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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14), и члана 37. тачка 6. Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/08), 
Скупштина града Ниша, на седници од _______2015. године донела је 

 
 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКА НА ТРОШАРИНИ У НИШУ 

  
  

 
 

А.   УВОД 

1.        ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
Повод за израду Плана детаљне регулације блока на Трошарини у Нишу (у даљем 

тексту: " План" ) је Одлукa о изради Плана детаљне регулације блока на Трошарини у Нишу 
("Службени лист града Ниша" 68/12). 

Циљ израде Плана je да се дефинишу правила уређења и правила грађења у складу са 
наменом земљишта, мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, нивелациона решења, 
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавањe на геодетској подлози. 

План представља плански основ за израду техничке документације за изградњу 
планираних објеката. Планом се стварају услови за реализацију и обликовање, као и за 
урбанистичко и архитектонско унапређење простора. 

 

2.        ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

2.1.     ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни  основ  за  израду  и  доношење Плана  садржан је у одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09- 
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) 
(у даљем тексту: " Закон" );  

• Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената, 
("Службени гласник РС", бр. 31/10, 69/10, 16/11),  

• Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша, бр. 88/08), 

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока на Трошарини у Нишу 
("Службени лист града Ниша" број 68/12). 

2.2.     ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду и доношење Плана детаљне регулације садржан је у Плану 
генералне регулације подручја градске општине Медијана ("Службени лист града Ниша" 
бр.72/12) (у даљем тексту: ПГР). 
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Б.   САДРЖАЈ ПЛАНА 

I        ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 
1.1.  АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА 

Подручје обухваћено Планом износи 1,30hа и припада градском грађевинском 
подручју Ниша, а налази се у Г.О. Медијана. Блок на Трошарини належе на Булевар Немањића 
са запада, а са осталих страна окружен је приступним саобраћајницама. Постојећа саобраћајна 
матрица дефинише простор обухвата Плана као и површине суседних блокова у његовом 
непосредном окружењу.  

У обухвату Плана се налази неизграђено и изграђено земљиште. Грађевинска и 
економска вредност изграђених објеката су различите. На обухваћеном простору делом се 
налазе дотрајали објекти са евидентним процесом све бржег руинирања. На северном делу 
блока постоје два вишепородична стамбена објекта спратности  П+5+Пк. На јужном делу блока 
налази се пијаца која належе јужно на Улицу др Миленка Хаџића и западно на Булевар 
Немањића. У северноисточном делу блока налази се приземни монтажни објекат са локалима 
који належе на Улицу Ћеле Кула.  На западном делу парцеле уз Булевар Немањића су приземни 
стамбени објекти који су у функцији пословања. Остали објекти у блоку су породични мале 
спратности.  

Уређено зеленилo постоји дуж Улице II Устанка. Неуређено зеленило је у 
унутрашњости блока јужно од постојећих  вишепородичних стамбених објекта. 

Површине јавне намене у обухвату плана су трафостаница и пијаца. 
 

1.2.  ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ  И ОСНОВНИ  
ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ  

Овим Планом се у оквиру подручја захвата одређују и разграничавају јавне површине, 
одређује намена и начин коришћења земљишта. 

Концепт Плана се заснива на анализама стања и на наслеђеним обавезама преузетим 
из важеће урбанистичко-техничке документације. У оквиру урбаног развоја простора, 
поставља се циљ који се огледа у усклађивању и решавању више задатих услова насталих из 
стечених урбанистичких обавеза, постојећег стања изграђености, просторних могућности уз 
примену прописаних норматива и законских одредби. Планом треба одговорити на постављене 
услове и понудити решење којим ће бити искоришћени сви потенцијали обухваћеног простора. 

Планским мерама, у оквиру намена и коришћења простора, одређене су активности, 
чији је циљ: 

• Рационалност коришћења подручја Плана и уређење простора за планиране 
намене; 

• Дефинисање површина јавне намене; 

• Обезбеђивање просторно-функционалних и техничко-технолошких услова за 
функционисање свих инфраструктурних система;   

• Заштита животне средине правилним организацијом намене, озелењавањем и 
применом техничких система. 

1.2.1.  Оснoвни програмски елементи 

• Спровођење смерница и циљева развоја утврђених плановима ширег подручја;  

• Урбане елементе треба валоризовати са аспекта технолошког и еколошког значаја; 

• Земљиште користити у зависности од конкретних потреба инвеститора; 
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• Омогућити опремање комплетном инфраструктуром; 

• Омогућити флексибилност у просторном смислу како би простор био прилагодљив 
потенцијалним инвеститорима; 

• Створити просторне услове за инвестициона улагања; 

• Омогућити да се даљи развој одвија у условима очувања и унапређења животне 
средине.  

Циљ израде Плана је проналажење најбољег и најприхватљивијег решења уз 
подстицање изградње и урбане реконструкције и стварање предуслова који ће омогућити 
ревитализацију овог дела насеља. Планом се дефинишу потенцијалне могућности и 
ограничења, која претходе развоју датог простора, а уз дефинисање јавног интереса и стварање 
нових урбаних вредности приликом трансформације простора из једне хаотичне целине у 
уређен простор.  

 

II        ПЛАНСКИ ДЕО  

1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
1.1.       ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Границе подручја Плана су: са севера - јужна регулациона линија Улице II Устанка; са 
истока - западна регулациона линија Улице Ћеле Кула; са југа - северна регулациона линија 
Улице др Миленка Хаџића и  са запада -  источна регулациона линија Булевара Немањића. 
Подручје плана дефинисано је приказаним границама на графичком прилогу: "Оријентационо 
предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке зоне" (карта 
бр.2). У оквиру границе, обухваћене су следеће катастарске парцеле које припадају КО Ниш-
Ћеле Кула: 6383, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 
6399, 6400, 6401, 6402, 6404. 

Површина обухватa Плана износи 1,30hа. 

Земљиште обухваћено границом Плана има статус грађевинског земљишта.  

1.2.   КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 
ЗОНА ИЛИ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ  

1.2.1  Подела простора на посебне зоне  

Концепција Плана одређена је на основу природних и стечених услова и дефинише 
генерална правила изградње и коришћења градског грађевинског земљишта. Планом се 
утврђују услови којим се подручје Плана дефинише просторно и функционално.  

У циљу уређења подручја Плана планиран је простор за изградњу пословно-стамбених 
објеката и пијаце уз сагледавање простора са постојећим вишеспратним стамбеним објектима.  

Планом се дефинишу намене површина кроз поделу простора на просторно-
функционалне зоне. Подручје Плана је подељено на три зоне: 

Зона "А" са наменом становања средњих густина у градском подручју,  

зона "Б" пословно-стамбена зона,  

зона "В" обухвата постојећу пијацу "Ћеле Кула" и простор трафостанице - површине 
јавне намене.  

Предлог поделе површине је приложен у графичком прилогу "Оријентационо 
предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке зоне" (карта 
бр.1).  
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Намена површина Површина (ha) 

ПОВРШИНА ПЛАНА 1,30 

"А"  становање средњих густина у градском подручју 0,46 

"Б"  пословно-стамбена зона 0,55 

"В"  (јавне намене) 0,22 

     - В1  пијаца 0,215 

     - ВТС   трафостаница 0,005 

САОБРАЋАЈНИЦЕ 0,07 

 

1.2.2. Детаљна намена земљишта 

Целокупно земљиште у границама Плана налази се на подручју насеља ,,Трошарина" у 
Нишу. Просторно-функционално решење простора Плана предвиђено је на основу смерница из 
ПГР–а подручја Градске општине Медијана. Планиране зоне су одређене на основу 
предвиђеног садржаја.  

