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Година  XXIX    Бр. 11                          18. март 2020. године                        Бесплатан примерак 

 

 На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 34/2010-Одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020-аутентично тумачење), члана 34. Статута општине Алексинац 

("Службени лист општине Алексинац", број 29/2018), Скупштина општине Алексинац, на седници од 18.03.2020. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

ГРУЈИЦИ ВЕЉКОВИЋУ ИЗ АЛЕКСИНЦА 

I 
 Утврђује се престанак мандата одборника Грујици Вељковићу из Алексинца, услед смрти. 

 

II 
 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 

III 

 Одлуку доставити: Изборној комисији општине Алексинац, ГГ „Народни Покрет“ и Архиви општине 

Алексинац. 

IV 

Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Алексинац ". 

I Број: 011-24 

У Алексинцу, 18.03.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                 Зам.председника                                                   

                                                                                 Србобран Миловановић, с.р. 

 

 

    На основу члана 49. Пословника Скупштине општине Алексинац ( „Службени лист општине Алексинац“, број 5/2019), 

Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 18.03.2020. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

I 

 Утврђује се престанак функције председника Скупштине општине Алексинац, Грујици Вељковићу из Алексинца 

услед смрти. 

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

III 

Одлуку доставити: Персоналној служби и Архиви општине Алексинац. 

 

I Број: 011-25 

У Алексинцу, 18.03.2020.године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

          Зам.председника 

Србобран Миловановић, с.р. 

 

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                  ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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На основу члана 48. и 56. став 6. Закона о локалним изборима („Службени  гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020-аутентично тумачење) и члана 34. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), Скупштина општине Алексинац, на седници од 18.03.2020.године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ 

МИРЈАНИ СТАНОЈЕВИЋ 

 

I 

 Потврђује се мандат одборници Мирјани Станојевић из Лужана, са Изборне листе „Александар Вучић-Србија 

побеђује“. 

 

II 

 Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Нишу у року од 48 часова од дана доношења 

одлуке. 

 

III 

 Ову одлуку доставити: Именованој, Општинском одбору Српске напредне странке, Одељењу за финансије  и 

Архиви општине Алексинац. 

 

IV 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

I Број:011-26 

У Алексинцу,18.03.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Зам.председника 

Србобран Миловановић, с.р. 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС»,број 129/07, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 43. Закона о буџетском систему («Службени  гласник РС», број 54/09,73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13,63/13 – испр.108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 

40. став 1. тачка 2. Статута општине Алексинац («Службени лист општине Алексинац», број  29/18), Скупштина 

општине Алексинац, на седници од 18.03.2020. године, донела је  

 

 

 

 ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ ОБУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I  ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

 Примања и издаци буџета општине Алексинац (у даљем тексту: буџет), примања и издаци по 

основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга, 

утврђени су у следећим износима, и то: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 
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1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 1,304,877,843 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 1,428,557,180 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -123,679,337 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности) 
62 0 

5. Укупан фискални суфицит/дефицит  ((7+8) - (4+5)) - 62 -123,679,337 

Б.  

1. Примања од задуживања 91 0 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

3. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности) 
6211 0 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) 0 

6. 
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето 

финансирање 

(((7+8) - (4+5)) - 62) + 

((91+92)-(6211+61)) 
-123,679,337 

В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
  

24,470,000 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у 

следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

 

 

Класа 

/Категорија/ 

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2020.   
 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА  

 Средства из 

буџета  

Структ-

ура % 

 Средства 

из осталих 

извора 

финан. буџ. 

корисника  

 

  321311 
Пренета средства из претходне године 

                 

123,679,337       
8.7%                      -       

                

123,679,337       

700000 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

              

1,300,377,843       
91.0% 

    

24,470,000       

             

1,324,847,843       
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710000 710000 ПОРЕЗИ 
                 

697,758,602       
48.8%                      -       

                

697,758,602       

711000 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

                 

548,558,602       
38.4%                      -       

                

548,558,602       

  711111 Порез на зараде 
                 

456,000,000       
31.9%   

                

456,000,000       

  711121 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

                        

500,000       
0.0%   

                       

500,000       

  711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе 

                   

14,000,000       
1.0%   

                  

14,000,000       

  711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 

                   

33,000,000       
2.3%   

                  

33,000,000       

  711143 Порез на приходе од непокретности 
                        

400,000       
0.0%   

                       

400,000       

  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 

покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске 

управе  

                        

800,000       
0.1%   

                       

800,000       

  711146 
Порез на приход од пољопривреде и 

шумарства, по решењу Пореске управе 

                        

100,000       
0.0%   

                       

100,000       

  711147 Порез на земљиште 
                        

100,000       
0.0%   

                       

100,000       

  711148 
Порез на приходе од непокретности, по 

решењу Пореске управе 

                        

100,000       
0.0%   

                       

100,000       

  711181 Самодоприноси 
                        

100,000       
0.0%   

                       

100,000       

  711191 Порез на друге приходе 
                   

43,458,602       
3.0%   

                  

43,458,602       

713000 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
                 

103,100,000       
7.2%                      -       

                

103,100,000       

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од физичких лица 

                   

52,000,000       
3.6%   

                  

52,000,000       

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од правних лица 

                   

25,000,000       
1.8%   

                  

25,000,000       

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу 

Пореске управе 

                     

9,000,000       
0.6%   

                    

9,000,000       

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске управе 

                   

12,000,000       
0.8%   

                  

12,000,000       

  713423 

Порез на пренос апсолутних права на 

моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе         

                     

5,000,000       
0.4%   

                    

5,000,000       

  713611 Порез на акције на име и уделе 
                        

100,000       
0.0%   

                       

100,000       

714000 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
                   

23,100,000       
1.6%                      -       

                  

23,100,000       

  714513 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

                   

21,000,000       
1.5%   

                  

21,000,000       

  714543 
Накнада за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта 

                        

100,000       
0.0%   

                       

100,000       
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  714552 Боравишна такса 
                     

1,800,000       
0.1%   

                    

1,800,000       

  714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 

                        

200,000       
0.0%   

                       

200,000       

716000 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 
                   

23,000,000       
1.6%                      -       

                  

23,000,000       

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 

                   

23,000,000       
1.6%   

                  

23,000,000       

730000 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
            

512,369,240.80       
35.9% 

    

17,200,000       

                

529,569,241       

732000 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
                   

355,640.80       
0.0%                      -       

                       

355,641       

  732151 
Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа општина 

                   

355,640.80       
0.0%   

                       

355,641       

  732251 
Капиталне донације од међународних 

организација у корист нивоа општина 

                                  

-        
0.0%   

                                  

-       

733000 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
            

512,013,600.00       
35.8% 

    

17,200,000       

           

529,213,600.00       

  
733151 

Ненаменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општина 

                 

498,200,000       
34.9%   

                

498,200,000       

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа општина 

                   

13,813,600       
1.0% 

    

17,200,000       

             

31,013,600.00       

740000 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 
                   

84,750,000       
5.9% 

      

7,070,000       

                  

91,820,000       

741000 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
                   

13,400,000       
0.9%                      -       

                  

13,400,000       

  741151 

Приходи буџета општине од камата на 

средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

                        

100,000       
0.0%   

                       

100,000       

  741522 
Средства остварена од давања у закуп 

пољопривредног земљишта 

                     

2,000,000       
0.1%   

                    

2,000,000       

  741526 
Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 

                     

1,000,000       
0.1%   

                    

1,000,000       

  741531 

Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног 

простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

                     

3,000,000       
0.2%   

                    

3,000,000       

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 

                     

2,000,000       
0.1%   

                    

2,000,000       

  741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом 

                        

500,000       
0.0%   

                       

500,000       

  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта 

                     

3,000,000       
0.2%   

                    

3,000,000       

  741596 Накнада за коришћење дрвета 
                     

1,800,000       
0.1%   

                    

1,800,000       

742000 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 
                   

51,000,000       
3.6% 

      

7,070,000       

                  

58,070,000       

  742151 

Приходи од продаје добара и услуга од 

стране тржишних организација у корист 

нивоа општина 

                     

7,000,000       
0.5% 

           

30,000       

                    

7,030,000       

  742152 
Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

                     

5,500,000       
0.4%   

                    

5,500,000       
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својини које користе општине и индиректни 

корисници њиховог буџета 

  742153 
Приходи од закупнине за грађевинско 

земљиште у корист нивоа општина 

                     

5,000,000       
0.4%   

                    

5,000,000       

  742251 Општинске административне таксе 
                     

3,000,000       
0.2%   

                    

3,000,000       

  742154 

Накнада по основу конверзије права 

коришћења у право својине у корист нивоа 

општине 

                        

500,000       
0.0%   

                       

500,000       

  742155 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе општине и индиректни 

корисници њиховог буџета 

                     

5,000,000       
0.4%   

                    

5,000,000       

  742156 

Приходи остварени по основи пружања 

услуге боравка деце у предшколским 

установама 

                   

20,000,000       
1.4%   

                  

20,000,000       

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 

                        

500,000       
0.0%   

                       

500,000       

  742255 
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа 

општина 

                     

3,500,000       
0.2%   

                    

3,500,000       

  742351 

Приходи настали продајом услуга корисника 

средстава буџета јединице локлане 

самоуправе чије је пружање уговорено са 

физичким и правним лицима 

                     

1,000,000       
0.1%   

                    

1,000,000       

  742378 
Родитељски динар за ваннаставне 

активности 
  0.0% 

      

7,040,000       

                    

7,040,000       

743000 743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

                     

8,300,000       
0.6%                      -       

                    

8,300,000       

  743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, 

предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

                     

8,000,000       
0.6%   

                    

8,000,000       

  743351 
Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку  

                        

300,000       
0.0%   

                       

300,000       

744000 744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ 

И ПРАВНИХ ЛИЦА 

                     

5,000,000       
0.4%                      -       

                    

5,000,000       

  744151 
Текући добровољни трансфери од физичких 

и правних лица у корист нивоа општина 

                     

4,000,000       
0.3%   

                    

4,000,000       

  744251 

Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

општина 

                     

1,000,000       
0.1%   

                    

1,000,000       

745000 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
                     

7,050,000       
0.5%                      -       

                    

7,050,000       

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 
                     

7,000,000       
0.5%   

                    

7,000,000       

  745152 
Закупнина за стан у државној својини у 

корист нивоа општина 

                          

50,000       
0.0%   

                         

50,000       

770000 770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

                     

5,500,000       
0.4% 

         

200,000       

                    

5,700,000       

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 

                     

5,500,000       
0.4% 

         

200,000       

                    

5,700,000       

800000 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

                     

4,500,000       
0.3%                      -       

                    

4,500,000       

810000 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

                     

4,000,000       
0.3%                      -       

                    

4,000,000       
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811151 

Примања од продаје непокретности у корист 

нивоа општина 

                     

3,000,000       
0.2%   

                    

3,000,000       

  
811153 

Примања од отплате станова у корист нивоа 

општина 

                     

1,000,000       
0.1%   

                    

1,000,000       

840000 
840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ 

                        

500,000       
0.0% 

                     -                              

500,000       

  
841151 

Примања од продаје земљишта у корист 

нивоа општина 

                        

500,000       
0.0%   

                       

500,000       

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 

         

1,304,877,842.80       
91% 

    

24,470,000       

        

1,329,347,842.80       

  

3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

         

1,428,557,179.80       
100% 

    

24,470,000       

        

1,453,027,179.80       

 

 

 

 

 

 

Легенда 

  

Средства из 

буџета 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

  Изворни приходи 169,905,640.8 7,070,000 176,975,641 

  Уступљени приходи 618,458,602.0 200,000 618,658,602 

  Трансфери 512,013,600.0 17,200,000 529,213,600 

  

Примања од продаје нефинансијске 

имовине 4,500,000.0 0 4,500,000 

  Примања од задуживања 0.0 0 0 

  
Укупно 1,304,877,843 24,470,000 1,329,347,843 

 

 

 

 

Укупни приходи и примања буџета за 2020. годину утврђују се у износу од       1,453,027,179,80      

динара  и чине их: 

- текући приходи и примања из буџета у износу од     1,304,877,842,80динара; 
- сопствени приходи буџетских корисника у износу од  24.470.000,00    динара 
- пренета средства буџета у износу од   123,679,337,00   динара: 

 

Члан 3. 

 

 

 Укупан фискални дефицит буџета у износу од 123,679,337,00 динара, покрива се из пренетих 

средстава буџета из 2019. године, 

                       

                       Пренета средства буџета из 2019. године распоређена су на следећим позицијама:  
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У разделу 4 – Општинска управа, Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе:  

 

У оквиру програмске активности 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 130 – опште услуге, на позицији 41, економска класификација 424 – специјализоване 

услуге, у износу од 96.000; на позицији 50, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 

у износу од 1.200.000 динара. 

У оквиру програмске активности 0602-0002 – функционисање месних заједница,  функција 160 

– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, на позицији 54, економска класификација 421 – 

стални трошкови, у износу од 154.000 динара; на позицији 55, економска класификација 423 - услуге по 

уговору, у износу од 185.000 динара; на позицији 56, економска класификација 424 – специјализоване 

услуге, у износу од 29.000, на позицији 57, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, 

у износу од 5.876.485 динара; на позицији 58, економска класификација 426 – материјал, у износу од 

267.515 динара; на позицији 60, економска класификација 512 – машине и опрема, у износу од 30.000 

динара. 

У оквиру пројекта 0602-П1 – савет за безбедност саобраћаја, функција 130 – опште услуге, на 

позицији 69, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 2.445.206 динара; 

 

У оквиру Програма 1 – Урбанизам и просторно планирање: 

 

У оквиру програмске активности 0101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање, функција 

620 – развој заједнице, на позицији 72, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу 

од 8,606,600 динара. 

 

У оквиру програмске активности 0101-0003 – управљање грађевинским земљиштем, функција 

620 – развој заједнице, на позицији 73, економска класификација 424 – специјализоване услуге, уизносу 

од 300,000 динара. 

 

У оквиру програмске активности 1101-0004 – стамбена подршка, функција 610 – стамбени 

развој, на позицији 74, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 

18.233.122 динара. 

 

У оквиру пројекта 0101-П1 - Пројекат Обележавања улица и кућних бројева у општини 

Алексинац, Функција 620 – Развој заједнице, на позицији 76/1, економска класификација 424 – 

специјализоване услуге, у износу од 2.975.250 динара. 

 

 

У оквиру програма 2 – Комуналне делатности: 

 

У оквиру пројекта 1102-П5 - Реконструкција и санација домова културе у Тешици, Грејачу, 

Дражевцу, функција 620 – развој заједнице, на позицији 89, економска класификација 511 – зграде и 

грађевински објекти, у износу од 7.000.000 динара. 

У оквиру пројекта 1102-П6 - Текуће одржавање Домова културе у МЗ, функција 620 – развој 

заједнице, на позицији 91, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, у износу од 

100.000 динара. 
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У оквиру пројекта 1102-П10 - Адаптација и санација пословног објекта у улици М.Поповића-

Друга фаза, функција 620 – развој заједнице, на позицији 93/2, економска класификација 511 – зграде и 

грађевински објекти, у износу од 910.000 динара. 

 

У оквиру програма 5 – Развој пољопривреде: 

 

У оквиру програмске активности 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници, функција 421 – Пољопривреда, на позицији 117, економска класификација 424 – 

специјализоване услуге, у износу од 744.861 динар. 

 

У оквиру програма 6 – Заштита животне средине: 

 

 

У оквиру програмске активности 0401-0002 – Праћење квалитета елемената животне средине, 

функција 550 - Заштита животне средине -  истраживање и развој, на позицији 120, економска 

класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 962,000 динара. 

У оквиру програмске активности 0401-0003 – Заштита природе, функција 530 – смањење 

загађености, на позицији 121, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 

1,500,000. 

У оквиру програмске активности 0401-0005 – Управљање комуналним отпадом, функција 510 – 

управљање отпадом, на позицији 122, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу 

од 2,096,593 динара; на позицији 123, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у 

износу од 4,912,704 динара; на позицији 124, економска класификација 512 – машине и опрема, у износу 

од 7,740,000 динара. 

У оквиру пројекта 0401-П4 - Израда фекалне канализације у Душановој улици са везом у 

Скојевској улици, Петра Добрњца, Милоша Качаревића, функција 520 - упављање отпадним водама, на 

позицији 128, економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти, у износу од 1,300,000 динара. 

 

У оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура: 

 

У оквиру пројакта 0701-П2 – Завршетак изградње коловоза са атмосферском канлизацијом у 

ул.Горанска, прва фаза , функција 620 – Развој заједнице, на позицији 132, економска класификација 511 

– Зграде и грађевински објекти, у износу од 6,500,000. 

У оквиру пројекта 0701-П3 – Завршетак санације путног објекта – моста на општинском путу у 

Банковцу,  функција 620 – развој заједнице, на позицији 133, економска класификација 511 – зграде и 

грађевински објекти, у износу од 140,000 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П4 – Завршетак санације одрона на општинском путу у Липовцу, 

функција 620 – развој заједнице, на позицији 134, економска класификација 511 – зграде и грађевински 

објекти, у износу од 1,135,898 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П5 – Завршетак санације пропуста у Копривници, функција 620 – развој 

заједнице, на позицији 135, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 

720,000 динара. 

 

 

У оквиру програма 10 – Средње образовање и васпитање: 
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У оквиру пројекта 2003-П2 - Пројекат завршетка изградње Пољопривредне школе Шуматовац, 

функција 920 – Средње образовање, на позицији 203 – економска класификација 463 – Зграде и 

грађевински објекти, у износу од 18.000.000 динара; 

 

У оквиру програма 11 – Социјална и дечја заштита: 

 

У оквиру програмске активности 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, 

функција 070, на позицији 207, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета-

Комесаријат у износу од 16.657.500 динара. 

У оквиру програмске активности 0901-0006 – подршка деци и породици са децом, функција 040 

– породица и деца, на позицији 227, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из 

буџета-Фонд рудара, у износу од 2.862.603 динара. 

У оквиру пројекта 0901-П2 - Пројекат изградње нове здраде Центра за социјални рад у 

Алексинцу, функција 090 – социјална заштита некласификована на другом месту, на позицији 231 – 

Зграде и грађевински објекти, у износу од 10.000.000 динара. 

 

 

Члан 4. 

 

Приходи од рефундација за исплаћена боловања у износу од 200.000 динара и  сопствени 

приходи буџетских корисника у износу од 30.000 динара,  распоређени су: 

У оквиру програма 8-Предшколско васпитање и образовање: 

Програмска активност 2001-0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања, у колони 9, на позицији 144, економска класификација 414 – социјална давања 

запосленима, у износу од 200.000 динара; на позицији 147, економска класифинација 421 – Стални 

трошкови у износу од 30.000 динара. 

Члан 4а 

Средства донације од међунаросдних организација у износу од 355,640,80 динара, распоређена 

су: 

У оквиру Програма 3 – Локални економски развој, пројекат 1501-П3 - Пројекат стручног 

оспособљавања у складу са ЛАП-ом, функција 411 - Општи економски и комерцијални послови, на 

позицији 99/1 – услуге по уговору, у износу од 355,640,80 динара. 

 

 

Члан 5. 

Наменска средства Републике у износу од 31.013.600 динара, распоређени су у оквиру следећих 

програма: 

У оквиру програма 15-Опште услуге локалне самоуправе: 

Пројекат 0602-П3 – Учешће у мерама популационе политике, функција 130 – Опште услуге, на 

позицији 71/1, економска класификација 512 – машине и опрема, у износу од 7.292.000 динара; на позицији 
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71/2, економска класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 520.600 динара; на позицији 71/3, 

економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 156,000 динара.  

У оквиру програма 8 – Предшколско васпитање и образовање: 

Програмска активност 2001-0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања, функција 911 - Предшколско образовање,  у колони 9, на позицији 141, економска 

класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 13,500,000 динара; на 

позицији 142, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 

2.500.000 динара; на позицији 147, економска класификација 421 – Стални трошкови, у износу од 

500.000 динара; на позицији 152, економска класификација 426 – Материјал, у износу од 700.000 

динара. 

У оквиру пројекта 2001-П2 - Пројекат "Инклузивно предшколско васпитање и образовање", 

функција 911 - Предшколско образовање, на позицији 161, економска класификација 421 – стални 

трошкови, у износу од 36,000 динара; на позицији 162 – економска класификација 426 – материјал, у 

износу од 624,000 динара; на позицији 164 – економска класификација 464 - Дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања, у износу од 96,000 динара; на позицији 165 – економска 

класификација 481 - Дотације осталим удружењима грађана, у износу од 3,354,000 динара; на позицији 

165/1 – економска класификација 512 – машине и опрема, у износу од 380,000 динара. 

 

У оквиру програма 11 – Социјална и дечја заштита: 

 

Програмска активност 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, на позицији 209, 

економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Комесаријат, у износу од 

1.355.000 динара. 

 

Члан 6. 

Средства од родитељског динара за ваннаставне активности у износу од 7.040.000 динара, 

распоређени су: 

У оквиру програма 8-Предшколско васпитање и образовање, 

Програмска активност 2001-0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања, у колони 9, на позицији 147, економска класифинација 421 – Стални трошкови, у износу 

од 20.000 динара; на позицији 149, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 

7.000.000 динара; на позицији 154, економска класификација 150 - Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали, у износу од 20.000 динара. 

Члан 7. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од  13.870.072,55 динара . 

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене 

апропријације или за сврхе за  које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 

Председник општине, на предлог Одељења за финансије, доноси решење о употреби средстава 

текуће буџетске резерве. 

Члан 8. 
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Средства сталне  буџетске резерве планирају се у износу од 4.995.136,00 динара  и користе се у 

складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Председник општине, на предлог Одељења за финансије, доноси решење о употреби средстава 

сталне буџетске резерве. 
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Члан 9. 

 

 

 

 

Прилог  2  

Преглед капиталних пројеката у периоду 2019 - 2022. године  

               

2  Алексинац    1  

              

     
 

  
177,500 28,000 0 0 

 

                

            у дин (заокружено на 000) 

Приоритет 

  

Назив капиталног пројекта 

  

Програм 
Програмска 

активност/пројекат 
Корисник 

2019 

базна година 
2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 
Пешачка зона у ул. К.Милоша 

0701 П10 
Општинска управа 

 
107,000 0 0 0 

 

5 
Пројекат завршетка изградње 

Пољопривредне школе Шуматовац 
2003 П2 

Пољопривредна школа „Шуматовац“ 

 
20,500 18,000 0 0 

 

6 
Пројект изградње нове зграде 

Центра за социјални рад 0901 П2 
Центар за социјални рад 

 
50,000 10,000 0 0 
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                                                                      Члан 10. 

 

 Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: 

 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
     

1,232,348,148       
86.3% 

         

24,470,000       

     

1,256,818,148       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

        

315,510,000       
22.1% 

         

16,200,000       

        

331,710,000       

411 Плате и додаци запослених 

        

251,280,000       
17.6% 

         

13,500,000       

        

264,780,000       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 

          

43,120,000       
3.0% 

           

2,500,000       

          

45,620,000       

413 Накнаде у натури (превоз) 

            

2,015,000       
0.1% 

                          

-       

            

2,015,000       

414 Социјална давања запосленима 

            

4,320,000       
0.3% 

              

200,000       

            

4,520,000       

415 Накнаде за запослене 

          

10,505,000       
0.7% 

                          

-       

          

10,505,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 

            

4,270,000       
0.3% 

                          

-       

            

4,270,000       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
        

492,809,072       
34.5% 

           

8,250,000       

        

501,059,072       

421 Стални трошкови 
        

109,114,450       
7.6% 

              

550,000       

        

109,664,450       

422 Трошкови путовања 
            

3,980,000       
0.3% 

                          

-       

            

3,980,000       

423 Услуге по уговору 
          

70,870,641       
5.0% 

           

7,000,000       

          

77,870,641       

424 Специјализоване услуге 
          

86,454,304       
6.1% 

                          

-       

          

86,454,304       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
        

175,754,913       
12.3% 

                          

-       

        

175,754,913       

426 Материјал 
          

46,634,765       
3.3% 

              

700,000       

          

47,334,765       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

          

35,000,000       
2.5% 

                          

-       

          

35,000,000       

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 

          

21,500,000       
1.5% 

                          

-       

          

21,500,000       

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 

          

13,500,000       
0.9% 

                          

-       

          

13,500,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

        

264,760,000       
18.5% 

                          

-       

        

264,760,000       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
        

204,149,000       
14.3% 

                          

-       

        

204,149,000       

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
          

50,995,000       
3.6% 

                          

-       

          

50,995,000       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
            

8,096,000       
0.6% 

                          

-       

            

8,096,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
            

1,520,000       
0.1% 

                          

-       

            

1,520,000       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

          

37,417,603       
2.6% 

                          

-       

          

37,417,603       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

          

37,417,603       
2.6% 

                          

-       

          

37,417,603       
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480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

          

67,899,864       
4.8% 

                

20,000       

          

67,919,864       

481 Дотације невладиним организацијама; 

          

49,774,000       
3.5% 

                          

-       

          

49,774,000       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

            

1,791,000       
0.1% 

                

20,000       

            

1,811,000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 

          

11,130,000       
0.8% 

                          

-       

          

11,130,000       

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока; 

            

5,104,864       
0.4% 

                          

-       

            

5,104,864       

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; 

               

100,000       
0.0% 

                          

-       

               

100,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 

          

18,865,209       
1.3% 

                          

-       

          

18,865,209       

49911 Стална резерва 

            

4,995,136       
0.3% 

                          

-       

            

4,995,136       

49912 Текућа резерва 

          

13,870,073       
1.0% 

                          

-       

          

13,870,073       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
        

196,295,432       
13.7% 

                          

-       

        

196,295,432       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
        

186,295,432       
13.0% 

                          

-       

        

186,295,432       

511 Зграде и грађевински објекти; 
        

148,789,632       
10.4% 

                          

-       

        

148,789,632       

512 Машине и опрема; 
          

34,275,800       
2.4% 

                          

-       

          

34,275,800       

515 Нематеријална имовина 
            

3,230,000       
0.2% 

                          

-       

            

3,230,000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

          

10,000,000       
0.7% 

                          

-       

          

10,000,000       

541 Земљиште; 
          

10,000,000       
0.7% 

                          

-       

          

10,000,000       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

     

1,428,557,180       
100.0% 

         

24,470,000       

     

1,453,027,180       
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22%

34%

2%

19%

3%

5%

1%

13%

1%

Струтура буџета по економској класификацији 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

450 СУБВЕНЦИЈЕ

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ

490 АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА
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 Члан 11. 

 

 Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке се користе за следеће програме: 

  

 

 

Шифра 

Назив Средства из буџета 
Структ-

ура % 

Сопствени и 

други приходи 
Укупна средства 

Програм 

 Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   
Програм 1.  УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
39,642,972.00 2.8% 0 39,642,972.00 

1102   
Програм 2.  КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
122,333,600.00 8.6% 0 122,333,600.00 

1501   
Програм 3.  ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
10,145,640.80 0.7% 0 10,145,640.80 

1502   Програм 4.  РАЗВОЈ ТУРИЗМА 19,190,000.00 1.3% 0 19,190,000.00 

0101   
Програм 5.  РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
15,744,861.00 1.1% 0 15,744,861.00 

0401   
Програм 6.  ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
22,511,297.00 1.6% 0 22,511,297.00 

0701   

Програм 7.  ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

214,820,000.00 15.0% 0 214,820,000.00 

2001   
Програм 8.  ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
172,910,000.00 12.1%  24,470,000.00      197,380,000.00 

2002   
Програм 9.  ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
130,555,000.00 9.1% 0 130,555,000.00 

2003   
Програм 10. СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
72,179,000.00 5.1% 0 72,179,000.00 

0901   
Програм 11.  СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
100,912,603.00 7.1% 0 100,912,603.00 

1801   
Програм 12.  ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
5,550,000.00 0.4% 0 5,550,000.00 

1201   Програм 13.  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 110,863,000.00 7.8%                        -         110,863,000.00 

1301   
Програм 14.  РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ 
76,084,427.52 5.3% 0 76,084,427.52 

0602   
Програм 15.  ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
285,679,778.48 20.0% 0 285,679,778.48 

2101   

Програм 16.  ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

26,435,000.00 1.9% 0 26,435,000.00 

0501   
Програм 17.  ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ 
3,000,000.00 0.2%   3,000,000.00 

 
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ  

1,428,557,179.8

0 
100.0% 24,470,000.00 1,453,027,179.80 



 

 
Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   248 
 

 248 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм 1.  Локални 
развој и просторно 

планирање
3%

Програм 2.  Комунална 
делатност

9%

Програм 3.  Локални 
економски развој

1%

Програм 4.  Развој 
туризма

1%Програм 5.  Развој 
пољопривреде

1%Програм 6.  Заштита 
животне средине

2%

Програм 7.  Путна 
инфраструктура

15%

Програм 8.  
Предшколско 

васпитање
12%

Програм 9.  Основно 
образовање

9%
Програм 10. Средње 

образовање
5%

Програм 11.  Социјална  
и дечја заштита

7%

Програм 12.  Примарна 
здравствена заштита

0%

Програм 13.  Развој 
културе

8%

Програм 14.  Развој 
спорта и омладине

6%

Програм 15.  Локална 
самоуправа

21%

Структура буџета по програмској 
класификацији
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                                                                   ПОСЕБАН ДЕО 

 

 

   Члан 12. 

 

 

 Укупни расходи и издаци, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима 

и програмима: 

 

       

 

 

Р
аз

д
е

о
 

Гл
ав

а 

П
р

о
гр

ам
-с

к
а 

К
л

ас
и

ф
. 

Ф
ун

кц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Ек
о

н
о

м
. 

К
л

ас
и

ф
. 

