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0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
На основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког
комплекса „Николичево“ на простору насеља Николичево у Граду Зајечару („Службени лист града
Зајечара“, број 46 од 17.12.2018.године), донете од стране Скупштине града Зајечара на седници од
17.12.2018. године, приступа се изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса
„Николичево“ (у даљем тексту План).
Носилац израде Плана је Градска управа Града Зајечара.
План се израђује на основу средстава која се обезбеђују из донације канцеларије Уједињених
Нација за пројектне услуге UNOPS и буџета Града Зајечара.
Плански основ за израду Плана представља Просторни план територије Града Зајечара (,,Сл.
лист града Зајечара”, бр. 15/12), којим је предметно подручје планирано као ,,Бањско - туристички
комплекс”.
На основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања, ради упознавања јавности са општим
циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима планирања, приступило се
изради материјала за рани јавни увид као прве фазе израде Плана.
Предмет раног јавног увида су основна концептуална планска развојна решења, која се не
односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или
грађевинским парцелама. За потребе израде материјала за рани јавни увид прикупљени су подаци о
постојећој планској документацији, начину коришћења простора, стању и капацитетима
инфраструктуре, власничкој структури земљишта, а извршена је и валоризација потреба и
могућности уређења, коришћења и заштите простора, уз ослањање на податке из доступних студија
и анализа.
Према члану 9. Одлуке о изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса
“Николичево”, приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
бањско-туристичког комплекса “Николичево” на животну средину.
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Правни и плански основ за израду Плана
Правни основ :
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС,
132/14, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019),
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 32/2019),
 Одлука о изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево“,
(„Службени лист града Зајечара“, број 46/2018).
Плански основ:
 Просторни план територије Града Зајечара („Службени лист града Зајечара“ број 15/2012),

1.

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНАТА

Материјалом за рани јавни увид утврђује се прелиминарна граница Плана, а коначна граница
Плана биће дефинисана Нацртом плана.
План детаљне регулације обухвата простор величине од око 12ха 50а 23м2.
Граница планског подручја припада подручју које је у Просторном плану територије Града
Зајечара (,,Сл. лист града Зајечара”, бр. 15/12) планирано као ,,бањско - туристички комплекс”.
У обухват Плана улазе следеће катастарске парцеле у К.О. Николичево:
- деo пута - катастарка парцела бр. 6924;
- део потока - катастарска парцела 5641;
- катастарске парцеле број 5630, 5631,5632, 5633, 5634, 5635/1, 5635/2, 5635/3, 5636, 5637, 5638,
5639, 5640, 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, 5656, 5657, 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.
2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА
2.1.

Просторни план територије града Зајечара
(„Службени лист града Зајечара“ број 15/2012)

Поглавље: ,, I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ”
Тачка: ,, I 3. Извод из Концепта Просторног плана територије града Зајечара”
Текст: ,, Главни туристички потенцијал града Зајечара представља водно богатство. Простор се на
читавој територији општине одликује мноштвом термоминералних извора - Гамзиградска бања и
Николичево ” . (бр. стр. 6)
Поглавље: ,, II ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ”
Тачка: ,, II 2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И
РЕСУРСА ”
Подтачка : ,, II 2.3. Воде и водно земљиште ”
Текст: ,, На изворишту у Николичеву планира се аква парк са топлом водом ”. (бр. стр. 22)
Тачка: ,, II 3. МРЕЖА НАСЕЉА И ДИСТРИБУЦИЈА СЛУЖБИ И ДЕЛАТНОСТИ ”

Подтачка: ,, II 3.5. Просторни развој и дистрибуција туризма ”
Teкст: ,, Предеона целина - Црни Тимок обухвата центални урбани део подручја са Гамзиградском
бањом, смештеним уз реку и главни друмски и железнички саобраћајни коридор целе територије
Града. Гамзиградска бања, Николичевска бања, Археолошко налазиште - Ромулијана, градски центар,
туризам везан за главне транзитне правце представљају базне носиоце туристичке понуде Града
Зајечара ”. (бр. стр. 38)
Тачка: ,, II 5. ПЛАНИРАНА ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ”
Подтачка: ,, II 5.1. Заштита и унапређење квалитета животне средине ”
Текст: ,, ЗАШТИТА ВОДА обухвата:
… - спровођење детаљних хидрогеолошких истраживања артеских вода на подручју Зајечара и
утврђивања резерви термоминералних вода на подручју Николичевске и Гамзиградске бање ”. (бр.
стр. 60-61)
Текст: ,, У области ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА И ЖИВОГ СВЕТА :
… - проглашење и заштита Николичевске бање и природног предела у окружењу ”. (бр. стр. 62)
Поглавље: ,, III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ”
Тачка: ,, III 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ ”
Подтачка: ,, III 1.1. KOНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗОНА ИЛИ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ,
ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА ”
Текст: ,, У туристички атрактивним природним срединама могу се градити смештајни и угоститељски
објекти са пратећом инфраструктуром туристичког садржаја или комплекси у функцији туризма излетнички комплекси, спортско-рекреативни, базени, тениски терени, голф терени, кампови,
купалишта, ловачки домови, школе у природи, уметничке колоније, скулптуре и споменици, летње
позорнице, хотели, мотели, ресторани и други слични садржаји ”. (бр. стр. 80)
Текст: ,, У оквиру Шематског приказа уређења Николичевске бање предлаже се граница
Релаксационог комплекса Николичевске бање :
- на око 10 ха, са наменом релаксациони комплекс са аква парком, спа садржајима, спортско
рекреационим садржајима и услужним делатностима
- К.О. Николичево 5605, 5612, 5615/1, 5615/2, 5616, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628,
5629, 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 , 5656, 5657, 5658/1,
5658/2, 5659, 5660, 5665, 5666, 5667, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5677, 5680, 5695, 5696, 5705, 5706,
5707/4, 5707/5, 5707/6 ”. (бр. стр. 81)
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3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
Положај планског подручја и везе са окружењем
Планско подручје налази се у оквиру насеља Николичево у источном делу Просторног плана
територије града Зајечара (,,Службени лист града Зајечара“ број 15/2012). Простор у обухвату Плана
чине катастарске парцеле катастарске општине Николичево, у Зајечару.
Унутар граница планског подручја је пут који је на Рефералној карти бр.2 Просторног плана
територије града Зајечара (,,Службени лист града Зајечара“ број 15/2012) означен као општински пут
који са јужне стране омогућава саобраћајни приступ ка централном делу Зајечара, док са северне
стране омогућава саобраћајни приступ до државног пута IБ реда бр. 37.
3.1.