Градско грађевинско земљиште, обухваћено Планом, садржи постојеће катастарске 
парцеле на којима је дефинисано земљиште за површине јавне намене. 

Површинама јавне намене обухваћене су саобраћајнице, инфраструктурне мреже и 
објекти и простор за пијацу.  

На подручју Плана су предвиђене три зоне: 
"А" становање средњих густина у градском подручју - заступљено у северном делу 

блока. На овој површини су изграђени стамбени објекти са пословањем у приземљу и један 
приземни пословни објекат. 

"Б" пословно-стамбена зона – је зона вишепородичног становања са пословањем у 
приземљу. Могуће је градити објекте са пословном наменом 100% (управе, администрација, 
хотел, хостел, банке, поште, трговине) уз задовољење норматива паркирања на парцели. У овој 
зони могу се наћи и садржаји културе.  

"В" зона која је подељена на В1 и Втс. В1 обухвата простор намењен пијаци на месту 
постојеће пијаце "Ћеле Кула". Планира се изградња пијаце отвореног или затвореног типа. Втс 
обухвата простор трафостанице.  

Приказ поделе површина је приложен у графичком прилогу "Планирана намена 
површина и подела на зоне " (карта бр.2). 
 

1.3.  УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ  
И ДРУГЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ,  КАО И  УСЛОВЕ  ЗА  ЊИХОВО  
ПРИКЉУЧЕЊЕ 

1.3.1.   Регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са  
елементима за обележавање на геодетској подлози 

Регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање дефинисане су графички и аналитички на графичком прилогу "Саобраћајно 
решење и површине јавне намене" (карта бр.3).  

1.3.2.  Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте  
Јавне површине и објекти јавне намене од општег интереса планирани су на 

површинама грађевнског земљишта са јавном наменом. Реализацију изградње на грађевинском 
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земљишту са јавном наменом финансира се од јавних средстава (а може бити и обавеза 
одређеног субјекта).  

У обухвату плана површинама јавних намена обухваћене су саобраћајнице, 
инфраструктурне мреже и објекти и пијаца. 

Површина јавне намене користиће се за формирање грађевинких парцела за изградњу 
јавних садржаја у обухвату плана.  

Површине јавне намене приказане су на графичком прилогу "Саобраћајно решење и 
површине јавне намене" (карта бр.3). 

1.3.2.1.   Пијаца 

У обухвату Плана се налази мешовита пијаца "Ћеле кула". Могућа је градња објекта за 
потребе пијаце са циљем побошања функционалности, квалитета снабдевања, побољшања 
хигијенских услова и подизања естетских вредности блока.  

За пијацу је обавезна израда урбанистичког пројеката за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене. 

Пијаца може бити отвореног или затвореног типа. Препоручује се пијаца отвореног 
типа „пијаце-трга“, где у преподневним часовима овај простор има функцију пијаце а у 
поподневним и вечерњим функцију трга. У том случају треба предвидети простор за покретни 
пијачни мобилијар (тезге, настрешнице и др) који не би ометао функционисање трга. За пијацу 
затвореног типа предвиђа се изградња тржнице. У оба случаја, за потребе паркирања, предвиђа 
се изградња подземне гараже. 
 

1.3.3.  Коридори и капацитети за саобрацајну, енергетску, комуналну  
и другу инфраструктуру  

1.3.3.1.  Саобраћајна мрежа 

Подручје Плана тангирају примарна градска саобраћајница Булевар Немањића са 
западне стране, приступне саобраћајнице-улице Другог устанка, Ћеле кула и др Миленка 
Хаџића са северне, источне и јужне стране.  

Приступ локацији се остварује са приступне саобраћајнице, Улице Ћеле кула. Унутар 
блока планирана је  саобраћајница са окретницом чији садржај попречног профила задовољава 
минималне услове који одговарају њеном рангу. Радијуси хоризонталних кривина обезбеђују 
несметаноо кретање противпожарног возила. 

Приступ локацији ТС и постојећим парцелама 6397 и 6396 остварује се преко 
пешачко-колског прилаза на парцели 6399, до ког се долази преко источног тротоара Булевара 
Немањића. 

Јавни градски саобраћај путника је постојећи дуж Булевара Немањића. Кретање 
бициклиста планирано је у оквиру коловоза док је кретње пешака планирано на тротоарима и 
колско-пешачким комуникацијама и прилазима. 

Паркирање возила предвиђено је на паркинг просторима између или око 
вишепородичних објеката. За новоизграђене објекте обавеза инвеститора је да се паркирање 
возила обезбеди у оквиру објекта или на припадајућој парцели.  

Паркирање возила регулисаше се одговарајућом хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом. 

1.3.3.2.   Комунална инфраструктура 
1.3.3.2.1. Електроенергетска мрежа 

Објекти у захвату плана снабдевају се електричном енергијом из трафостанице 10/0,4 
kV "Тржница -Ћеле Кула", типа зидана, снаге 1 х 630 kVA (лоцирана на простору тржнице) и 
трафостанице 10/0,4 kV "Бранко Миљковић 2", типа МБТС, снаге 2 х 630 kVA, са локацијом у 
простору северно од захвата разраде. Ове трафостанице су везане на дистрибутивну 10 kV- ну 
мрежу трафостанице 35/10 kV "Медијана" кабловским водовима 10 kV.  



 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА НА ТРОШАРИНИ У НИШУ 
 

 

9

За потребе снабдевања електричном енергијом нових потрошачау захвату плана 
изградиће се трафостаница 10/0,4 kV, грађевински снаге 1 х 630 kVA, у оквиру објекта или 
дворишта стамбених или стамбено-пословних објеката. Локација трафостанице биће условљена 
етапношћу градње објеката у захвату  плана, и утврђиваће се споразумом  инвеститора и  
ЈП "Електродистрибуције" Ниш. Новопланирана трафостаница 10/0,4 kV ће се повезати на  
постојећу  10 kV- на мрежу, системом "улаз - излаз", са техничким решењем према условима 
"Електродистрибуције" Ниш. Прикључни кабл 10 kV до трафостаница 10/0,4 kV полагаће се  
оквиру осталог земљишта (унутар блока) на основу пројектне документације, у сагласности са 
уговором о праву службености пролаза са власником (корисником) земљишта, а према 
условима ЈП "Електродистрибуције" Ниш. 

Трафостаницу 10/0,4 kV градити као слободностојећи објекат, типски или зидани 
приземни или у оквиру објекта. Трафостаници се мора омогућити прилаз камионом. 

За објекат трафостанице као слободностојећег објекта величина парцеле је 5,5 х 6,5 
метара. 
1.3.3.2.2. Телефонска мрежа 

У захвату разраде је изграђена приступна мрежа АТЦ "Медијана". У источном 
тротоару Булевара Немањића изграђена је кабловска тк канализација из чијих окана су 
положени изводи  приступне мреже и извршено прикључење објеката. 

Прикључивање објеката на телефонску мрежу извршиће се полагањем телефонских 
каблова одговарајућих капацитета до телефонских концентрација у објектима, а према 
условима предузећа које је власник постојећих предметних инсталација. 

1.3.3.2.3. Гасификација и топлификација 

Подручје у захвату Плана се налази у зони топлификације. Непосредно ван граница 
Плана налази се мрежа постојећих топловода. Најближи магистрални топловод се налази 
западно од граница плана, пречника DN200 и налази се у источном тротоару Булевара 
Немањића. Планирани објекти ће бити прикључени на топловодну мрежу која је прикључена 
на топлану „Криви вир“.  