Опис 
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

  2101   
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

  2101-0001  
Функционисање 

скупштине 
   

   110   

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и 

спољни послови 

   

    1 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

2,815,000  2,815,000 

    2 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
485,000  485,000 

    3 414 
Социјална давања 

запосленима 
195,000  195,000 
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    4 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
60,000  60,000 

    5 422 Трошкови путовања 250,000  250,000 

    6 423 Услуге по уговору 6,730,000  6,730,000 

    7 426 Материјал 135,000  135,000 

    8 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
15,000  15,000 

    9 472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
150,000  150,000 

    10 481 

Дотације невладиним 

организацијама-

Политичке странке 

1,250,000  1,250,000 

    11 483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
50,000  50,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 110: 
      

     01 Приходи из буџета 12,135,000  12,135,000 

      Функција 110: 12,135,000 0 12,135,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 2101-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 12,135,000  12,135,000 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0001: 
12,135,000 0 12,135,000 

          

  2101-0003  

Подршка раду 

извршних органа 

власти и скупштине 

   

   160   

Опште јавне услуге 

некласификоване на 

другом месту 

   

    12 423 Услуге по уговору 7,000,000  7,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 160: 
      

     01 Приходи из буџета 7,000,000  7,000,000 

      Функција 160: 7,000,000 0 7,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 2101-0003: 

      

     01 Приходи из буџета 7,000,000  7,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0003: 
7,000,000 0 7,000,000 

          

          

            
Извори финансирања 

за програм 16: 
      

          01 Приходи из буџета 19,135,000   19,135,000 
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            Свега за програм 16: 19,135,000   19,135,000 

                    

            
Извори финансирања 

за Раздео 1: 
      

          01 Приходи из буџета 19,135,000   19,135,000 

            Свега за Раздео 1: 19,135,000 0 19,135,000 

          

2 1         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК     

          

  2101   
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

  2101-0002  Функционисање извршних органа   

   111   
Извршни и законодавни 

органи 
   

    13 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

3,585,000  3,585,000 

    14 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
615,000  615,000 

    15 414 
Социјална давања 

запосленима 
60,000  60,000 

    16 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
25,000  25,000 

    17 422 Трошкови путовања 150,000  150,000 

    18 423 Услуге по уговору 2,085,000  2,085,000 

    19 426 Материјал 100,000  100,000 

    20 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
20,000  20,000 

    21 481 

Дотације невладиним 

организацијама-

Чланарине 

650,000  650,000 

    22 483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
10,000  10,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 111: 
      

     01 Приходи из буџета 7,300,000  7,300,000 

      Функција 111: 7,300,000 0 7,300,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 2101-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 7,300,000  7,300,000 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
7,300,000 0 7,300,000 
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Извори финансирања 

за програм 16: 
      

          01 Приходи из буџета 7,300,000   7,300,000 

            Свега за програм 16: 7,300,000 0 7,300,000 

                    

            
Извори финансирања 

за Раздео 2: 
      

          01 Приходи из буџета 7,300,000   7,300,000 

            Свега за Раздео 2: 7,300,000 0 7,300,000 

          

3 1         
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ 
    

          

  0602   
ПРОГРАМ 15.  ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
  

  0602-0004  Општинско/градско правобранилаштво   

   330   Судови    

    23 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

4,265,000  4,265,000 

    24 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
735,000  735,000 

    25 413 Накнаде у натури 130,000  130,000 

    26 414 
Социјална давања 

запосленима 
380,000  380,000 

    27 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
70,000  70,000 

    28 422 Трошкови путовања 50,000  50,000 

    29 423 Услуге по уговору 50,000  50,000 

    30 426 Материјал 50,000  50,000 

    31 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
45,000  45,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 330: 
      

     01 Приходи из буџета 5,775,000  5,775,000 

      Функција 330: 5,775,000 0 5,775,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0602-0004: 

      

     01 Приходи из буџета 5,775,000  5,775,000 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0004: 
5,775,000 0 5,775,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 15: 
      

          01 Приходи из буџета 5,775,000   5,775,000 



 

 
Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   253 
 

 253 

            Свега за програм 15: 5,775,000 0 5,775,000 

                    

            
Извори финансирања 

за Раздео 3: 
      

          01 Приходи из буџета 5,775,000   5,775,000 

            Свега за Раздео 3: 5,775,000 0 5,775,000 

          

4 1         ОПШТИНСКА УПРАВА     

          

  0602   
ПРОГРАМ 15.  ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
  

  0602-0001  
Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
  

   130   Опште услуге    

    32 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

95,345,000  95,345,000 

    33 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
16,355,000  16,355,000 

    34 413 Накнаде у натури 500,000  500,000 

    35 414 
Социјална давања 

запосленима 
1,810,000  1,810,000 

    36 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
3,050,000  3,050,000 

    37 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1,200,000  1,200,000 

    38 421 Стални трошкови 26,540,000  26,540,000 

    39 422 Трошкови путовања 1,080,000  1,080,000 

    40 423 Услуге по уговору 8,745,000  8,745,000 
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    41 424 

Специјализоване 

услуге- у оквиру ове 

апропријације 

планирана су 

средства за следеће 

намене:                                              

-Интерресорна  

комисија 1.050.000                 

-Геодетске услуге 

1.296.000                                            

-Извршење решења 

по налогу инспекције 

1.000.000                                        

-План одбране од 

поплава 300.000    ; - 

Aкт о процени ризика 

и заштити имовине, 

лица и пословања 

200.000;                                       

-Дезинфекција, 

дезинсекција и 

дератизација 

1.400.000                                    

-Мерење услова рада 

100.000                                          

-Систематски преглед 

радника 100.000                                                                                

-Остале 

специјализоване 

услуге 420.000 

5,866,000  5,866,000 

    42 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
3,090,000  3,090,000 

    43 426 Материјал 13,180,000  13,180,000 

    44 4631 

Текући трансфери 

осталим нивоима 

власти 

200,000  200,000 

    45 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
550,000  550,000 

    46 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
740,000  740,000 

    47 483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
10,000,000  10,000,000 

    48 484 

Накнада штете за 

повреде или штету 

насталу услед 

елементарних непогода 

5,000,000  5,000,000 
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или других природних 

узрока 

    49 485 

Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 

државних органа 

100,000  100,000 

    50 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
2,000,000  2,000,000 

    51 512 Машине и опрема 2,910,000  2,910,000 

    52 515 
Нематеријална 

имовина 
1,300,000  1,300,000 

    53 541 

Земљиште- У оквиру ове 

апропријације планирана су 

 средства за набавку 

земљишта и пројеката Г.О. на 

следећим локацијама и 

улицама : 

– ул. Светозара Марковића ;                         

– ул. Тимошенкова ; 

– ул. Орашачка ; 

- ул. Горанска 

– ул. 18. Нова ;                                     

– ул. 22. Децембар ; 

– Прилази ул.Н.Јастребачка ; 

-  Прилази ул.Т.Ђорђевић ; 

– ул. Спортска ; 

– ул. Устаничка ;                                    

 – ул. 9. Југовића ; 

– ул. Скојевска ;                                                

 - Ул. Петра Добрњца;                                      

 - Ул. Иве Андрића;  - 

 -Ул. Озренска;   

- Земљиште за крак фек. 

канал.у ул.Моравичкој ;                                                                                                                                                                                              

- Наставак Пионирске улице и 

потпорни зид ;                       

– Саобраћајница за колектор 

за део насеља ,,Падалиште 1 и 

2,, ;   

- Прибављање земљишта за 

ППОВ Алексинац ; 

– Земљиште за примарни 

колектор ,,Житковац  ; 

- Област око реке Турије ; 

– Обезбеђивање земљишта за 

проширење гробља у месним 

заједницама  ; 

– Набавка земљишта  за 

изградњу 

левообалног насипа на реци 

Ј.Морава у селима Г.Љубеш и 

Витковац ;                   

- Набавка земљишта за 

регулисање десне обале 

Ј.Мораве у Тешици и Лужану; 

– Набавка земљишта за 

санацију корита реке 

Моравице у Алексинцу  ;                                                                                                                      

10,000,000  10,000,000 
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- Прибављање земљишта за 

МЗ Тешица 

      
Извори финансирања 

за функцију 130: 
      

     01 Приходи из буџета 208,265,000  208,265,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,296,000  1,296,000 

      Функција 130: 209,561,000 0 209,561,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0602-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 208,265,000  208,265,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,296,000  1,296,000 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0001: 
209,561,000 0 209,561,000 

          

  0602-0002  Функционисање месних заједница   
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   160   

Опште јавне услуге 

некласификоване на 

другом месту 

   

    54 421 Стални трошкови 3,523,450  3,523,450 

    55 423 Услуге по уговору 6,500,000  6,500,000 

    56 424 Специјализоване услуге 871,000  871,000 

    57 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
9,090,485  9,090,485 

    58 426 Материјал 3,362,765  3,362,765 

    59 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
10,000  10,000 

    60 512 Машине и опрема 785,800  785,800 

      
Извори финансирања 

за функцију 160: 
      

     01 Приходи из буџета 17,601,499,93  17,601,499,93 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

6,542,000  6,542,000 

      Функција 160: 24,143,499,93 0 24,143,499,93 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0602-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 17,601,499,93  17,601,499,93 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

6,542,000  6,542,000 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0002: 
24,143,499,93 0 24,143,499,93 

          

  0602-0007  
Функционисање националних савета 

националних мањина 
  

   090   

Социјална заштита 

некласификована на 

другом месту 

   

    61 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
500,000  500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Функција 090: 500,000 0 500,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0602-0007: 

      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0007: 
500,000 0 500,000 
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  0602-0009  
Текућа буџетска 

резерва 
   

   112   
Финансијски и 

фискални послови 
   

    62 49912 

Административни 

трансфери из буџета - 

Средства резерве 

13,870,072.55  13,870,072.55 

      
Извори финансирања 

за функцију 112: 
      

     01 Приходи из буџета 13,870,072.55  13,870,072.55 

      Функција 112: 13,870,072.55 0 13,870,072,55 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0602-0009: 

      

     01 Приходи из буџета 13,870,072.55  13,870,072.55 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0009: 
13,870,072.55 0 13,870,072.55 

          

  0602-0010  
Стална буџетска 

резерва 
   

   112   
Финансијски и 

фискални послови 
   

    63 49911 

Административни 

трансфери из буџета - 

Средства резерве 

4,995,136.00  4,995,136 

      
Извори финансирања 

за функцију 112: 
      

     01 Приходи из буџета 4,995,136.00  4,995,136 

      Функција 112: 4,995,136.00 0 4,995,136 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0602-0010: 

      

     01 Приходи из буџета 4,995,136.00  4,995,136 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0010: 
4,995,136.00 0 4,995,136 

          

  0602-0014  Управљање у ванредним ситуацијама   

   220   Цивилна одбрана    

    64 424 Специјализоване услуге 2,500,000  2,500,000 

    65 484 

Накнада штете за 

повреде или штету 

насталу услед 

елементарних непогода 

или других природних 

узрока 

104,864  104,864 

      
Извори финансирања 

за функцију 220: 
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     01 Приходи из буџета 2,604,864  2,604,864 

      Функција 220: 2,604,864 0 2,604,864 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0602-0014: 

      

     01 Приходи из буџета 2,604,864  2,604,864 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0014: 
2,604,864 0 2,604,864 

          

  0602-П1   Савет за безбедност саобраћаја   

   130   Опште услуге    

    66 423 Услуге по уговору 2,010,000  2,010,000 

    67 424 Специјализоване услуге 900,000  900,000 

    68 426 Материјал 420,000  420,000 

    69 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
6,165,206  6,165,206 

    70 512 Машине и опрема 950,000  950,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 130: 
      

     01 Приходи из буџета 8,000,000  8,000,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

2,445,206  2,445,206 

      Функција 130: 10,445,206 0 10,445,206 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0602-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 8,000,000  8,000,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

2,445,206  2,445,206 

      
Свега за пројекат 0602-

П1: 
10,445,206 0 10,445,206 

          

  0602-П2   Пројекат подршке цивилним друштвима   

   110   

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и 

спољни послови 

   

    71 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
3,300,000  3,300,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 110: 
      

     01 Приходи из буџета 3,300,000  3,300,000 

      Функција 110: 3,300,000 0 3,300,000 
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Извори финансирања 

за пројекат 0602-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 3,300,000  3,300,000 

      
Свега за пројекат 0602-

П2: 
3,300,000 0 3,300,000 

          

  0602-П3   Учешће у мерама популационе политике   

   130   Опште услуге    

    71/1 512 Машине и опрема 8,900,000  8,900,000 

    71/2 423 Услуге по уговору 685,000  685,000 

    71/3 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
900,000  900,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 130: 
      

     01 Приходи из буџета 2,516,400  2,516,400 

     07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
7,968,600  7,968,600 

      Функција 130: 10,485,000 0 10,485,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0602-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 2,516,400  2,516,400 

     07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
7,968,600  7,968,600 

      
Свега за пројекат 0602-

П3: 
10,485,000 0 10,485,000 

          

          

            
Извори финансирања 

за програм 15: 
      

          01 Приходи из буџета 261,652,972   261,652,972 

          07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
7,968,600   7,968,600 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

10,283,206   10,283,206 

            Свега за програм 15: 279,904,778   279,904,778 

          

    1101     
ПРОГРАМ 1.  СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
    

  1101-0001  Просторно и урбанистичко планирање   

   620   Развој захеднице    
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    72 424 

Специјализоване услуге 

- У оквиру ове 

апропријације 

предвиђена су средства 

за следеће намене:                                                                                                                          

-ПДР Радне зоне 

Житковац 1.500.000;                                                                      

- ПДР Бованског језера 

1.500.000;                                                                               

-ПДР Вакуп 1.450.000;               

-ПДР Примарног вода 

фекалне канализације 

Житковац 3.800.000;                                 

-Ревизија плана 

генералне регулације  

2.500.000;      -   ПДР 

система наводњавања 

алексиначких поља 

1.335.600;      - План 

одрживе урбане 

мобилности     350.000                       

12,435,600  12,435,600 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 3,829,000  3,829,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

8,606,600  8,606,600 

      Функција 620: 12,435,600 0 12,435,600 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1101-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 3,829,000  3,829,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

8,606,600  8,606,600 

      
Свега за програмску 

активност 1101-0001: 
12,435,600 0 12,435,600 

          

  1101-0003  Управљање грађевинским земљиштем   

   620   Развој захеднице    
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    73 424 

Специјализоване 

услуге: У оквиру ове 

апропријације 

предвиђена су средства 

за следеће намене:                          

- Препарцелација јавних 

блокова 500.000                               

-Урбанистички пројекат 

уређења гробља у 

Трњану, Суботинцу и 

Дражевцу 1.000.000                                           

-Пројекат 

препарцелације јавних 

блокова 300.000                                        

1,800,000  1,800,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 1,500,000  1,500,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

300,000  300,000 

      Функција 620: 1,800,000 0 1,800,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1101-0003: 

      

     01 Приходи из буџета 1,500,000  1,500,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

300,000  300,000 

      
Свега за програмску 

активност 1101-0003: 
1,800,000 0 1,800,000 

          

  1101-0004  Стамбена подршка    

   610   Стамбени развој    

    74 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
20,733,122  20,733,122 

      
Извори финансирања 

за функцију 610: 
      

     01 Приходи из буџета 2,500,000  2,500,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

18,233,122  18,233,122 

      Функција 610: 20,733,122 0 20,733,122 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1101-0004: 

      

     01 Приходи из буџета 2,500,000  2,500,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

18,233,122  18,233,122 
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Свега за програмску 

активност 1101-0004: 
20,733,122 0 20,733,122 

          

  1101-0005  
Остваривање јавног интереса у 

одржавању зграда 
  

   610   Стамбени развој    

    75 423 Услуге по уговору 100,000  100,000 

    76 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
100,000  100,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 610: 
      

     01 Приходи из буџета 200,000  200,000 

      Функција 610: 200,000 0 200,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1101-0005: 

      

     01 Приходи из буџета 200,000  200,000 

      
Свега за програмску 

активност 1101-0005: 
200,000 0 200,000 

          

  1101-П1   
Пројекат Обележавања улица и кућних 

бројева у општини Алексинац 
  

   620   Развој захеднице    

    76/1 424 Специјализоване услуге 4,474,250  4,474,250 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 1,500,000  1,500,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

2,974,250  2,974,250 

      Функција 620: 4,474,250 0 4,474,250 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1101-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 1,500,000  1,500,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

2,974,250  2,974,250 

      
Свега за пројекат 1101-

П1: 
4,474,250 0 4,474,250 

          

            
Извори финансирања 

за програм 1: 
      

          01 Приходи из буџета 9,529,000   9,529,000 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

30,113,972   30,113,972 
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            Свега за програм 1: 39,642,972   39,642,972 

          

    1102     ПРОГРАМ 2.  КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ     

  1102-0001  
Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
  

   640   Улична расвета    

    77 421 Стални трошкови 39,000,000  39,000,000 

    78 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
12,000,000  12,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 640: 
      

     01 Приходи из буџета 51,000,000  51,000,000 

      Функција 640: 51,000,000 0 51,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1102-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 51,000,000  51,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0001: 
51,000,000 0 51,000,000 

          

  1102-0002  Одржавање јавних зелених површина     

   620   Развој заједнице    

    79 424 Специјализоване услуге 12,000,000  12,000,000 

    80 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
2,000,000  2,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 14,000,000  14,000,000 

      Функција 620: 14,000,000 0 14,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1102-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 14,000,000  14,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0002: 
14,000,000 0 14,000,000 

          

  1102-0003  
Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене 
  

   620   Развој заједнице    

    81 421 Стални трошкови 13,000,000  13,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 13,000,000  13,000,000 

      Функција 620: 13,000,000 0 13,000,000 
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Извори финансирања 

за програмску 

активност 1102-0003: 

      

     01 Приходи из буџета 13,000,000  13,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0003: 
13,000,000 0 13,000,000 

          

  1102-0004  Зоохигијена    

   540   
Заштита биљног и животињског света  и 

крајолика 
  

    82 424 Специјализоване услуге 10,000,000  10,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 540: 
      

     01 Приходи из буџета 10,000,000  10,000,000 

      Функција 540: 10,000,000 0 10,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1102-0004: 

      

     01 Приходи из буџета 10,000,000  10,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0004: 
10,000,000 0 10,000,000 

          

  1102-0005  

Уређивање, 

одржавање и 

коришћење пијаца 

   

   620   Развој заједнице    

    82/1 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
600,000  600,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 600,000  600,000 

      Функција 620: 600,000 0 600,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1102-0005: 

      

     01 Приходи из буџета 600,000  600,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0005: 
600,000 0 600,000 

          

  1102-0008  Управљање и снабдевање водом за пиће   

   630   Водоснабдевање    

    83 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
1,000,000  1,000,000 

    84 4512 

Капиталне субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

13,500,000  13,500,000 
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Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 14,500,000  14,500,000 

      Функција 620: 14,500,000 0 14,500,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1102-0008: 

      

     01 Приходи из буџета 14,500,000  14,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0008: 
14,500,000 0 14,500,000 

          

  1102-П1   

Завршетак техничке документације за 

изградњу сепаратора атмосферске 

канализације у улици Д.Тривунца-Друга 

фаза 

  

   620   Развој заједнице    

    85 511 
Зграде и грађевински 

објекти  
100,000  100,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 630: 
      

     01 Приходи из буџета 100,000  100,000 

      Функција 630: 100,000 0 100,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 100,000  100,000 

      
Свега за пројекат 1102-

П1: 
100,000 0 100,000 

          

  1102-П2   
Санација одрона у Микро насељу у 

Алексинцу 
  

   620   Развој заједнице    

    86 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,288,600  1,288,600 

      
Извори финансирања 

за функцију 520: 
      

     01 Приходи из буџета 1,288,600  1,288,600 

      Функција 520: 1,288,600 0 1,288,600 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 1,288,600  1,288,600 

      
Свега за пројекат 1102-

П2: 
1,288,600 0 1,288,600 

          

  1102-П3   
Уређење Јавне површине и споменика 

испред ОШ.Љупче Николић 
  



 

 
Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   267 
 

 267 

   620   Развој заједнице    

    87 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
80,000  80,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 520: 
      

     01 Приходи из буџета 80,000  80,000 

      Функција 520: 80,000 0 80,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 80,000  80,000 

      
Свега за пројекат 1102-

П3: 
80,000 0 80,000 

          

  1102-П4   

Уређење слободне површине испред 

Алексиначке гимназије са постављањем 

фонтане 

  

   620   Развој заједнице    

    88 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,200,000  1,200,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      Функција 620: 1,200,000 0 1,200,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      
Свега за пројекат 1102-

П4: 
1,200,000 0 1,200,000 

          

  1102-П5   

Реконструкција и санација домова 

културе у 

Тешици,Грејачу,Дражевцу,Радевцу и 

Краљеву 

  

   620   Развој заједнице    

    89 511 

Зграде и грађевински 

објекти: На овој 

апропријацији 

планирана су средства 

за санацију домова 

културе у месним 

заједницама са 

следећом расподелом:                                          

-Тешица 3.620.000 ;                        

-Дражевац 2.800.000 ;                     

-Грејач 580.000 ;                           

-Радевац 5.000.000;                          

-Краљево 2.000.000                                                                                                     

14,000,000  14,000,000 



 

 
Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   268 
 

 268 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 7,000,000  7,000,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

7,000,000  7,000,000 

      Функција 620: 14,000,000 0 14,000,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П5: 
      

     01 Приходи из буџета 7,000,000  7,000,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

7,000,000  7,000,000 

      
Свега за пројекат 1102-

П5: 
14,000,000 0 14,000,000 

          

  1102-П6   Текуће одржавање Домова културе у МЗ   

   620   Развој заједнице    

    90 425 

Текуће поправке и 

одржавање : На овој 

апропријацији 

планирана су средства 

за одржавање Дк. У 

месним заједницама и 

то:                                                                  

-Мз.Прћиловица 

100.000                  

100,000  100,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

100,000  100,000 

      Функција 620: 100,000 0 100,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П6: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

100,000  100,000 

      
Свега за пројекат 1102-

П6: 
100,000 0 100,000 

          

  1102-П7   Одржавање водопловних објеката    

   620   Развој заједнице    

    91 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
900,000  900,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
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     01 Приходи из буџета 900,000  900,000 

      Функција 620: 900,000 0 900,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П7: 
      

     01 Приходи из буџета 900,000  900,000 

      
Свега за пројекат 1102-

П7: 
900,000 0 900,000 

          

  1102-П8   
Одржавање стамбено пословних 

просторија и фасада  
  

   620   Развој заједнице    

    92 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
500,000  500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Функција 620: 500,000 0 500,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П8: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      
Свега за пројекат 1102-

П8: 
500,000 0 500,000 

          

  1102-П9   

Пројекат извођења грађевинских радова 

на опремању градске пијаце у Алексинцу 

УНОПС-ЕУПРО 2018 

  

   620   Развој заједнице    

    93 423 Услуге по уговору 155,000  155,000 

    93/1 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
  0 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 155,000  155,000 

      Функција 620: 155,000 0 155,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П9: 
      

     01 Приходи из буџета 155,000  155,000 

      
Свега за пројекат 1102-

П9: 
155,000 0 155,000 

          

  1102-П10   
Адаптација и санација пословног објекта у 

улици М.Поповића-Друга фаза 
  

   620   Развој заједнице    

    93/2 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
910,000  910,000 
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Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

910,000  910,000 

      Функција 620: 910,000 0 910,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1102-П10: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

910,000  910,000 

      
Свега за пројекат 1102-

П10: 
910,000 0 910,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 2: 
      

          01 Приходи из буџета 114,323,600   114,323,600 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

8,010,000   8,010,000 

            Свега за програм 2: 122,333,600 0 122,333,600 

          

    1501     
ПРОГРАМ 3.  ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 
    

  1501-0001  
Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента 
  

   411   
Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    94 421 Стални трошкови 40,000  40,000 

    95 423 Услуге по уговору 720,000  720,000 

    96 424 Специјализоване услуге 2,050,000  2,050,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 411: 
      

     01 Приходи из буџета 2,810,000  2,810,000 

      Функција 411: 2,810,000 0 2,810,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1501-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 2,810,000  2,810,000 

      
Свега за програмску 

активност 1501-0001: 
2,810,000 0 2,810,000 

          

  1501-0002  Мере активне политике запошљавања   

   411   
Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    97 464 
Дотације 

организацијама 
5,000,000  5,000,000 
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обавезног социјалног 

осигурања 

      
Извори финансирања 

за функцију 411: 
      

     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      Функција 411: 5,000,000 0 5,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1501-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1501-0002: 
5,000,000 0 5,000,000 

          

  1501-П1   
Пројекат "Даљи развој ГИС-а у граду 

Крушевцу и општини Алексинац 
  

   411   
Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    98 423 Услуге по уговору 930,000  930,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 411: 
      

     01 Приходи из буџета 930,000  930,000 

      Функција 411: 930,000 0 930,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1501-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 930,000  930,000 

      
Свега за пројекат 1501-

П1: 
930,000 0 930,000 

          

  1501-П2   
Социјално и економско оснаживање жена 

у југоисточној Србији-Каритас 
  

   411   
Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    99 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
250,000  250,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 411: 
      

     01 Приходи из буџета 250,000  250,000 

      Функција 411: 250,000 0 250,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1501-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 250,000  250,000 

      
Свега за пројекат 1501-

П2: 
250,000 0 250,000 
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  1501-П3   
Пројекат стручног оспособљавања у 

складу са ЛАП-ом 
  

   411   
Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    99/1 423 Услуге по уговору  355,640.80  355,641 

      
Извори финансирања 

за функцију 411: 
      

     06 

Донације од 

међународних 

организација 

355,640.80  355,641 

      Функција 411: 355,641 0 355,641 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1501-П3: 
      

     06 

Донације од 

међународних 

организација 

355,640.80  355,641 

      
Свега за пројекат 1501-

П3: 
355,641 0 355,641 

          

  1501-П4   

Пројекат: "Управљање јавном својином у 

функцији локалног економског развоја"-

Учешће 

  

   411   
Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    99/2 423 Услуге по уговору  800,000.00  800,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 411: 
      

     01 Приходи из буџета 800,000.00  800,000 

      Функција 411: 800,000.00 0 800,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1501-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 800,000.00  800,000 

      
Свега за пројекат 1501-

П4: 
800,000.00 0 800,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 3: 
      

          01 Приходи из буџета 9,790,000   9,790,000 

          06 

Донације од 

међународних 

организација 

355,640.80   355,641 

            Свега за програм 3: 10,145,640.80   10,145,640.80 

          

    1502     ПРОГРАМ 4.  РАЗВОЈ ТУРИЗМА     

  1502-0001  Управљање развојем туризма   
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Установа за одмор и рекреацију деце 

"Липовац" 
  

   473   Туризам    

    100 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

7,810,000  7,810,000 

    101 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
1,340,000  1,340,000 

    102 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
1,020,000  1,020,000 

    103 421 Стални трошкови 1,965,000  1,965,000 

    104 422 Трошкови путовања 135,000  135,000 

    105 423 Услуге по уговору 1,400,000  1,400,000 

    106 424 Специјализоване услуге 620,000  620,000 

    107 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
480,000  480,000 

    108 426 Материјал 2,840,000  2,840,000 

    109 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
40,000  40,000 

    110 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
60,000  60,000 

    111 512 Машине и опрема 410,000  410,000 

    112 515 
Нематеријална 

имовина 
100,000  100,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 473: 
      

     01 Приходи из буџета 18,220,000  18,220,000 

      Функција 473: 18,220,000 0 18,220,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1502-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 18,220,000  18,220,000 

      
Свега за програмску 

активност 1502-0001: 
18,220,000 0 18,220,000 

          

  1502-0002  Промоција туристичке понуде   

      
Установа за одмор и рекреацију деце 

"Липовац" 
  

   473   Туризам    

    113 421 Стални трошкови 80,000  80,000 

    114 422 Трошкови путовања 90,000  90,000 

    115 423 Услуге по уговору 250,000  250,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 473: 
      

     01 Приходи из буџета 420,000  420,000 

      Функција 473: 420,000 0 420,000 
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Извори финансирања 

за програмску 

активност 1502-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 420,000  420,000 

      
Свега за програмску 

активност 1502-0002: 
420,000 0 420,000 

          

  1502-П1   

Пројекат инвестиционог одржавања 

објекта Установе "Липовац" - израда 

платоа 

  

   473   Туризам    

    116 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
550,000  550,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 473: 
      

     01 Приходи из буџета 550,000  550,000 

      Функција 473: 550,000 0 550,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1502-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 550,000  550,000 

      
Свега за пројекат 1502-

П1: 
550,000 0 550,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 4: 
      

          01 Приходи из буџета 19,190,000   19,190,000 

            Свега за програм 4: 19,190,000   19,190,000 

          

    0101     ПРОГРАМ 5.  РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ     

  0101-0001  
Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници 
  

   421   Пољопривреда    

    117 424 

Специјализоване 

услуге: У оквиру ове 

апропријације 

планирана су средства 

за следеће намене:                                     

-Уређење канала 

2.744.861                                                

2,744,861  2,744,861 

      
Извори финансирања 

за функцију 421: 
      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

744,861  744,861 

      Функција 421: 2,744,861 0 2,744,861 
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Извори финансирања 

за програмску 

активност 0101-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

744,861  744,861 

      
Свега за програмску 

активност 0101-0001: 
2,744,861 0 2,744,861 

          

  0101-0002  Мере подршке руралном развоју   

   421   Пољопривреда    

    118 423 Услуге по уговору 500,000  500,000 

    119 4511 

Текуће субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

12,500,000  12,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 421: 
      

     01 Приходи из буџета 13,000,000  13,000,000 

      Функција 421: 13,000,000 0 13,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0101-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 13,000,000  13,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 0101-0002: 
13,000,000 0 13,000,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 5: 
      

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

744,861   744,861 

            Свега за програм 5: 15,744,861   15,744,861 

          

    0401     
ПРОГРАМ 6.  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
    

          

  0401-0002  
Праћење квалитета елемената животне 

средине 
  

   550   

Заштита животне 

средине -  

истраживање и развој 
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    120 424 

Специјализоване 

услуге:  -мониторинг 

ваздуха 784.000, 

мониторинг подземних 

вода 178.000 

962,000  962,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 550: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

962,000  962,000 

      Функција 550: 962,000 0 962,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0401-0002: 

      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

962,000  962,000 

      
Свега за програмску 

активност 0401-0002: 
962,000 0 962,000 

          

  0401-0003  Заштита природе    

   530   Смањење загађености    

    121 424 

Специјализоване услуге 

:                                                                     

- Израда и унапређење 

заштитног зеленила 

1.500.000 

1,500,000  1,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 530: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,500,000  1,500,000 

      Функција 530: 1,500,000 0 1,500,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0401-0003: 

      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,500,000  1,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 0401-0003: 
1,500,000 0 1,500,000 

          

  0401-0005  Управљање комуналним отпадом   

   510   Управљање отпадом    
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    122 424 

Специјализоване услуге 

-У оквиру ове 

апропријације 

планирана су средства 

за следеће намене:                                              

