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•ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Могуће је формирати грађевинску парцелу и у случајевима када су планом предвиђене две компатибилне намене. 

Код парцела које су обухваћене двема компатибилним наменама дозвољава се парцелација, препарцелација и 

изградња објекта уз претходну разраду урбанистичким пројектом са предлогом парцелације. У таквим случајевима се 

примењује правило да уколико је на грађевинској парцели  преовлађујућа намена ( 50% и више) са дозвољеним 

вишим вредностима урбанистичких пареметара исти се за грађевинску парцелу умањују за 15%, а уколико је 

преовлађујућа намена ( 50% и више) са нижим вредностима урбанистичких параметара исти се увећавају за 15% 

 

 

За потребе изградње, реконструкције и доградње (надзиђивања) постојећих објеката који су на угловима блокова, 

због немогућности безбедног уласка и изласка возила у зони раскрснице (што се се  доказује условима управљача 

јавног пута), нису обавезујући услови у погледу паркирања на парцели при чему се прописује услов да се паркинг или 

гаражно место, уз доказ о власништву или дугорочном закупу (мин. 10 година), обезбеди на удаљености од највише 

250m (5 минута хода при брзини кретања пешака од 3km/h) од локације за коју се тражи грађевинска дозвола. 

 

 

 

За парцеле мање од 450 m², због потпуне изграђености суседних парцела (потпуна изграђеност подразумева 

изграђеност до 25% мању у односу на параметре дате овим  Планом генералне регулације), немају могућност 

укрупњавања важи индекс изграђености  до 3,0 и индекс заузетости до 70%. 

 

Прве измене  и допуне Плана генералне регулације подручја градске 

општине Медијана  



 

 

 

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ 

Пројектом парцелације могуће 

је обезбедити приступ грађевинским 

парцелама јавној саобраћајној 

површини преко интерних прилаза са 

дефинисаним процентуалним уделом 

власништва у оквиру прилаза. 

 

 

 

 

Код парцела чија је површина 

мања од минималних површина 

парцела дефинисаних правилима 

грађења и чије проширење из 

имовинско правних разлога или већ 

изграђене физичке структуре није 

могућа, дозвољава се изградња 

објеката по најповољнијим условима 

грађења уколико је парцела мања до 

5% од минималне површине 

дозвољене намене у  правилима 

грађења 

 

 

 

 

За парцеле које су мање од 

прописаних до 10%, (или са ширином 

парцеле мањом од прописане до 

10%), дозвољена је изградња према 

условима грађења за одређену 

намену умањеним за 5%. 

 

 

  

Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја градске општине 

Медијана  



Правила грађења за објекте непокретних културних добара и објеката који уживају претходну заштиту 

Правила грађења која се односе на непокретна културна добра и објекте који уживају претходну заштиту: 

•индекс заузетости парцеле се задржава уколико је већи од планом дефинисаног параметра а даје се могућност, у 

циљу постизања квалитетнијег функционалног решења објекта, да се постојећи индекс заузетости повећа до 5%; 

•индекс изграђености остаје да важи према Планом предвиђеној намени у Плану, као и висинска регулатива објекта; 

•не важе правила у делу паркирања и обавезног броја паркинг места на парцели према одређеној намени у Плану; 

•приликом израде Урбанистичког пројекта, обавезни су услови Завода за заштиту споменика културе Ниш; 

•грађевинска линија на парцелама са објекима под заштитом, у случају да је Планом другачије дефинисана, 

задржава се на линији изградње објекта под заштитом; 

•није обавезујући проценат зелених површина на парцели; 

•није обавезујућа одредница изградње пословног простора у приземљу. 

За објекте за које важе ова правила обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 



ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ГРАДСКУ И ПОСЛОВНУ ЗОНУ  
  

Поред законом прописане садржине урбанистичког пројекта у правилима грађења за централну градску и пословну зону 

примењује се анализа локације у случајевима када простор предметне локације није могуће рационално изградити према 

појединачним правилима грађења дефинисаних за сваку појединачну намену. Анализа локације ради се у случајевима када 

постоје ограничења локације (немогућност укрупњавања парцела) због имовинско правних питања или већ лимитиране 

изграђене физичке структуре у непосредном окружењу локације (изграђеност у окружењу до ¼ мање од норматива 

прописаних планом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У посебним случајевима у централном 

градском језгру, где је површина преостале 

парцеле мања од предвиђених минималних 

површина парцела као и најмањих  ширина 

парцела дефинисаних правилима грађења за 

сваку појединачну намену и да при том не 

постоји могућност проширења исте због 

потпуне изграђености суседних парцела, 

могуће је формирати грађевинску парцелу и 

надоградити објекат или потпуно изградити 

нов објекат. При том апсолутна висина мора 

бити усклађена са висином венца већ 

изграђених суседних објеката и истовремено 

усклађена са максималном висином објекта 

предвиђеном Планом генералне регулације за 

то подручје. У коначној изграђености се 

формира континуална линија венца објеката у 

низу. 



Низ објекта на Тгру Краља Милана, у улици 

Балканској и Давидовој и у пешачкој зони дуж 

Улице Обреновићеве не важе правила у делу 

паркирања и обавезног броја паркинг места.  

За потребе реконструкције и доградње  у смислу 

надзиђивања постојећих објекта на Тргу краља Милана (до 

Давидове улице) и у Улици Обреновићевој задржава се 

постојећи проценат заузетости парцеле уколико је он већи 

од дозвољеног датог у појединачним правилима грађења 

за претежну намену из овог Плана. Уколико је због 

архитектонског склопа и рационалности градње потребно, 

могуће је повећати постојећи индекс изграђености парцеле 

до 5%. 

Урбанистички параметри за планом предвиђену намену, код објеката на парцелама на угловима блокова дефинисаним у изградњи у непрекинутом 

низу, се могу кориговати до нивоа који одређује висинска регулатива – висина венца нижег изграђеног објеката на суседној парцели.  







  

 



  