Ван граница Плана, у улици Ћеле Кула, улици  др Миленка Хаџића и улици II Устанка 
изграђена је дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска. 

Објекти унутар блока ће се прикључити прикључним топловодима на магистрални 
топловод пречника DN200 у Булевару Немањића, као и на постојеће топловоде у улицама II 
Устанка (пречници DN80 и DN65) и улици Др Миленка Хаџића (пречник DN50). Тачне трасе и 
пречници прикључних топловода биће одређени пројектном документацијом.  

Приликом пројектовања топловода за објекте у оквиру Плана, узети у обзир и оквирне 
енергетске потребе блока у целини, а у складу са урбанистичким параметрима и тиме створити 
простор за прикључење на пројектовани топловод и других објеката који ће се касније градити. 

Прикључивање објеката у захвату разраде плана на топлификациону мрежу извршиће 
се изградњом прикључних топловода до подстаница у објектима.  

Како дистрибутивна топловодна мрежа, 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 топловодну мрежу спадају у објекте за које се не издаје 
грађевинска дозвола, и решаваће се у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Прикључивање објеката на топловодну мрежу вршиће Јавно комунално предузеће за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска Топлана“ Ниш. 

Уколико Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
„Градска Топлана“ Ниш није у могућности да обезбеди прикључивање објеката на топловодну 
мрежу, објекти се могу прикључити на дистрибутивну гасоводну мрежу ниског притиска. 
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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. 

1.3.3.2.4.   Водоводна мрежа 

Дуж свих постојећих ободних саобраћајница на подручју Плана изведена је водоводна 
мрежа и то: Булеваром Немањића попречног профила АЦ Ø100мм и АЦ Ø400мм; ул. Др 
Миленка Хаџића попречног профила Ø100мм; ул. Ћеле кула пречника АЦ Ø80мм; улицом II 
устанка уз јужну ивицу тротоара пречника ПЕ Ø200мм, а уз северну ивицу тротоара АЦ 
Ø80мм. 

Постојећа мрежа задовољава планске потребе, али је близу горње границе оптерећења, 
тако да у том погледу треба заменити цевоводе пречника Ø80мм на профил одређен на основу 
хидрауличког прорачуна (минимум Ø100мм). Међутим, с обзиром да су цеви старе, као и због 
могућег повећања оптерећивања мреже потребна је реконструкција целе мреже приликом 
реконструкције саобраћајница. Целокупни водоводни систем на овом подручју функционише у 
оквиру прве висинске зоне водоснабдевања.Такође су и шахте предвиђене да буду на јавној 
површини, доступне за несметан приступ ЈКП ''Наиссус'' Ниш које је задужено за одржавање и 
за прикључивање објеката на водоводну мрежу. 

1.3.3.2.5. Канализациона мрежа 

До сада је изведена канализациона мрежа за употребљене воде дуж свих постојећих 
ободних саобраћајница, са попречним профилом цеви АЦ Ø400мм у улицама: Др Миленка 
Хаџића, Ћеле кула и II устанка, са прикључком на колектор у Булевару Немањића са профилом 
цеви Б 60/90цм.  

Нови објекти на предметном подручју прикључиваће се на постојећу канализациону 
мрежу, на неки од поменутих профила у одговарајућој ободној саобраћајници. Потребно је 
испитати постојеће стање канализационе мреже и предвидети пре упуштања употребљених 
вода из објеката у јавну канализацију све мере за пречишћавање предвиђене законом. Због 
дотрајалости и услед оптерећивања постојећих капацитета потребно је реконструисати 
постојећу канализацију која је димензионисана за прихватање употребљених вода. 
Реконструкцију мреже планирати приликом реконструкције саобраћајница. Такође је потребно 
планирати канализацију за одвођење атмосферских вода са коловозних површина. Неопходно 
је шахте предвидети да буду на јавној површини, доступне за несметан приступ ЈКП ''Наиссус'' 
Ниш које је задужено за одржавање мреже. Сви прикључци на јавну канализациону мрежу 
извешће се према условима ЈКП за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш којима ће се 
дефинисати тачно место прикључка на јавну мрежу. 
 

1.4.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ ЈЕ 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ  

Грађевинско земљиште треба бити комунално опремљено и обухвата изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене. 
Неизграђено грађевинско земљиште које није опремљено, а налази се у обухвату Плана, може 
се комунално опремити и средствима физичких и правних лица. 

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим 
програмима уређивања, које доноси јединица локалне самоуправе.  
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За издавање локацијске дозволе, минимална опремљеност комуналном 
инфраструктуром подразумева обезбеђивање приступа јавној саобраћајној површини, 
прикључка на водоводну, канализациону и електроенергетску мрежу уређење манипулативног 
простора и посебне просторије или ограђене просторе са посудама за прикупљање отпада. 

1.5.   ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ  
И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА  
И ЗДРАВЉА ЉУДИ  

1.5.1.  Мере заштите културно-историских споменика и заштићених природних целина 

У обухвату Плана нема проглашених и евидентираних  непокретних културних добара 
ни регистрованих археолошких локалитета., споменика природе и амбијенталне целине.  

Ако се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке објекте и предмете, 
инвеститор је дужан да обавести надлежне институције и  органе, 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, "Службени гласник РС" број 71/94, 52/11, 99/11). Инвеститор је у 
обавези да обезбеди финансијска средства 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 ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11, 99/11). 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.  

1.5.2.    Заштита животне средине 

На основу Критеријума за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја на 
животну средину ПДР блока на Трошарини у Нишу оцењено је да не постоје могућности 
значајних утицаја на животну средину. 

Приликом спровођења Плана неопходно је спречити настајање свих видова загађења, 
водити рачуна о квалитету и унапређењу животне средине, па је потребно испоштовати следеће 
услове : 

-  Максимално задржати, уредити и извршити валоризацију постојеће вегетације;  

-  Подизати и јачати еколошку свест локалног становништва; 

-  Евакуацију отпадних и фекалних вода из објеката планирати прикључењем на 
канализациону мрежу са обавезним пречишћавањем отпадних вода; 

-  Обезбедити несметано прикупљање зауљених атмосферских вода (киша, снег) са 
коловоза и њихово контролисано одвођење у колектор и третман у сепаратору масти и уља пре 
одвођења до најближег реципијента; 

-  Заштитити земљиште од непотребне и неконтролисане пренамене и омогућити 
уравнотежено коришћење простора са становишта одрживог развоја; 

-  Гасификацијом овог простора заштитиће се ваздух, као природни ресурс, од 
загађења; 

-  Приликом грађења објеката саобраћајне инфраструктуре извести одговарајућу 
звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује током обављања планираних 
активности не прекорачује прописане граничне вредности; 

-  Уколико се у границама обухвата Плана 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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На подручју плана није дозвољенo: 

-  Уређивање и коришћење земљишта које би непосредно или на други начин 
угрожавало живот, здравље и рад људи или нарушила стање чинилаца животне средине у 
окружењу; 

-  Изградња која би могла да наруши основне услове живота суседа или стабилност и 
сигурност суседних објеката; 

1.5.3.    Заштита од пожара, несрећа и елементарних непогода 

Опште мере заштите од пожара обухватају изградњу објеката према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима. На подручју Плана 
неопходно је извршити урбанистичке мере заштите од пожара које се односе на планирани 
просторни размештај објекта унутар блока и удаљеност између објеката ради проходности 
саобраћајница у случају рушења објеката, неопходну ширину саобраћајнице која би 
представљала противпожарну преграду, као и изграђеност парцеле. Објекти унутар зоне морају 
бити реализовани 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); 