-Уклањање неуређених 

депонија по налогу 

надлежног органа 

2.000.000     - 

организација 

пражњења посуда за 

одлагање отпада на 

обалама водотокова 

2.096.593                                                                    

4,096,593  4,096,593 

    123 511 

Зграде и грађевински 

објекти: - Пројектна 

документација за 

дефинисање места за 

контејнере у 

насељеним местима 

500.000 ;                                 -

Пројектна 

документација за 

уређење места за 

контејнере 978.000;                                          

-Уређење локација за 

контејнере у 

насељеним местима 

3.934.704 

5,412,704  5,412,704 

    124 512 Машине и опрема 7,740,000  7,740,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 510: 
      

     01 Приходи из буџета 2,500,000  2,500,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

14,749,297  14,749,297 

      Функција 510: 17,249,297 0 17,249,297 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0401-0005: 

      

     01 Приходи из буџета 2,500,000  2,500,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

14,749,297  14,749,297 

      
Свега за програмску 

активност 0401-0005: 
17,249,297 0 17,249,297 

          

  0401-П1   
Изградња фекалне канализације у делу 

улице Пртизанска 
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   520   
Управљање отпадним 

водама 
   

    125 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,200,000  1,200,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 520: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      Функција 520: 1,200,000 0 1,200,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0401-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      
Свега за пројекат 0401-

П1: 
1,200,000 0 1,200,000 

          

  0401-П2   
Изградња фекалне канализације у делу 

улице Орашачка 
  

   520   
Управљање отпадним 

водама 
   

    126 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
0  0 

      
Извори финансирања 

за функцију 520: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0  0 

      Функција 520: 0 0 0 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0401-П2: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0  0 

      
Свега за пројекат 0401-

П2: 
0 0 0 

          

  0401-П3   
Изградња фекалне канализације у улици 

22 Децембар-Друга Фаза 
  

   520   
Управљање отпадним 

водама 
   

    127 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
300,000  300,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 520: 
      

     01 Приходи из буџета 300,000  300,000 

      Функција 520: 300,000 0 300,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0401-П3: 
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     01 Приходи из буџета 300,000  300,000 

      
Свега за пројекат 0401-

П3: 
300,000 0 300,000 

          

  0401-П4   

Израда фекалне канализације у 

Душановој улици са везом у Скојевској 

улици, Петра Добрњца, Милоша 

Качаревића 

  

   520   
Управљање отпадним 

водама 
   

    128 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,300,000  1,300,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 520: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,300,000  1,300,000 

      Функција 520: 1,300,000 0 1,300,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0401-П4: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,300,000  1,300,000 

      
Свега за пројекат 0401-

П4: 
1,300,000 0 1,300,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 6: 
      

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

18,511,297   18,511,297 

            Свега за програм 6: 22,511,297   22,511,297 

          

    0701     
ПРОГРАМ 7.  ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА 

И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
    

  0701-0002  Одржавање саобраћајне инфраструктуре   

   620   Развој заједнице    

    129 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
138,500,000  138,500,000 

    130 4511 

Текуће субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

9,000,000  9,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 147,500,000  147,500,000 
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      Функција 620: 147,500,000 0 147,500,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0701-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 147,500,000  147,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 0701-0002: 
147,500,000 0 147,500,000 

          

  0701-П1   
Изградња коловоза са атмосферским 

одводњавањем ул.Спортске у Алексинцу 
  

   620   Развој заједнице    

    131 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
15,100,000  15,100,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 15,100,000  15,100,000 

      Функција 620: 15,100,000 0 15,100,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 15,100,000  15,100,000 

      
Свега за пројекат 0701-

П1: 
15,100,000 0 15,100,000 

          

  0701-П2   

Завршетак изградње коловоза са 

атмосферском канализацијом 

ул.Горанске-Прва фаза 

  

   620   Развој заједнице    

    132 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
6,500,000  6,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

6,500,000  6,500,000 

      Функција 620: 6,500,000 0 6,500,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П2: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

6,500,000  6,500,000 

      
Свега за пројекат 0701-

П2: 
6,500,000 0 6,500,000 

          

  0701-П3   
Завршетак санације путног објекта-моста 

на општинском путу у Банковцу 
  

   620   Развој заједнице    
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    133 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
5,000,000  5,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 4,860,000  4,860,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

140,000  140,000 

      Функција 620: 5,000,000 0 5,000,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 4,860,000  4,860,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

140,000  140,000 

      
Свега за пројекат 0701-

П3: 
5,000,000 0 5,000,000 

          

  0701-П4   
Завршетак санације одрона на 

општинском путу у Липовцу 
  

   620   Развој заједнице    

    134 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
4,000,000  4,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 2,864,102  2,864,102 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,135,898  1,135,898 

      Функција 620: 4,000,000 0 4,000,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 2,864,102  2,864,102 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,135,898  1,135,898 

      
Свега за пројекат 0701-

П4: 
4,000,000 0 4,000,000 

          

  0701-П5   
Завршетак санације пропуста у 

Копривници 
  

   620   Развој заједнице    

    135 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
720,000  720,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
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     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

720,000  720,000 

      Функција 620: 720,000 0 720,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П5: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

720,000  720,000 

      
Свега за пројекат 0701-

П5: 
720,000 0 720,000 

          

  0701-П6   

Санација општинског пута Житковац-

Витковац (деоница од кормана до 

Д.Љубеша) 

  

   620   Развој заједнице    

    136 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
17,500,000  17,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 17,500,000  17,500,000 

      Функција 620: 17,500,000 0 17,500,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П6: 
      

     01 Приходи из буџета 17,500,000  17,500,000 

      
Свега за пројекат 0701-

П6: 
17,500,000 0 17,500,000 

          

  0701-П7   

Израда пројектне документације за 

изградњу и санацију путева, улица и 

мостова на територији општине 

Алексинац 

  

   620   Развој заједнице    
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    137 511 

Зграде и грађевински 

објекти- На овој 

апропријацији 

планирана су средства 

за следећу пројектну 

документацију:                           

-За изградњу 

општинског пута 

Прћиловица-Каменица 

(деоница од Г.Суготна 

до Каменице) 1.200.000;                       

-За санацију моста на 

општинском путу 

Трњане-Јаковље у 

Гредетину 350.000; -За 

изградњу улице Кнеза 

Лазара у Прћиловици 

350.000;                                                           

-За изградњу прилаза у 

ул. Нова Јастребачка 

200.000. 

2,100,000  2,100,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

      Функција 620: 2,100,000 0 2,100,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П7: 
      

     01 Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

      
Свега за пројекат 0701-

П7: 
2,100,000 0 2,100,000 

          

  0701-П8   

Израда пројектне документације за 

изградњу потпорног зида у улици 

Јужноморавских бригада, ул.Озренској, 

ул.Саве Ковачевића и ул.Савској у 

Алексинцу 

  

   620   Развој заједнице    

    138 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,200,000  1,200,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      Функција 620: 1,200,000 0 1,200,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П8: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      
Свега за пројекат 0701-

П8: 
1,200,000 0 1,200,000 
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  0701-П9   

Израда пројектне документације за 

реконструкцију улице К.Милоша од улице 

ВЈ. До ул.М.Тепића и од улице 

М.Поповића до ул.Т.Ђорђевића и 

уређење јавне површине испред управе 

за трезор у Алексинцу 

  

   620   Развој заједнице    

    139 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,200,000  1,200,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      Функција 620: 1,200,000 0 1,200,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П9: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      
Свега за пројекат 0701-

П9: 
1,200,000 0 1,200,000 

          

  0701-П10   
Уређење пешачке зоне у ул.Књаза 

Милоша-Прва фаза 
  

   620   Развој заједнице    

    140 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
0  0 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0  0 

      Функција 620: 0 0 0 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П10: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0  0 

      
Свега за пројекат 0701-

П10: 
0 0 0 

          

  0701-П11   
Санација општинског пута Л-3 у циљу 

спајања радне зоне Тешица 
  

   620   Развој заједнице    

     511 
Зграде и грађевински 

објекти 
14,000,000  14,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 14,000,000  14,000,000 
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      Функција 620: 14,000,000 0 14,000,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0701-П11: 
      

     01 Приходи из буџета 14,000,000  14,000,000 

      
Свега за пројекат 0701-

П11: 
14,000,000 0 14,000,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 7: 
      

          01 Приходи из буџета 206,324,102   206,324,102 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

8,495,898   8,495,898 

            Свега за програм 7: 214,820,000   214,820,000 

          

    2001     
ПРОГРАМ 8.  ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

И ОБРАЗОВАЊЕ 
    

  2001-0001  
Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања 
  

   911   
Предшколско 

образовање 
   

    141 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

94,235,000 13,500,000 107,735,000 

    142 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
16,165,000 2,500,000 18,665,000 

    143 413 Накнаде у натури 500,000  500,000 

    144 414 
Социјална давања 

запосленима 
1,100,000 200,000 1,300,000 

    145 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
4,500,000  4,500,000 

    146 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1,400,000  1,400,000 

    147 421 Стални трошкови 13,660,000 550,000 14,210,000 

    148 422 Трошкови путовања 1,100,000  1,100,000 

    149 423 Услуге по уговору 3,950,000 7,000,000 10,950,000 

    150 424 Специјализоване услуге 1,200,000  1,200,000 

    151 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
1,600,000  1,600,000 

    152 426 Материјал 20,950,000 700,000 21,650,000 

    153 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
610,000  610,000 

    154 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
770,000 20,000 790,000 

    155 483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
1,000,000  1,000,000 
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    156 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
590,000  590,000 

    157 512 Машине и опрема 2,590,000  2,590,000 

    158 515 
Нематеријална 

имовина 
200,000  200,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 911: 
      

     01 Приходи из буџета 166,120,000  166,120,000 

     03 Социјални доприноси  200,000 200,000 

     04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
 30,000 30,000 

     07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
 17,200,000 17,200,000 

     16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
 7,040,000 7,040,000 

      Функција 911: 166,120,000 24,470,000 190,590,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 2001-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 166,120,000  166,120,000 

     03 Социјални доприноси  200,000 200,000 

     04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 30,000 30,000 

     07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
0 17,200,000 17,200,000 

     16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 7,040,000 7,040,000 

      
Свега за програмску 

активност 2001-0001: 
166,120,000 24,470,000 190,590,000 

          

  2001-П1   Израда спољашње хидрантске мреже   

   911   
Предшколско 

образовање 
   

    159 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
800,000  800,000 

    160 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,500,000  1,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 911: 
      

     01 Приходи из буџета 2,300,000  2,300,000 

      Функција 911: 2,300,000 0 2,300,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2001-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 2,300,000  2,300,000 

      
Свега за пројекат 2001-

П1: 
2,300,000 0 2,300,000 
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  2001-П2   
Пројекат "Инклузивно предшколско 

васпитање и образовање" 
  

   911   
Предшколско 

образовање 
   

    161 421 Стални трошкови 36,000  36,000 

    162 426 Материјал 624,000  624,000 

    163 4631 
Текући трансфери 

другом нивоу власти 
  0 

    164 464 

Дотације 

организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

96,000  96,000 

    165 481 
Дотације осталим 

удружењима грађана 
3,354,000  3,354,000 

    165/1 512 Машине и опрема 380,000  380,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 911: 
      

     07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
4,490,000  4,490,000 

      Функција 911: 4,490,000 0 4,490,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2001-П2: 
      

     07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
4,490,000  4,490,000 

      
Свега за пројекат 2001-

П2: 
4,490,000 0 4,490,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 8: 
      

          01 Приходи из буџета 168,420,000   168,420,000 

          03 Социјални доприноси   200,000 200,000 

          04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 30,000 30,000 

          07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
4,490,000 17,200,000 21,690,000 

          16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 7,040,000 7,040,000 

            Свега за програм 8: 172,910,000 24,470,000 197,380,000 

          

    2002     
ПРОГРАМ 9.  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
    

  2002-0001  Функционисање основних школа   

   912   Основно образовање    

    166 4631 Накнаде у натури 7,220,000  7,220,000 

    167 4631 
Социјална давања 

запосленима 
2,058,000  2,058,000 
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    168 4631 
Накнаде трошкова за 

запослене 
23,400,000  23,400,000 

    169 4631 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
5,750,000  5,750,000 

    170 4631 Стални трошкови 29,634,000  29,634,000 

    171 4631 Трошкови путовања 18,293,000  18,293,000 

    172 4631 Услуге по уговору 7,862,000  7,862,000 

    173 4631 Специјализоване услуге 1,058,000  1,058,000 

    174 4631 
Текуће поправке и 

одржавање 
6,878,000  6,878,000 

    175 4631 Материјал 7,326,000  7,326,000 

    176 4631 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
196,000  196,000 

    177 4631 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
985,000  985,000 

    178 4631 
Зграде и грађевински 

објекти 
2,115,000  2,115,000 

    179 4631 Машине и опрема 4,020,000  4,020,000 

    180 4631 
Нематеријална 

имовина 
185,000  185,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 116,980,000  116,980,000 

      Функција 912: 116,980,000 0 116,980,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 2002-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 116,980,000  116,980,000 

      
Свега за програмску 

активност 2002-0001: 
116,980,000 0 116,980,000 

          

  2002-П1   
Санација фискултурне сале (замена пода) 

ОШ "Вук Караџић", Житковац 
  

   912   Основно образовање    

    181 4632 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,900,000  1,900,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 1,900,000  1,900,000 

      Функција 912: 1,900,000 0 1,900,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2002-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 1,900,000  1,900,000 

      
Свега за пројекат 2002-

П1: 
1,900,000 0 1,900,000 
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  2002-П2   

Инсталација грејања и котларнице у 

истуреном одељењу у Тешици - ОШ "Аца 

Синадиновић", Лоћика 

  

   912   Основно образовање    

    182 4632 
Зграде и грађевински 

објекти 
4,550,000  4,550,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 4,550,000  4,550,000 

      Функција 912: 4,550,000 0 4,550,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2002-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 4,550,000  4,550,000 

      
Свега за пројекат 2002-

П2: 
4,550,000 0 4,550,000 

          

  2002-П3   

Замена столарије у истуреном одељењу у 

Радевцу - ОШ "Стојан Живковић-Столе", 

Трњане 

  

   912   Основно образовање    

    183 4632 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,725,000  1,725,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 1,725,000  1,725,000 

      Функција 912: 1,725,000 0 1,725,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2002-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 1,725,000  1,725,000 

      
Свега за пројекат 2002-

П3: 
1,725,000 0 1,725,000 

          

  2002-П4   
Замена столарије на централном објекту у 

Суботинцу  - ОШ "Свети Сава", Суботинац 
  

   912   Основно образовање    

    184 4632 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,900,000  1,900,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 1,900,000  1,900,000 

      Функција 912: 1,900,000 0 1,900,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2002-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 1,900,000  1,900,000 

      
Свега за пројекат 2002-

П4: 
1,900,000 0 1,900,000 
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  2002-П5   

Изградња гасоводне инсталације и 

уградња пропратне опреме у ОШ "Смех и 

Суза", Алексинац 

  

   912   Основно образовање    

    185 4632 
Зграде и грађевински 

објекти 
2,100,000  2,100,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

      Функција 912: 2,100,000 0 2,100,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2002-П5: 
      

     01 Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

      
Свега за пројекат 2002-

П5: 
2,100,000 0 2,100,000 

          

  2002-П6   

Санација крова и замена столарије на 

школском објекту у Делиграду-ОШ. Јован 

Јовановић Змај 

  

   912   Основно образовање    

    186 4632 

Капитални трансфери 

осталим нивоима 

власти 

1,400,000  1,400,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 1,400,000  1,400,000 

      Функција 912: 1,400,000 0 1,400,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2002-П6: 
      

     01 Приходи из буџета 1,400,000  1,400,000 

      
Свега за пројекат 2002-

П6: 
1,400,000 0 1,400,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 9: 
      

          01 Приходи из буџета 130,555,000   130,555,000 

            Свега за програм 9: 130,555,000 0 130,555,000 

          

    2003     
ПРОГРАМ 10.  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
    

  2003-0001  Функционисање средњих школа   

   920   Средње образовање    

    187 4631 Накнаде у натури 2,070,000  2,070,000 

    188 4631 
Социјална давања 

запосленима 
605,000  605,000 
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    189 4631 
Накнаде трошкова за 

запослене 
5,410,000  5,410,000 

    190 4631 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1,750,000  1,750,000 

    191 4631 Стални трошкови 18,713,000  18,713,000 

    192 4631 Трошкови путовања 1,169,000  1,169,000 

    193 4631 Услуге по уговору 4,062,000  4,062,000 

    194 4631 Специјализоване услуге 586,000  586,000 

    195 4631 
Текуће поправке и 

одржавање 
3,450,000  3,450,000 

    196 4631 Материјал 3,274,000  3,274,000 

    197 4631 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
155,000  155,000 

    198 4631 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
500,000  500,000 

    199 4631 
Зграде и грађевински 

објекти 
800,000  800,000 

    200 4631 Машине и опрема 2,105,000  2,105,000 

    201 4631 
Нематеријална 

имовина 
110,000  110,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 920: 
      

     01 Приходи из буџета 44,759,000  44,759,000 

      Функција 920: 44,759,000 0 44,759,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 2003-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 44,759,000  44,759,000 

      
Свега за програмску 

активност 2003-0001: 
44,759,000 0 44,759,000 

          

  2003-П1   
Пројекат конверзије централног грејања у 

Алексиначкој Гимназији 
  

   920   Средње образовање    

    202 4632 
Зграде и грађевински 

објекти 
5,300,000  5,300,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 920: 
      

     01 Приходи из буџета 5,300,000  5,300,000 

      Функција 920: 5,300,000 0 5,300,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2003-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 5,300,000  5,300,000 

      
Свега за пројекат 2003-

П1: 
5,300,000 0 5,300,000 
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  2003-П2   
Пројекат завршетка изградње 

Пољопривредне школе Шуматовац 
  

   920   Средње образовање    

    203 4632 
Зграде и грађевински 

објекти 
18,000,000  18,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 920: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

18,000,000  18,000,000 

      Функција 920: 18,000,000 0 18,000,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2003-П2: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

18,000,000  18,000,000 

      
Свега за пројекат 2003-

П2: 
18,000,000 0 18,000,000 

          

  2003-П3   

Пројекат енергетске ефикасности-

ТШ."Прота Стеван Димитријевић" у 

Алексинцу 

  

   920   Средње образовање    

    204 4632 
Зграде и грађевински 

објекти 
4,120,000  4,120,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 920: 
      

     01 Приходи из буџета 4,120,000  4,120,000 

      Функција 920: 4,120,000 0 4,120,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 2003-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 4,120,000  4,120,000 

      
Свега за пројекат 2003-

П3: 
4,120,000 0 4,120,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 10: 
      

          01 Приходи из буџета 54,179,000   54,179,000 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

18,000,000   18,000,000 

            Свега за програм 10: 72,179,000   72,179,000 

          

    0901     
ПРОГРАМ 11.  СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 
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  0901-0001  
Једнократне помоћи и други облици 

помоћи 
  

   070   

Социјална помоћ 

угроженом 

становништву, 

некласификована на 

другом месту 

   

    205 4631 

Материјална подршка 

социјално угроженом 

становништву 

11,000,000  11,000,000 

    206 4631 Једнократне помоћи 12,000,000  12,000,000 

    207 4631 Трошкови лекова 4,000,000  4,000,000 

    208 4631 Трошкови сахрана 2,000,000  2,000,000 

    209 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета-

Комесаријат 

19,205,000  19,205,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 070: 
      

     01 Приходи из буџета 30,192,500  30,192,500 

     07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
1,355,000  1,355,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

16,657,500  16,657,500 

      Функција 070: 48,205,000 0 48,205,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0901-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 30,192,500  30,192,500 

     07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
1,355,000  1,355,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

16,657,500  16,657,500 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0001: 
48,205,000 0 48,205,000 

          

  0901-0002  
Породични и домски смештај, 

прихватилишта и друге врсте смештаја 
  

   070   

Социјална помоћ 

угроженом 

становништву, 

некласификована на 

другом месту 

   

    210 4631 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

5,463,000  5,463,000 
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    211 4631 Накнаде у натури 70,000  70,000 

    212 4631 
Социјална давања 

запосленима 
101,000  101,000 

    213 4631 
Накнаде трошкова за 

запослене 
400,000  400,000 

    214 4631 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
50,000  50,000 

    215 4631 Стални трошкови 450,000  450,000 

    216 4631 Трошкови путовања 200,000  200,000 

    217 4631 Услуге по уговору 2,981,000  2,981,000 

    218 4631 Специјализоване услуге 25,000  25,000 

    219 4631 Материјал 110,000  110,000 

    220 4631 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
20,000  20,000 

    221 4631 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
40,000  40,000 

    222 4631 Машине и опрема 1,000,000  1,000,000 

    223 4631 

Текући трансфери 

осталим нивоима 

власти-Геронтолошки 

центар 

1,300,000  1,300,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 070: 
      

     01 Приходи из буџета 12,210,000  12,210,000 

      Функција 070: 12,210,000 0 12,210,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0901-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 12,210,000  12,210,000 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0002: 
12,210,000 0 12,210,000 

          

  0901-0003  
Дневне услуге у 

заједници 
   

   090   

Социјална заштита 

некласификована на 

другом месту 

   

    224 423 Услуге по уговору 6,035,000  6,035,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 070: 
      

     01 Приходи из буџета 6,035,000  6,035,000 

      Функција 070: 6,035,000 0 6,035,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0901-0003: 

      

     01 Приходи из буџета 6,035,000  6,035,000 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0003: 
6,035,000 0 6,035,000 
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  0901-0005  
Подршка реализацији програма Црвеног 

крста 
  

   090   

Социјална заштита 

некласификована на 

другом месту 

   

    225 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,300,000  2,300,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 2,300,000  2,300,000 

      Функција 090: 2,300,000 0 2,300,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0901-0005: 

      

     01 Приходи из буџета 2,300,000  2,300,000 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0005: 
2,300,000 0 2,300,000 

          

  0901-0006  Подршка деци и породицама са децом   

   040   Породица и деца    

    226 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета-Фонд 

за таленте 

5,500,000  5,500,000 

    227 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета-Фонд 

Рудара 

4,062,603  4,062,603 

      
Извори финансирања 

за функцију 040: 
      

     01 Приходи из буџета 6,700,000  6,700,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

2,862,603  2,862,603 

      Функција 040: 9,562,603 0 9,562,603 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0901-0006: 

      

     01 Приходи из буџета 6,700,000  6,700,000 

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

2,862,603  2,862,603 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0006: 
9,562,603 0 9,562,603 

          

  0901-0007  Подршка рађању и родитељству   
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   040   Породица и еца    

    228 4631 

Текући трансфери 

осталим нивоима 

власти-Вантелесна 

оплодња 

1,000,000  1,000,000 

    229 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета-

Новорођене бебе 

8,500,000  8,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 040: 
      

     01 Приходи из буџета 9,500,000  9,500,000 

      Функција 040: 9,500,000 0 9,500,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0901-0007: 

      

     01 Приходи из буџета 9,500,000  9,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0007: 
9,500,000 0 9,500,000 

          

  0901-П1   
Подршка социо-хуманитарним 

организацијама и удружењима 
  

   090   

Социјална заштита 

некласификована на 

другом месту 

   

    230 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,800,000  2,800,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 

      Функција 090: 2,800,000 0 2,800,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0901-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 

      
Свега за пројекат 0901-

П1: 
2,800,000 0 2,800,000 

          

  0901-П2   
Пројекат изградње нове здраде Центра за 

социјални рад у Алексинцу 
  

   090   

Социјална заштита 

некласификована на 

другом месту 

   

    231 4632 
Зграде и грађевински 

објекти 
10,000,000  10,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 090: 
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     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

10,000,000  10,000,000 

      Функција 090: 10,000,000 0 10,000,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0901-П2: 
      

     13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

10,000,000  10,000,000 

      
Свега за пројекат 0901-

П2: 
10,000,000 0 10,000,000 

          

  0901-П3   
Социјална инклузија Рома Општине 

Алексинац 
  

   090   

Социјална заштита 

некласификована на 

другом месту 

   

    232 423 Услуге по уговору 225,000  225,000 

    233 424 Специјализоване услуге 54,000  54,000 

    234 426 Материјал 21,000  21,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 300,000  300,000 

      Функција 090: 300,000 0 300,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 0901-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 300,000  300,000 

      
Свега за пројекат 0901-

П3: 
300,000 0 300,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 11: 
      

          01 Приходи из буџета 70,037,500   70,037,500 

          07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
1,355,000   1,355,000 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

29,520,103   29,520,103 

            Свега за програм 11: 100,912,603 0 100,912,603 

          

    1801     
ПРОГРАМ 12.  ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
    

  1801-0001  
Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 
  

   740   
Услуге јавног 

здравства 
   

    235 464 Услуге по уговору 550,000  550,000 
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    236 464 Специјализоване услуге 500,000  500,000 

    237 464 Материјал 250,000  250,000 

    238 464 Машине и опрема 1,700,000  1,700,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 740: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      Функција 740: 3,000,000 0 3,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1801-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1801-0001: 
3,000,000 0 3,000,000 

          

  1801-0002  Мртвозорство    

   740   
Услуге јавног 

здравства 
   

    239 424 Специјализоване услуге 2,000,000  2,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 740: 
      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      Функција 740: 2,000,000 0 2,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1801-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1801-0002: 
2,000,000 0 2,000,000 

          

  1801-П1   Савет за здравство    

   740   
Услуге јавног 

здравства 
   

    240 424 Специјализоване услуге 550,000  550,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 740: 
      

     01 Приходи из буџета 550,000  550,000 

      Функција 740: 550,000 0 550,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1801-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 550,000  550,000 

      
Свега за пројекат 1801-

П1: 
550,000 0 550,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 12: 
      

          01 Приходи из буџета 5,550,000   5,550,000 

            Свега за програм 12: 5,550,000 0 5,550,000 
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    1201     
ПРОГРАМ 13.  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
    

  1201-0001  
Функционисање локалних установа 

културе  
  

      Центар за културу Алексинац   

   820   Услуге културе    

    241 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

18,435,000  18,435,000 

    242 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
3,165,000  3,165,000 

    243 413 Накнаде у натури 280,000  280,000 

    244 414 
Социјална давања 

запосленима 
205,000  205,000 

    245 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
790,000  790,000 

    246 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
500,000  500,000 

    247 421 Стални трошкови 4,930,000  4,930,000 

    248 422 Трошкови путовања 440,000  440,000 

    249 423 Услуге по уговору 1,675,000  1,675,000 

    250 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
1,870,000  1,870,000 

    251 426 Материјал 1,895,000  1,895,000 

    252 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
90,000  90,000 

    253 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
105,000  105,000 

    254 483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
20,000  20,000 

    255 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,000,000  1,000,000 

    256 512 Машине и опрема 3,880,000  3,880,000 

    257 515 
Нематеријална 

имовина 
200,000  200,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 39,480,000  39,480,000 

      Функција 820: 39,480,000 0 39,480,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 39,480,000  39,480,000 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
39,480,000 0 39,480,000 
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  1201-0001  
Функционисање локалних установа 

културе  
  

      Библиотека "Вук Караџић"  Алексинац   

   820   Услуге културе    

    258 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

14,680,000  14,680,000 

    259 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
2,520,000  2,520,000 

    260 413 Накнаде у натури 340,000  340,000 

    261 414 
Социјална давања 

запосленима 
300,000  300,000 

    262 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
370,000  370,000 

    263 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
800,000  800,000 

    264 421 Стални трошкови 1,565,000  1,565,000 

    265 422 Трошкови путовања 160,000  160,000 

    266 423 Услуге по уговору 730,000  730,000 

    267 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
570,000  570,000 

    268 426 Материјал 440,000  440,000 

    269 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
110,000  110,000 

    270 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
70,000  70,000 

    271 483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
50,000  50,000 

    272 512 Машине и опрема 270,000  270,000 

    273 515 
Нематеријална 

имовина 
1,050,000  1,050,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 24,025,000  24,025,000 

      Функција 820: 24,025,000 0 24,025,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 24,025,000  24,025,000 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
24,025,000 0 24,025,000 

          

  1201-0001  
Функционисање локалних установа 

културе  
  

      
Градско позориште "Театар 91" 

Алексинац 
  

   820   Услуге културе    
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    274 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

3,325,000  3,325,000 

    275 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
575,000  575,000 

    276 413 Накнаде у натури 15,000  15,000 

    277 414 
Социјална давања 

запосленима 
130,000  130,000 

    278 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
370,000  370,000 

    279 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
320,000  320,000 

    280 421 Стални трошкови 405,000  405,000 

    281 423 Услуге по уговору 825,000  825,000 

    282 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
270,000  270,000 

    283 426 Материјал 277,000  277,000 

    284 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
15,000  15,000 

    285 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
26,000  26,000 

    286 512 Машине и опрема 230,000  230,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 6,783,000  6,783,000 

      Функција 820: 6,783,000 0 6,783,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 6,783,000  6,783,000 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
6,783,000 0 6,783,000 

          

          

  1201-0002  
Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
  

      Центар за културу Алексинац   

   820   Услуге културе    

    287 423 Услуге по уговору 4,540,000  4,540,000 

    288 424 Специјализоване услуге 9,000,000  9,000,000 

    289 426 Материјал 260,000  260,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 13,800,000  13,800,000 

      Функција 820: 13,800,000 0 13,800,000 
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Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 13,800,000  13,800,000 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
13,800,000 0 13,800,000 

          

  1201-0002  
Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
  

      Библиотека "Вук Караџић"  Алексинац   

   820   Услуге културе    

    290 423 Услуге по уговору 460,000  460,000 

    291 424 Специјализоване услуге 390,000  390,000 

    292 426 Материјал 120,000  120,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 970,000  970,000 

      Функција 820: 970,000 0 970,000.00 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 970,000  970,000 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
970,000 0 970,000.00 

          

  1201-0002  
Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
  

      
Градско позориште "Театар 91" 

Алексинац 
  

   820   Услуге културе    

    293 422 Трошкови путовања 405,000  405,000 

    294 423 Услуге по уговору 1,160,000  1,160,000 

    295 424 Специјализоване услуге 2,020,000  2,020,000 

    296 426 Материјал 230,000  230,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 3,815,000  3,815,000 

      Функција 820: 3,815,000 0 3,815,000.00 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 3,815,000  3,815,000 
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Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
3,815,000 0 3,815,000.00 

          

  1201-0003  

Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског 

наслеђа 

  

