од
Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације градске општине
Нишка бања) у Нишу доставља се Управи за планирање и изградњу, Архиву града Ниша,
ЈП Дирекцији за изградњу града Ниша, Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и ЈП Заводу за урбанизам Ниш.
Републичком геодетском заводу доставља се прилог регулационо-нивелационо
решење улица и јавних површина са елементима за обележавање на геодетској подлози.
Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу града Ниша“, а Измена и
допуна плана се у целости /текстуални и графички део) објављује у електронском облику
и доступан је путем интернета.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Ниша“.

Број:
___________________
У Нишу: ________2014.год.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник,
Проф. др Миле Илић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЈУЖНО ОД РЕКЕ
НИШАВЕ
(од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације градске
општине Нишка бања)
Изради Плана детаљне регулације саобраћајнице јужно од реке Нишаве(од Булевара
Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације градске општине Нишка бања)
приступа се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице јужно од
реке Нишаве(од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације
градске општине Нишка бања) донете 02.10.2013. године на седници Скупштине Града
Ниша и објављене у "Службеном листу Града Ниша", бр. 73/13.
Овим Планом се дефинишу и урбанистичко-технички елементи за пројектовање, уређење
и изградњу простора у захвату плана детаљне регулације.
План детаљне регулације обухвата подручје укупне површине од 5,0ха, Планирана
саобраћајница од кружне раскрснице на Булевару Медијана до границе II фазе Плана генералне
регулације градске општине Нишка бања, једним делом пролази трасом постоје саобраћајнице
северно од изворишта Медијана са следећим елементима попречног профила и то:
- ширина једне саобраћајне траке је 3,5m
- ширина заштитног појаса (тротоара) је 0,75m-1,0m (2,0m-4,0m), осим јужног тротоара
северно од блока становања у насељу Брзи брод
- ширина бициклистичке стазе је 1,5m

Дужина саобраћајнице износи око 3.3km.
План детаљне регулације ће дефинисати тачан положај сааобраћајнице и
представљаће основ за решавање имовинско-правних односа и издавање извода из плана
у поступку издавања одобрења за изградњу.
Решење План детаљне регулације треба да је у складу са условима издатим од
надлежних служби и институција и Закона о планирању и изградњи.
Приказ активности које се односе на процедуру доношења:
 Одлука о изради Плана детаљне регулације: 02.10.2013.године ("Службени лист
Града Ниша“, бр. 73/13);
 Стручна контрола (Концепт): 12.12.2013.год. (Комисија за планове Града Ниша)
 Стручна контрола (Нацрт): 05.02.2014.год. (Комисија за планове Града Ниша)
 Сумирање јавног увида и утврђивање Предлога плана: 02.07.2014.год. (Комисија за
планове града Ниша)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Директор,
Љубиша Митић, дипл.инж.грађ.

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ
Начелник,
Родољуб Михајловић,дипл.инж.грађ.
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