-  објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, 
запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник 
РС", број 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05); 

-  применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих 
објеката од пожара ("Службени  лист  РС", бр. 86/11); 

-  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 
мрежу за гашење пожара ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 30/91); 

-  реализовати објекте у складу са Одлуком о плану заштите од пожара општине Ниш 
("Међуопштински сл. лист", бр .18/83); 

-  објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 53 и 54/88 
и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Службени  лист  СРЈ", 11/96); 

 - уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења, исти 
морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 74/90), 
Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих 
трафостаница ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама 
техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница 
("Службени  лист  СФРЈ", бр. број 37/95);  

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о безбедности лифтова 
("Службени  лист  РС", бр. 101/2010) 

-  системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о 
техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију ("Сл. лист СФРЈ", број 
38/89), 

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл. лист СФРЈ", број 
45/83), 

- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, 
међуспратне таванице, челичних елемената...), сходно СРПС У.Ј1 240, 
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- 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 СРПС 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", број 21/90), 

- обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (СРПС 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", број 31/2005), 

- 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", број 10/90, 52/90), 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, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС", број 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05), 
Правилником о условима за несметан и безбдан транспорт природног гаса гасоводима 
притисака већег од 16 бара ("Сл. гласник РС", број 37/2013), Правилником о техничким 
нормативима  за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за 
радни притисак до 4 бара ("Сл. лист СРЈ", број 20/92) и Правилником о техничким 
нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/92 и 33/92). 

Основну меру заштите од земљотреса представља примена принципа асеизмичког 
пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи 
на сеизмичким подручјима Мере заштите од потреса подразумевају да објекти морају бити 
реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима (“Службени лист СФРЈ” бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 
52/90). Да би се обезбедио слободани пролази, у случају урушавања објекта, морају се 
предвидети саобраћајнице са одговарајућим ширинама.  

Ради заштите од елементарних непогода проузрокованих дејством олујних ветрова, 
кише и снега, као и заштита од поплава, објекти морају бити пројектовани и реализовани у 
складу са одговарајућим прописима и стандардима. Објекте у обухвату плана градити од 
материјала отпорних на утицаје снега, кише и ветра уз извођење громобранских инсталација у 
складу са одговарајућом законском регулативом.  

У циљу заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, 
елементарних и других непогода и опасности у миру и рату, реализација планских решења 
мора бити уз примену одговарајућих превентивних и грађевинских мера заштите. Ради заштите 
од елементарних непогода и других несрећа, становништво, односно запослени, материјална и 
културна добра склањају се у склоништа и друге заштитне објекте. Према Закону о изменама и 
допунама Закона о ванредним ситуацијама (сл. гл. РС.”, бр. 93/12) укинута је обавеза изградње 
склоништа. Сва просторна решења прилагодиће се потребама заштите од елементарних и 
других непогода и сва планирана изградња мора бити изведена у складу са законском 
регулативом из те области. Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата 
планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање 
нових и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних 
за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и 
других несрећа. Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије 
у објкетима, прилагођене за склањање људи и материјалних добара. Инвеститор је дужан да 
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приликом изградње нових комуналних и других објеката у прилагоди те објекте за склањање 
људи.  

У поступку спровођења Плана, приликом издавања одобрења за изградњу обавезна је 
примена свих прописа, смерница и стручних искуства као и Уредбе о организовању и 
функционисању цивилне заштите ("Службени гласник РС", бр. 21/92). 

1.6.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА 
СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ. 

За уређење и изградњу свих објеката и површине јавне намене морају бити примењене 
одредбе Правилникa о техничким стандардима приступачности (Службени гласник РС, бр. 
46/2013).  

1.7.      ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
МОРАЈУ ИРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ 

На простору обухвата Плана не постоје такви објекати. 

1.8.  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

Сви планирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску 
ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда  („Службени гласник РС“, 
бр. 61/2011). 

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 или уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење 
радова на адаптацији или санацији објекта, као и енергетској санацији. 

Правилник се примењује на: 

- изградњу нових зграда; 
- реконструкцију, доградњу, обнову, адаптацију, санацију и енергетску санацију 

постојећих зграда; 
- реконструкцију, адаптацију, санацију, обнову и ревитализацију културних добара и 

зграда у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских 
парцела и културних добара, уписаних у Листу светске културне баштине и 
објеката у заштићеним подручјима, у складу са актом о заштити културних добара 
и са условима органа, односно организације надлежне за послове заштите 
културних добара; 

- 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 
стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне и 
пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и 
социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и 
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рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; 
зграде за друге намене које користе енергију. 

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.  

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 (у складу са постојећим стандардима и прописима) 
топлотне изолације целокупног термичког омотача. Највеће допуштене вредности 
коефицијената пролаза топлоте Umax [W/(m2×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. 

Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда: 

Приликом реконструкције чији је циљ постизање енергетске ефикасности постојећих 
зграда дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у 
складу са законом, при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне 
целовитости зграде. 

Уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, дозвољава се да 
дебљина накнадне термоизолације са свим завршним слојевима буде унутар јавног простора 
(уколико за то постоје техничке могућности и не крше се одредбе других прописа), а када је зид 
који се санира на граници са суседном парцелом дозвољено је постављање накнадне спољне 
изолације дебљине до 15 cm уз сагласност тог суседа. 

Дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке 
могућности) ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде. 

Приликом енергетске санације постојећих зграда, еркери и други истурени делови као 
што су двоструке фасаде, стакленици, застакљене терасе и лође - стакленици, чија се 
грађевинска линија поклапа са регулационом линијом могу прелазити регулациону линију у 
складу са правилником и важећим прописима. 

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 
("Службени гласник РС", бр. 69/2012 ). 
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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: 

- постојеће зграде које се реконструишу или енергетски санирају, а које имају нето 
површину мању од 50 m²; 

- 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 намењене за одржавање верских обреда; 
- 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 зграде издаје се по извршеном енергетском прегледу зграде. 

Издаје се за целу зграду или за део зграде, 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, стан). Зграда или 
њена самостална употребна целина може имати само један енергетски пасош. 

1.9.      СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

За површину пијаце обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене. Изградња објеката у оквиру 
зона "А" и "Б" може се реализовати на основу услова из овог Плана. Осим за површину 
намењеној пијаци План се директно примењује на основу информације о локацији и локацијске 
дозволе.  

1.10.        БИЛАНС ПОВРШИНА 

Табела 1: Намена површина  

 Намена површина Површина (ha)  Учешће (%) 

 Површина плана 1,30 ha 100% 

Зона А 
становање средњих густина у 

градском подручју 
0,46 ha 35 

Зона Б пословно-стамбена зона 0,50 ha 38 

Зона В пијаца и трафостаница 0,21 ha 14 

 саобраћајне површине 0,17 ha  13 

 

2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Планом се утврђују општи услови грађења за укупнo подручје Плана тако да су они 
основ за издавање локациске дозволе.  

Правила грађења садрже услове којима се дефинише изградња свих објекта 
високоградње, нискоградње, услови за изградњу инфрастрктуре и уређење неизграђеног 
простора, у складу са специфичностима разматраног дела насеља и специфичностима 
концепције планских решења. 
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2.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА НОВОПЛАНИРАНЕ ОБЈЕКТЕ 

Правила грађења дата су по зонама на грађевинском земљишту у обухвату Плана. 
Дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле и основ су за издавање локацијске и 
грађевинске дозволе за грађевинско земљиште обухваћено Планом. 