      Центар за културу Алексинац   

   820   Услуге културе    

    297 423 Услуге по уговору 680,000  680,000 

    298 424 Специјализоване услуге 350,000  350,000 

    299 426 Материјал 10,000  10,000 

    300 515 
Нематеријална 

имовина 
380,000  380,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 1,420,000  1,420,000 

      Функција 820: 1,420,000 0 1,420,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-0003: 

      

     01 Приходи из буџета 1,420,000  1,420,000 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
1,420,000 0 1,420,000 

          

  1201-0004  
Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања  
  

   830   
Услуге емитовања и 

штампања 
   

    301 423 Услуге по уговору 5,000,000  5,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 830: 
      

     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      Функција 830: 5,000,000 0 5,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-0004: 

      

     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0004: 
5,000,000 0 5,000,000 

          

  1201-П1   
Књижевна манифестација "Гордана 

Брајевић" - Центар за културу 
  

   820   Услуге културе    
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    302 423 Услуге по уговору 80,000  80,000 

    303 424 Специјализоване услуге 600,000  600,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 680,000  680,000 

      Функција 820: 680,000 0 680,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 680,000  680,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П1: 
680,000 0 680,000 

          

  1201-П2   
Фестивал првоизведених представа - 

Центар за културу 
  

   820   Услуге културе    

    304 424 Специјализоване услуге 2,600,000  2,600,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 2,600,000  2,600,000 

      Функција 820: 2,600,000 0 2,600,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 2,600,000  2,600,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П2: 
2,600,000 0 2,600,000 

          

  1201-П3   
Сећање на Тому Здравковића - Центар за 

културу 
  

   820   Услуге културе    

    305 424 Специјализоване услуге 550,000  550,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 550,000  550,000 

      Функција 820: 550,000 0 550,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 550,000  550,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П3: 
550,000 0 550,000 

          

  1201-П4   
Дани Тихомира Ђорђевића - Центар за 

културу 
  

   820   Услуге културе    

    306 423 Услуге по уговору 50,000  50,000 

    307 424 Специјализоване услуге 400,000  400,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
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     01 Приходи из буџета 450,000  450,000 

      Функција 820: 450,000 0 450,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 450,000  450,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П4: 
450,000 0 450,000 

          

  1201-П5   
Манифестација "На морави воденица 

стара" - Центар за културу 
  

   820   Услуге културе    

    308 423 Услуге по уговору 80,000  80,000 

    309 424 Специјализоване услуге 500,000  500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 580,000  580,000 

      Функција 820: 580,000 0 580,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П5: 
      

     01 Приходи из буџета 580,000  580,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П5: 
580,000 0 580,000 

          

  1201-П6   
Уређење амбијента око старе музејске 

зграде - Центар за културу 
  

   820   Услуге културе    

    310 424 Специјализоване услуге 20,000  20,000 

    311 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
520,000  520,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 540,000  540,000 

      Функција 820: 540,000 0 540,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П6: 
      

     01 Приходи из буџета 540,000  540,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П6: 
540,000 0 540,000 

          

  1201-П7   
Археолошка проспекција Алексиначке 

општине - Центар за културу 
  

   820   Услуге културе    

    312 424 Специјализоване услуге 500,000  500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 
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      Функција 820: 500,000 0 500,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П7: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П7: 
500,000 0 500,000 

          

  1201-П8   
Читалићи 2020 - Библиотека "Вук 

Караџић" Алексинац 
  

   820   Услуге културе    

    313 421 Стални трошкови 40,000  40,000 

    314 423 Услуге по уговору 300,000  300,000 

    315 424 Специјализоване услуге 300,000  300,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 640,000  640,000 

      Функција 820: 640,000 0 640,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П8: 
      

     01 Приходи из буџета 640,000  640,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П8: 
640,000 0 640,000 

          

  1201-П9   Културно лето 2020  - Театар 91   

   820   Услуге културе    

    316 423 Услуге по уговору 300,000  300,000 

    317 424 Специјализоване услуге 1,700,000  1,700,000 

    318 426 Материјал 90,000  90,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 2,090,000  2,090,000 

      Функција 820: 2,090,000 0 2,090,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П9: 
      

     01 Приходи из буџета 2,090,000  2,090,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П9: 
2,090,000 0 2,090,000 

          

  1201-П10   Дечији позоришни фестивал - Театар 91   

   820   Услуге културе    

    319 423 Услуге по уговору 200,000  200,000 

    320 424 Специјализоване услуге 850,000  850,000 

    321 426 Материјал 20,000  20,000 
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Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 1,070,000  1,070,000 

      Функција 820: 1,070,000 0 1,070,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П10: 
      

     01 Приходи из буџета 1,070,000  1,070,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П10: 
1,070,000 0 1,070,000 

          

  1201-П11   
Подршка цивилном сектору из области 

културе  
  

   820   Услуге културе    

    322 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
5,870,000  5,870,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 5,870,000  5,870,000 

      Функција 820: 5,870,000 0 5,870,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П11: 
      

     01 Приходи из буџета 5,870,000  5,870,000 

      
Свега за пројекат 1201-

П11: 
5,870,000 0 5,870,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 13: 
      

          01 Приходи из буџета 110,863,000   110,863,000 

            Свега за програм 13: 110,863,000 0 110,863,000 

          

    1301     
ПРОГРАМ 14.  РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
    

  1301-0001  
Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 
  

   810   
Услуге рекреације и 

спорта 
   

    323 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
27,500,000  27,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 27,500,000  27,500,000 

      Функција 810: 27,500,000 0 27,500,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1301-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 27,500,000  27,500,000 



 

 
Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   308 
 

 308 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0001: 
27,500,000 0 27,500,000 

          

  1301-0002  
Подршка предшколском и школском 

спорту 
  

   810   
Услуге рекреације и 

спорта 
   

    324 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,000,000  2,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      Функција 810: 2,000,000 0 2,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1301-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0002: 
2,000,000 0 2,000,000 

          

  1301-0004  
Функционисање локалних спортских 

установа 
  

      
Спортско-рекреативни центар 

Алексинац-СРЦА 
  

   810   
Услуге рекреације и 

спорта 
   

    325 411 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

6,785,000  6,785,000 

    326 412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
1,165,000  1,165,000 

    327 413 Накнаде у натури 250,000  250,000 

    328 414 
Социјална давања 

запосленима 
140,000  140,000 

    329 415 
Накнада трошкова за 

запослене 
250,000  250,000 

    330 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
50,000  50,000 

    331 421 Стални трошкови 460,000  460,000 

    332 422 Трошкови путовања 120,000  120,000 

    333 423 Услуге по уговору 1,665,000  1,665,000 

    334 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
280,000  280,000 

    335 426 Материјал 310,000  310,000 

    336 465 
Остале донације, 

дотације и трансфери 
25,000  25,000 

    337 482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
10,000  10,000 
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    338 512 Машине и опрема 60,000  60,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 11,570,000  11,570,000 

      Функција 810: 11,570,000 0 11,570,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1301-0004: 

      

     01 Приходи из буџета 11,570,000  11,570,000 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0004: 
11,570,000 0 11,570,000 

          

  1301-0005  
Спровођење омладинске политике -

Канцеларија за младе   
  

   810   
Услуге рекреације и 

спорта 
   

    339 423 Услуге по уговору 3,290,000  3,290,000 

    340 424 Специјализоване услуге 50,000  50,000 

    341 426 Материјал 600,000  600,000 

    342 512 Машине и опрема 2,500,000  2,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 6,440,000  6,440,000 

      Функција 810: 6,440,000 0 6,440,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1301-0005: 

      

     01 Приходи из буџета 6,440,000  6,440,000 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0005: 
6,440,000 0 6,440,000 

          

  1301-П1   
Одржавање спортске инфраструктуре-

СРЦА 
  

   810   
Услуге рекреације и 

спорта 
   

    343 421 Стални трошкови 3,870,000  3,870,000 

    344 423 Услуге по уговору 610,000  610,000 

    345 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
2,604,428  2,604,428 

    346 426 Материјал 700,000  700,000 

    347 512 Машине и опрема 2,670,000  2,670,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 10,454,428  10,454,428 
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      Функција 810: 10,454,428 0 10,454,428 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1301-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 10,454,428  10,454,428 

      
Свега за пројекат 1301-

П1: 
10,454,428 0 10,454,428 

          

  1301-П2   
Учешће у мерама популационе политике-

Пројекат завршетка изградње балон сале 
  

   850   

Рекреација, спорт, 

култура и вере  - 

истраживање и развој 

   

    348 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
7,500,000  7,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 850: 
      

     01 Приходи из буџета 7,500,000  7,500,000 

      Функција 850: 7,500,000 0 7,500,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1301-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 7,500,000  7,500,000 

      
Свега за пројекат 1301-

П2: 
7,500,000 0 7,500,000 

          

  1301-П3   
Капитално одржавање спортске хале-

Израда портала 
  

   850   

Рекреација, спорт, 

култура и вере  - 

истраживање и развој 

   

    349 511 
Зграде и грађевински 

објекти  
2,100,000  2,100,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 850: 
      

     01 Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

      Функција 850: 2,100,000 0 2,100,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1301-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

      
Свега за пројекат 1301-

П3: 
2,100,000 0 2,100,000 

          

  1301-П4   
Капитално одржавање просторија ФК-

Напредак 
  

   850   

Рекреација, спорт, 

култура и вере  - 

истраживање и развој 
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    350 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
4,900,000  4,900,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 850: 
      

     01 Приходи из буџета 4,900,000  4,900,000 

      Функција 850: 4,900,000 0 4,900,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1301-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 4,900,000  4,900,000 

      
Свега за пројекат 1301-

П4: 
4,900,000 0 4,900,000 

          

  1301-П5   
Израда пројектне документације за 

изградњу дечијег игралишта у Батуровцу 
  

   850   

Рекреација, спорт, 

култура и вере  - 

истраживање и развој 

   

    351 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
120,000  120,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 850: 
      

     01 Приходи из буџета 120,000  120,000 

      Функција 850: 120,000 0 120,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1301-П5: 
      

     01 Приходи из буџета 120,000  120,000 

      
Свега за пројекат 1301-

П5: 
120,000 0 120,000 

          

  1301-П6   
Завршетак изградње "НИВЕА дечијег 

игралишта" 
  

   850   

Рекреација, спорт, 

култура и вере  - 

истраживање и развој 

   

    351/1 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
3,500,000  3,500,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 850: 
      

     01 Приходи из буџета 3,500,000  3,500,000 

      Функција 850: 3,500,000 0 3,500,000 

      
Извори финансирања 

за пројекат 1301-П6: 
      

     01 Приходи из буџета 3,500,000  3,500,000 

      
Свега за пројекат 1301-

П6: 
3,500,000 0 3,500,000 
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Извори финансирања 

за програм 14: 
      

          01 Приходи из буџета 76,084,428   76,084,428 

            Свега за програм 14: 76,084,428 0 76,084,427.52 

          

    0501     ПРОГРАМ 17.  ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ     

  0501-0001  

Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих 

извора енергије 

  

   620   Развој заједнице    

    352 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
3,000,000  3,000,000 

      
Извори финансирања 

за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      Функција 620: 3,000,000 0 3,000,000 

      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0501-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 0501-0001: 
3,000,000 0 3,000,000 

          

            
Извори финансирања 

за програм 17: 
      

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Свега за програм 17: 3,000,000 0 3,000,000 

          

            
Извори финансирања 

за Раздео 4: 
      

          01 Приходи из буџета 1,258,498,602   1,258,498,602 

          03 Социјални доприноси   200,000 200,000 

          04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 30,000 30,000 

          06 

Донације од 

међународних 

организација 

355,640.80   355,641 

          07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
13,813,600 17,200,000 31,013,600 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

123,679,337 0 123,679,337 

          16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 7,040,000 7,040,000 
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            Свега за Раздео 4: 1,396,347,179.80 24,470,000 1,420,817,180 

          

                    

            
Извори финансирања 

за Разделе 1,2,3, и 4 : 
      

          01 Приходи из буџета 1,290,708,602 0 1,290,708,602 

          03 Социјални доприноси   200,000 200,000 

          04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
0 30,000 30,000 

          06 

Донације од 

међународних 

организација 

355,640.80 0 355,641 

          07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
13,813,600 17,200,000 31,013,600.00 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

123,679,337 0 123,679,337 

          16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 7,040,000 7,040,000 

            
Свега за Разделе 1,2,3 и 

4: 
1,428,557,179.80 24,470,000 1,453,027,180 
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                                                                                                                                Члан 13. 

 

Овом одлуком утврђени су циљеви и индикатори који ће се пратити у извршењу заједно са финансијским извештајима у току 2020.године. 

 

       РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

Шифра 

Назив Циљ Индикатор 

Вредност 

у базној 

години 

2019 

Циљана 

вредност  

2020 

Циљана 

вредност 

2021 

Циљана 

вредност 

2022 

Средства из 

буџета 

Сопствени и 

други 

приходи 

Укупна 

средства Програм 

 Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3             4 6 7 

1101   Програм 1.  Локални 

развој и просторно 

планирање 

            

39,642,972,00 0 39,642,972,00 

  

1101-0001 

Просторно и урбанистичко 

планирање 

Израда планске и 

урбанистичко-

техничке 

документације 

Усвојен генерални 

урбанистички план  1 1  1   1 12,435,600              0  12,435,600 

1101-0003 

Управљање грађевинским 

земљиштем 

Стављање у функцију 

грађевинског 

земљишта 

Број локација 

комунално 

опремљеног 

земљишта 1 1 2 2 1,800,000 0 1,800,000 

1101-0004 Стамбена подршка 

Унапређење 

стамбеног положаја 

грађана 

Број домаћинстава 

којима је решено 

стамбено питање 1 2 2  2  20,733,122 0 20,733,122 

1101-0005 

Оставаривање јавног 

интереса у одржавању 

зграда 

Унапређење 

стамбеног положаја 

грађана 

Број  стамбених 

објеката за 

одржавање  5 10  10  200.000,00 0 200.000,00 

1101-П1 

Пројекат обележавања 

улица и кућних бројева у 

општини Алексинац 

Обележавање улица 

и кућа на територији 

општине Алексинац 

Број улица и кућа за 

обележавање     4,474,250 0 4,474,250 
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1102   Програм 2.  Комунална 

делатност 

            

122,333,600 0 122,333,600 

  
1102-0001 

 

Управљање / одржавање јавним 

осветљењем 

 

Адекватанno 

управљање јавним 

осветљењем 

 

Укупан број 

интервенција по 

поднетим 

иницијативама 

грађана за замену 

светиљки када 

престану да раде 

 

500 400 300 200 

51,000,000 0 51,000,000 

Укупан број замена 

светиљки након 

пуцања лампи (на 

годишњој бази) 

 

 

2000 1500 1200 1000 

  

1102-0002 
Одржавање јавних зелених 

површина 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територија 

Број м2 јавних 

зелених површина на 

којима се уређује и 

одржава зеленило у 

односу на укупан 

110000 110000 110000 110000 14,000,000 0 14,000,000 
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услугама уређења 

зелених површина 

број м2 зелених 

површина 

 

  

1102-0003 

 

 

 

 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 

 

 

 

 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територија 

услугама чистоће 

на јавним 

површинама 

 

 

 

Степен покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавно-прометних 

површина (број 

улица које се чисте у 

односу на укупан 

број улица у 

граду/општини) 

 

 

 

26 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

13,000,000 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

13,000,000 

 

 

 

 

 1102-0004 Зоохигијена 

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 

болести које 

преносе животиње 

Висина накнаде 

штете за уједе паса и 

мачака луталица 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 10,000,000 0 10,000,000 

 1102-0005 

Уређење, одржавање и 

коришћење пијаца       600,000 0 600,000 

 1102-0008 

Управљање и снабдевање водом 

за пиће 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по км 

водоводне мреже 20 15 10 8 14,500,000 0 14,500,000 

  1102-П1 

Завршетак техничке 

документације за изградњу 

сепаратора атмосферске 

канализације у улици 

Д.Тривунца-Друга фаза 

      100,000 0 100,000 

 1102-П2 

Санација одрона у Микро 

насељу у Алексинцу 

 

      1,288,600 0 1,288,600 

 1102-П3 

Уређење Јавне површине и 

споменика испред ОШ.Љупче 

Николић 

Уређење јавне 

површине 
     80,000 0 80,000 
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 1102-П4 

Уређење слободне површине 

испред Алексиначке 

гимназије са постављањем 

фонтане 

 

Уређење јавне 

површине 
     1,200,000 0 1,200,000 

 1102-П5 

Реконструкција и санација 

домова културе у 

Тешици,Грејачу,Дражевцу  

Одговорно 

коришћење и 

одржавање 

Домова културе 

Број сеоских домова   4 3 3 14,000,000 0 14,000,000 

 1102-П6 
Текуће одржавање Домова 

културе у МЗ 

Одговорно 

коришћење и 

одржавање 

Домова културе 

Број сеоских домова   10 10  100,000 0 100,000 

 1102-П7 

Одржавање водопловних 

објеката 

 

Повезивање 

пољопривредног 

земљишта са обе 

стране Мораве 

Број власника 

земљишта 
 400 400  900,000 0 900,000 

 1102-П8 
Одржавање стамбено пословних 

просторија и фасада 

Ефикасно 

коришћење 

пословних 

просторија 

Број интервенција  5 5  500.000 0 500.000 

 1102-П9 

Пројекат извођења грађевинских 

радова на опремању градсеке 

пијаце у Алексинцу УНОПС-

ЕУПРО 2018 

Изградња  и 

опремање градске 

пијаце  

Број пијачних места     155,000 0 155,000 

 1102-П10 

Адаптација и санација пословног 

објекта у улици М.Поповића-

Друга фаза 

Привођење објекта 

намени 

Број санираних 

објеката 
 1   910,000 0 910,000 
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1501   Програм 3.  Локални 

економски развој 

            

10,145,640,80 0 10,145,640,80 

  1501-0001 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 

 

Успостављање 

ефикасног механизма 

за привлачење 

директних страних 

инвестиција 

Израђен акциони 

план мониторинга и 

евалуације стратегије 

ЛЕР 

 

 1 1   2,810,000 0 2,810,000 

 1501-0002 

  Мере активне политике 

запошљавања 

 

Успостављање 

механизма за 

подршку 

запошљавању 

Број новозапослених 

уз помоћ 

успостављених 

механизама за 

финансијску подршку 

за запошљавање 

 

 36 30 30 5,000,000 0 5,000,000 

 1501-П1 

Пројекат "Даљи развој ГИС-

а у граду Крушевцу и 

општини Алексинац 

      930,000 0 930,000 

 1501-П2 

Социјално и економско 

оснаживање жена у 

југоисточнос Србији 

Економско и 

социјално 

оснаживање жена на 

селу 

Број жена 

обухваћених 

програмом 

50 50   250,000 0 250,000 

 1501-П3 

Пројекат стручног 

оспособљавања у складу са 

ЛАП-ом 

Оспособљавање 

незапослених у складу 

са ЛАП-ом 

Број обучених лица  50   355,640,80 0 355,640,80 

 1501-П4 

Пројекат „Управљања 

јавном својином у 

функцији локалног 

економског развоја „ 

учешће у пројекту 

Прикупљање података 

о јавној својини за 

сеоске водоводе, 

општинске станове и 

пословни простор 

Број пописаних 

објеката 
 200   800,000 0 800,000 
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1502   Програм 4.  Развој туризма             19,190,000 0 19,190,000 

  

1502-0001 
Управљање развојем 

туризма 

Повећање капацитета 

туристичких 

организација 

Постојање инфо центра и веб 

презентације 

8 10 11 11 

18,220,000 0 18,220,000 

Број иницијатива које је ТО 

покренула у оквиру 

града/општине у вези са 

пројектима који се тичу туризма 

или развоја туристичких 

локалитета 

Стварање партнерства 

и сарадње са 

окружењем 

Број туристичких  организација 

из региона са којима се сарађује 
13 15 17 17 

Усвојеност и 

испуњење циљева 

дефинисаних  у 

релевантној стратегији 

која се односи на 

туризам  

Укупан број гостију (домаћи и 

страни гости) 

1067 1200 1450 1550    

  1502-0002 
Промоција туристичке 

понуде 

Адекватна промоција 

туристичке понуде 

општине на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који промовишу 

туристичку понуду општине у 

земљи на којима учествује ТО 

општине 15 17 18 18 

420,000 0 420,000 

 

Подстицање жена на 

бављење туризмом у 

сеоским срединама  

 

Број  предавања на тему развоја 

туризма и подстицање жена на 

развој сеоског туризма 

 

 3 3 3 

Број жена учесница предавања 

за промоцију и развој туризма 
 30 30  
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Повећање 

информисаности  

јавности на домаћем 

тржишту  о 

туристичкој понуди 

општине кроз 

активности ТО и 

стратешка 

партнерства 

 

 

 

 

Број одржаних промотивних 

акција са туристичким 

организацијама из Региона са 

којима се сарађује 

7 9 9 9 

 1502-П1 

Пројекат инвестистиционог 

одржавања објекта 

Липовац – израда платоа 

 

Побољшање изледа 

приступних површина 

објекту  

Квалитетнија туристичка понуда  10% 10% 10% 550,000 0 550,000 

 

 

0101   Програм 5.  Развој 

пољопривреде 

            

15,744,861,00 0 15,744,861,00 

 0101-0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике 

у локалној заједници 

 

Ефикасно управљање 

пољопривредним 

земљиштем у 

државној својини 

Проценат коришћења  

пољопривредног земљишта 

обухваћених годишњим 

програмом, у односу на укупне 

расположиве пољопривредне 

површине  

 

40,1% 48% 50% 52% 2,744,861 0 2,744,86 

  0101-0002 

Мере подршке руралном 

развоју 

 

Изградња ефикасног, 

конкурентног и 

одрживог 

пољопривредног 

сектора 

Број регистрованих 

пољопривредних газдинстава 

која су корисници мера 

руралног развоја у односу на 

укупан број пољопривредних 

газдинстава  

 

2,8% 3% 3,2%  13.000.000 0 13.000.000 
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0401   Програм 6.  Заштита 

животне средине 

            

22,511,297 0 22,511,297 

  0401-0002 

  Праћење квалитета 

елемената животне средине 

 

Праћење у скалду са законским 

прописима 

Број урађених 

мониторинга  

 

 3 1 1 962,000 0 962,000 

 0401-0003 Заштита Природе 
Унапређење заштите природних 

вредности 

Проценат 

територије под 

заштитом III 

категорије 

 10 10 15 1,500,000 0 1,500,000 

 0401-0005 

Управљање комуналним 

отпадом 

 

Спровођење редовних мерења на 

територији града/општине и 

испуњење обавеза у складу са 

законима 

Број очишћених 

„дивљих“ депонија  

 

 50 50 45 17,249,297 0 17,249,297 

 0401-П1 

Изградња фекалне 

канализације  у делу улице 

Партизанскаа у Алексинцу 

 

Проширење канализационе мреже у 

насељу 

број домаћинства 

која немају решено 

одвођење отпадне 

воде 

 

 20   1,200,000 0 1,200,000 

 0401-П2 

Изградња фекалне 

канализације у делу улице 

Орашачка 

Проширење канализационе мреже у 

насељу 

број домаћинства 

која немају решено 

одвођење отпадне 

воде 

 

 25   0 0 0 

 0401-П3 

Изградња фекалне 

канализације у улици 22 

Децембар-Друга Фаза 

Проширење канализационе мреже у 

насељу 

број домаћинства 

која немају решено 

одвођење отпадне 

воде 

 500   300.000 0 300.000 
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 0401-П4 

Израда фекалне 

канализације у Душановој 

улици са везом у Скојевској 

улици, Петра Добрњца, 

Милоша Качаревића 

Проширење канализационе мреже у 

насељу 

број домаћинства 

која немају решено 

одвођење отпадне 

воде 

 

 90   1,300,000 0 1,300,000 

 

 

 

 

 

 

 

0701   Програм 7.  Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

            

214,820,000  214,820,000 

  0701-0002   
Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

Развој 

инфракструктуре-

изградња новог 

коловоза   

Број километара 

санираних и/или 

реконструисаних 

путева 

 

1,7 5 5 5 147,500,000 0 147,500,000 

  0701-П1 

Изградња коловоза са 

атмосферским 

одводњавањем ул.Спортске 

у Алексинцу 

Развој инфраструктуре 

изградња новог 

коловоза 

Повећање дужине 

саобраћајнице 
 800м   15,100,000 0 15,100,000 

  0701-П2 

Завршетак изградње 

коловоза са атмосферске 

канализације ул.Горанске-

Прва фаза 

Развој инфраструктуре  
Повећање дужине 

саобраћајнице 
 300м 260м  6,500,000 0 6,500,000 
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  0701-П3 

Завршетак санације путног 

објекта-моста на 

општинском путу у Банковцу 

Развој инфраструктуре  
Санирање последица 

елементарне непогоде  
 1  0 5,000,000 0 5,000,000 

  0701-П4 

Завршетак санације одрона 

на општинском путу у 

Липовцу 

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

    4,000,000 0 4,000,000 

  0701-П5 
Завршетак санације пропуста 

у Копривници 

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

 1   720,000 0 720,000 

  0701-П6 

Санација општинског пута 

Житковац-Витковац 

(деоница од кормана до 

Д.Љубеша) 

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

 5км   17,500,000 0 17,500,000 

  0701-П7 

Израда пројектне 

документације за изградњу 

и санацију путева, улица и 

мостова на територији 

општине Алексинац  

Развој 

инфракструктуре –  
     2,100,000 0 2,100,000 

  0701-П8 

Израда пројектне 

документације за изградњу 

потпорног зида у улици 

Јужноморавских бригада, 

ул.Озренској, ул.Саве 

Ковачевића и ул.Савској у 

Алексинцу 

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

    1,200,000 0 1,200,000 

 0701-П9 

Израда пројектне 

документације за 

реконструкцију улице 

К.Милоша од улице ВЈ. До 

ул.М.Тепића и од улице 

М.Поповића до 

ул.Т.Ђорђевића и уређење 

јавне површине испред 

управе за трезор у 

Алексинцу  

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

    1,200,000 0 1,200,000 
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 0701-П10 

Уређење пешачке зоне у 

улици Књаза Милоша у 

Алексинцу – I фаза 

Израда главног 

пешачког тока 

Побољшање квалитета 

пешачке зоне 
0 6500м2  0 0 0 0 

 0701-П11 

Санација општинског пута Л-

3 у циљу спајања радне зоне 

Тешица 

      14,000,000 0 14,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001   Програм 8.  

Предшколско 

васпитање 

            

172,910,000 24,470,000 197,380,000 

  2001-0001 

Функционисање 

предшколских 

установа  

Обезбеђени 

прописани 

технички услови 

за васпитно-

образовни рад са 

децом 

Просечан број деце 

у групи (јасле, 

предшколски,ппп) 

јасле15   

васпитне 24    

припремни 

13 

јасле14 

васпитне 23     

припремни 

13 

јасле13 

васпитне 22     

припремни 

13 

јасле13 

васпитне 22    

припремни 

13 

166,120,000 24,470,000 1930,590,000 

Број објеката 

предшколскх 

установа 

29 29 29 29 

Просечан број деце 

по васпитачици 

(јасле, предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм) 

17 16 15 15 
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Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања  

Број запослених који 

је добио најмање 24 

бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

76 76 76 76 

Број  посебних и 

специјалних 

програма у објекту 

предшколске 

установе 

1 1 2 3 

Ефикасно 

предшколско 

васпитање и 

образовање и 

рационална 

употреба 

средстава  

Број запослених 

васпитача и укупан 

број запослених по 

детету у 

предшколској 

установи (ФТЕ 

еквивалентан броју 

васпитача са пуним 

радним временом) 

васпитачи63 

укупан број 

запоснеих 

по детету 

0.17    

васпитачи63 

укупан број 

запоснеих 

по детету 

0.17    

васпитачи63 

укупан број 

запоснеих 

по детету 

0.17    

васпитачи63 

укупан број 

запоснеих 

по детету 

0.17    

Просечна цена по 

детету (у јасленој и 

предшколској групи, 

деци са сметњама у 

развоју) 

3.890,00 3.890,00 4.000,00 5.000,00 

Повећање броја 

група  
        

Смањење листе 

чекања 
199 138 119 119 

 2001-П1 
Израда спољашње 

хидрантске мреже 
      2,300,000 0 2,300,000 

 2001-П2 
Инклузивно 

предшколско 

Унапређење 

квалитета услуге 
     4,490,000 0 4,490,000 
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васпитање и 

образовање 

 

 

2002   Програм 9.  Основно 

образовање 

            

130,555,000   130,555,000 

  2002-0001 
Функционисање основних 

школа 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са 

децом у основним 

школама  

Број школских 

објеката/број школа 
10 10 10 10 

116,980,000 0 116,980,000 

Просечан број ученика 

по одељењу 

(разврстани по полу) 

23 23 23 23 

Број школа у којима је 

надлежна инспекција 

(санитарна за хигијену, 

грађевинска за 

грађевинске услове и 

инспрекција заштите 

која котролише 

безбедност и здравље 

на раду) констатовала 

неиспуњење основних 

критериијума хигијене 

и естетике (везано за 

фасаду, кречење 

унутрашњих 

просторија, тоалете) 

5 4 4 1 

Повећање досутпности 

и приступачности 

основног образовања 

деци са сметњама у 

развоју 

Број  деце укључених у 

инклузивно 

образовање 

8 8 8    
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  2002-П1 

Санација фискултурне сале 

(замена пода) ОШ "Вук 

Караџић", Житковац 

Побољшање услова 

рада ученика школе у 

адекватније 

опремљеном простору 

у смислу комформа и 

безбедности, како за 

ученике тако и за 

наставнике и све 

остале који бораве у 

предметној 

Број позитивних 

реакција и очигледно 

већа посвећеност 

креативном раду 

 100%   1,900,000 0 1,900,000 

 2002-П2 

Инсталација грејања и 

котларнице у истуреном 

одељењу у Тешици - ОШ 

"Аца Синадиновић", Лоћика 

Побољшање услова 

рада ученика школе у 

адекватније 

опремљеном простору 

у смислу комформа и 

безбедности, како за 

ученике тако и за 

наставнике и све 

остале који бораве у 

предметној 

Број позитивних 

реакција и очигледно 

већа посвећеност 

креативном раду 

 100%   4,550,000 0 4,550,000 

 2002-П3 

Замена столарије у 

истуреном одељењу у 

Радевцу - ОШ "Стојан 

Живковић-Столе", Трњане 

Побољшање услова 

рада ученика школе у 

адекватније 

опремљеном простору 

у смислу комформа и 

безбедности, како за 

ученике тако и за 

наставнике и све 

остале који бораве у 

предметној 

Број позитивних 

реакција и очигледно 

већа посвећеност 

креативном раду 

 100%   1,725,000 0 1,725,000 

 2002-П4 

Замена столарије на 

централном објекту у 

Суботинцу  - ОШ "Свети 

Сава", Суботинац 

Побољшање услова 

рада ученика школе у 

адекватније 

опремљеном простору 

у смислу комформа и 

безбедности, како за 

ученике тако и за 

Број позитивних 

реакција и очигледно 

већа посвећеност 

креативном раду 

 100%   1,900,000 0 1,900,000 
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наставнике и све 

остале који бораве у 

предметној 

 2002-П5 

Изградња гасоводне 

инсталације и уградња 

пропратне опреме у ОШ 

"Смех и Суза", Алексинац 

Побољшање услова 

рада ученика школе у 

адекватније 

опремљеном простору 

у смислу комформа и 

безбедности, како за 

ученике тако и за 

наставнике и све 

остале који бораве у 

предметној 

Број позитивних 

реакција и очигледно 

већа посвећеност 

креативном раду 

 100%   2,100,000 0 2,100,000 

 2002-П6 

Санација крова и замена 

столарије на школском 

објекту у Делиграду-

ОШ“Јован Јовановић-Змај“ 

Побољшање услова 

рада ученика школе у 

адекватније 

опремљеном простору 

у смислу комформа и 

безбедности, како за 

ученике тако и за 

наставнике и све 

остале који бораве у 

предметној 

Број позитивних 

реакција и очигледно 

већа посвећеност 

креативном раду 

 100%   1,400,000 0 1,400,000 

 

 

 

2003   Програм 10. Средње 

образовање 

            

72,179,000 0 72,179,000 

  

2003-0001 Функционисање средњих 

школа 

Унапређење квалитета 

образовања у средњим 

школама 

Број школских 

објеката/број школа 

3 3 3 3 

44,759,000 0 44,759,000 

  2003-П1 Пројекат конверзије 

централног грејања у 

Алексиначкој Гимназији 

побољшање услова за 

несметано одвијање 

наставе Унапређење 

број деце у школском 

објекту 

 

330 

 

330 

 

350 

 

250 

5,300,000 0 5,300,000 
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квалитета образовања 

у средњим школама 

 2003-П2 Пројекат завршетка изградње 

Пољопривредне школе у 

Алексинацу 

Стављање у функцију 

новог школског објекта Број објеката 

  1  

18,000,000 0 18,000,000 

 2003-П3 Пројекат енергетске 

ефикасности - ТШ "Прота 

Стеван Димитријевић" у 

Алексинцу 

 

Унапређење квалитета 

образовања у средњим 

школама Број деце у објекту 

    

4,120,000 0 4,120,000 

 

 

 

 

0901   Програм 11.  Социјална  и 

дечја заштита 

            

100,912,603 0 100,912,603 

  0901-0001 
Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 

Побољшање 

социјално-

економских услова 

живота грађана који 

припадају посебно 

осетљивим социјаним 

групама ( Роми, 

избегли, ИРЛ, 

повратници по 

Споразуму о 

реадмисији,...)  