Објекти и површине јавне намене
У обухвату Плана налазе се следећи објекти и површине јавне намене:
део пута који представља путни правац Николичево - Зајечар (к.п.бр. 6924);
парцела којoм се приступа до извора и базена са термоминералном водом (к.п.бр. 5640);
део потока (к.п.бр. 5641).

3.2.

Врста изградње - Остало земљиште
На подручју у обухвату Плана постоје објекти који су неплански и без грађевинске дозволе
(к.п.бр.5638 и 5610).
3.3.

Мреже јавне комуналне инфраструктуре
На подручју обухвата Плана нема изграђене инфраструктурне мреже преносног и
дистрибутивног система електричне енергије, изграђених објеката телекомуникација и телефонских
мрежа, као ни објеката гасоводне и топловодне инфраструктуре.
На планском подручју, не постоји изграђен систем за снабдевање водом за пиће и систем
канализационе мреже.
3.4.

Евидентирани и заштићени објекти и амбијенталне целине
На планском подручју нема утврђених непокретних културних добара.
Актом о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних
добара, предвиђају се мере које се морају спроводити уколико се у току грађевинских и других
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, а које ће бити уграђене у текст
Плана.
3.5.

Природна добра
Израду Плана потребно је реализовати у складу са успостављеним режимима заштите и у
складу са Решењем донетим од стране Завода за заштиту природе Србије, у циљу очувања и
унапређења постојећих природних потенцијала.

3.6.

Имовинско-правни статус

парцеле у јавној својини са власничком структуром

Катастарска парцела и катастарска
општина
к.п.бр. 5636 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5637 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5638 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5639 К.О. Николичево
шумско земљиште
к.п.бр. 5640 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5641 К.О. Николичево
поток
к.п.бр. 5644 К.О. Николичево
некатегорисани пут
к.п.бр. 5645 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5646 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5647 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5649 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5650 К.О. Николичево
шумско земљиште
к.п.бр. 5651 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5652 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5665 К.О. Николичево
пољопривредно земљиште
к.п.бр. 5666 К.О. Николичево
шумско земљиште
к.п.бр. 6924 К.О. Николичево
некатегорисани пут

Власништво

Облик својине

Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Општина
Зајечар
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Република
Србија
Општина
Зајечар

Право коришћења Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Право коришћења Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Право коришћења
Пољопривредно добро ,,Зајечар“ A.Д. Зајечар
Право коришћења Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Право коришћења Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде

4.
O
П
Ш
Т
И
Ц
И
Љ
Е
В
И

Својина
Својина
Право коришћења
ЈП ,,Србија шуме“
Право коришћења Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Право коришћења Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Право коришћења
ЈП ,,Србија шуме“
Право коришћења
ЈП ,,Србија шуме“
Право коришћења
ЈП ,,Србија шуме“
Право коришћења
ЈП ,,Србија шуме“
Право коришћења Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Право коришћења Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Својина

ИЗРАДЕ ПЛАНА
План се израђује на основу средстава која се обезбеђују из донације канцеларије Уједињених
Нација за пројектне услуге UNOPS и буџета Града Зајечара.
Као резултат напред наведеног План има за циљ уређење простора и његовог привођења
намени односно изградњу урбанизованог бањско-туристичког комплекса са свим пратећим
садржајима. Планом се у оквиру обухвата одређују и разграничавају јавне површине, као и намена и
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начин коришћења земљишта. Израда плана проистиче из актуелне потребе уређивања овог подручја
и обезбеђивања основе за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.












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;
oдређивање површина јавне намене;
стварање услова за обезбеђење смештајних капацитета високе категорије, спортско-рекреативних
садржаја и других пратећих комерцијалних садржаја;
заштита природне и културне баштине;
унапређење животне средине.

