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На основу члана 35. став 7. и 

члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'' број 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), 
члана 39. став 1. тачка 6. Статута града 
Зајечара (''Службени лист града Зајечар'', 
број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 
36/17 и 19/18), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 17. децембра 2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА 
ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE 

БАЊСКО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА 
„НИКОЛИЧЕВО“ 

 
Члан 1. 

 

Приступа се изради Плана детаљ-
не регулације бањско-туристичког компле-
кса „Николичево“ (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 

Прелиминарном границом Плана 
обухватају се катастарске парцеле 5630, 
5631, 5632, 5633, 5634, 5635/1, 5635/2, 
5635/3, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 
5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 
5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 
5615/1, 5625, 5616, 5615/2, 5621, 5624/1, 
5624/2, 5622, 5626, 5627, 5628, 5629, 5623, 
6924, 5656, 5657, 5658/1, 5658/2, 5659, 
5660, 5706, 5705, 5707/3, 5707/4, 5707/5, 
5707/6, 5666, 5665, 5667, 5669, 5670, 5671, 
5672, 5673, 5674, 5677, 5680, 5596, 5595, 
5605, 5606, 5609, 5610, 5611 и 5612 КО 
Николичево. Предложена површина 
обухвата Плана је око 13ha.  

Графичким прилогом је дата пре-
лиминарна граница подручја Плана који је 
саставни део ове Одлуке. Коначна грани-
ца Плана утврдиће се Нацртом Плана. 

 
Члан 3. 

 
Плански основ за израду Плана 

представља Просторни план територије 
града Зајечара (''Сл. лист града Зајечара'', 
бр.15/12), којим је предметно подручје 
планирано са наменом „Бањско-
туристички комплекс“. 

Члан 4. 
 

Претежне намене подручја које је 
обухваћено предложеном границом 
Плана су назначене на Шематском 
приказу изграђености насеља Николичево, 
који је саставни део Просторног плана 
територије Града Зајечара као остале 
намене: бањско-туристички комплекс, 
спорт и рекреација и површине и објекти 
јавне намене. У оквиру подручја назначен 
је и термоминерални извор. 

Концептуални оквир планирања 
садржан је у Просторном плану терито-
рије града Зајечара којим је предметно 
подручје планирано са наменом релакса-
циони комплекс са аква парком, спа 
садржајима, спортско рекреационим 
садржајима и услужним делатностима.  

 
Члан 5. 

 
Циљ израде Плана је: 
 

• плански развој туризма усклађен са 

очувањем животне средине и 

унапређењем природних вредности - 

одрживи развој, 

• препознавање туристичке понуде овог 

бањског насеља, 

• заштита и рационално коришћење 

термоминералних извора, 

• иницирање и стимулисање развоја 

активности комплементарних туризму, 

• подизање нивоа угоститељских услуга, 

• повећање нивоа саобраћајне и  

комуналне инфраструктуре, која је од 

примарног значаја за даље 

функционисање бањско-туристичког 

комплекса и формирање њеног 

дефинитивног просторног карактера, 

• дефинисање правила уређења и 

правила грађења, 

• одређивање површина јавне намене, 

• стварање услова за обезбеђење сме-

штајних капацитета високе категорије, 

спортско-рекреативних садржаја и 

других пратећих комерцијалних 

садржаја, 

• заштита природне и културне баштине, 

• унапређење животне средине. 
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Члан 6. 

 

Садржина Плана биће усклађена 
са важећим планским документима, и 
законским прописима.  

План ће садржати текстуални и 
графички део, у складу са чл. 27-32. 
Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 25. и 26. 
Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Сл.гласник 
РС'', бр.64/15). 

 
Члан 7. 

 

Израда Плана уступиће ће се 
привредном друштву, односно другом 
правном лицу које испуњава законске 
услове за израду планских докумената, а 
које ће се одредити накнадно, у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

Рок за израду планског документа 
је 180 дана од дана доставе подлога 
потребних за израду плана обрађивачу. 
Овај рок не садржи и време потребно за 
процедуралне и административне радње 
и поступке. 

 
Члан 8. 

 

Средства за израду плана, прибав-
љање подлога, подношење захтева за 
издавање услова и мишљења, као и друге 
трошкове од интереса за израду плана 
обезбеђују се из донације Канцеларије 
Уједињених Нација за пројектне услуге 
UNOPS и буџета Града Зајечара. 

Начин финансирања и динамика 
израде појединих фаза се уређује угово-
ром између Града Зајечара и обрађивача 
Плана.  

 
Члан 9. 

 

Саставни део ове Одлуке је Одлу-
ка о приступању изради Стратешке проце-
не утицаја на животну средину Плана 
IV/03 број 350–38/2018 од 15.11.2018. 
године, коју је донело Одељење за урба-
низам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове Градске управе Града Зајечара. 

 

Члан 10. 
 

Након стручне контроле извршиће 
се излагање Нацрта Плана на јавни увид 
у просторијама Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене посло-
ве. 

Подаци о начину излагања Нацрта 
Плана на јавни увид и трајању јавног 
увида огласиће се у дневном и локалном 
листу и на огласној табли Градске управе 
Града Зајечара. 

 
Члан 11. 

 

Саставни део ове Одлуке је 
Записник Комисије за планове града 
Зајечара IV/03 број 06-167/2018 од 
20.11.2018. године. 

 
Члан 12. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
Члан 13. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о приступању 
изради Плана детаљне регулације бањ-
ско-туристичког комплекса „Николичево“ I 
број 350–11/2018 од 03.04.2018. године 
(„Сл. лист града Зајечара'', бр. 20/18). 

 
I број 350 – 45/2018 
У Зајечару, 17. децембра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 536. став 5. 
Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. 
закон, 5/15, 44/18 и 95/18) и члана 39.став 
1. тачка 31. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - 
испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 
36/17 и 19/18), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 17. децембра 
2018.године, донела је 

 
