 У случају изградње нових објекта, доградње и реконструкције објеката, поштују се 
урбанистички параметри дефинисани овим Планом.  

 За постојеће објекте, чији су параметри (индекс изграђености, висина, грађевинску 
линију итд) већи од утврђених вредности, могуће је задржати постојеће параметре са 
могућношћу санације и адаптације постојећег објекта. 

 Није дозвољена изградња нити било каква промена у простору, која би могла да 
наруши или угрози објекат или функцију суседне парцеле. Нису дозвољене намене које 
производе ниво буке, аерозагађења и отпадне материје које могу да угрозе друге намене у 
непосредном окружењу.  

Положај објекта према регулационој линији саобраћајница одређен је грађевинском 
линијом. Грађевинска линија се односи на планирану изградњу. Уколико планирана 
грађевинска линија прелази преко постојећег објекта то значи да се постојећи објекат не може 
доградити већ се може вршити санација и адаптација. 

Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију.  
За све намене изградња помоћних објеката је могућа само до максимално предвиђених 

урбанистичких параметара датих у правилима грађења с тим да максимална спратност буде П. 
Помоћни објекти се по правилу постављају на растојању од 0,5м од међе (најистуренија тачка 
објекта ка међи суседа), исти могу имати раван или кос кров максиманог нагиба кровних равни 
до 15% са обавезним одводњавањем воде са кровних равни у своју парцелу. Висина венца 
помоћног објекта не може прећи 3,0м од нулте коте терена (нулта кота представља пресек 
вертикалне осе објекта и тла на месту градње помоћног објекта) а максимална висина 5.0 м. 
Ове одреднице се примењују као опште правило уколико није другачије дато кроз појединачна 
правила градђења за поједине зоне градње. 

Кота приземља које је пословне намене може бити максимално 0.2м виша од коте 
приступног тротоара.    

Помоћни објекти на парцели изграђени ради решавања питања стационарног 
саобраћаја, станарских остава, техничких просторија неопходних за функционисање основног 
објекта и сл, не могу мењати намену у становање и пословање. 

Уколико, приликом спровођења Плана, недостају неки елементи и подаци, могу се 
превазићи применом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Сл гласник РС“ бр.50/11 од 8.7.2011.год.) за наведене намене Правилника од стране 
надлежне Управе. 

2.2.    УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

Подручје Плана је у саставу грађевинског реона и намењено је за изградњу објеката 
високоградње и нискоградње према планираној намени.  

Парцелација и препарцелација катастарских и грађевинских парцела у обухвату 
Плана, а ради формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити на основу 
пројеката парцелације и препарцелације и услова дефинисаних за образовање грађевинске 
парцеле, датих овим Планом.  

Грађевинска парцела намењена је за грађење и независно од намене мора својим 
физичким карактеристикама да одговори потребама, као и да има директан приступ на јавну 
површину - улицу, односно јавну саобраћајну површину.  

Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из 
овог Плана, а према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у погледу 
величине, облика, ширине и других услова који су прописани.  
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Образовање нове парцеле јавне намене вршиће се на основу пројекта препарцелације 
израђеног за потребе експропријације, у складу са условима из овог урбанистичког плана. Уз 
захтев за спровођење препарцелације подноси се пројекат парцелације потврђен од стране 
органа надлежног за послове урбанизма и решење којим је утврђен јавни интерес за 
експропријацију.  

Правила парцелације се заснивају на Правилнику о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 50/11). Парцелација треба да прати просторну 
концепцију Плана са рационалним и правилним обликом грађевинских парцела. На графичком 
прилогу "Саобраћајно решење и површине јавне намене" (карта бр.3), дати су елементи 
парцелације, односно препарцелације за јавно грађевинско земљиште. Парцелација површине 
остале намене треба да усклади концепцију просторног решења, логику ефикасног инвестирања 
и процес изградње и активност градње. За остало грађевинско земљиште утврђују се правила 
парцелације и то по утврђеним наменама. Величина парцеле намењена изградњи мора бити 
довољна за планирану намену са прописаним дозвољеним индексом изграђености и индексом 
заузетости парцеле. Услови за формирање грађевинске парцеле дати су посебно према зони 
којој припадају.  

За новопланирану изградњу у оквиру зоне "А"  неопходна је израда пројеката 
парцелације. 

Уколико постојећа катастарска парцела не испуњава услове дате Планом, обавезна је 
израда пројекта препарцелације у циљу укрупњавања и формирања грађевинске парцеле уз 
поштовање правила Плана. 

Дозвољено је спајање катастарских парцела у оквиру исте зоне.  

2.3.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

Саобраћајнице су дефинисане профилима, аналитичко-геодетским и нивелационим 
елементима. 

Садржај попречних профила саобраћајница задовољавају минималне услове који 
одговарају њиховом рангу. 

Радијуси хоризонталних кривина обезбеђују неометано кретање меродавног 
ватрогасног возила. 

Застори на коловозима и тротоарима су од савремених материјала-асфалт бетона. 
Оивичење је бетонским ивичњацима. 

За кретање хендикепираних лица обезбеђују се услови који су прописани 
Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл. Гласник РС“, бр.46/2013). 

2.4.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСРУКТУРНИХ МРЕЖА И ОБЈЕКТА 
2.4.1. Општи услови изградње инфраструктурних мрежа 

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, а 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.  

Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена због 
услова прикључења објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о праву 
службености пролаза. 
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2.4.2.  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: 

-  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 
0,5m, 

-  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. 

2.4.3.     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. 

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. 
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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. 

2.4.4.    Гасификација и топлификација 
- Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска 

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зградa 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 30 cm. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима 
минимално светло растојање износи 30 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1 m. 
Минимално растојање до нисконапонских и високонапонских електро каблова код паралелног 
вођења износи 60 cm. 

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 0,6 m до 1,0 m (у зависности од 
услова терена). Изузетно дубина укопаваја може бити и 0,5 m, 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 1,0 м 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 - 40 cm 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 20/1992) и другим важећим законима и прописима. 
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Зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4 бара) је 1m 
са обе стране.  

- Топловоди 
Топловод израдити од црних, челичних бешавних предизолованих цеви са сензорима 

за детекцију влаге. Изолација цеви у каналима или шахтама које нису у саставу предизолованих 
цеви и арматура (само у случају реконструкције, и то онда када није могуће извршити замену 
предизолованим цевима) врши се стакленом вуном или другим материјалом гарантованих 
физичких и хемиских особина, које се не мењају под утицајем температуре и влаге, а у складу 
са захтевима и важећим техничким прописима. 

При укрштању или паралелном вођењу са осталим инфраструктурним инсталацијама 
уважити захтеве власника инсталација. 

- Растојање топловода од енергетског кабла несме бити мања од 0.7м (35кV), 
односно 0.6 м за остале каблове, мерено од спољне ивице канала. У случајевима да се не могу 
постићи минимална растојања, примењују се додатне мере да утицај топловода на каблу не 
буде већи од 20оС. При укрштању топловод се води испод енергетског кабла 

- Најмање дозвољено растојање топловода од подземних ТТ каблова је 0.8м.  

- Растојање топловода од водовода и канализације мора бити минимум 1м, мерено од 
ивице цеви до ивице водовода. Приликом укрштања минимално растојање је 0.2 м. 