5. ОСНОВНА КОНЦЕПТУАЛНА ПЛАНСКА РАЗВОЈНА РЕШЕЊА
Планска решења треба да понуде садржаје који ће унапредити подручје и омогућити
инвестирање у развој, односно да одговоре захтевима инвеститора и обезбеде изградњу уз
максимално поштовање природних и створених предности и ограничења. Планска решења
дефинисана су у складу са Просторним планом територије града Зајечара (,,Службени лист града
Зајечара“ број 15/2012).
У оквиру граница планског обухвата планиран je бањско-туристички комплекс ,,Николичево” а у мањем
делу планиран је простор намењен за спорт и рекреацију.
5.1.

Планирана претежнa наменa површина
5.1.1. Оријентационо планирано грађевинско подручје
Прелиминарни обухват плана је дефинисан као грађевинско подручје.

5.1.2. Површине јавне намене
Површине јавне намене обухватају све путне правце у оквиру Плана као и делове или
целокупне катастарске парцеле које својом површином улазе у комплекс Бањског потока и
извора термоминералне воде.
5.1.3. Остале намене
Нацртом Плана ће бити јасно дефинисано грађевинско подручје и поједине намене у
зависности од потреба и планираних капацитета. Површине за остале намене обухватају површине
груписане у следећим комплексима:
- бањско - туристички комплекс (објекти за издавање-становање посетиоца-корисника
бањске туристичке понуде, кампинг простор)

-туристичко - рекреативно - угоститељски комплекс (хотели и стационари са терапијским
третманима и пратећом услужном опремом, као и отворени и затворени базени, итд.)
- спортско - рекреативни комплекс (отворени и затворени базени, терени за спорт, аква
парк, спа садржаји итд.)
5.2.

Оријентационо планирани капацитети мрежа инфраструктуре

Нацртом Плана биће дефинисани прилази до појединачних парцела унутар планског обухвата и
садржај попречних профила (ширина коловозних трака, ширина саобраћајних трака, ширина тротоара),
у зависности од ранга саобраћајница, конфигурације терена и изграђености простора.
На планском подручју се планира изградња целокупне инфраструктуре према условима добијених од
надлежних Јавних предузећа. Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу
саобраћајница са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже.
5.3.

Биланс планиране намене површина

Прелиминарна површина плана
Јавна намена
Саобраћајнице
Поток и водно земљиште око потока
Комплекс термоминералног извора
Шумско земљиште
Остале намене
бањско - туристички комплекс
туристичко - рекреативно - угоститељски
комплекс
спортско - рекреативни комплекс

(хa)
12,5023
4,2347
0,5451
0,3621
0,2539
3,0736
8,2676
4,2050
3,0650

%
100%
34,03%
4.36%
2.89%
2.20%
24,58%
65,97%
33.66%
24.51%

0,9976

7.8%
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5.4.

Предлог основних урбанистичких параметара

- Могућа намена: бањско-туристички комплекс са пратећим садржајима.
- Услови за образовање грађевинске парцеле: величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне
намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима.
- Индекс заузетости: до 45%;
- Индекс изграђености: до 0,80;
- Планирана бруто развијена грађевинска површина: 66000 m2;
- Спратност објеката до Су+П+2+Пк;
- Зелене и слободне површине: мин. 35%.
- Могуће је ограђивати комплексе;
- Паркирање у оквиру комплекса 70м2/1ПМ.
6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Уређењем простора и дефинисањем његовог начина коришћења очекује се интензивнија
стамбена изградња овог планског и ширег подручја и привлачење нових корисника и даљи развој
насеља, што би допринело подизању квалитета живота становника.
Такође, очекује се заустављање негативних демографских токова и обнова становништва, као и
побољшање инфраструктурне опремљености насеља.
Планска решења утицаће на очување и побољшање квалитета животне средине.

ОБРАЗЛОЖЕЊ Е

Плана детаљне регулације
Бањско-туристичког комплекса „Николичево“
- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

Израда Плана започета је доношењем Одлуке о изради Плана детаљне регулације бањскотуристичког комплекса „Николичево“ на простору Катастарске Општине Николичево у Граду Зајечару
(„Службени лист града Зајечара“, број 46 од 17.12.2018.године).
Носилац израде Плана детаљне регулације је Градска управа Града Зајечара.
Прелиминарни обухват Плана је 12,5023 хa.
Подручје Плана налази се на подручју Града Зајечара.
Планом се разрађује подручје за које је Просторним планом територије града Зајечара
(,,Службени лист града Зајечара“ број 15/2012), предвиђена израда плана детаљне регулације.
Нацртом Плана ће бити прецизно дефинисан обухват Плана и грађевинско подручје са поделом
на карактеристичне урбанистичке целине, детаљна намена земљишта са правилима уређења и
грађења, површине за јавне намене, планиране трасе, коридори и капацитети за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, у складу са одредбама Закона и Правилника.
Планом ће се утврдити услови за уређење простора и изградњу кроз издавање информације о
локацији и локацијских услова за делове простора у обухвату Плана.
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