Број избеглих, 

интерно расељених и 

повратника по 

Споразуму о 

реадмисији којима је 

обезбеђено адекватно 

решавања стамбених 

услова  

15 10     

48,205,000 0 48,205,000 

Број избеглих 

,интерно расељених и 

повратника по 

радмисији којима је 

пружена подршка у  

економском 

оснаживању  

  8     
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Унапређење заштите 

сиромашних  

Проценат грађана који 

добијају новчане 

накнаде и помоћ у 

натури у складу са 

Одлуком о социјалној 

заштити у односу на 

укупан број грађана  

2.50% 2.68% 2.81% 2.91% 

Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи  

1288 1380 1450 1500 

Висина буџетских 

издвајања за мере 

матријалне подршке  

10000000 19000000 20000000 21000000 

  0901-0002 

Породични и домски 

смештај, прихватилишта, и 

друге врсте смештаја 

Социјално деловање - 

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу 

људима,  

Број деце са 

сметњама у развоју 

корисника дневног 

боравка 

10 12 15 20 

12,210,000 0 12,210,000 

Број старих лица на 

смештају у установама 

социјалне заштите 

100 120 130 150 

Број особа жртава 

насиља на 

привременом 

смештају 

10 15 15 20 

 

0901-0003 Дневне услуге у заједници 

Успостављањем 

услуге Дневни 

боравак стварају се 

услови за развој, 

социјалну интеграцију 

и побољшаље 

квалитета живота 

деце и младих са 

сметњама у развоју, 

кроз развој животних 

вештина и 

подстицање 

Број корисника услуге   15 15 15 6.035.000 0 6.035.000 
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осамостаљивања, 

чиме се даје подршка 

породицама и 

превенира смештај у 

инситуције социјалне 

заштите. 

  0901-0005 Активности Црвеног крста 

Социјално деловање - 

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу 

људима, 

организовањем 

различитих облика 

помоћи 

Број акција на 

прикупљању 

различитих  врста  

помоћи ( укљућујући и 

акције добровољног 

давања крви)  

10 12     

2,300,000 0 2,300,000 

Број дистрибуираних 

пакета хране за 

социјално угрожено 

становништво 

        

Број волонтера 

Црвеног крста 
        

Број ученика и 

студената корисника 

општинске стипендије 

145 180 200 250 

 0901-0006 
Подршка деци и породици 

са децом 

Обезбеђивање 

материјалне подршке 

за децу и породицу 

Број ученика и 

студената корисника 

општинске стипендије 

145 180 200 250 9,562,603 0 89,562,603 

 0901-0007 
Подршка рађању и 

родитељству 
 

Број новорођених 

беба на територији 

општине 

400 450 500 550 9.500.000 0 9.500.000 

 0901-П1 

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 

Подстицање развоја 

разноврсних 

социјалних услуга у 

заједници и 

укључивање у сферу 

пружања услуга што 

више различитих 

социјалних актера 

Број удружења / 

хуманитарних 

организација које 

добијају средства из 

буџета ЛС 

5 5 5 6 

2.800.000 0 2.800.000 

Број услуга које 

реализују 

организације 

5 6 6 8 
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 0901-П2 

Пројекат изградње нове 

зграде Центра за 

социјални рад у Алексинцу 

Побољшање 

квалитета социјалних 

услуга 

Изградња објекта  1   10,000,000 0 10,000,000 

 0901-П3 
Социјална инклузија Рома 

Општине Алексинац 

Укуључивање 

популације Рома у 

активности локалне 

заједнице 

Број лица ромске 

националности 
    300,000 0 300,000 

 

 

1801   Програм 12.  Примарна 

здравствена заштита 

            

5,550,000 0 5,550,000 

  

1801-0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

Унапређење 

доступности и 

правичности примарне 

здравствене заштите 

(ПЗЗ)  

Број лекара на 1.000 

становника - 

здравствена заштита 

одраслог становништва 

0.9 1.2 1.6 2 

3,000,000 0 3,000,000 

Број амбуланти у 

односу на укупан број 

месних заједница 

(мрежа примарне 

здравствене заштите) 

0.18% 0.20% 0.26% 0.28% 

Број насеља у којима 

нема сеоске 

станице/амбуланте или 

није адекватно 

опремљена (не 

обезбеђује минимум 

услова) 

58 55 51 48 

Унапређење квалитета 

примарне здравствене 

заштите-превенција и 

интегрисане услуге 

Удео превентивних 

прегледа у односу на 

укупан број прегледа 

/поређен са 

15% 18% 22% 25% 
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националним 

стандардом 

Унапређење 

ефикасности примарне 

здравствене заштите 

Просечан број посета 

по изабраном лекару 5850 6250 6800 7250 

Проценат буџета који 

се издваја за набавку, 

инвестиционо и текуће 

одржавање 

медицинске, 

немедицинске опреме 

и превозних средстава 

као и опреме у области 

интегрисаног 

здравственог 

информационог сисема  

25% 46% 52% 56% 

1801-0002 Мртвозорство  Број мртвозорника  4 4 4 4 2.000.000 0 2.000.000 

 1801-П1 Савет за здравство 

Подршка развоју 

примарне здравствене 

заштите 

Усвојена локална 

стратегија развоја 

здравства за период 

2017-2022 

 1   550,000 0 550,000 

 

 

 

1201   Програм 13.  Развој културе             110,863,000 0 110,863,000 

  1201-0001 
Функционисање локалних 

установа културе  

Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета културне 

инфраструктуре 

Број субјеката културне 

инфраструктуре према 

типу (установа кулутре, 

КУД, удружења) 16 18 18  

70,288,000 0 70,288,000 
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Очување 

традиционалних 

културних вредности, 

унапређивање 

постојећих и 

планирање нових 

програма, који се 

осмишљавају тако да 

могу да прате актуелну 

ситуацију и трендове у 

култури 

Број појединачних 

програма који се 

реализују на 

територији општине 

Алексинац у 

организацији установа 

културе 

253 260 272 284 

Добро планирана 

програмска активност 

са основним циљем да 

мотивише посетиоце 

да активно учествују у 

конзумирању 

програмских 

активности 

Укупан број посетиоца 

у програмима који се 

реализују преко 

установа културе 

33270 34000 35000 36000 

Укључивање у 

програмске активности 

што већег броја пре 

свега младих људи и 

иницирање њихове 

програмске делатности 

Број учесника које 

ангажује Центар за 

културу и уметност у 

циљу реализације 

планираних програма 

3857 3900 3950 4000 

  

1201-0002 

 

 

Јачање културне продукције 

и уметничког стваралаштва  

Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета културне 

инфраструктуре 

 Број грађана који су 

учествовали у 

програмима културне 

продукције уметничког 

стваралаштва 

 1050 1100  1200  1500  

18,585,000 0 18,585,000 

 

1201-0003 

 

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији у 

уметничком 

стваралаштву 

Број грађана који су 

учествовали у 

програмима  

 1000 

 

1100 1400 

1,420,000 0 1,420,000 
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 1201-0004 

 

Одтваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у облати јавног 

информисања 

Унапређење јавног 

информисања од 

локалног значаја 

Број конференција за 

штампу или других 

информативних 

скупова  

30 35 35 35 5.000.000 0 5.000.000 

  1201-П1 

Пројекат "Књижевна 

манифестација Гордана 

Брајовић" 

Повећање броја 

квалитетних ученичких 

радова Број пристиглих радова 

1656 1700 1750 1800 

680,000 0 680,000 

Подстицање и развој 

издаваштва за децу Број учесника  

719 725 730 740 

Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу Број школа 

158 160 162 165 

Укључивање свих 

субјеката образовног и 

културног рада на 

реализации 

манифестације 

Број установа у култури 

и образовању које 

учествују у реализацији 

манифестације 

15 16 17 18 

  1201-П2 
Пројекат "Фестивал 

првоизведених представа" 

Промовисање 

Алексинца и овог дела 

Србије у свету културе 

и уметности 

Укупан број 

професионалних 

позоришта који је 

конкурисао за учешће 

на Фестивалу 

12 13 14 15 

2,600,000 0 2,600,000 Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу 

Број присутних 

гледалаца током 

Фестивала 

провизведених 

представа 

2340 2380 2400 2420 

Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу 

Број реализованих 

поставки у галеријама 

Центра за културу и 

уметност 

38 40 42 44 
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1201-П3 
Пројекат Сећање на Тому 

Здравковића 

Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу 

Број постилаца  

 200 200 250 550,000 0 550,000 

 

1201-П4 Дани Тихомира Ђорђевића 

Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу 

Број постилаца  

 100 120 150 450,000 0 450,000 

 

1201-П5 
Манифестација ,,На Морави 

воденица стара" 

Повећање квалитета 

манифестације 

Број посетилаца на 

манифестацији 
4500 5500 6000 6000 580,000 0 580,000 

 
1201-П6 

 

Уређење амбијента око старе 

музејске зграде – Центар за 

културу 

Повећање капацитета 

понуде из области 

културе 

   1     540,000 0 540,000 

  1201-П7 

Пројекат  "Археолошка 

проспекција алексиначке 

општине" 

Утврђивање броја и 

положаја локалитета 

на територији општине 

Утврђивање броја и 

положаја локалитета 

на територији општине 

55 55 30 20 

500,000 0 500,000 
Комплетирање 

археолошке карте 

алексиначке општине 

30% 40% 20% 10% 

 1201-П8 
Читалићи 2020 - Библиотека 

"Вук Караџић" Алексинац 

Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу 

Број посетилаца на 

манифестацији 

    640,000 0 640,000 

 1201-П9 
Културно лето 2020 – Театар 

91 

Окупљање што већег 

броја деце и омладине, 

у току летњег распуста. Број деце Посетилаца 

  1500 1700 2,090,000 0 2,090,000 

 1201-П10 Дечији позоришни фестивал 

Окупљање што већег 

броја деце и омладине, 

у току зимског распуста. Број деце Посетилаца 

  1500 1700 1,070,000 0 1,070,000 

  

1201-П11 

Подршка цивилном сектору 

из области културе 

Помоћ у раду цивилног 

сектора Број удружења  

 15 15 15 

5,870,000 0 5.870.000 
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1301   Програм 14.  Развој спорта 

и омладине 

            

76,084,427,52 0 76,084,427,52 

  1301-0001 

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

Обезбеђивање услова 

за рад и унапређење 

капацитета спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта у 

граду/општини 

Број установа и 

организација у 

области спорта преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта   

54 54 55 55 

27.500.000 0 27.500.000 

Број посебних и 

годишњих програма 

спортских 

организација 

финансираних од 

стране града/општине  

54 54 55 55 

Проценат буџета 

намењен 

финансирању 

спортских 

организација  

1,5 1,5 1,5 1,6 

  1301-0002 

Подршка предшколском, 

школском и рекреативном 

спорту и масовној физичкој 

култури 

Максимална могућа 

доступност постојећих 

спортских објеката 

предшколском, 

школском и 

рекреативном спорту 

и масовној физичкој 

култури 

Број објеката који је 

доступан за 

коришћење 

предшколском, 

школском и 

рекреативном спорту 

и масовној физичкој 

култури 

5 6 6 6 2.000.000 0 2.000.000 
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Просечан број дана у 

години када су 

постојећи објекти 

доступни 

предшколском, 

школском и 

рекреативном спорту 

и масовној физичкој 

култури  

250 250 250 250 

Максимално могуће 

искоришћење 

доступних термина за 

рекреативно бављење 

спортом на теренима 

који се издају 

Попуњеност 

расположивих 

капацитета 

100 100 100 100 

Добра сарадња са 

школским установама 

у циљу организованог 

бављења спортом 

омладине 

Укупан број основних 

и средњих школа које 

користе доступне 

термине постојећих 

спортких објеката за 

физичку активност 

деце 

7 7 7 7 

Број основних и 

средњих школа које 

немају салу за 

физичко васпитање  

3 3 3 3 

Број младих талената 

којима су додељене 

стипендије из буџета 

општине/града 

  75  80  80  

 1301-0004 
Функционисање локалних 

спортских установа-СРЦА 

Планска градња нових 

спортских објеката и 

редовно одржавање 

постојећих спортских 

објеката од интереса 

за општину/град 

Трошкови одржавања 

спортских објеката у 

односу на укупну 

површину спортских 

објеката 

    11,570,000 0 11,570,000 
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 1301-0005 

Спровођење омладинске 

политике – Канцеларија за 

младе 

Подршка активном 

укључивању младих у 

различите друштвене 

активности 

Број младих жена 

корисника услуга 
 95 100  6,440,000 0 6,440,000 

  1301-П1 
Одржавање спортске 

инфраструктуре - СРЦА 

Планска градња нових 

спортских објеката и 

редовно одржавање 

постојећих спортских 

објеката од интереса 

за општину/град 

Трошкови одржавања 

спортских објеката у 

односу на укупну 

површину спортских 

објеката 

    
10,454,427,52 

 
0 10,454,427,52 

 1301-П2 

Учешће у мерама 

популационе политике-

Пројекат завршетка 

изградње балон сале 

Обезбеђење бољих 

услова за бављење 

спортом 

Број клубова 

корисника 
 2000 2000 2200 7,500,000 0 7,500,000 

 1301-П3 

Капитално одржавање 

спортске хале-Израда 

портала 

Обезбеђење бољих 

услова за бављење 

спортом 

Број клубова 

корисника 
 5 6 6 2,100,000 0 2,100,000 

 1301-П4 
Капитално одржавање 

просторија ФК-Напредак 

Обезбеђење бољих 

услова за бављење 

спортом 

Број клубова 

корисника 
 5 5 5 4,900,000 0 4,900,000 

 1301-П5 

Израда пројектне 

документације за изградњу 

дечијег игралишта у 

Батуровцу 

  

    120,000 0 120,000 

 1301-П6 
Завршетак изградње 

„НИВЕА“ дечијег игралишта 

  

    3,500,000 0 3,500,000 
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0602   Програм 15.  Локална 

самоуправа 

            

285,689,778,48 0 285,689,778,48 

  0602-0001 

Функционисање 

локалне самоуправе и 

градских општина 

Обезбеђено 

континуирано 

функционисање органа 

ЈЛС и органа градске 

општине 

Број седница 

градског/општинског 

већа 

26 30 30 30 

209,561,000 0 209,561,000 

Броја службеника 

/функционера у 

органима и службама 

града/општине 

(разврстано по полу)  

3 3 3 3 

Проценат буџета који 

се издваја за плате 

запослених у 

органима и службама 

града/општине 

(/функционери и 

службеници) 

9.5 9 9.5 9.5 

  0602-0002 
Функционисање месних 

заједница 

Обезбеђено 

задовољавање потреба 

и интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница  

Проценат буџета 

града/општине који се 

користи за трошкове и  

планове  рада 

/програме месних 

заједница 

1.83 2 2.2 2.2 24,143,499,93 0 24,143,499,93 

  0602-0004 
Општинско/градско 

правобранилаштво 

Заштита имовинских 

права и интереса  

града/општине   

Број предмета у раду 

правобранилаштва 
228 200 200    

5,775,000 0 5,775,000 Број решених 

предмета (позитивних 

и негативних по  

града/општине ) 

99       
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  0602-0007 

Функционисање 

националног савета 

националних мањина 

Задовољење потреба и 

интереса националних 

мањина у локалној 

заједници 

Број реализованих 

пројеката 
2 3 3 3 500.000 0 500.000 

  0602-0009 
Текућа буџетска 

резерва 
      13,870,072,55 0 13,870,072,55 

  0602-0010 Стална текућа резерва         4,995,136 0 4,995,136 

 

0602-0014 

Управљање у 

ванредним ситуацијама 

 

 

Изградња  ефикасног 

превентивног система 

заштите и спасавања на 

избегавању последица 

елементарних непогода 

Број идентификованих 

објеката критичне 

инфрастуктуре  10 10  2,604,864 

0 

 2,604,864 

 

0602-П1 Савет за безбедност 

саобраћаја 

Подршка локалном 

развоју безбедности у 

саобраћају 

Број студија из 

безбедности 

саобраћаја 1 1 2  10,445,206 0 10,445,206 

 
0602-П2 

Пројекат подршке 

цивилним друштвима  

Број цивилних 

друштава  15 15 18 3,300,000 0 3,300,000 

 
0602-П3 

Учешће у мерама 

популационе политике       10,485,000 0 10,485,000 

 

 

 

 

 

 2101 

Програм 16. Политички 

систем локалне 

самоуправе  

      26,435,000 0 26,435,000 

 0602-0001   

Функционисање 

скупштине 

 

Функционисање 

скупштине 

Број седница 

скупштине општине  
 9 10 10 12,135.000 0 12,135.000 

 0602-0002 
Функционисање 

извршних  органа 

Функционисање 

извршних органа 
Број седница   20 20 20 7,300,000 0 7,300,000 
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 0602-0003 

Подршка раду 

извршних органа власти 

и скупштине 

Функционисање 

извршних органа власти 
     7,000,000 0 7,000,000 

 

  501 

Програм 17. 

Енергетска  

ефикасност       3.000.000 0 3.000.000 

  

0501-0001 

Унапређење и 

побољшање 

енергетске 

ефикасности  и 

употреба 

обновљивих извора 

енергије 
Смањење потрошње 

енергије  

Укупна потрошња 

енергије у јавним 

зградама     3.000.000 0 3.000.000 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ  
            1,428,557,179,80 24,470,000 1,453,027,179,80 
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Члан 14 

 

Назив  локалне власти ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ (написати назив)         

      БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНИ      

 Табела 1. 
 Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Број запослених у 

октобру 2019. године 

Запослени који су 

одсутни са рада у  

октобру 2019. 

године (по основу 

боловања, пл. 

одсуства, непл. 

одсуства и сл.) 

Укупан број 

запослених у  

октобру 2019. 

године 

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2020. године 

Планирано увећање 

броја запослених до 

1. децембра 2020. 

године 

Планирано 

смањење броја 

запослених до 1. 

децембра 2020. 

године 

Укупан број запослених 

1. децембра 2020. 

године 

Број 

запос

лених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запос

лених 

на 

одре

ђено  

Уку

пан 

бро

ј 

зап

осл

ени

х 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их на 

одре

ђено  

Укуп

ан 

број 

запо

слен

их 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укуп

ан 

број 

запо

слен

их 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укуп

ан 

број 

запо

слен

их 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укуп

ан 

број 

запо

слен

их 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укуп

ан 

број 

запо

слен

их 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

1 2 3 4 
5(3

+4) 
6 7 

8(6+

7) 
9 10 11 12 13 

14(1

2+13

) 

15 16 

17(1

5+16

) 

18 19 

20(1

8+19

) 

21 22 
23(21+

22) 

1 

Органи и 

службе 

локалне власти 113 17 130 8 0 8 121 17 138 113 18 131 0 0 0 0 0 0 113 18 131 

      Изабрана 

лица   4 4   0 0   4 4   4 4   0 0   0 0   4 4 

      Постављена 

лица    5 5   0 0   5 5   5 5   0 0   0 0   5 5 

      Запослени 113 8 121 8 0 8 121 8 129 113 9 122 0 0 0 0 0 0 113 9 122 

2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         45 5 50 0 0 0 45 5 50 45 5 50 0 0 0 0 0 0 45 5 50 

      Постављена 

лица    3 3   0 0   3 3   3 3   0 0   0 0   3 3 
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      Запослени 45 2 47 0 0 0 45 2 47 45 2 47 0 0 0 0 0 0 45 2 47 

3 

Остале 

установе из 

области јавних 

служби које се 

финансирају 

из буџета 

(навести назив 

установе):                                                                                   20 3 23  0 0 0  20 3  23  20  3  23  0 0 0 0 0 0 20 3 23 

1. Липовац 11 1 12  0 0 0 11 1 12 11 1 12 0 0 0 0 0 0 11 1 12 

      Постављена 

лица    1 1    0 0   1 1   1 1   0 0   0 0   1 1 

      Запослени 11 0 11  0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 

2. СРЦА 9 2 11  0 0 0 9 2 11 9 2 11 0 0 0 0 0 0 9 2 11 

      Постављена 

лица    1 1    0 0   1  1   1  1   0 0   0 0   1 1 

      Запослени 9 1 10  0 0 0 9 1 10 9 1 10 0 0 0 0 0 0 9 1 10 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица    0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица    0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица    0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Дирекције 

основане од 

стране локалне 

власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица    0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 

Месне 

заједнице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     Изабрана 

лица    0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Предшколске 

установе  121 25 146 5 2 7 126 27 153 126 27 153 112 27 139 0 0 0 18 0 18 

Постављена 

лица   1 1   0 0   1 1   1 1   1 1   0 0   0 0 

Запослени 121 24 145 5 2 7 126 26 152 126 26 152 112 26 138 0 0 0 18 0 18 

7 

Нове установе 

и органи 

(навести назив 

установа и 

органа):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица    0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица    0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица    0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Укупно за све 

кориснике 

буџетa који се 

финансирају  

са економских 

класификација 

411 и 412 299 50 349 13 2 15 312 52 364 304 53 357 112 27 139 0 0 0 196 26 222 

 
      Изабрана 

лица   4 4   0 0   4 4   4 4   0 0   0 0   4 4 
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      Постављена 

лица    11 11   0 0   11 11   11 11   1 1   0 0   10 10 

       Запослени 299 35 334 13 2 15 312 37 349 304 38 342 112 26 138 0 0 0 196 12 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ            

                     

Т1.1 -  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 

Број запослених у  октобру 

2019 године 

Запослени који су одсутни 

са рада у  октобру 2019. 

године (по основу 

боловања, пл. одсуства, 

непл. одсуства и сл.) 

Укупан број запослених у  

октобру 2019. године 

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2020. године 

Планирано увећање броја 

запослених до 1. 

децембра 2020. године 

Планирано смањење 

броја запослених до 1. 

децембра 2020. године 

Укупан број запослених 1. 

децембра 2020. године 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупан 

број 

запослен

их 

3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 10 11 12 13 
14(12+

13) 
15 16 

17(15+

16) 
18 19 

20(18+

19) 
21 22 

23(21+22

) 
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113 17 130 8 0 8 121 17 138 113 18 131 0 0 0 0 0 0 113 18 131 

  4 4     0   4 4   4 4     0     0   4 4 

  5 5     0   5 5   5 5     0     0   5 5 

113 8 121 8   8 121 8 129 113 9 122     0     0 113 9 122 

45 5 50 0 0 0 45 5 50 45 5 50 0 0 0 0 0 0 45 5 50 

  3 3     0   3 3   3 3     0     0   3 3 

45 2 47     0 45 2 47 45 2 47     0     0 45 2 47 

20 3 23 0 0 0 20 3 23 20 3 23 0 0 0 0 0 0 20 3 23 

11 1 12 0 0 0 11 1 12 11 1 12 0 0 0 0 0 0 11 1 12 

  1 1     0   1 1   1 1     0     0   1 1 

11   11     0 11 0 11 11   11     0     0 11 0 11 

9 2 11 0 0 0 9 2 11 9 2 11 0 0 0 0 0 0 9 2 11 

  1 1     0   1 1   1 1     0     0   1 1 

9 1 10     0 9 1 10 9 1 10     0     0 9 1 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

103 25 128 5 2 7 108 27 135 108 27 135 112 27 139 0 0 0     0 

  1 1     0   1 1   1 1   1 1     0     0 

103 24 127 5 2 7 108 26 134 108 26 134 112 26 138     0     0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

281 50 331 13 2 15 294 52 346 286 53 339 112 27 139 0 0 0 178 26 204 

  4 4   0 0   4 4   4 4   0 0   0 0   4 4 

  11 11   0 0   11 11   11 11   1 1   0 0   10 10 

281 35 316 13 2 15 294 37 331 286 38 324 112 26 138 0 0 0 178 12 190 



 

 

Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   349 
 

 349 

 

                     

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ                        

                     

Т1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 

Број запослених у  

октобру 2019. године 

Запослени који су одсутни са 

рада у  октобру 2019. године 

(по основу боловања, пл. 

одсуства, непл. одсуства и 

сл.) 

Укупан број запослених у  

октобру 2019. године 

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2020. године 

Планирано увећање броја 

запослених до 1. децембра 

2020. године 

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 

2020. године 

Укупан број запослених 1. 

децембра 2020. године 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослен

их 

Број 

запослен

их на 

неодређ

ено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослен

их 

3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 10 11 12 13 
14(12+

13) 
15 16 

17(15+16

) 
18 19 

20(18+19

) 
21 22 

23(21+22

) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ                         

                     

Т1.3 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 

Број запослених у  

октобру 2019. године 

Запослени који су одсутни са 

рада у  октобру 2019. године 

(по основу боловања, пл. 

одсуства, непл. одсуства и 

сл.) 

Укупан број запослених у  

октобру 2019. године 

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2020. године 

Планирано увећање броја 

запослених до 1. децембра 

2020. године 

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 

2020. године 

Укупан број запослених 1. 

децембра 2020. године 
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Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запослен

их на 

одређен

о  

Укупа

н број 

запосл

ених 

3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 10 11 12 13 
14(12+

13) 
15 16 

17(15+16

) 
18 19 

20(18+

19) 
21 22 

23(21+

22) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

18 0 18 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

18   18     0 18 0 18 18   18     0     0 18 0 18 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 



 

 

Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   354 
 

 354 

18 0 18 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 

  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

18 0 18 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 

 

                 

Назив  локалне власти ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ          

   МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ   

 Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2019. године и планирана 

пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на 

економским класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате исплаћена 

за септембар 2019. године на 

економским класификацијама 411 

и 412   

Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан 

број 

зап. у 

октобру 

2019. 

године 

из 

извора 

01 

Маса 

средстава 

за плате на 

извору 01  

Укупан 

број зап. у 

октобру 

2019. 

године из 

извора 04 

Маса 

средстава 

за плате на 

извору 04  

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2019. године 

из извора 

05-08 

Маса 

средстава 

за плате 

на извору 

05-08   

Маса 

средстава 

за плате 

на извору 

01  

Маса 

средстава 

за плате 

на извору 

04  

Маса 

средстава 

за плате 

на извору 

05-08  

Укупан 

планиран 

број зап. 

у 

децембру 

2020. 

године из 

извора 01 

Маса 

средстава 

за плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2020. 

године из 

извора 04 

Маса 

средстава 

за плате 

на 

извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. 

у 

децембру 

2020. 