Топловод између шахти не сме да мења успон или пад, не сме да има превојне тачке, 
односно промене по висини. Промена правца по висини и измена успона и пада може бити 
само у шахтама. Запорни органи са предизолацијом за одваздушавање и одмуљивање се 
пројектују и изводе искључиво у шахтама, сходно важећим прописима. 

Топловод  се поставља у земљаном рову на постељици сепарисаног песка (важи за 
предизоловане цеви на новим трасама мреже). Цевовод се до одређеног  нивоа затрпава 
сепарисаним песком различите крупноће (мин 10+20cm) изнад горње површине. Попуна рова, 
тампонирање и израда горње површине терена-до нивоа  нивелете подлеже прописима 
грађевинског пројекта. Минимално одстојање цевовода од површине изграђеног терена је 60 
cm. 

Компензација топловода врши се компензационим лирама, самокомпензацијом или у 
изузетним случајевима  аксијалним компензаторима. При укрштању или паралелном вођењу 
топловодних цеви са осталим инфраструктурним мрежама и објектима потребно је уважити 
захтеве власника  инсталација. 

Заштитна зона за топловод износи 1м са обе стране, мерено од спољних ивица цеви. У 
овој зони је забрањена изградња објеката супраструктуре.  

2.4.5.    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. 
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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. 

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. 

2.4.6.      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. 

2.5.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
Концепција мреже зелених и слободних површина и начин одржавања 

У складу са општом концепцијом организације уређења и коришћења  простора у 
комплексу који се Планом разрађује, функције зеленила третиране су према следећим 
условима: 

 -  очување постојеће квалитетне вегетације на подручју Плана; 

 -  могућност повећања површина под зеленилом у односу на постојеће стање; 

 -  повећање квалитета зелених површина избором адекватних врста зеленила; 

 -  обезбеђење повољних санитарно-хигијенских услова простора у зони "В" и 
повећање заштитне функције зеленила према ободним саобраћајницама; 

 -  обезбеђење погодних услова за формирање и одржавање вегетације према улицама 
по ободу плана. 

 Врсте зелених и слободних површина 

 У складу са Законом о подизању и одржавању зелених површина са биолошком 
основом по значају на подручју Плана, формирају се: 

 -  јавне зелене површине: зеленило у зони саобраћаја - аутомобилски,  пешачки и 
мирујући саобраћај и улични дрвореди,  
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                -  партерно зеленило-травњак на простору  у оквиру зона "А", "Б" и "В".  Концепција 
озелењавања унутар блока условљена је карактером и наменом простора. Слободне површине 
се озелењавају и хортикултурно уређују уз оплемењавање урбаним мобилијаром по потреби. 
Пожељно је спајање и повезивање унутрашњих дровишта у зонама "А" и "Б". 

 Регулациони услови за поједине врсте зелених и слободних површина 

 На поменутим површинама претежно се користи аутохтона вегетација, и то углавном 
висока вегетација-саднице, које треба реконструисати-задржати или уклонити где је то 
неопходно  и попунити одговарајућим врстама и продужити-планирати новим. 

 Од лишћарских врста заступљене су: Acer sp., Fraxinus sp., Celtis australis, Betula sp., 
Tilia sp. и Cercиs sиlиquastrum, а од жбунастих врста у планираним жардињерама заступљени 
су: Berberis thunbergi и Junиperus horиzontalиs. 

  Избор и количина садног материјала дефинисаће се кроз израду пројекта уређења 
слободних простора који се даје према условима из овог Плана детаљне регулације.   

2.6.     ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОКВИРУ ЗОНЕ А  
(Становање средњих густина у градском подручју) 

2.6.1. Намена и начин коришћења парцеле  

Доминантна намена у зони становања средњих густина у градском подручју је 
стамбена и стамбено-пословна.  

Допунске намене су комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне 
услуге, угоститељство, здравство, школство, дечије установе, култура и социјалне установе. 
Делатности не смеју да угрожавају околне намене и животну средину.  

Забрањена је изградња производних објекта и складишта. 

Могућа је санација и адаптација пословног објекта у постојећем габариту у 
североисточном делу КП 6383. Надогарадња овог објекта или изградња новог објекта је могућа 
само уз поштовање параметра за планиране објекте. 

2.6.2. Услови за формирање грађевинске парцеле  

Грађевинска парцела за вишепородично становање мора да има минималну површину 
од 600m2, најмања ширина парцеле за слободностојеће објекте је 20m. 

2.6.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу  
на границе грађевинске парцеле 

Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију и не могу прелазити 
грађевинску линију у приземљу, док на на делу објекта вишем од 4,0м не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,60м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на 
грађевинску, односно регулациону линију. Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и 
регулациону линију. Положај објекта дефинисан је грађевинским линијама.  

Објекат се поставља на предњу грађевинску линију према саобраћајници. Грађевинске 
линије су приказане у прилогу "Урбанистичка регулација" (прилог бр. 4). 

2.6.4. Највећи дозвољени индекси заузетости и индекси изграђености 

-  Индекс заузетости парцеле не може бити већи од 60%; 
-  Индекс изграђености не може бити већи од 3,2. 

2.6.5. Највећи дозвољена спратност, висина објекта и минимална спратност 

Највећа дозвољена спратност објекта износи максимално П+4. Максимална висина 
објекта је 20m. Могућа изградња подземних етажа. За постојеће објекте који имају већу 
спратност таква се и задржава. Минимална дозвољена спратност износи П+2. 
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2.6.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објекта 

Међусобна удаљеност нових слободностојећих објеката и околних објекта (околним 
објектима се не сматрају помоћни објекти и слични) износи најмање половину висине вишљег 
објекта, односно четвртину висине вишљег објекта уколико објекти на наспрамним странама не 
садрже отворе за осветљење стамбених просторија (осим отвора за помоћне просторије).  

2.6.7. Услови за изградњу других објекта на истој грађевинкој парцели 

На истој грађевинској парцели се не могу градити други објекти. Могу се градити 
гараже као помоћни објекти. 

2.6.8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, 
саобраћај унутар грађевинске парцеле треба да буде добро организован, са функционалним 
приступом простору за паркирање. Приступ новоформираним грађевинским парцелама 
обезбедити са Улице Ћеле Кула или из новопројектоване слепе улице са окретницом. Није 
дозвољен колски приступ објектима са Булевара Немањића. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за 
сваки стан 1 паркинг место и једно паркинг место на 70m2 корисне површине изграђеног 
пословног простора. Препоручује се изградња подземних гаража за паркирање возила. Могуће 
је удруживање више корисника парцела ради градње заједничког главног улаза, резервног 
излаза и главне подземне комуникације са које би се улазило у подземне гараже испод 
појединачних објеката (парцела), уз услов израде урбанистичког пројекта.  

2.6.9. Услови заштите суседних објекта 

У току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и 
еколошким условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при 
ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и 
др). 
2.6.10. Ограђивање грађевинских парцела 

Парцеле за изградњу вишепородичних објеката није дозвољено ограђивати оградом 
као ни већ изграђене парцеле на којима се налазе објекти ове намене. 

2.6.11. Партерно уређење парцеле 

Треба водити рачуна о условима наведеним у општим условима за новопланиране 
објекте о формирању зеленила и пешачких стаза дуж саобраћајница.  

За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске 
парцеле. 

Уклањањем помоћних и објеката лошег бонитета из дворишта, створити могућност да 
се на слободном делу парцеле реафирмишу уређене зелене површине. Унутар блока планирати 
поплочане и озелењене површине са просторима који би били формирани од више парцела 
(дворишта) како би простор функционисао као јединствена целина. 

