Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон
и 9/20) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси
ОДЛУКУ
о изради Просторног плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Параћин–
Зајечар–Неготин
"Службени гласник РС", број 109 од 21. августа 2020.
1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Параћин–Зајечар–
Неготин (у даљем тексту: Просторни план).
2. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове градова Бора и
Зајечара и општина Параћин, Бољевац и Неготин, и то:
– у граду Бору целе катастарске општине: Шарбановац и Метовница;
– у граду Зајечару целе катастарске општине: Вражогрнац, Копривница,
Мала Јасикова, Велика Јасикова (Велика, Јасикова), Салаш (Салаш варош и
Салаш село), Метриш, Трнавац, Јелашница, Зајечар (Зајечар I и Зајечар II),
Гамзиград, Звездан и Рготина;
– у општини Параћин целе катастарске општине: Давидовац, Извор,
Клачевица, Бошњане, Доња Мутница, Лешје, Мириловац и Главица;
– у општини Бољевац целе катастарске општине: Криви Вир, Мали Извор,
Боговина, Мирово, Луково, Јабланица, Подгорац II, Сумраковац, Савинац,
Илино, Бољевац, Валакоње и Оснић;
– у општини Неготин целе катастарске општине: Неготин, Брестовац,
Трњане, Штубик II, Сиколе II, Карбулово, Јасеница и Сиколе I.
Оквирна граница обухвата Просторног плана дата је у Прилогу – Графички
приказ оквирне границе обухвата Просторног плана, који је одштампан уз
ову одлуку и чини њен саставни део. Оквирна површина подручја
Просторног плана је око 1.339 km². Прелиминарна дужина
инфраструктурног коридора од постојеће петље Параћин (на ДП IА реда бр.
1) до петље у Неготину је око 125 km.
Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефинисана Нацртом
просторног плана.

3. Услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних
стратегија за израду Просторног плана, садржани су у:
– Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године
(„Службени гласник РС”, број 88/10), којим је у правцу остваривања циљева
просторног развоја Републике Србије, утврђено спровођење активности на
постојећем државном путу I реда, рута 5 (SEETO): Параћин – Бољевац –
Зајечар – Вршка чука (граница са Бугарском) (Е-761, М-5) и коридору
државног пута I реда, (аутопутски коридор) Ђердап II – Зајечар – Ниш, као
планских решења у области путног саобраћаја;
– Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана Тимочке крајине
(„Службени гласник РС”, број 51/11), којом су као планска решења развоја
друмског саобраћаја предвиђене активности на развоју саобраћајне
инфраструктуре између осталог: Параћин – Бољевац – Зајечар – Вршка чука
(граница са Бугарском) (Е-761, пут I реда бр. 5) и потенцијални коридора
аутопута Ђердап II – Зајечар – Ниш.
Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској, техничкој и
другој документацији, резултатима досадашњих истраживања и важећим
документима у Републици Србији.
4. Планирање, уређење, заштита и коришћење простора заснива се на
принципима уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о
планирању и изградњи.
5. Визија и дугорочни циљ планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја је обезбеђење услова за реализацију националних
интереса у области саобраћајне инфраструктуре и одрживи развој планског
подручја у складу са развојним потенцијалима.
6. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја заснива се на успостављању дугорочне стратегије развоја
планског подручја, утврђивању планских решења којима се резервише
простор за инфраструктурни коридор, утврђују посебни режими заштите
коридора и контактних подручја и обезбеђују услови за укрштање и
пролазе, дефинисању односа са осталим наменама и инфраструктурним
системима у непосредном контакту, као и на обезбеђењу услова за изградњу
државног пута IБ реда на деоници Параћин–Зајечар–Неготин.
Просторни план ће садржати детаљну разраду трасе и објеката планираног
државног пута, као и правила уређења, грађења и коришћења наведеног
подручја.
7. Рок за израду Нацрта просторног плана је 12 месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке.
8. Средства за израду Просторног плана обезбеђује Јавно предузеће „Путеви
Србије”, Београд.

9. Носилац израде Просторног плана је министарство надлежно за послове
просторног планирања, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и
изградњи.
Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди прибављање
мишљења, услова и сагласности надлежних органа и организација
прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и усаглашавање ставова са
свим релевантним субјектима планирања.
10. Органи, посебне организације, односно имаоци јавних овлашћења дужни
су да по захтеву носиоца израде Просторног плана издају услове и
расположиве податке за израду Просторног плана у року од 15 дана,
изузетно у року од 30 дана од дана пријема захтева. Ако орган, посебна
организација, односно ималац јавних овлашћења не поступи у утврђеном
року, сматраће се да се изјаснио да нема посебних услова за планирање и
уређење простора. Органи, посебне организације, односно имаоци јавних
овлашћења издају услове и податке за израду планског документа без
накнаде и таксе, осим накнаде стварних трошкова (материјални трошкови).
На захтев министарства надлежног за послове просторног планирања и
урбанизма, надлежни органи, односно организације уступају постојеће
копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, без
накнаде у року од 15 дана, изузетно у року од 30 дана од дана пријема
захтева.
11. Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30
дана у седишту јединица локалне самоуправе које су у обухвату Просторног
плана.
12. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја
посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда
Параћин–Зајечар–Неготин на животну средину („Службени гласник РС”, број
105/20), чини саставни део ове одлуке.
13. Број примерака Просторног плана биће утврђен посебним актом Владе
којим се утврђује Просторни план.
14. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Параћин–Зајечар–
Неготин се објављује у Централном регистру планских докумената.
15. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 350-6539/2020
У Београду, 20. августа 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