године из 

извора 

05-08 

Маса 

средстава 

за плате 

на извору 

05-08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Органи и 

службе 

локалне власти 130 118,000,000 0   0   9,423,763     130 124,200,000 0   0   

      Изабрана 

лица 4   0   0         4   0   0   

      Постављена 

лица  5   0   0         5   0   0   
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      Запослени 121   0   0         121   0   0   

2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         50 39,400,000 0   0   3,153,669     50 42,700,000 0   0   

      Постављена 

лица  3   0   0         3   0   0   

      Запослени 47   0   0         47   0   0   

3 

Остале 

установе из 

области јавних 

служби које се 

финансирају 

из буџета 

(навести назив 

установе):                                                                                   23 16,000,000 0 0 0 0 1,308,055 0 0 23 17,100,000 0 0 0 0 

1.   Липовац 12 8,400,000 0   0   699,669     12 9,150,000 0   0   

      Постављена 

лица  1   0   0         1   0   0   

      Запослени 11   0   0         11   0   0   

2.   СРЦА 11 7,600,000 0   0   608,386     11 7,950,000 0   0   

      Постављена 

лица  1   0   0         1   0   0   

      Запослени 10   0   0         10   0   0   

3. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

4. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

5. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   
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4 

Дирекције 

основане од 

стране локалне 

власти 0   0   0         0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

5 

Месне 

заједнице 0   0   0         0   0   0   

     Изабрана 

лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

6 

Предшколске 

установе  128 98,070,000 0   18 14,500,000 8,087,609   1,237,835 132 110,400,000 0   18 16,000,000 

Постављена 

лица 1   0   0         1   0   0   

Запослени 127   0   18         131   0   18   

7 

Нове установе 

и органи 

(навести назив 

установа и 

органа):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

2. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

3. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   
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8 

Укупно за све 

кориснике 

буџетa који се 

финансирају  

са економских 

класификација 

411 и 412 331 271,470,000 0 0 18 14,500,000 21,973,096 0 1,237,835 335 294,400,000 0 0 18 

16,000,00

0 

 
      Изабрана 

лица 4   0   0         4   0   0   

 
      Постављена 

лица  11   0   0         10   0   0   

       Запослени 331   0   18         190   0   18   

 

 

Назив  локалне власти ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ    

         

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2020. 

ГОДИНИ  

         

 Табела 3.        

Ред.бр. 

Назив корисника чије се 

плате у 2020. години 

финансирају из буџета на 

осталим економским 

класификацијама  

Економска 

класификација 

(навести која ) 

Број 

запослених 

на 

неодређено 

време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених 

на 

неодређено 

време 

Број 

запослених 

на 

одређено 

време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених на 

одређено 

време  

Укупан број 

запослених 

Укупна маса 

средстава за 

плате запослених 

у 2020. години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 

1 Центар за социјални рад 463111 6 5,463,000     6 5,463,000 

2             0 0 

3             0 0 
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4             0 0 

5     6 5,463,000 0 0 6 5,463,000 

 

 

 

 

 

Назив  локалне власти Општина Алексинац      

          

  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2020. ГОДИНИ  

          

 Табела 4. 2019 2020 

Ред.

бр. 

Директни и 

индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне 

власти 

Планирана 

средства на 

економској 

класификациј

и 465 у 2019. 

години 

Маса 

средстава за 

запослене 

чија  плата не 

може да се 

умањи у 

складу са 

Законом за 

2019. годину 

Број 

запослених 

чија плата не 

може да се 

умањи у 

складу са 

Законом у 

2019. години 

Исплаћена 

средства на 

економској 

класификацији 

465 у 2019. 

години 

Планирана 

средства на 

економској 

класификациј

и 465 за 2020. 

годину 

Маса 

средстава за 

запослене 

чија  плата 

не може да 

се умањи у 

складу са 

Законом за 

2020. 

годину 

Укупна маса 

средстава на 

економској 

класификацији 

465 да је могла 

да се умањи за 

10% 

Број запослених 

чија плата не 

може да се 

умањи у складу 

са Законом у 

2020. години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7-8) 10 

1 
Органи и службе 

локалне власти 8,465,000 12,120,000 27 8,465,000 630,000 5,408,664 -4,778,664 11 

2 Установе културе                                                                                                                                                         2,820,000     2,820,000 215,000   215,000   



 

 

Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   359 
 

 359 

3 

Остале установе из 

области јавних служби 

које се финансирају из 

буџета (навести 

назив):                                                                                   800,000 0 0 800,000 65,000 0 65,000 0 

1. Липовац 300,000     300,000 40,000   40,000   

2. СРЦА 500,000     500,000 25,000   25,000   

3.             0   

4.             0   

5.             0   

4 

Дирекције основане 

од стране локалне 

власти 

  

    

  

    0   

5 Месне заједнице             0   

6 
Предшколске 

установе  6,500,000     6,500,000 610,000   610,000   

7 

Нове установе и 

органи (навести 

назив):                         0 0 0     0 0 0 

1.             0   

2.             0   

3.             0   

4.             0   

8 

Укупно за све 

кориснике буџетa 

који се финансирају  

са економских 

класификација 411 и 

412 18,585,000 12,120,000 27 18,585,000 1,520,000 5,408,664 -3,888,664 11 
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Назив  локалне власти ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ   

       

  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2020. ГОДИНИ  

       

 Табела 5. 2019 2020 

Ред.бр. 

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне власти 

Планирана средства 

у 2019. години на 

економској 

класификацији 414 

Исплаћена 

средства у 2019. 

години на 

економској 

класификацији 

414 

Број запослених за 

који су исплаћена 

средства у 2019. 

години 

Планирана средства 

на економској 

класификацији 414 у 

2020. години 

Број запослених за 

који су планирана 

средства у 2020. 

години на 414 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Органи и службе локалне 

власти 4,900,000 4,586,158 7     

2 Установе културе                                                                                                                                                                   

3 

Остале установе из области 

јавних служби које се 

финансирају из буџета 

(навести назив):                                                                                   0 0 0 0 0 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

4 Месне заједнице           
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5 
Дирекције основане од 

стране локалне власти           

6 Предшколске установе            

7 

Нове установе и органи 

(навести назив):                         0 0 0 0 0 

1.           

2.           

3.           

4.           

8 
Укупно за све кориснике 

буџетa 4,900,000 4,586,158 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  локалне власти ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ       
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  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2020. ГОДИНИ     

            

 Табела 6. 2019 2020 

Ред.бр. 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Планирана средства у 

2019. години на 

економској класификацији 

416 

Исплаћена средства у 2019. 

години на економској 

класификацији 416 

Укупан број 

запослених 

за који су 

исплаћена 

средства за 

јубиларне 

награде у 

2019. 

години  

Укупан број 

запослених 

за који су 

исплаћена 

средства по 

другом 

основу у 

2019. 

години  

Планирана средства у 

2020. години на 

економској 

класификацији 416 

Укупан број 

запослених 

за који се 

планира 

исплата 

средстава 

за 

јубиларне 

награде у 

2020. 

години  

Укупан број 

запослених 

за који се 

планира 

исплата 

средстава 

по другом 

основу у 

2020. 

години  

Јубиларне 

награде 

Други основ 

(навести 

који): Јубиларне 

награде 

Други основ 

(навести 

који): 
  

Јубиларне 

награде 

Други 

основ 

(навести 

који):   

Накнаде 

члановима 

комисија 

Накнаде 

члановима 

комисија 

Накнаде 

члановима 

комисија 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Органи и службе 

локалне власти 605,000 500,000 605,000 500,000 7 15 700,000 500,000 6 15 

2 Установе културе                                                                                                                                                         554,000   554,000   3   1,620,000   10   

3 

Остале установе 

из области јавних 

служби које се 

финансирају из 60,000 30,000 60,000 30,000 1 2   50,000   2 
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буџета (навести 

назив):                                                                                   

1. Липовац                     

2. СРЦА 60,000 30,000 60,000 30,000 1 2   50,000   2 

3.                     

4.                     

5.                     

4 

Дирекције 

основане од 

стране локалне 

власти                     

5 Месне заједнице                     

6 
Предшколске 

установе  1,000,000   801,127   13   1,400,000   12   

7 

Нове установе и 

органи (навести 

назив):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

8 

Укупно за све 

кориснике 

буџетa  2,219,000 530,000 2,020,127 530,000 24 17 3,720,000 550,000 28 17 
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Назив  локалне 

власти ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ                    

                           

  ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2020. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА  ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ  

                           

 Табела 7.                          

Ре

д.б

р. 

Звања и 

занимања 

Основн

и коеф. 

Додатн

и коеф. 
Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.) 

Основиц

а 

Нето 

плата 

Бр

ој 

зап

осл

ен

их 

Додаци 

за 

минули 

рад 

Д

о

д

а

ц

и 

з

а 

п

р

е

к

о

в

р

е

м

e

н

и 

и 

п

р

и

Укупна 

нето 

плата за 

број 

запослени

х 

Бруто I 
Бруто II 

(411+412) 
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п

р

а

в

н

о

с

т 

 Именовaна 

и 

постављена 

лица 

највише до 

30% 

Који 

кoординира 

најсложениј

е 

активности 

до 10% 

Који 

руководи 

унутрашњо

м орг. 

јединицом 

до 10% 

Припрема и 

извршење 

буџета или 

фин. плана, 

вођење 

посл. књига 

и 

састављање 

рач. 

извештаја 

до 10% 

На 

пословима 

комуналног 

полицајца 

до 10% 

На пословима 

буџетске 

инспекције до 

10% 

На 

пословима 

инспекцијск

огтеренског  

надзора у 

непосредно

м контакту 

са 

субјектима 

надзора до 

20% 

Укупан 

коефиц

ијент 

        

 

из

ра

же

н у 

пр

оц

ент

у  

изра

жен 

кроз 

коеф

иције

нт 

 

из

ра

же

н у 

пр

оц

ен

ту  

изра

жен 

кроз 

коеф

иције

нт 

 

из

ра

же

н у 

пр

оц

ент
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На одређено 

време  250.82 40.02                             293.31     18 29,002   1,077,746 1,537,440 1,793,424 

1 Изабрана лица 7.74   %   %   %   %   %   %   %   7.74 11,781.20 91,186 1 4,225   95,411 136,108 158,770 

1.1 Изабрана лица 6.64   %   %   %   %   %   %   %   6.64 11,781.20 78,227 1 1,968   80,195 114,401 133,449 

1.2 Изабрана лица 6.94   %   %   %   %   %   %   %   6.94 11,781.20 81,762 1 2,037   83,799 119,541 139,445 

1.3 Изабрана лица 5.05   %   %   %   %   %   %   %   5.05 11,781.20 59,495 1 658   60,153 85,810 100,098 

2 

Именована 

(постављена) 

лица 31.01   %   %   %   %   %   %   %   31.01 2,535.40 78,623 1 1,978   80,601 114,980 134,124 

2.1 

Именована 

(постављена) 

лица 30.50   %   %   %  %   %   %   %   30.50 2,535.40 77,330 1 3,856   81,186 115,814 135,097 
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2.2 

Именована 

(постављена) 

лица 29.00   %   %   %  %   %   %   %   29.00 2,535.40 73,527 1 6,000   79,527 113,447 132,336 

2.3 

Именована 

(постављена) 

лица 27.00   %   %   %  %   %   %   %   27.00 2,535.40 68,456 2 6,794   143,706 205,001 239,133 

3 

Самостални 

стручни 

сарадник 12.05 6.92 % 0.57 %   %  %   %   %   %   19.54 2,764.88 54,026 1 216   54,242 77,378 90,261 

3.1 

Самостални 

стручни 

сарадник 12.05 6.92                            18.97 2,764.88 52,450 1 210   52,660 75,121 87,629 

4 

Виши стручни 

сарадник  10.77 8.20 % 1.90 %   %   %   %   %   %   20.87 2,764.88 57,703 1 231   57,934 82,645 96,405 

4.1 

Виши стручни 

сарадник  10.77 8.20                             18.97 2,764.88 52,450 1 210   52,660 75,121 87,629 

5 

Стручни 

сарадник, 

преводилац, 

библиотекар  10.45 5.75 %   %   %   %   %   %   %   16.20 2,764.88 44,791 1 179   44,970 64,151 74,832 

6 

Виши 

сарадник  9.91   %   %   %   %   %   %   %   9.91   0       0 0 0 

7 Сарадник  8.95 2.30 %   %   %   %   %   %   %   11.25 2,764.88 31,105 1 124   31,229 44,549 51,966 

8 

Виши 

референт, ВКВ 

радник, 

стенограф  8.85 1.20 %   %   %   %   %   %   %   10.05 2,764.88 27,787 2 222   55,796 79,595 92,848 

                                        0       0 0 0 

9 

Референт, 

дактилограф 8.74   %   %   %   %   %   %   %   8.74   0       0 0 0 

10 

Квалификован

и радник  8.00 0.53 %   %   %   %   %   %   %   8.53 2,764.88 23,584 1 94   23,678 33,778 39,402 

11 

Неквалификов

ани радник 6.40   %   %   %   %   %   %   %   6.40   0       0 0 0 

  

На 

неодређено 

време 139.03 61.44                             206.48   0 112 229,462   5,155,926 7,355,101 8,579,726 

3 

Самостални 

стручни 

сарадник 12.05 8.40 %   %   %  %   %   %   %   20.45 2,764.88 56,542 20 56,270   1,187,106 1,693,446 1,975,405 

3.1 

Самостални 

стручни 

сарадник 12.05 8.40   2.04                        22.49 2,764.88 62,182 16 34,918   1,029,832 1,469,090 1,713,694 
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3.2 

Самостални 

стручни 

сарадник 12.05 8.40   1.02                        21.47 2,764.88 59,362 8 21,642   496,538 708,328 826,264 

3.3 

Самостални 

стручни 

сарадник 12.05 8.40   0.60                        21.05 2,764.88 58,201 4 9,192   241,995 345,214 402,692 

4 

Виши стручни 

сарадник  10.77 8.20 %   %   %   %   %   %   %   18.97 2,764.88 52,450 1 2,209   54,659 77,973 90,955 

5 

Стручни 

сарадник, 

преводилац, 

библиотекар  10.45 5.75 %   %   %   %   %   %   %   16.20 2,764.88 44,791 8 2,126   360,454 514,200 599,815 

6 

Виши 

сарадник  9.91 3.60 %   %   %   %   %   %   %   13.51 2,764.88 37,354 8 12,180   311,008 443,664 517,534 

6.1 

Виши 

сарадник  9.91 3.60   1.35                         14.86 2,764.88 41,086 1 3,499   44,585 63,602 74,192 

7 Сарадник  8.95 2.30 %   %   %   %   %   %   %   11.25 2,764.88 31,105 2 521   62,731 89,488 104,387 

8 

Виши 

референт, ВКВ 

радник, 

стенограф  8.85 1.20 %   %   %   %   %   %   %   10.05 3,041.37 30,566 25 50,026   814,170 1,161,441 1,354,821 

8.1 

Виши 

референт 8.85 1.20   1.00                         11.05 3,041.37 33,607 7 16,457   251,707 359,068 418,853 

9 

Референт, 

дактилограф 8.74 0.93 %   %   %   %   %   %   %   9.67 3,041.37 29,410 1 872   30,282 43,198 50,391 

10 

Квалификован

и радник  8.00 0.53 %   %   %   %   %   %   %   8.53 3,041.37 25,943 4 7,286   111,058 158,427 184,805 

11 

Неквалификов

ани радник 6.40 0.53 %   %   %   %   %   %   %   6.93 3,041.37 21,077 7 12,264   159,801 227,961 265,917 

12 УКУПНО 389.85 101.46   8.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 499.79     130 258,464   6,233,672 8,892,542 

10,373,15

0 

 

 

 

           

Назив  локалне власти ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ             

           

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У  2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ 
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 Табела 8. 2019 2020  

Ред.бр. 

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне власти 

413 414 415 416 413 414 415 416 

 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18  

1 
Органи и службе локалне 

власти 1,170,000 13,185,000 3,116,000 1,105,000 630,000 2,310,000 3,205,000 1,200,000  

2 Установе културе                                                                                                                                                         655,000 989,000 1,550,000 554,000 635,000 635,000 1,530,000 1,620,000  

3 

Остале установе из области 

јавних служби које се 

финансирају из буџета 

(навести назив):                                                                                   215,000 130,000 1,180,000 90,000 250,000 140,000 1,270,000 50,000  

1. Липовац   100,000 940,000       1,020,000    

2. СРЦА 215,000 30,000 240,000 90,000 250,000 140,000 250,000 50,000  

3.                  

4.                  

5.                  

4 
Дирекције основане од 

стране локалне власти                  

5 Месне заједнице                  

6 Предшколске установе  450,000 1,425,000 4,000,000 1,000,000 500,000 1,100,000 4,500,000 1,400,000  

7 

Нове установе и органи 

(навести назив):                         0 0 0 0 0 0 0 0  

1.                  

2.                  

3.                  
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4.                  

8 
Укупно за све кориснике 

буџетa  2,490,000 15,729,000 9,846,000 2,749,000 2,015,000 4,185,000 10,505,000 4,270,000  
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        Члан 15. 

За извршење одлуке о буџету одговоран је председник општине. 

Наредбодавац за извшење буџета је председник општине. 

 

Члан 16. 

 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за 

уплату средстава која припадају буџету.  

За законито и наменско коришћење средстава за раздео 1, одговоран је председник 

Скупштине општине. 

За законито и наменско коришћење средстава за раздео 2. одговоран је председник општине. 

За законито наменско коришћење средства за раздео 3. одговоран је правобранилац општине . 

За законито и наменско коришћење средстава за раздео 4. одговоран је начелник Општинске 

управе. 

 

Члан 17. 

 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 

најмање два пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног,односно деветомесечног периода.У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 

става 1. овог члана,општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај 

садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 

Члан 18. 

 

Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 

председник општине. Финансијска служба директног корисника уз сагласност одељења за финансије 

може извршити повећање или смањивање апропријације у висини до 5% одобрених средстава за 

одређеног буџетског корисника, односно до 10% вредности апропријације унутар програма који се 

финансира из буџета. 

 

 

Члан 19. 

 

 Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и упрваљање јавном 

имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о 

буџетском систему. 
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 Овлашћује се председник општине да, у складу  са чланом 27ж Закона о буџетском систему, 

може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискланог дефицита изнад утврђеног 

дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

   

 

Члан 20. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника јавних средстава који 

су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну 

трезора. 

Члан 21. 

 

 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају 

одговарати апропријацији која им је за намену овом Одлуком одобрена и пренета.  

 Изузетно корисници из става 1. Овог члана, у складу са чланом 54.Закона о буџетском 

систему, могу преузети обавезе по уговору  који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у 

више година, на основу предлога ограна надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског 

већа а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 12. ове одлуке. 

 Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за 

преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за 

финансије. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства 

распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена 

и пренета.Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из 

других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других 

извора.Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у 2019. години, а 

неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

 

Члан 22. 

 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 

готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 

предвиђен другачији метод. 

 

Члан 23. 

 

 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације 

утврђене Одлуком. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног 

уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.Преузете обавезе чији је 

износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском 

систему, не могу се извшавати на терет буџета. 

 

 

 

 



 

 

Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   372 
 

 372 

Члан 24. 

 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују 

јавне набавке. Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се  

набавка истоврсних добара, услуга или радова  чији номинални износ за утврђивање укупне 

процењене вредности на годишњем нивоу биће одређен Законом о буџету Републике Србије за 2020. 

годину.   

 

Члан 25. 

 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 

трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.Ако корисници 

буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 4. ове 

Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и 

остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. Ако корисници буџетских средстава не остваре 

додатне приходе,утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се 

извршавати на терет средстава буџета. 

Члан 26. 

 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на 

основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.Уз захтев, 

корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 

Члан 27. 

 

У складу са чланом 33. Одлуке о социјалној заштити („Сл.лист општине Алексинац“, бр. 

10/13, 23/14, 4/15, 13/15, 29/15, 6/16, 26/17)  износ једнократне новчане накнаде за сваку новорођену 

бебу износи 20.000 динара. 

 

Члан 28. 

 У буџетској 2020.години неће се вршити обрачуна и исплата божићних, годишњих и других 

врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима , за директне  

и индиректне кориснике средстава буџета, осим  јубиларних награда и солидарних помоћи за 

запослене које су то право стекли у 2020.години. 

 

Члан 29. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход 

амортизације и употребе средстава за рад. 
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Члан 30. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета,  општина се  може  задужити у складу 

са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу(„Службени гласник РС“, број 78/11). 

 

Члан 31. 

 

Одлуку о задуживању ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих 

расхода предвиђених буџетом, у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу, доноси надлежни орган. 

 

            Члан 32.  

Одлуку о отварању буџетског фонда доноси Општинско веће у складу са чланом 64. Закона  о 

буџетском систему. 

 

Члан 33. 

 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра  2020. 

године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2020. годину. 

 

Члан 34. 

 

Изузетно, у случају да се буџету општине Алексинац из другог буџета (Републике, Покрајине, 

друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 

средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији 

износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за 

финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, 

у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

   

Члан 35. 

 Овлашћује се Одсек за  буџет и трезор Одељења за финансије да врши усклађивања 

исказаних примања и издатака са важећом буџетском класификацијом.  

 

Члан 36. 

 Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у “Службеном листу општине 

Алексинац”. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном  листу општине 

Алексинац», а примењиваће се од 01. јануара 2020. године. 

 

                            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

  I Број: 011-27 

У Алексинцу,18.03.2020.године                           Заменик председника,                                                                                                                                   

                       Србобран Миловановић, с.р. 
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На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018) 

и члана 40. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), Скупштина 

општине Алексинац, на седници од 18.03.2020.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА У ОПШТИНИ 

АЛЕКСИНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 

 Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда у општини Алексинац за 2020.годину. 

 

 

II 

 Саставни део ове Одлуке је текст Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда у општини Алексинац 

за 2020.годину са Мишљењем Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Београд – Водопривредни центар 

„Морава“, Ниш. 

 

III 

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

IV 

Одлуку доставити: Одељењу за привреду - Oдсек за пољопривреду и водопривреду и Архиви општине Алексинац. 

I Број:011-28 

 У Алексинцу, 18.03.2020 године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                       ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                       Србобран Миловановић, с.р. 

 

На основу члана 35. става 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09 и 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, 31/19, 37/19-
др.закон и 9/20), и  члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Алексинац (Сл. лист општине Алексинац бр: 
29/18), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 18.03.2020.године, донела је, 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ   

АЛЕКСИНЦА 

 

Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца (у даљем тексту: план генералне регулације – Измене 

ПГР) утврђује и разрађује генерална урбанистичка решења заснована на дугорочној стратегији и концепцији 

уређења простора и изградње објеката, за плански период до 2025. године, и састоји се из:  

 

- Текстуалног  дела који садржи: 
– општи део плана, 
– плански део плана (правила уређења и правила грађења), 
– смернице за спровођење плана, 

- Графичког дела (постојеће стање и планска решења) 
- Документационог дела 
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Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се објављују, док се 
документациони део плана не објављује, али се ставља на јавни увид. 
 

I.ОПШТИ ДЕО–ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

ПРАВНИ основ за израду Плана је: 

      Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр:72/09, 81/09 и 24/11, 121/2012, 42/13-УС и 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145,14, 83/19, 31/19, 37/19 и 9/20); 

      Одлука о изради измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца,  бр. 011-77 од 
27.06.2018.године,(„Службени лист општине Алексинац“ бр. 16/2018); 

      Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(''Службени гласник РС'' бр.32/19). 

 

ПЛАНСКИ основ за израду Плана је: 

      Измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница 
Београд-Ниш  ("Службени гласник РС", број 121/14); 

      Просторни план подручја посебне намене продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор – Нови сад 
– Панчево – Београд –Смедерево – Јагодина –Ниш), ("Службени Гласник РС" број 19/2011); 

       Просторни план општине Алексинац – бр. Скупштинске одлуке о усвајању плана 350-55 од 
13.06.2011.г. СО Алексинац. 

 

 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Граница плана почиње на северозападу на тромеђи катастарских општина, на тромеђи к.п. бр. 3391 (КО 

Краљево), 2083 (КО Бобовиште) и 3232/2 (КО Алексинац ван варош). Иде у смеру казаљке на сату пратећи 

границу к.п. бр. 3232/2, 4979/1, 3269, КО Алексинац ван варош, а потом се ломи ка североистоку и иде границом 

к.п. бр. 3589, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596 КО Краљево, а потом границом к.п. бр. 4610(КО Краљево) долази 

до границе ПДР „Алексиначки рудник“,  коју прати у дужини од око 4375 метара до општинског пута другог реда 

к.п.бр. 3235 К.о. Алексинац ван варош чији јужни обод наставља да прати све до границе К.о. Алексинац ван 

варош са К.о. Вакуп коју прати све до северне међне линије к.п.бр. 2071 К.о. Алексинац ван варош око 6.3km, 

онда наставља ободима к.п.бр. 2071, 2072/1, 2075/3, 2075/2, 2075/1, 2079, 2064, 2060, 2082, 2099, 2098, 2097, 

2096, 2095, 2089/1, 2089/2, 2094, 2091, 2380, 2378, 2377/1, 2365, 2377/2, пресеца пут и наставља ободом к.п.бр. 

2373, онда наставља по граници катастарске општине Алексинац ван варош око 5.7 km, ломи се југу и 

наставља по ободу к.п.бр. 6134 (пут) К.о. Моравац све до линије регулације реке Јужне Мораве. Граница Плана 

даље наставља по северној линији регулације реке Јужне Мораве ка западу око 5.7 km до границе са К.о. 

Трњане по граничним тачкама редом од 1 до 57 , онда граница Плана иде 1 km ка северозападу по граници 

катастарских општина Алексинац ван варош и Трњане, ломи се и наставља ка северу по по граници 

катастарских општина Алексинац ван варош и Бобовиште 4.1 km и долази до тромеђе к.п. бр. 3391 (КО 

Краљево), 2083 (КО Бобовиште) и 3232/2 (КО Алексинац ван варош) од које је опис и почео. 

Површина обухвата Плана генералне регулације износи 1645.6 ha. У случају неслагања описа важи графички 

прилог. 
      

Табела 2. Табеларни приказ граничних тачака дела границе Плана генералне регулације 

 

граничне тачке 

број 

тачке 
Y X 

број 

тачке 
Y X 

1  7 558 706.11 4 820 117.84 30 7555772.22 4821563.14 
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2 7 558 689.05 4 820 170.34 31 7555688.85 4821626.03 

3 7 558 665.69 4 820 231.48 32 7555619.17 4821685.77 

4 7 558 622.41 4 820 285.53 33 7555591.49 4821756.54 

5 7 558 566.95 4 820 350.39 34 7555576.18 4821824.53 

6 7 558 508.79 4 820 409.85 35 7555565.97 4821926.52 

7 7 558 434.71 4 820 480.12 36 7555565.97 4821989.41 

8 7 558 350.88 4 820 526.41 37 7555559.16 4822060.80 

9 7 558 254.85 4 820 554.79 38 7555550.65 4822145.80 

10 7 558 152.05 4 820 565.60 39 7555533.35 4822199.29 

11 7 558 029.71 4 820 568.87 40 7555489.40 4822230.79 

12 7 557 845.09 4 820 583.96 41 7555429.85 4822257.98 

13 7 557 750.19 4 820 590.08 42 7555365.19 4822283.48 

14 7 557 653.07 4 820 631.34 43 7555278.20 4822310.88 

15 7 557 560.80 4 820 658.03 44 7555193.80 4822315.78 

16 7 557 407.83 4 820 672.59 45 7555118.94 4822308.98 

17 7 557 298.57 4 820 677.44 46 7555059.39 4822295.38 

18 7 557 206.30 4 820 704.13 47 7554982.82 4822263.08 

19 7 557 089.76 4 820 752.67 48 7554911.36 4822232.49 

20 7 556 985.35 4 820 818.18 49 7554816.61 4822205.86 

21 7 556 854.23 4 820 905.54 50 7554739.52 4822193.35 

22 7 556 512.02 4 821 162.21 51 7554659.61 4822180.39 

23 7 556 400.85 4 821 216.67 52 7554502.20 4822186.80 

24 7 556 343.85 4 821 237.92 53 7554383.23 4822218.35 

25 7 556 286.85 4 821 259.17 54 7554288.53 4822242.61 

26 7556223.04 4821324.80 55 7554196.26 4822237.76 

27 7555969.59 4821425.45 56 7554111.28 4822203.79 

28 7555896.42 4821461.15 57 7554026.70 4822181.54 

29 7555818.16 4821512.14       

 

 

3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Подлоге које су коришћене за израду Плана генералне регулације: 

К.о. Моравац, заузима површину од 12.7hа од укупног обухвата плана; 

скенирани, геореференцирани детаљни листови 1 и 2  размере 1:2500 

К.о. Прћиловица, заузима површину од 44.8 hа од укупног обухвата плана; 

скенирани, геореференцирани детаљни листови 1 и 2  размере 1:2500 

К.о. Алексинац ван варош, заузима површину од 1269.2 hа од укупног обухвата плана; 

делом дигитални катастарски план и делом скенирани размере 1:2500 и 1:1000 

К.о. Алексинац варош, заузима површину од 317.7 hа од укупног обухвата плана; 

дигитални катастарски план размере  1:1000 

К.о. Краљево, заузима површину од 1.7 hа од укупног обухвата плана; 

дигитални катастарски план размере  1:1000 

Ортофото карте резолуције 10cm за обухват израде плана. 

 

На деловима плана на којима је рађена измена плана је дигитална катастарска подлога КО Алексинац 

варош и део КО Алексинац ван варош. 
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Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана у складу са чланом 

32. став 3. 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, 83/19, 31/19, 37/19 и 9/20). 

 
4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА 
 
 

Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, затражени су и добијени од 

следећих надлежних организација и предузећа: 

 

табела бр 1: Списак тражених и добијених услова: 

 

 
Услови Број услова 

Датум 

Добијања 

услова 

1. "Телеком Србија" а.д. Ниш А 334-277712/2-2019 28.6.2019 

2. 

 

Електродистрибуција Ниш 8П.1.1.0-Д.10.01.-189923/2-

2019 
9.9.2019 

3. 
Предузеће за изградњу гасоводних система, 

транспорт и промет природног гаса "Југоросгаз" 
Н/И-274 25.6.2019 

4. ЈКП "Водовод и канализација" 2110/1 31.10.2019 

5. Завод за заштиту споменика културе Ниш 774/2-02 13.8.2019 

6. ЈП "Србијашуме" 9763 27.6.2019 

7. 
Министарство одбране, Сектор за материјалне 

ресурсе, Управа за инфраструктуру 
11726-5 28.10.2019 

8. Републички хидрометереолошки завод 922-3-54/2019 24.6.2019 

9. 
АД "Електромрежа Србије" Београд 130-00-UTD-003-757/2018-

02 
26.6.2019 

10. 
Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 
350-01-42/2019-09 17.7.2019 

11. Министарство здравља 530-53-683/2019-10 17.6.2019 

12. ЈП „ТРАНСНАФТА“ 652711-2019 24.6.2019 

13. Рател 1-01-3491-198/19-1 13.6.2019 

14. 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 

ванредне ситуације  
217-520/19 14.6.2019 

15. ЈВП "Србијаводе" 6193/1 29.7.2019 

16. Сеизмолошки завод Србије 02-335-1/2019 14.6.2019 

17. ЈП „Путеви Србије“ 953-13900/19-1 20.6.2019 

 
 
5. ОБАВЕЗЕ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

 
Плански основ за израду Измене и допуне ПГР-е је: 

  Измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница 
Београд-Ниш  ("Службени гласник РС", број 121/14); 

  Просторни план подручја посебне намене продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор – Нови сад – 
Панчево – Београд –Смедерево – Јагодина –Ниш), ("Службени гласник РС" број 19/2011); 

http://www.rapp.sr.gov.yu/index.php?kuda=dummy&sta=planovi&idplana=97
http://www.rapp.sr.gov.yu/index.php?kuda=dummy&sta=planovi&idplana=97
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  Просторни план општине Алексинац,  
("Службени лист општине Алексинац" број 4/11) 

 

 

5.1. ИЗВОД ИЗ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА   ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75, ДЕОНИЦА БЕОГРАД-НИШ  

          („Службени гласник РС“ бр. 121/14)  

 

Изградња, уређење и опремање Инфраструктурног коридора, допринеће у првом реду бржем развоју 

регионалних и предеоних целина које се непосредније везују за овај коридор, односно саобраћајној и 

привредној интеграцији са укупним простором Србије.  