Уколико је испод дела слободне површине планирана подземна гаража, кров гараже 
уређивати по принципу кровних вртова. 

2.6.12. Остало 

До привођења простора планираној намени према Плану , на постојећим објектима 
могуће је вршити адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање и текуће одржавање. 
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2.6.13. Показатељи капацитета изградње 

Табела 2:  Показатељи капацитета изградње у целини становања 
     средњих густина у  градском подручју 

Степен заузетости (макс.) до 60%  

Степен изграђености (макс.) до 3,2 

Спратност објеката (макс.)  до П+4 

Висина објеката (макс.)  до 20m 

2.7.        ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОКВИРУ ЗОНЕ Б (Пословно стамбена зона) 

2.7.1. Намена и начин коришћења парцеле  

Доминантна намена у пословно стамбеној зони је пословање и становање са 
обавезаним  пословним простором у приземљу. 

Допунска намена су комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне 
услуге, угоститељство, сервисне услуге, школство, дечије установе, култура и социјалне 
установе. Делатности не смеју да угрожавају околне намене и животну средину.  

Забрањена је изградња индустриских објекта и складишта. 

2.7.2. Услови за формирање грађевинске парцеле  

За грађевинске парцеле површине од 450-600м2 и веће од 600м2 најмања ширина 
парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м.   

2.7.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на  
границе грађевинске парцеле 

Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију и не могу прелазити 
грађевинску линију у приземљу, док на на делу објекта вишем од 4,0м не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,60м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на 
грађевинску, односно регулациону линију. Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и 
регулациону линију.  

Удаљеност нових објекта у прекинутом низу од границе парцела не може бити мања 
од 2.5м уколико објекти на наспрамним странама не садрже отворе за осветљење стамбених 
просторија (осим отвора за помоћне просторије).  

У оквиру ове зоне планира се блоковска градња (градња у прекинутом и непрекинутом 
низу према графичком прилогу "Урбанистичка регулација" (прилог бр. 4). Како је предвиђена 
могућност изградње објеката у непрекинутом низу, није потребна сагласност суседа за 
изградњу на међи.    

Објекат се поставља на предњу грађевинску линију према саобраћајници. Грађевинске 
линије су приказане у прилогу "Урбанистичка регулација" (прилог бр. 4). 

2.7.4. Највећи дозвољени индекси заузетости и индекси изграђености 

Индекс заузетости следи из површине парцеле и то: 

-  за парцеле веће од 600м2 индекс заузетости до 70%; 
-  за парцеле до 600м2 индекс заузетости до 60%; 
 

Индекс изграђености следи из површине парцеле и то: 

-  за парцеле веће од 600м2 индекс изграђености до 4,2; 
-  за парцеле од 450-600м2 индекс изграђености до 3,2; 
-  за парцеле до 450 индекс изграђености до 2,4; 
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2.7.5. Највећи дозвољена спратност, висина објекта и минимална спратност 

Највећа дозвољена висина и спратност објекта зависи од површине грађевинске 
парцеле:  

- за парцеле веће од 600м2 макс. спратност до П+6 до 27м; 
- за парцеле од 450-600м2 макс. спратност до П+3 до 16м; 
- за парцеле до 450 макс. спратност до П+2+Пк до 14м; 

Минимална дозвољена спратност износи П+2. Могућа изградња подземних етажа.   

2.7.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објекта 

Међусобна удаљеност нових објекта у прекинутом низу (објектима се не сматрају 
помоћни објекти, и слични) износи најмаље половину висине вишег објекта, односно четвртину 
висине вишег објекта уколико објекти на наспрамним странама не садрже отворе за осветљење 
стамбених просторија (осим отвора за помоћне просторије), осим за објекте у непрекинутом 
низу. Међусобна удаљеност објекта у прекинутом низу не може бити мања од 5,0м без обзира 
на висину и спратност објекта (осим за објекте у непрекинутом низу). Ова одредница се не 
односи на удаљеност од помоћних и сличних објеката. 

Код изградње објеката у непрекинутом односно прекинутом низу обавеза је 
предвидети пасаж ради уласка у задњи део дворишта, а ширина истог не може бити мања од 
4,0м.  Услов за висину пасажа је висина која омогућава пролаз противпожарног возила. 

Положај објеката је одређен грађевинским линијама приказаним у прилогу 
"Урбанистичка регулација" (прилог бр. 4). 

2.7.7. Услови за изградњу других објекта на истој грађевинкој парцели 

На истој грађевинској парцели се не могу градити други објекти. Могу се градити 
гараже као помоћни објекти. 

2.7.8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, 
саобраћај унутар грађевинске парцеле треба да буде добро организован, са функционалним 
приступом простору за паркирање. Колски приступ објектима се обезбеђује преко Улице Ћеле 
Кула, Улице др Миленка Хаџића из новопројектоване слепе улице са окретницом, док је 
забрањен приступ са Булевара Немањића. 

Код изградње објеката у непрекинутом односно прекинутом низу обавеза је 
предвидети пасаж ради уласка у задњи део дворишта , а ширина истог не може бити мања од 
4,0м за вишепородичене објекте. Услов за висину пасажа је висина која омогућава пролаз 
противпожарног возила. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за 
сваки стан 1 паркинг место. За део пословања а у зависности од пратеће пословне намене број 
паркинг места се одређује у складу са чланом 36.Правилника оопштим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ БР.50/11). Препоручује се 
изградња подземних гаража за паркирање возила. Могуће је удруживање више корисника 
парцела ради градње заједничког главног улаза, резервног излаза и главне подземне 
комуникације са које би се улазило у подземне гараже испод појединачних објеката (парцела), 
уз услов израде урбанистичког пројекта. 

2.7.9. Услови заштите суседних објекта 

У току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и 
еколошким условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при 
ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и 
др). 
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2.7.10. Ограђивање грађевинских парцела 

Парцеле за изградњу пословно-стамбених објеката није дозвољено ограђивати 
оградом као ни већ изграђене парцеле на којима се налазе објекти ове намене. Препорука је 
формирање и организовање заједничких површина. 

2.7.11. Партерно уређење парцеле 

Треба водити рачуна о условима наведеним у општим условима за новопланиране 
објекте о формирању зеленила и пешачких стаза дуж саобраћајница.  

За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске 
парцеле 

Уклањањем помоћних и објеката лошег бонитета из дворишта, створити могућност да 
се на слободном делу парцеле реафирмишу уређене зелене површине. Унутар блока планирати 
поплочане и озелењене површине са просторима који би били формирани од више парцела 
(дворишта) како би простор функционисао као јединствена целина. 

Уколико је испод дела слободне површине планирана подземна гаража, кров гараже 
уређивати по принципу кровних вртова. 

2.7.12. Остало 

До привођења простора планираној намени према плану , на постојећим објектима 
могуће је вршити адаптацију, санацију и инвестиционо одржавање. 

