РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
Број: 353-39/2018-06
Ниш, 12.03.2018.година
Град Ниш –Градска управа Града Ниша, Секретаријат за планирање и изградњу,
поступајући по захтеву Града Ниша, за потврђивање урбанистичког пројекта, у складу са чланом
63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011,
121/2012, 132/2014 и 145/2014) и чланом 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 64/2015), дана
12.03.2018. године, издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

О потврђивању Урбанистичког пројекта за уређење Трга краља Милана у Нишу,
наручилац Град Ниш.
Секретаријат за планирање и изградњу организовао је јавну презентацију урбанистичког
пројекта у периоду од 17.01.2018. године до 23.01.2018.године. У току трајања јавне презентације
наведеног УП-а достављено је 12 (дванаест) примедби и сугестија заинтересованих лица и 2 (две)
примедбе по истеку исте.
По истеку рока за јавну презентацију, Секретаријат за планирање и изградњу доставио је
Комисији за планове Града Ниша предметни урбанистички пројекат дописом бр. 353-39/2018-06 од
29.01.2018. годинe.
Комисија за планове Града Ниша, на седницама одржаним дана 01.02.2018.године и
08.02.2018.године, након извршене стручне контроле сачинила је писани Извештај бр. 353-39/201806 од 09.02.2018.године са предлогом о прихватању урбанистичког пројекта.
-

-

Комисија је утврдила да је потребно:
Усагласити детаље техничке природе у оквиру графичког и текстуалног дела
урбанистичког пројекта.
Допунити урбанистички пројекат и информацијом о локацији из Плана генералне
регулације подручја ГО Црвени крст – прва фаза и усагласити плански основ и дата
решења.
Пре потврђивања урбанистичког пројекта од стране надлежног органа управе потребно је
прибавити сагласност на предметни урбанистички пројекат од стране Завода за заштиту
споменика културе Ниш.

Комисија је разматрала усаглашеност УП-а са важећим планом Прве измене и допуне ПГР
подручја ГО Медијана („Сл.лист Града Ниша“, бр.105/2015), законом и подзаконским актима.
У складу са Извештајем Комисије за планове Града Ниша бр.353-39/2018-06 од
09.02.2018.године са предлогом о прихватању урбанистичког пројекта, Секретаријат за планирање
и изградњу потврђује да Урбанистичког пројекта за уређење Трга краља Милана у Нишу, није у

супротности са важећим планским документом, Законом о планирању и изградњи и подзаконским
актима донетим на основу овог закона.
Према одредбама члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.
72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и члана 83. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник
РС'', бр. 64/2015) на ово обавештење може се поднети приговор Градском већу Града Ниша у року
од 3 (три) дана од дана пријема обавештења.
Приговор се подноси преко овог Секретаријата.

Доставити:
- Подносиоцу захтева
- Приговарачима
- Архиви

Обрадила:
Јелена Матић, дипл.инж.арх.
Шеф одсека:
Првослав Петровић
СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА
Игор Игић, дипл.инж.грађ.

