
На основу члана 35 став 7 и члана 46 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС и 24/11) и члана 29 став 1 тачка 5 Статута општине Пирот
(„Сл. лист града Ниша“, бр.11/08), Плана детаљне регулације „Tigar Tyres“  („Сл. лист града Ниша“,
бр.2/13)  и  Одлуке  („Сл.  лист  града  Ниша“,  бр.105/13)   Скупштина  општине  Пирот,  на  седници
одржаној дана 07.03.2014. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„TIGAR TYRES“

Члан 1.
Приступа се изради измене и допуне Плана детаљне регулације  „Tigar Tyres“ у Пироту (у

даљем тексту: План).

Члан 2.
Измене и допуне Плана врше се у границама  Плана детаљне регулације  „Tigar Tyres“  који

обухвата површину 38.6886 м² и у целости се налази у КО Пирот-град.

Члан 3.
Измене и допуне Плана детаљне регулације „Tigar Tyres“ односиће се на:

– енергетику,  планирањем одговарајуће трафо станице 110/35КВ,
– кориговање положаја  и величине планираног магацина секундарних сировина,
– одговарајућу корекцију саобраћајница,
– измену правила грађења.

Члан 4.
За обрађивача измена и допуна Плана одређује се ЈП „Дирекција за изградњу општине Пирот“

на основу тројног уговора закљученог између Општине Пирот, ЈП „Дирекција за изградњу општине
Пирот“ и „Tigar Tyres“ д.о.о. Пирот  бр.01-119/11-2012 од 24.10.2012.год.

Члан 5.
Обрађивач плана је дужан да предлог измена и допуна Плана изради у року до 30 дана од дана

ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду измена и допуна Плана обезбеђује „Tigar Tyres“ д.о.о. Пирот.

Члан 7.
Измене и допуне Плана подлежу стручној контроли од стране Комисије за планове Општине

Пирот (у даљем тексту Комисија).
Након стручне контроле оглашава се јавни увид измена и допуна Плана у дневном и локалном

листу. Текст огласа се истиче на огласној табли зграде Општинске управе Пирот и на огласној табли
ЈП „Дирекција за изградњу општине Пирот“.

Члан 8.
О  јавном  увиду  се  стара  Одељење  за  урбанизам,  стамбено-комуналну  делатност,

грађевинарство и инспекцијске послове општине Пирот.
Извештај о јавном увиду који је саставни део образложења  измена и допуна Плана сачиниће

Комисија најкасније 30 дана по завршетку јавне седнице.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“.
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