Изградња, опремање и уређење Инфраструктурног коридора допринеће јачању саобраћајних, 

привредних и других функција Београда и Ниша, Јагодине - Ћуприје - Параћина, Алексинца и већег броја 

мањих градова, а тиме и остваривању циљева ППРС и укупне стратегије развоја Србије: смањењу негативних 

тенденција у демографским кретањима у средишњој и југоисточној Србији, имајући у виду да су ова подручја 

међу најзначајнијим исходиштима миграција и смањењу процеса метрополизације Србије, уз бржи развој 

Ниша, регионалних центара и мањих градова у регионалним целинама источно и западно од коридора. 

Подручје Просторног плана обухвата простор површине око 1835 кm2 на деловима територије: општине 

АЛЕКСИНАЦ: целе катастарске општине Јасење, Делиград,Вукашиновац, Брадарац, Рутевац, Суботинац, 

Ћићина, Краљево, Вакуп, Бобовиште, Алексинац (варош), Алексинац (ван вароши), Глоговица, Житковац, 

Прћиловица, Моравац, Алексиначки бујмир, Добрујевац, Катун, Нозрина, Моравски Бујмир, Тешица и 

Дражевац. 

Приоритет у заштити ресурса вода и реализацији водопривредних система из претходног става имаће: 

1) развој објеката за коришћење вода у Инфраструктурном коридору и њихова заштита у оквиру 

регионалних система за снабдевање становништва водом; 

2) уређивање режима малих вода и пречишћавање отпадних вода у склопу решења система Велике 

Мораве, Западноморавског и Јужноморавског система коришћења, уређења и заштите речних вода 

3) изградња и реконструкција линијских система-насипа дуж тока Велике Мораве и управљање 

акумулационим просторима ради обезбеђења адекватне заштите од поплава на доњим токовима већих 

водотока и мањим бујичним токовима у оквиру Система Велике Мораве, Западноморавског и Јужноморавског 

система; и 

4) развој хидромелиорационих система, који ће се ослањати на уређен и каналисан ток све три Мораве, 

ради омогућавања бољег коришћења врло квалитетних земљишних ресурса моравских долина. 

Дугорочно пловни пут Мораве могуће је реализовати каскадним системом успорних објеката, који 

омогућавају хидроенергетско и пловидбено коришћење тока Велике Мораве до Сталаћа, односно Ниша и 

Краљева. 

Просторним планом утврђују се правила за усаглашавање размештаја и положаја траса најзначајнијих и 

најскупљих магистралних инфраструктурних система у коридору аутопута Е-75 и пруге за велике брзине Е-85 

са положајем потенцијалног коридора пловног пута (према идејном решењу профила пловног пута из 1973. 

године): изградња оптичких каблова и изградња магистралног гасовода. 

На подручју Просторног плана и обухваћених градова и општина издвајају се постојећи и потенцијални 

индустријски центри по којима Алексинац спада у мање индустријске центре  (са 1000-5000 запослених у 

индустрији). 

Транзитни туризам има веома значајно место у туристичкој понуди Републике. Активности и садржаји у 

функцији транзитног туризма у заштитним појасима аутопута предвиђени су на значајним раскрсницама, 

односно улазима-излазима аутопута и намењени су за одмор и рекреацију са дужим задржавањем (оквирно 

три-четири сата), укључујући и могућност ноћења у мотелу или другом смештајном објекту. 

Мотели у коридору аутопута представљаће пунктове са најбогатијим садржајима, за најдуже задржавање 

путника ради потреба саобраћаја, одмора, рекреације и туризма (који подразумева најмање једно ноћење). 
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Утврђују се следећи посебни критеријуми за избор локација мотела: 

(1) функционално растојање 30-60 km (тип I), односно 80-160 km (тип II). Уколико због размештаја 

постојећих мотела, проласка кроз урбане центре главни град, међународног, државног и регионалног значаја 

и прилаза путним граничним прелазима није могуће испоштовати то правило, дозволиће се одступање у 

смицању; 

(2) по правилу мотели ће бити организовани као тип I (стандардни мотел) и тип II (мотел у 

туристичко-рекреативном комплексу). У зависности од погодности локације, мотели ће се градити са обе 

стране аутопута, ради рационализације пословања и коришћења изграђених капацитета, са међусобном 

пешачком и колско-службеном везом. Могуће је и премостити аутопут објектом који у свом склопу има 

садржаје; 

(3) локације су условљене положајем постојећих мотела, природним и створеним вредностима, 

близином насеља, могућношћу повезивања са државним путевима и јавним општинским путевима, односно уз 

највећа саобраћајна чворишта, посебно према најзначајнијим туристичким дестинацијама; 

(4) површина тип I оквирно од 0,8 ha до 2 ha и тип II од 2 ha па навише, с тиме да ако је у његовом 

склопу и бензинска станица, површине се сабирају. Пратећи садржаји мотела могу да буду и изван зоне 

аутопута повезани пешачком комуникацијом. 

Везе аутопута Е-75 с окружењем оствариваће се путем петљи: 

„Алексиначки рудници" (км 785+773) - у функцији повезивања делова подручја општине Алексинац, 

општинског центра Алексинац и осталих насеља у општини са аутопутем преко (укрштања) постојећег 

регионалног пута Р-214 (Мала Крсна - Ниш) и Р-121 (Алексинац – Соко Бања) и везе са планираном 

обилазницом (веза Р-214 са аутопутем); 

петља „Глоговица" (км 790+756) - у функцији повезивања делова подручја општине Алексинац, 

општинског центра Алексинац и осталих насеља у општини са аутопутем преко (укрштања) постојећег 

регионалног пута Р-214 (Мала Крсна - Ниш); 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

Дефинисане мере заштите од буке од аутопута, ваздуха, земљишта, вода, смањења негативних утицаја 

на живи свет, спречавање хемијских удеса. Негативни утицаји потичу од самог тела саобраћајнице, положаја 

саобраћајнице (саобраћајница у долини), положаја трасе и изградња насипа и усека, изградња насипа, 

пресецањем шума, пресецање влажних станишта, док су за осетљива подручја означени:  

(1) терени са високим нивоом подземне воде, влажна земљишта и стараче;  

(2) узане долине река и потока;  

(3) визуелно атрактивне локације и спомен подручја;  

(4) долине;  

(5) шуме, живице и шибља; 

(6) обале са трском, потоци, мочваре и влажне ливаде.  

Утврђене су зоне утицаја на животну средину и ширина заштитних појасева, за постојеће и планиране 

магистралне инфраструктурне системе у инфраструктурном коридору, које су табеларно приказане. 
 

Табела 1. Табеларни преглед зона утицаја на животну средину и ширина заштитиних појасева инфраструктурних система 

Р. бр. Инфраструктурни 

систем 

Поремећај функционисања  

предела / слике предела 

Ширина заштитног појаса (m) 

1.  Аутопут 180 + 180 – ниво буке до 65 db (A) 

300 + 300 – ниво буке до 60 db (A) 

700 + 700 – ниво буке до 50 db (A) 

300 +300 

2.  Железничка пруга 100 + 100 уз мере заштите 125 +125 

3.  Оптички каблови / 5 + 5 

4.  Пловни пут / 150 + 150 

5.  Гасовод / 50  50 
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5.2.   ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА КРОЗ 

РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ (Сомбор – Нови Сад – Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина –Ниш), 

("Службени гласник РС" бр. 19/11) 

                                                        

Визија просторног развоја инфраструктурног коридора система продуктовода је да са аспекта економске 

оправданости, еколошке поузданости, социјалне прихватљивости у оквиру најбоље доступних техничко – 

технолошких могућности, обезбеди ефикасно, економично, поуздано, безбедно функционисање система и 

тиме омогући адекватно снабдевање домаћег (и у перспективи страног) тржишта нафтним дериватима. Тиме 

се обезбеђује конкурентност снабдевача нафтним дериватима и подстиче ефикасније, економичније, 

безбедније и квалитетније снабдевање потрошача. 

Продуктовод представља систем цевовода за транспорт течних деривата нафте - моторних горива 

(моторних бензина и дизела). 

Продуктовод је цевовод (најчешће челични) којим се транспортују деривати (продукти) сирове нафте. 

Најчешће су то моторна горива - више врста бензина и дизела. 

Изградња деонице продуктовода Јагодина - Ниш конципира се као једноцевни систем за транспорт моторних 

горива. Траса продуктовода деонице Јагодина-Ниш полази од  терминала „Јагодина“ и води се до терминала 

„Ниш“ у дужини од cca 102,1 km. Иста је пречника 10“ (DN250 mm) и  после изласка са терминала „Јагодина“ 

полаже се у коридору Ауто-пута Е75:деоница Београд-Ниш.  

Продуктовод се и овде води највећим делом уз енергетски коридор тј. трасе постојећег магистралног 

гасовода МГ08: деоница В.Орашје - Јагодина, разводног гасовода РГ09-01: деоница Јагодина - Параћин, и 

магистралног гасовода МГ09: деоница Параћин - Појате. 

Продуктовод се на појединим местима удаљава од постојећих гасовода због изграђених објеката у 

заштитној зони гасовода и поштовања минималног удаљења продуктовода од објеката која износи 30m са обе 

стране цеви. 

Продуктовод се углавном води испод пољопривредног земљишта на прописаном растојању од објеката, 

водотока, путева, гасовода и железничке пруге. 

Kоридор/трасa инфраструктурног система за транспорт нафтних деривата подразумева одређене локационе 

услове. У коридору/траси продуктовода издвајају се 3 основне зоне са различитим условима: 

Прва зона – непосредне заштите износи 5 m обострано од осе продуктовода у којој је по правилу 

забрањено дубоко орање (преко 0,5 m), као и садња биљака са дубоким корењем (преко 1 m дубине).  

Друга зона обухвата обострани појас од 30 m у коме се по правилу забрањује градња објеката за 

становање, с тим да су могући изузеци у случају ограничења (физичка или већ изграђени постојећи објекти) на 

појединим локацијама. Тако се зграде за становање или боравак људи  могу  градити у појасу ужем од 30m , 

ако је градња била већ предвиђена урбанистичким планом пре пројектовања продуктовода и ако се примене 

посебне мере заштите, с тим да најмање растојање насељене зграде од гасовода мора бити: 

•  за пречник продуктовода до Ø125 mm – 10m; 
•  за пречник продуктовода  од Ø125 mm до Ø300 мm – 15m; 
•  за пречник продуктовода  од Ø300 mm до Ø500 mm – 20m; 
•  за пречник продуктовода  већи од Ø500 mm – 30m. 

Трећа зона обухвата појас од 200 m обострано од осе продуктовода у којем се по правилу налазе зоне 

подељене у 4 категорије у зависности од густине насељености. 

Густина насељености одређује се у заштитном појасу цевовода ширине од по 200 m са сваке стране, 

рачунајући од осе цевовода, и у дужини јединице појаса цевовода. 

 

        

5.3.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ  
       ("Службени лист општине Алексинац" број 4/11) 
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Алексинац спада у ред већих градских центара са развијеном, стабилном и уравнотеженом функцијском 

структуром. Остало подручје општине чини једно насеље градског типа - Алексиначки Рудник, и 70 сеоских 

насеља. 

 

Визија развоја општине Алексинац гласи: Алексинац, економски развијена општина и интегрисана са 

окружењем, атрактивна за живот и рад, са флексибилним тржиштем рада, конкурентним људским ресурсима 

и богатим културним идентитетом. Остварење визије развоја зависи од: развоја људских ресурса, економског 

развоја и развоја малих и средњих предузећа, развоја инфраструктуре, просторног и урбанистичког планирања 

и заштите животне средине, руралног развоја и развоја пољопривреде, развоја туризма, развоја јавних служби. 

Визија се остварује оптималним искоришћењем природних ресурса, повезаношћу традиционалних сектора са 

модерним тржишним захтевима, подржавањем развоја иновација и информационих технологија, подстицањем 

развоја малих и средњих предузећа, успостављањем јединственог система просторног, урбанистичког 

планирања и заштита животне средине, успостављање међуопштинских и регионалних партнерстава, 

пружањем подршке развоју индустрије здраве хране, индустрије неметала, информационих технологија, 

интелектуалних услуга и туристичке понуде засноване на традицији и приородним ресурсима. Територијални 

развој општине представља дугорочан процес, који се заснива на следећим принципима: укљученост локалних 

и регионалних актера, партнерство између локалне самоуправе, јавног и приватног сектора, НВО, одрживост 

- финансијска, институционална и политичка, подизање степена квалитета, конкурентности, подстицање 

иновација и промовисање једнаких шанси за све. 

Сви плански ефекти, као крајњи циљ имају стварање услова за превазилажење економске и социјалне 

депресије средине, која се одражава, пре свега, кроз опадање броја становника и радних места. Крајњи циљ 

је и превођење простора у програмски и продуктивни систем на комплетном подручју општинске територије, 

са обновом развојних потенцијала, и подизањем материјалног и општег капацитета општине на виши ниво. 

Посебни циљеви се односе на све секторе просторног развоја (простор и земљиште, становништва и насеља, 

производњу и пословање, општи развој руралног подручја, друштвена опрема и организација, саобраћај и 

комуникације, инфраструктура и комунална опрема, заштита и унапређење животне средине, посебних 

вредности, природног и културног наслеђа). 

У постојећој просторно-функционалној структури мреже насеља доминира Алексинац као главни пол 

развоја проучаване територије. Он је општински центар, односно административни, управни, здравствени, 

образовни и културни центар општине. 

На подручју општине Алексинац констатована је снажна депопулација и неповољна демографска 

структура, недовољно искоришћена привреда и знатно слабија инфраструктурна опремљеност. 

Алексинац, са својим положајем на коридору X, припада интернационалној мрежи која доприноси 

посебном квалитету предела и физичку структуру насеља подиже на посебни значај развоја, што 

предпоставља и посебан притисак развоја за насеља у коридору. 

Логично је да је за Општину Алексинац коридор међународних саобраћајних токова (друмског, 

железничког и пловног пута) који пролазе кроз њену територију, уједно и главна осовина њеног развоја. 

Привредни развој општине је директно или индиректно у целости везан за њу, и када је у питању рурални 

развој села и када се ради о развојном потенцијалу општинског центра и његовог непосредног урбано-руралног 

окружења. 

Посматрајући основне социо-економске параметре као што су друштвени производ по становнику, нацинални 

доходак по становнику, запосленост и инвестиције, може се закључити да је основни циљ општине Алексинац, 

као недовољно развијене општине, побољшање и елиминација (ако не потпуна, а оно значајним делом ) 

заостајања у односу на просек Републике Србије. 

Само кроз целовито активирање економског, односно финансијског потенцијала општине (кроз просец 

приватизације, техничко-технолошко унапређење, ширење информационих и других високих технологија) 

економија локалне самоуправе, тј. општина Алексинац, се може поставити на здраве основе, које би на крају 

планског периода значиле да општина може да оствари високу стопу националног дохотка, изразито високу 

стопу улагања, стопу запослености значајно увећа, односно отвори нова радна места. 
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Са гледишта урбанистичког развоја Алексинца и насеља у његовој приградској зони, од побројаних 

фактора развоја туризма посебан значај има зона аутопута са изграђеним објектом мотела "Морава" и 

пратећим садржајима. Достизање туристичког промета у овом објекту који је оствариван  крајем осамдесетих 

година 20. века, у погледу броја туриста и броја ноћења, представља амбициозан, али реалан циљ за чије 

остварење су потребна значајна улагања у обнову, модернизацију и проширење објеката који чине садржај 

овог угоститељско - туристичког комплекса. У условима великог дефицита у робној размени са иностранством, 

активирање потенцијала у зони аутопута за развој транзитног туризма је посебно значајно због девизног 

прилива који се може остварити од страних туриста. Туризам као делатност може бити непосредан повод и 

додатни мотив за интензивније активности у овом правцу. 

 

Градско насеље Алексинац ће се развијати као општински центар са вишим квалитетом урбаних 

функција. Поред развоја секундарног сектора, јачаће функције Алексинца као центра услужних делатности, 

здравства, културе, информатике, и других терцијарних и квартарних делатности. Уже гравитационо подручје 

су насеља која директно гравитирају Алексинацу:Краљево, Вакуп, Глоговица и Алексиначки Бујмир су 

приградска насеља директно упућена на општински центар. Шире гравитационо подручје је цела општина, 

односно сва остала насеља преко Центра заједнице насеља.  

За општински центар ће се ПГР-е преиспитати постојећи капацитети јавних служби и у складу са будућим 

потребама планирати нови капацитети или садржаји. 

Главни општински центар треба да обезбеди широку и разноврсну понуду видова становања, јавних 

служби, услуга и производње, висок ниво комуналне опремљености и пријатну животну средину. Носиоци 

основног образовања су 4 матичне основне школе, 3 средње школе, висока учитељска школа струковних 

студија и школа за музичке таленте. Здравствену заштиту пружају Општа болница и Дом здравља. Носилац 

културног развоја је културни центар. Треба ширити мрежу спортских и рекреационих центара као и мрежу 

уређених зелених површина; паркови, скверови, парк шуме и сл., који би били у функцији становништву и 

разноврсности туристичке понуде. Услуге треба да прате становање у оквиру мешовитих. Нагласак треба да 

буде на туристичким услугама и радним зонама за мале и средње производне погоне, у модуларном систему. 

 

6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

6.1. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

Општина Алексинац је једна од укупно девет општина Нишавског округа у Централној Србији. Територија 

општине Алексинац се налази на тромеђи између Ниша, Крушевца и Сокобање. Оивичена је Озренским 

планинама са североистока, и Малим и Великим Јастрепцем са југозапада. Општином Алексинац протичу три 

реке: Турија, Јужна Морава и Сокобањска Моравица која код села Бовна гради Бованско језеро. 

Алексинац  има изузетно повољан положај у односу на постојеће и планиране државне саобраћајне 

коридоре. Алексинац  се налази на европском инфраструктурном коридору X, у оквиру којег пролази аутопут  

и магистрална електрифицирана  железничка пруга Београд – Ниш. 

У оквиру границе плана индентификовани су следећи државни путеви: 

 Државни пут I реда A1-државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - 
Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево). Деонице 1091, 
1092, 1093 и 1094 од km 402+932 до km 410+322. 

Садржаји на државном путу IА реда број 1 су   постојећа самостална обострана смакнута бензинска 

станица „Алексинац I" (десно, km 788+850) и „Алексинац II" (лево, km 788+950); петља „Алексиначки 

рудници" (km 785+773) и петља „Глоговица" (km 790+756); постојећи мотел „Морава" тип I (десно, km 

789+050). 

 

  Државни пут II А реда број 158, Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ћуприја - Параћин 
- Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисура – Лесковац , од km 142+926 до km 151+229, деоница  15816 
Делиград-Ал. Рудници, деоница 15817 Алексиначки Рудници (веза са А1) -Алексинац (Сокобања), деоница 
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15818 Алексинац (Сокобања) -  Алексинац (веза са А1), деоница 15819 Алексинац (веза са А1) – Алексинац, 
деоница 15820 Алексинац – Катун.  

 Државни пут II А реда број 217 Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац, од km 28+320 до km 31+443, 
деоница 21701 Вукања - Алексинац и деоница 21702  Алексинац (Сокобања) – Жучковац. 
Државни пут II А реда број 217 пролази кроз градско насеље и чини примарну саобраћајну градску мрежу. Ова 

траса државног пута кроз планско подручје дугачка је око 3000m и   оптерећена је  и локалним и транзитним 

саобраћајем, што има за последицу гужве на улицама и раскрсницама у централној зони, преплитање 

моторног, бициклистичког и пешачког саобраћаја . 

 

6.2. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА 

 

Подручје Измене и допуне ПГР-е је скоро потпуно изграђено. У оквиру грађевинског подручја ПГР-е које 

је и предмет Измене и допуне издвајамо грађевинско земљиште  јавне и остале намене. 

 Површине за јавне намене и објекте чине саобраћајни објекти и површине, комунална инфраструктура, 

објекти образовања, здравства, дечје и социјалне заштите, културе, информисања, управе, администрције, 

посебне намене, јавне зелене површине, спорт и рекреација. 

Остало грађевинско земљиште заузима преостале површине намењене претежно становању, привреди, 

комерцијалним делатностима, мешовитим наменама, туризму, угоститељству као и свим другим наменама на 

земљишту других власника (приватно, верских заједница). И друге јавне функције, односно намене које су 

јавног карактера и за јавну употребу, могу бити на земљишту које није одређено за површине јавне намене 

(образовање, информисање, здрaвство, култура, спорт, зеленило...). 

 

6.3. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА И ПРОБЛЕМИ 

 

План генералне регулације Алексинца је донет 2014. године. У току примене овог Плана, уочени су 

недостаци и јавиле су се нове иницијативе које су биле повод да се донесе Одлука о изради Измена и допуна 

Плана генералне регулације Алексинца. 

Главни проблеми и ограничења се могу свести на неколико основних оцена: 

 Регулационе линије које „прелазе“ преко објеката отежавале су поступак изузимања земљишта, при 
чему се ствара нерешива ситуација и за јавни интерес и за грађане; 

 Неусаглашеност комуналне инфраструктуре са постојећим стањем; 

 Неусаглашеност правила грађења за поједине намене. 
 

 

7. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
Основни циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације Алексинаца јесте уређење и заштита 

простора. Основни принципи за уређење и заштиту простора су: просторно решење адекватно планираној 

намени простора, дефинисање и заштита општег друштвеног интереса, утврђивање основних критеријума 

просторног уређења и правила изградње, активирање неизграђеног грађевинског земљишта, уважавање 

стечених урбанистичких обавеза и стварање нових могућности за инвестирање. 

Циљ израде Измена и допуна ПГР Алексинаца је доношење рационалнијег и економичнијег коришћења 

земљишта и улагања у изградњу инфраструктуре. 

  Уређење планираних саобраћајница (дефинисаних ПГР-ом), са преиспитивањем ширине регулације, а 
све у циљу стварања услова за економичну изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре као и стварање 
услова за озакоњење објеката; 

  Утврђивање намене земљишта на површинама за остале намене и дефинисање правила грађења 
(прецизније дефинисање правила изградње и регулације); 

  Утврђивање намене земљишта на површинама јавне намене – постојећа аутобуска станица, 
могућности изградње новог објекта уз претходно уклањање постојећег и изградње евентуално нових објеката 
на истој локацији са решавањем  прикључка на јавну саобраћајницу; 

  Остваривање континуитета у урбанистичком планирању, водећи рачуна о суседним просторима који су 
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претходно обрађени урбанистичким плановима. 
 

 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО  

 

 

1. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
 

 

1.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Грађевинско земљиште је одређено границом грађевинског подручја и обухвата 759.36 ha, односно 46.14% 

површине Плана. 

Овим Планом су одређене површине за јавне намене и то: саобраћајни објекти и површине, комунална 
инфраструктура, објекти образовања, здравства, дечје и социјалне заштите, културе, информисања, управе, 
администрције, посебне намене, јавне зелене површине, спорт и рекреација, укупне површине 317.05 ha 
(19.27% површине плана). 
Све површине у оквиру грађевинског подручја које нису дефинисане као површине јавне намене су остале 
намене и намењене су претежно становању, привреди, комерцијалним делатностима, мешовитим пословно-
стамбеним наменама, као и свим другим наменама на земљишту других власника (приватно земљиште, верскe 
заједнице). Поједине јавне функције (здравство, образовање, спорт, рекреација, социјална заштита), могу се 
наћи на земљишту које није дефинисано као површина јавне намене. Површина земљишта за остале намене 
у оквиру грађевинског подручја, заузима укупно 442.31 ha, односно 26.87% површине плана. 
 

1.1.1. ОПИС ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

Грађевинског подручја се састоји из три енклаве:  

1. 

Граница грађевинског подручја почиње на северозападу на тромеђи катастарских општина, на тромеђи к.п. бр. 

3391 (КО Краљево), 2083 (КО Бобовиште) и 3232/2 (КО Алексинац ван варош). Иде у смеру казаљке на сату 

пратећи границу плана генералне регулације у дужини од око 4800 метара. Затим скреће ка југу пратећи 

планирану регулацију пута у дужини до око 700 метара, обухвата планирану раскрсницу, пресеца планирани 

пут, па наставља даље ка југу пратећи планирану регулацију пута ду дужини до око 235 метара. Потом се на 

планираној раскрсници ломи ка истоку и прати регулацију планираног пута у дужини од око 115 метара. Онда 

се ломи југоистоку пратећи планирани пут у дужини до око 155 метара, а онда наставља границом к.п. бр. 

1547/1, 1545/4, 1525, 1524/2, и долази до планираног пута. Онда се ломи ка северу и прати планирану 

регулацију пута у дужини од око 60 метара, па пресеца планирану раскрсницу и наставља право на север 

идаље пратећи планирану регулацију пута у дужини од око 250 метара. Потом пресеца планирану раскрсницу 

и наставља још око 70 метара ка северу, пресеца планирану раскрсницу па се ломи ка истоку пратећи 

планирану регулацију пута у дужини од око 390 метара, а потом се ломи ка северу, пратећи планирану 

регулацију пута, обухвата к.п. бр. 1381, па поново наставља планираним путем до границе Плана коју прати ка 

истоку у дужини од око 2500, па потом наставља границом к.п. 1735/3, 2013/1, 2013/2, 2013/4, 2013/5, па 

границом  2013/6 долази до планираног пута, који прати у дужини од око 240 метара. Потом се ломи ка југу, 

пресеца планирану раскрницу, па наставља регулацијом планираног пута у дужини од 455 метара, обухвата 

планирани пут па се ломи ка југозападу пратећи планирани пут у дужини од око 270 метара. Потом се ломи ка 

западу, пресеца планирани пут па наставља границом к.п. бр. 1727, 1728/1, 1726, 1722/1, 2451, 1723/1,  КО 

Алексинац ван варош. Онда продужава право, сече планирани пут, а онда наставља ка југу регулацијом 

планираног пута у дужини од око 300 метара, наилази на планирану раскрсницу коју обухвата а затим сече 

планирани пут па границом к.п. бр. 3251 и 10034, КО Алексинац ван варош,  долази до планиране регулације 

пута коју прати ка истоку у дужини од око 160 метара, а онда се ломи, пресеца пут, и иде границом к.п. бр. 
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2504/1, 2497/3, 2498, 2497/4, 2497/5, 2481, 2705, 2704/1, 2483/5, 2483/6, 2483/4, 2483/9, 2483/10, 2483/8, 2483/7, 

2483/3, 2483/2, 2704/1, 2699/1, 2699/6, 2700, 2701, 2485, 2669, 2670/1, 2668, 2671/3, 2671/1, 2671/2, 2667/2, 2664, 

2663, 2637, 2636, 2630, 2631/1, 2618/1, 2616, 2612, 2605/4, 2605/3, 2605/2, 2605/1, 2604, 2580, 2579, 2573, 3260, 

3182/7, 3182/6, 3182/5, 3182/3, 3182/2, 3187/1, 3187/2, 3186, 2866/15, а онда стиже до планиране регулације 

пута коју прати ка североистоку у уджини од око 230 метара, ломи се, пресеца планирани пут па иде границом 

к.п. бр. 3216/3, 3216/4, 3216/5, 3216/6, пролази право кроз к.п. бр. 3193/14 па продужава границом к.п. бр. 3221, 

и долази до границе Плана генералне регулације коју прати у дужини од око 1650 метара а онда се ломи ка 

западу, и иде регулацијом државног пута у дужини од око 990 метара, а потом се ломи и иде границом к.п. бр. 

3139/7, КО Алексинац ван варош, па прелази у КО Алексинац варош границом к.п. бр. 2854/6, и наставља да 

прати границу Плана у дужини 2220 метара, па се ломи и прати планирану регулацију реке, па границу к.п. бр. 

2905/7, а онда регулацијом реке долази до планиране регулације пута коју прати ка северозападу у дужини од 

око 1180 метара, обухвата планирану раскрсницу, пресеца је и наставља право на северозпад пратећи 

планирану регулацију пута у дужини од око 410 метара. Обухвата планирану раскрсницу, ломи се ка северу, и 

иде регулацијом пута у дужини од око 2640 метара и долази до тромеђи катастарских општина, на тромеђи к.п. 

бр. 3391 (КО Краљево), 2083 (КО Бобовиште) и 3232/2 (КО Алексинац ван варош) одакле је опис и почео. 

 

2. 

Енклава грађевинског подручја се састоји од делова к.п.бр. 5212, 5213, 5214 К.о. Алексинац ван варош. 

 

3. 

Енклава грађевинског подручја састоји се дела к.п.бр. 1530/1 и целих к.п.бр. 1530/4, 1530/5 К.о. Алексинац ван 

варош. 

 

Укупна површина грађевинског подручја износи 759,36 hа. 

  

Поред поменутих енклава, водно земљиште унутар границе планираног грађевинског подручја није 

грађевинско земљиште, док све саобраћајне површине ван границе грађевинског подручја јесу грађевинско 

земљиште.  

 

1.1.2. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ – ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Површине за јавне намене и објекте чине саобраћајни објекти и површине, комунална инфраструктура, објекти 
образовања, здравства, дечје и социјалне заштите, културе, информисања, управе, администрције, посебне 
намене, јавне зелене површине, спорт и рекреација, укупне површине 317.05 ha (19.27% површине плана). 
 