2.7.13.    Показатељи капацитета изградње 

   Табела 3: Показатељи капацитета изградње у целини пословно-стамбене зоне 

Степен заузетости (макс.) 
-  за парцеле веће од 600м2 до 70%; 
- за 450-600м2 

до 60% 

Степен изграђености (макс.) 
-  за парцеле веће од 600м2 индекс изграђености до 4,2; 
-  за парцеле од 450-600м2 индекс изграђености до 3,2; 
-  за парцеле до 450 индекс изграђености до 2,4; 

Спратност објеката (макс.) 
-  за парцеле веће од 600м2 макс. спратност до П+6; 
-  за парцеле од 450-600м2 макс. спратност до П+3; 
-  за парцеле до 450 макс. спратност до П+2+Пк; 

Висина објеката (макс.) 
-  за макс. спратност до П+6 до 27м; 
-  за макс. спратност до П+3 до 16м; 
- за макс. спратност до П+2+Пк до 14м; 

2.8.        ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОКВИРУ ЗОНЕ В (Пијаца) 
2.8.1. Намена и начин коришћења парцеле  

Доминантна намена је пијаца. 

Допунске намене су комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне 
услуге, угоститељство. Делатности не смеју да угрожавају околне намене и животну средину.  

Забрањена је изградња објекта становања и производних делатности. 

 

2.8.2. Услови за формирање грађевинске парцеле  

Грађевинска парцела пијаце обухвата катастарке парцеле предвиђене за ову намену 
према графичком прилогу "Планирана намена површина и подела на зоне" (прилог бр. 2). 
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2.8.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе  
 грађевинске парцеле 

Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију и не могу прелазити 
грађевинску линију у приземљу, док на на делу објекта вишем од 4,0м не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,60м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на 
грађевинску, односно регулациону линију. Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и 
регулациону линију.  

Минимално удаљење објекта до граница парцеле износи минимум 3,50 а до задње 
границе парцеле 4,00м.  

Ако се планира пијаца затвореног типа објекат се поставља на предњу грађевинску 
линију према саобраћајници. Грађевинске линије су приказане у прилогу "Урбанистичка 
регулација" (прилог бр. 4). 

2.8.4. Највећи дозвољени индекси заузетости и индекси изграђености 

-  Индекс заузетости парцеле не може бити већи од 70%; 
- Индекс изграђености не може бити већи од 2,1. 

2.8.5. Највећи дозвољена спратност и висина објекта 

 Највећа дозвољена спратност објекта износи максимално П+1. Могућа изградња 
подземних етажа. Максимална висина објекта је 12m.  

2.8.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објекта 

Међусобна удаљеност два објекта износи најмање половину висине вишег објекта. 
Удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,00m. 

2.8.7. Услови за изградњу других објекта на истој грађевинкој парцели 

На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни 
објекти. 

2.8.8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, 
саобраћај унутар грађевинске парцеле треба да буде добро организован, са функционалним 
приступом простору за паркирање. Приступ овој грађевинској парцели предвидети са Улице др 
Миленка Хаџића. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - једно 
паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора. Обавезна је изградња подземних 
гаража за паркирање возила. У циљу постизања што веће економичности и максималног 
искоришћења простора могуће је повезивање подземних гаража на суседним грађевинским 
парцелама ради градње заједничког улаза, односно излаза, рампи, уз услов израде урбанстичког 
пројекта.  

2.8.9. Услови заштите суседних објекта 

У току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и 
еколошким условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при 
ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и 
др). 

2.8.10. Ограђивање грађевинских парцела 

Обавезно је ограђивање парцеле транспарентном оградом до висине од 2,10m. 

2.8.11. Партерно уређење парцеле 

 Треба водити рачуна о условима наведеним у општим условима за новопланиране 
објекте о формирању зеленила и пешачких стаза дуж саобраћајница.  
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2.8.12. Показатељи капацитета изградње 

    Табела 4: Показатељи капацитета изградње у целини пијаце 

Степен заузетости (макс.) до 70% 

Спратност објеката (макс.)  до П+1 

Висина објеката (макс.)  до 12m 

III  ГРАФИЧКИ  ДЕО  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 Графички део Плана детаљне регулације састоји се из графичког приказа постојећег 
стања и  графичког приказа планираног стања. 

3.1.  ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  

Карта 1 :  Постојећа функционална организација    .............................................. Р 1:1000 

Карта 2 :  Планирана намена површина и подела на зоне    ................................. Р 1:1000 

Карта 3 :  Саобраћајно решење и површине јавне намене  ................................... Р 1:1000 

Карта 4 :  Урбанистичка регулација  ....................................................................... Р 1:1000 

Карта 5.1: Мреже и објекти инфраструктуре: 
(водоснабдевање и каналисање)  ...........................................................  Р 1:1000 

Карта 5.2: Мреже и објекти инфраструктуре:   
(електроенергетика, тт, топлификација и гасификација)   ................... Р 1:1000 

Карта 6 :  Даља урбанистичка разрада:  .................................................................. Р 1:1000  

IV  ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО 

Документациони део Плана садржи: 

1. Одлуку за израду Плана детаљне регулације;  

2. Услове и документацију надлежних институција и завода: 

- од Министарства унутрашњих послова Републике Србије - сектор за ванредне 
ситуације - Управа за ванредне ситуације у Нишу, 07/10 бр. 217-1061/13 од 
31.12.2013. године; 

- ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије " ГРАДСКА ТОПЛАНА", 
бр. II-411/1 од 10.01.2014. године; 

- Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" А.Д. Београд – Регија Ниш , 
Извршна јединица Ниш – Служба за планирање и развој Ниш, бр. 7131-2280/4-
2014 СЈ од 16.01.2014. године; 

- Теленор д.о.о, бр. 1233/10/14 од 10.01.2014. године; 
- ЈКП за водовод и канализацију "Naissus", бр. 23669/2 од 22.01.2014. године; 
- П.Д. за дистрибуцију електричне енергије " ЈУГОИСТОК" , бр. 72281/2 од 

10.01.2014. године; 
- Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса 

а.д. " ЈУГОРОСГАЗ" , бр. 37 од 17.01.2014. године; 
- Министарство одбране Републике Србије, сектор за материјалне ресурсе, 

Управа за инфраструктуру, бр. 4056-2 од 09.01.2014. године; 
- Министарство одбране Републике Србије, регионални центар министарства 

одбране Ниш, бр. 1426-2/2013 од 15.01.2014. године; 
- Завод за заштиту природе Србије, Република Србија, бр. 03 бр. 020-487/2 од 

22.01.2014. године; 
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- Министарство грађевинарства и урбанизма Републике Србије, бр. 350-01-
01301/2013-05 од 27.01.2014. године; 

- Јавно предузеће " ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" , III-18-04-298/1 од 24.02.2014. 
год.; 

3.  Концепт Плана; 

4.  Извештаје Комисије за Планове/стручна контрола концепта Плана/стручна 
контрола нацрта Плана; 

5. Новински оглас - излагање нацрта Плана на јавни увид; 

6. Став обрађивача; 

7. Извештај Комисије за Планове (сумирање јавног увида); 

8. Новински оглас - излагање коригованог нацрта Плана на поновљени јавни увид; 

9. Став обрађивача (поновљени јавни увид); 

10. Извештај Комисије за Планове (сумирање поновљеног јавног увида); 

11. Критеријуме за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације блока на Трошарини у Нишу; 

12. Претходно мишљење градске Општине Медијана; 

13. Образложење Плана.  
 
 

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План је израђен у аналогном и дигиталном облику за: Управу за планирање и 
изградњу, Архив града Ниша, Дирекцију за изградњу града Ниша, Министарство 
грађевинарства и урбанизма, Републички геодетски завод и Завод за урбанизам Ниш. 

План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Ниша", а објављује се и у електронском облику и доступан је путем 
интернета. 

 

 
Број: _____________ 
Ниш, ________  2015. године 

 
 
 

                                                                                               СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

          

 Председник, 

       Проф. др Миле Илић 
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