1.1.3. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ – ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
 
Остало грађевинско земљиште (укупне површине 442.31 ha, односно 26.87% површине плана) заузима 
преостале површине намењене претежно становању, привреди, комерцијалним делатностима, мешовитим 
наменама, туризму, угоститељству као и свим другим наменама на земљишту других власника (приватно, 
верских заједница). И друге јавне функције, односно намене које су јавног карактера и за јавну употребу, могу 
бити на земљишту које није одређено за површине јавне намене (образовање, информисање, здрaвство, 
култура, спорт, зеленило...). 
 

1.1.4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА 
 

Концепција поделе на зоне, односно просторне целине је преузета из Генералног плана Алексинца, као 

наствак фазе планирања. Простор Плана је подељен на седам зона према начину коришћења, претежним 

наменама, правцима развоја и степену урбанизације. Зоне су даље подељене на просторне целине према 

просторној диспозицији. Просторне целине представљају заокружену насељску целину са одређеном 

претежном наменом и функцијама на нивоу насеља и саме целине.  
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Табела 3: Биланс површина по зонама: Укупно има седам зона од којих су неке подељене 

 на просторне целине: 

Површине унутар грађевинског 

подручја 

Површина 

(ha) 

% од  

површине 

плана 

I зона насељског центра  (65,14 ha) 

              

65.14 3,96 

 

1.1 пц - ужи центар 17,47 1,06 

1.2 пц - шири центар 47.67 2,90 

II општа стамбена зона   215.82  

                    

13,12 

III  зона становања ниских густина 116,65 6,78 

IV радна зона   (62.56 ha) 77,16                        4,69 

 

IV.1 индустријска зона 62.32 3,78 

IV.2 Радна зона Глоговица 14,84 0,90 

V зона туризма и рекреације 116,15 7,06 

 

V.1   спортски центар 11.29 0,69 

V.2   парк-шума 57,20 3,48 

V.3   градски парк са мешовитим 

наменама 47,66 2,90 

VI зона ауто пута 120,46 7,32 

VII зона новог гробља 12,42 0,75 

VIII Зона забрањене градње 98,91 6,01 

Површине изван грађевинског подручја 

Површина 

(ha) 

% од 

површине 

плана 

1. Пољопривредно земљиште 276,05 16,78 

2. Пољопривредна производња 455,06 27,65 

3. Шумско земљиште 45,76 2,78 

4. Посебне намене 100,37 6,10 

5. Водно земљиште 9,0 0,55 

Укупно 886,24 53,86 

 Укупна површина Плана 1645,60 100 

 
*пц – просторна целина 

**напомена: у биланс површина у табели нису урачунате све површине саобраћајница. 

 

 

 I   ЗОНА НАСЕЉСКОГ ЦЕНТРА 

Ову зону карактерише "тиха реконструкција", са, у већем делу, стабилизованом регулацијом и 

парцелацијом и развијеном мултифункционалном структуром у оквиру које је заступљено становање високих 

и средњих густина, све врсте услуга, јавне службе, култура, управа и администрација. Ова зона је 

инфраструктурно и комунално најопремљенија у граду. 

Изразито мешовита структура типова објеката и блокова у којима доминира компактно ткиво, а у односу 

на регулациону линију блока објекти су постављени на њу или парелелно са њом на одређеном одстојању. 

Ову целину карактерише, на нивоу насеља, највећи индекс изграђености и индекс искоришћености на парцели, 

неуређеност унутрашњих делова блока, недостатак паркинг места и недовољна површина под зеленилом. 
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Планирано је да се простор развија кроз ревитализацију заштићених објеката, унапређивањем 

амбијенталних вредности и јавних простора, побољшањем и обновом постојећих објеката и у мањој мери 

изградњом нових објеката на неизграђеним парцелама, а већим делом заменом постојећег градитељског 

фонда новим.  
 

 I.1  Просторна целина – ужи центар 

Просторна целина – ужи центар обухвата простор од око 17.47hа и представља функционалну осовину 

насеља. Простире се од раскрснице улица Тихомира Ђорђевића и 13.октобра, наставља све до раскрснице са 

улицом 7.јули, затим наставља  дуж исте све до обале Моравице па потом дуж улице Војске Југославије.Зона 

се простире дуж улице Војске Југославије до раскрснице са Душана Тривунца. Појас ужег центра обухвата 

целе улице Књаза Милоша, Душана Тривунца и Мајора Тепића. Просторна целина I.1 је „најживљи“ део града, 

са највише јавних функција, јавних намена, услужних и комерцијалних делатности.  

Велики број објеката културне баштине се налази на овом простору. Међутим објекти су  неадекватно 

одржавани, добар део је у лошем стању-и функционалном и конструктивном. 

Циљ је да се временом унапреди и знатно увећа стандард коришћења простора центра града и то 

решавањем проблема паркирања, стварањем нових уређених зелених површина, побољшањем услова 

становања и пословања у објектима. 
 

 I.2   Просторна целина – шири центар 

Просторна целина – шири центар представља попречну осовину функционисања насеља са укупном 

површином од око 47,67hа. Простире се од ужег центра насеља до источног дела зоне, до Моравице и западног 

дела са завршним обухватом образовних установа, а дефинисана је улицама Тихомира Ђорђевића, 

Косовском, Леле Поповић, Аце Милојевића, Буцековом, Лоле Рибара, Таушановићевом, Ратка Жунића, 

Стефана Немање, Јелке Радуловић, Момчила Поповића, Брђанковом, 13.Октобра, 4.јули, Раше Милошевић и 

Делиградском. 

За ову просторну целину карактеристично је присуство великог броја образовних установа, основних и 

средњих школа, спортских терена и центара. Овај део простора се планира као стамбено-пословна и 

образовна зона. 

 

 II      ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА 

Претежна немена је становање које се концентрично шири око зоне центра. Површина просторне целине 

II износи око 215.82hа.  

Као изразито стамбена зона, на великим просторима и са значајним бројем становника, у целој целини II 

се јављају као недостајући јавни садржаји: објекти спорта и рекреације, вртићи и уређене јавне слободне и 

зелене површине.  

Поред преовлађујућег породичног становања, у овој зони су размештени комунални објекти, објекти од 

јавног интереса и комерцијални садржаји. 

Постојећа претежна намена - становање средњих густина се задржава и планом, уз могућност изградње 

вишепородичних стамбених објеката. Планирано је да се карактеристична неуређеност унутрашњих делова 

блокова, недостатак паркинг места и недовољна површина под зеленилом, сведу на минимум кроз правила 

која су дата за уређење парцеле и правила за становања. 

Планом је дефинисана просторна целина II, као општа стамбена зона која обухвата сва насеља са леве 

обале Моравице, насеља Падалиште I и II, Вашариште, део насеља до  Алексиначких рудника и целину са 

десне обале моравице, Палилулу, дефинисану до зоне Новог насеља. 
 

 

 

 

 III    ЗОНА СТАНОВАЊА НИСИКИХ ГУСТИНА 

Планирана преовлађујућа намена је становање ниске густине становања са комерцијалним и пратећим 
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наменама уз становање, као самосталним наменама на парцели или као дела стамбене намене. Ово је зона 

инфраструктурно неопремљена, са планираном регулацијом, зона значајне нове изградње, и у овиру ње 

планираним мањим локалним центром. Овај вид становања је заступљен у целини Новог насеља која се 

простире између леве стране ауто пута и насеља Палилула, као и рубне, северне делове обухвата Плана. 

Карактеристично за Ново насеље је што се налази на терену неповољном за изградњу. За постојеће објекте 

потребно је извођење истражних радова на свакој микролокацији ради предузимања евентуалних мера 

осигурања и уграђивања осматрачких репера у циљу праћења евентуалних деформација у тлу и на објектима. 

Планом се предвиђа за овај део целине израда Плана детаљне регулације након што се изврше коначна 

испитивања. 

Зона становања ниских густина заступљена је у северном делу плана и представља прелазну фазу у 

оквиру насеља од вишепородичног ка породичном  становању.У оквиру ове зоне могуће је формирати садржаје 

као што су становање са пословним простором и становање са делатностима. 

 

 IV  ЗОНЕ РАДА  
 

Зоне рада организоване су у две просторне целине.  
 

 IV.1   Индустријска зона  

Највећи простор заузима постојећа зона рада са површинама потребним за даљи развој, а простире се 

између границе зоне становања средњих густина и аутопута, дела јужне границе грађевинског земљишта. 

Површина обухваћена овом зоном износи 62.32ha. Ова зона је Планом предвиђена за проширење тако да ће 

се дати могућност за нову градњу објеката индустрије, производње, комуналних и комерцијалних објеката. 

Становање у овој зони се може наћи само као пратећа намена и то једна стамбена јединица у оквиру 

предузећа, као посебан објекат или у оквиру основног објекта као посебна функционална целина. 

Погодност положаја ове зоне је непосредна повезаност са два међународна комуникациона система 

аутопут Е-75 данас и пловни канал у перспективи, могућност изградње пристаништа са изградњом пловног 

пута и изванредне везе са међународном мрежом саобраћаја преко коридора Х (Е-75). 

 

 IV.2   Радна зона Глоговица 

Друга зона рада лоцирана је крајњем јужном рубу границе Плана у К.О.Глоговица,  обухвата мањи 

простор површине 14,84 hа. Предвиђена је за развој мале привреде, трговине, занатства, услуга и друге облике 

пословања, са источне стране аутопута. Дефинисана је аутопутем, деловима границе ПГР-е и границе 

грађевинског земљишта.  

 

 V  ЗОНА ТУРИЗМА, СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 

Састоји се од више просторних целина у зависности од положаја у односу на центар насеља града и 

према функционалним организацијама, стога се предвиђа подела на више просторних целина: 

 

 V.1   Спорски центар „Јаз“ 

Присутна у крајње северном делу плана, са западне, јужне и  северне стране омеђена коритом реке 

Моравице, десне делимично изграђеном стамбеном целином. Планом се предвиђа за изградњу комплекса 

базена који су у дефициту на овом планском подручју, спортским објектима, отвореним и затвореним теренима, 

као и објектима комерцијалних делатности, услуга, угоститељства, и друго. Циљ је предвидети значајнији  

проценат развоја оваквих врста садржаја који би обогатили просторе са претежним намена становања. 

Комплекс Јаза је могуће повезати и са осталим намена оваквог типа путем пешачких стаза дуж реке Моравице 

са ободним појасом заштитног коридора зеленила који ће моћи да се уређују као линерни простори са 

пешачким, бициклистичким и стазама за трчање са пратећом опремом и објектима на местима у којима је то 

могуће спровести. 

 

 V.2   Парк-шума 
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Парк-шуме поред своје заштитне улоге, високе производње кисеоника, имају и функцију приказивања 

природне лепоте предела, као и пружање могућности за рекреацију и одмор људи. Предвиђена је у појасу 

између зоне становања средњих густина на Палилули и зоне новог гробља, у оквиру постојећих површина 

шумског земљишта, површине 57,20hа. 

Парк-шуме се уређују у функцији рекреативног коришћења, при чему се задржава изворна структура 

шуме. Реконструкција шуме у парк-шуму подразумева решавање саобраћајних услова, реконструкцију 

вегетације, увођење рекреативних садржаја и пратећих објеката за опслуживање рекреативаца. Услове за 

уређивање и опремање прилагодити очувању, унапређењу и афирмацији њихове еколошке вредности. 

 

 V.3   Градски парк са мешовитим наменама 

Ову целину карактерише мешовит тип различитих функција, окружену са западне стране радном зоном, 

источном становањем, северном насељским центром и јужне аутопутем. Сам положај, постојећа 

функционална организацијаи дефинишу намену ове целине. Поред постојећег парка Брђанке, планира се 

изградња   новог спортско - рекреативног центра у Алексинцу са отвореним спортским игралиштима, дечјим 

игралиштима и пратећим објектима. У оквиру исте зоне, на простору некадашњег војног комплекса, се налази 

у једном делу јавна површина Министарства унутрашњих послова-жардармерија и део радне зоне-

производња. Даје се могућност реализације туристичко-историјских  садржаја. У источном делу парка налази 

се аутобуска станица, која у потпуности задовољава потребе овог насеља, те се даје могућност умањења 

капацитета аутобуске станице и даје могућност изградње паркинг површина. У непосредном окружењу у зони 

аутопута се налази објекат хотела који заједно са  наведеним садржајима представља заокружену целину 

туризма и рекреације. 

Са гледишта урбанистичког развоја Алексинца и насеља у његовој приградској зони посебан значај има 

зона аутопута са изграђеним објектом хотела "Босфорус" и пратећим садржајима. Достизање туристичког 

промета у овом објекту који је оствариван  крајем осамдесетих година 20. века, у погледу броја туриста и броја 

ноћења, представља амбициозан, али реалан циљ за чије остварење су потребна значајна улагања у обнову, 

модернизацију и проширење објеката који чине садржај овог угоститељско - туристичког комплекса. У условима 

великог дефицита у робној размени са иностранством, активирање потенцијала у зони аутопута за развој 

транзитног туризма је посебно значајно због девизног прилива који се може остварити од страних туриста. 

Туризам као делатност може бити непосредан повод и додатни мотив за интензивније активности у овом 

правцу. 

 

 VI  ЗОНА АУТОПУТА 

Зона аутопута је планирани коридор у складу са одредницама Измена и допуна просторног плана 

инфраструктурног коридора  аутопута Е-75, деоница Београд –Ниш("Службени гласник РС", број 121/14). У 

коридору аутопута може се предвидети намена и спроводити план само у сладу са важећим Просторним 

планом инфраструктурног коридора  аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш ("Службени гласник РС", број 

69/03) и важећом планском документацијом на предметном подручју. Граница између аутопута и парцела 

корисника може бити искључиво регулациона линија. На растојању од 40m од регулационе линије може се 

предвидети грађевинска линија. Код постојећих објеката у овој зони могуће је само техничко и инвестиционо 

одржавање са комуналним опремањем без проширења габарита објеката осим у случају посебног одобрења 

и сагласности управљача пута. 

Укупна површина зоне VI износи 120,46ha. 

 

 VII   ЗОНА НОВОГ ГРОБЉА 

На подручју Плана се издваја посебна зона у њеном североисточном делу, омеђеном парк-шумом и 

крајњом линијом грађевинског подручја. Постојеће локације гробља се након попуњавања планирају у 

претварање у меморијане споменике док ће главну потребу за сахрањивањем пружати овo подручје Плана, па 

је из тог разлога планирано проширење Новог гробља, а на основу Детаљног урбанистичког плана Новог 

гробља, на површину од 12.42 hа која је у Плану дата као посебна издвојена целина. 
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VIII   ЗОНА ЗАБРАЊЕНЕ ГРАДЊЕ 

У југозападном делу плана обухвата простор од око 400m око комплекса посебне намене Рујевица. У 

овом простору је забрањена било каква изградња нових објеката и легализација постојећих објеката. 

Интервенције на постојећим објектима се могу вршити уз сагласност Министарства одбране. 

Површина зоне је око 98,91 ha, а проблем играђених стамбених објеката је на око 11 ha. 

У овој зони је планирано инфраструктурно опремање постојећег израђеног земљишта. Није планирана 

изградња нових објеката, а у складу са условима Министарства одбране. 

 

1.2. ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

Изван грађевинског подручјау планском обухвату је пољопривредно, шумско, водно и земљиште посебне 

намене. 

 

1.2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
Пољопривредно земљиште у планираном стању заузима знатну површину од око 731.11 ha, категорисано 

у две категорије. 

Пољопривредно земљиште у источном делу обухвата Плана са постојећим становањем. 

Пољопривредно земљиште са могућношћу планирања производних делатности.  

 

1.2.2. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
Водно земљиште на подручју ПГР чине делови водотокова Моравице која је регулисана на деоници од 

Пиварског до потеза узодно од Гробљанског моста у дужини од 2.5 km до рибњака у Вакупу,  док је друга 

деоница од потеза узводно од Гробљанског моста до Рударског моста, рађена за потребе чишћења корита 

реке после поплава али та траса није дефинитивна, предвиђа се да ће претрпети мање измене.  

Дуж регулисаног корита реке Моравице планиран је појас нејаднаке ширине, што је условила постојећа 

изграђеност простора, као шеталиште и зеленило у функицији заштите, на местима где је то могуће. 

 

1.2.3.ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Шумско земљиште изван грађевинског земљишта, у границама плана, је заступљено као шума у 

североисточном делу Плана површине 45.76 ha. Шуме и парк шуме у граници плана дају еколошку вредност 

простору и у циљу веће искориштености парк шума у том смислу планирано  је да се користе као уређене зоне 

рекреације, по ободу других спортско- рекреативних садржаја. 

 

1.2.4.ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
Условима Министарства одбране постављени су услови и захтеви за прилагођавање Измене и допуне ПГР 

Алексинца потребама одбране земље. 

  Зона забрањене градње – војни комплекси: "Рујевица полигон 3-2403" и "Рујевица полигон 3-

2480" налазе се у зони забрањене градње од 400 метара око комплекса, која подразумева потпуну 

забрану било какве градње.  

  Зона забрањене и ограничене градње-војни комплекс „Шуматовац“. У оквиру зоне ограничене 

градње је забрањена изградња објеката који надвисују војни објекат и тиме представљају физичку 

препреку која омета рад телекомуникационих уређаја и система. Забрањена је изградња индустријских 

и енергетских објеката, трансформатора, антена, објеката од металних конструкција и др. За изградњу 

објеката у овој зони неопходна је претходна сагласност Министарства одбране. 

  За остале војне комплексе у оквиру граница плана не прописују се посебни услови заштите. 
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2. 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

Становништво Алексинца у последњој деценији бележи пад. Према попису из 2002.године, забележено 

је 17171 становникa, док је према попису из 2011.године тај број умањен на 16420. Према демографској 

анализи, сачињеној на бази података из пописа становништва, на територији Алексинца, процењено је да ће 

до краја планског периода, до 2025., живети 19203 становника. Комплексан утицај биолошких,социо-

економских и психолошких фактора, садашња старосно-полна и друге структуре становништва, које на себи 

носе печат историјског, економског и друштвеног развоја и које се постепено мењају, као и будући друштвени, 

економски и културни развитак, основни су елементи од којих зависи кретање становништва у будућности. 

Треба правити разлику између процена, прогноза, перспектива и пројекција у демографији. Процене 

становништва дају се, за садашњи период. Перспектива се такође даје за будући период, али она представља 

будући развитак под одређеним условима или хипотезама. Пројекција означава и прогнозу и перспективу.  

Основна ограничења развитка становништва у планском периоду су низак ниво фертилитета (односно 

недовољан обим рађања) и поремећена старосна структура (низак удео младог становништва, а високи удео 

старог становништва). 

Основно ограничење за развој насеља је његова депопулација и старење становништва, што узрокује 

бројне негативне последице и утицаје на промене демографских структура (образовна, економска) и 

формирање функционалних контигената становништва. 

Резултати пројекције становништва показују да ће се наставити процес депопулације становништва 

општине Алексинац, па је основни циљ демографског развитка у планском периоду - успоравање депопулације 

становништва, што је обавеза локалне самоуправе, уз одговарајућу подршку Републике Србије. 

Планирано грађевинско подручје је проистекло из досадашњег просторног развоја, као и на основу 

Концепта Плана-Генералног плана, које је усвојено као наставак фазе планирања. Увећање грађевинског 

подручја евидентирано је у  односу на постојеће стање у деловима рубних зона подручја, плански дефинисано 

као заокружене целине стамбених зона. На тај начин се пружа могућност различитих облика становања. У 

оквиру планираног грађевинског подручја налазе се и површине планиране за развој радних зона тј. 

производних, пословних и услужних делатности. Њиховим развојем би се омогућио привредни раст, развој 

приватног предузетништва, већа запосленост, развој мањих производно услужних објеката, као и боља 

туристичка и угоститељска понуда. Планом се дефинишу површине за развој саобраћајне инфраструктуре, 

што за циљ има побољшање просторне организације насеља, потпуно инфраструктурно опремање, 

ефикаснију повезаност која омогућава равномерни регионални и просторни развој планског подручја. Развој и 

унапређење површина јавних намена се односи на побољшање услова коришћења и приступачности садржаја, 

у складу са потребама грађана.Заштита животне средине и културних добара је једно од решења које пружа 

План, у смислу зашите простора у границама прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне 

средине и здравља људи, као и заштиту и афирмацију простора природних, амбијенталних и културних 

вредности.  

 

2.1.УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ 

САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

 

2.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

2.1.1.1.ОБРАЗОВАЊЕ 

Оно што се може навести као предност општине Алексинац у погледу друштвених делатности је велики 

број квалификованих људи и стално стручно усавршавање у области образовања, социјалне заштите, 

здравствa, спортa, захваљујући развијеном систему основног и вишег образовања. Близина Ниша као 

универзитетског центра је такође једна од повољности Општине. 
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Као један од циљева у области образовања је подизање стандарда у погледу простора, опреме и 

дидактичких средстава у образовним установама.  Креирање нових образовних профила и усаглашавање 

програма оспособљавања у складу са потребама локалне заједнице и економског развоја, као и стварање 

услова за развој високошколских установа. 
 

а) Oбјекти основног обрaзовaњa 

Основно образовање одвија се у четири матичне осморазредне основне школе "Вожд Карађорђе", 

"Љупче Николић", специјална школа "Смех и суза ",и музичка школа "Владимир Ђорђевић“. 

У школској 2011/2012. години уписано је укупно 1911 ученика, од којих је 90 у  у основној школи за децу 

ометену у развоју "Смех и суза" и 244 у Музичкој школи "Владислав Ђорђевић", 959 у основној школи „Љупче 

Николић“ и 618 у школи „Владимир Ђорђевић“. 

Просторни услови, у погледу површине земљишта и нето грађевинске површине школских објеката, се 

крећу у границама норматива за рад у две смене. 

Број ученика у школској 2011/2012.години није се битно мењао  у односу  на школску 2005/2006. 

Поређења ради, 2006.година броји 1904 уписаних  ученика, док 2011.година свега 1911. Могућности развоја 

делатности основнох и средњег образовања у планском периоду детерминисане су, у првом реду, 

демографском компонентом. Стога се процењује да се делатност образовања у планском периоду може 

успешно одвијати у оквиру постојећих објеката које треба одржавати и прилагођавати променама у систему 

образовања и извођења наставе.  

Код побољшања услова, објекте и комплексе реконструисати и уређивати према важећим нормативима 

за основно образовање:  

- просечна површина школе - 3.500-4.500m2; 
- просечан капацитет школе (у једној смени) - 450-500 ученика; 
- просечан број учионица - 14-16; 
- учионички простор - 1,8-2,0m2/ученику; 
- школски простор - 6-8m2/ученику; 
- школско двориште - 15-20m2/ученику. 
 
б) Специјaлне школе основног обрaзовaњa 

У просторијама основне школе "Смех и суза", ради основна школа за децу ометену у развоју. Уз главну 

зграду простор школе је је у 2003.години дограђен. Реконструисана је помоћна зграда. Школа има 6 учионица 

и два кабинета стручне сараднике, опремљена одговарајућом опремом за корективне, психо-моторичке и 

логопедске вежбе. Једна просторија у школи користи се за рад директора, секретара, и административних 

радника. Ради стварања бољих услова  за рад и боље сарадње са родитељима, адаптирана је једна 

просторија за родитеље-пратиоце. 

Основна музичка школа "Владимир Ђорђевић", се налази  на локацији у ужем насељском центру. Настава 

се одвија у три смене а просторије школе су на располагању ученицима за вежбање у време када се настава 

изводи. Школа и центар за културу и уметност заједнички користе свечану салу у којој ученици приређују 

концерте и часове. Исти простор се користи и за ликовне и друге изложбе. Неопходно је предвидети 

квалитетније услове за потребе коришћења ове установе. 

 
в) Објекти средњег обрaзовaњa 

Средњошколски контингент (15-19 година) на подручју Алексинца се смањио у периоду 2002-2011.године, 

као последица дугорочног опадања наталитета. Ова појава је забележна  у већини насеља, осим Алексинца, 

Ал. Рудника и Житковца. 

У Алексинцу постоје три средње школе: Алексиначка гимназија, Техничка школа „Прота Стеван 

Димитријевић“, и Пољопривредна школа „Шуматовац“. У оквиру средњошколског образовања постоје 77 

одељења организоване наставе. Школске 2011/2012. године укупан број уписаних ученика у срeдње школе 

износи 1341: Алексиначка гимназија 393 ученика, Техничка школа 578 ученика, и Пољопривредна школа 370 

ученика. Укупно је запослено 143 наставника. У односу на школску 2006.годину број ученика се смањио. 
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Поређења ради, 2006.године уписано је 1485 ученика, док 2011.године 1341 ученика. 

У Алексинцу постоји и дом ученика „Младост“, који располаже са капацитетима до 100 ученика. 

Гимназија има дугу традицију. Основана је 1865. године, а садашњи објекат гимназије саграђен је 1971. 

године. У школи је запослено 48 радника, од којих је 38 просветних радника. Школа је добро одржавана. У 

функционалном погледу одговара условима извођења савремене наставе. Школа има и фискултурну салу.  

Електромашинска школа и Пољопривредна школа "Шуматовац" заједничи користе школски објекат у ул. 

Тихомира Ђорђевића б.б., који је изграђен 1983.године,  као и земљиште у ул. Леле Поповић на којем је 

изграђен објекат радионице. Зграда школе је добро одржавана. У функционалном погледу углавном 

задовољава критеријуме извођења савремене наставе, с тим што се оцењује да постоји мањак кабинета. 

Електромашинска школа је намењена образовању  средњег стручног кадра електро и машинске струке.  

Пољопривредна школа "Шуматовац" образује средњи стручни кадар агрономске струке, и има шире 

гравитационо подручје, тако да школу похађају деца из општина:  Алексинац, Ниш, Сокобања, Ражањ, 

Куршумлије, Пирота и др. 

Као и код основних школа приметан је тренд побољшања услова у школама. За одржавање школа, као 

и превоз радника и ученика се издвајају посебна средства.  

Постоји посебна тенденција реформе средњег образовања према привредној структури Општине, 

прилагођавањем програма средњег стручног образовања у оквиру постојећих школских капацитета, чиме би 

се повећао квалитет знања и омогућило стицање тражених вештина. 

 

г) Објекти вишег обрaзовaњa 
У Алексинцу постоји једна високошколска установа - Виша школа за образовање васпитача. Виша школа 

за образовање васпитача развила се из Учитељске школе која је основана у Крагујевцу 1871. године, а која је 

пресељена у Алексинац 1896. године. Као Педагошка академија ''Душан Тривунац'' радила је од 1972. године, 

а од 1993. године ради као Виша школа за образовање васпитача у објекту који је наменски грађен исте године, 

са седиштем у Алексинцу. Образовање траје две године.  

Школа располаже повољним просторним условима. Школа је једна од малобројних овог типа у земљи, 

па је подручје одакле долазе студенти читава Република Србија.  

Стварање услова за прерастање појединих образовних установа у високошколске важан је стратешки 

циљ који би зауставио одлив младих у друге градове, што је првенствени услов за изградњу успешне и здраве 

општине. 

 

2.1.1.2. ЗДРАВСТВО 
 

Здравствена заштита становника општине Алексинац остварује се на примарном и секундарном нивоу. 

Потребе грађана општине Алексинац у области здравствене заштите остварује установа Здравствени центар 

„Алексинац“ који обједињује примарну (Дом здравља) и секундарну здравствену заштиту (Општа болница). 

Центар је формиран 1992. године. Известан број здравствених услуга не постоји у оквиру здравствене заштите 

Општине, већ се оне обављају у већим градским центрима (Нишу).  

Дом здравља у Алексинцу је према просторним условима и заступљеним службама здравствене 

заштите, димензионисан за опслуживање преко 50.000 становника. Здравствене станице и амбуланте имају 

значајну улогу са гледишта доступности услуга здравствене заштите становништву сеоских насеља. 

Број радника у Дому здравља је 275 (82 лекара од чега је 49 специјалиста, 133 медицинских сестара). 

Немедицинско особље броји 60 радника.У општој болници је запослено 207 радника од којих је 40 лекара(30 

специјалиста ), 113 медицинских радника и 54 немедицинског особља. Секундарна здравствена заштита је са 

гледишта заступљених области и садржаја здравствене заштите, димензионисана у рангу опште болнице, са 

160 постеља. За одређене специјалистичке врсте здравствене заштите, становништво општине Алексинац је 

упућено да користи услуге здравствених установа у другим градовима, првенствено у Нишу.  

Постојећи просторни услови у примарној здравственој  заштити  (Дом здравља) не одговарају 

нормативима (земљиште 0,20m2/ст, објекти 0,11 m2 БРГП/ст), али су добрим делом компензирани смештајем   
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(неких служби) у оквиру болничког комплекса. Капацитет простора (земљиште и објекти) намењен секундарној  

здравственој заштити (болница) испуњава нормативе у погледу броја постеља (3 - 10 на 1.000 становника), 

површине земљишта (100 – 300m2 по постељи и  површине објеката (35 – 45m2 по  постељи), али су потребна 

значајна улагања у реконструкцију постојећих грађевинских објеката ради постизања конфорнијих услова 

смештаја. У предњој оцени просторних услова рачунало се са укупним становништвом општине Алексинац. 

У планском периоду треба рачунати са већим учешћем приватног сектора  у обављању делатности 

здравствене заштите што ће проширити понуду услуга, са становишта обима и структуре. Стога се не планира 

проширење постојеће мреже здравствених установа која је у надлежности државе, осим реконструкције чији 

је циљ побољшање смештајних услова. 

 

2.1.1.3. ДЕЧИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

а) објекти  дечје зaштите 

У Алексинцу постоји пет вртића за узраст од 0-6 година и једна предшколска установа „Лане“. У оквиру 

ове предшколске установе укупно је 360 деце узраста од 0-6 година. У предшколској установи „Лане“ запослено 

је укупно 110 радника, а сам рад установе је организован у полудневном и целодневном боравку(327). У 

полудневном боравку раде 30 групе, а у целодневном 21 група. Данас предшколска установа „Лане“ има 

разгранату мрежу у 29 одељења.  

У односу на очекивани број корисника ових услуга из гравитационог подручја , потребно је повећање 

капацитета. Планом се предвиђа нова локација у оквиру насеља Палилула, површине 0.84hа, како би се 

просторна доступност овог садржаја свела на оптимум (имајући у виду да се објекти вртића налазе претежно 

у објектима који припадају централној зони подручја). Објекти дечије заштите могу бити и на земљишту које 

није дефинисано као земљиште јавне намене. И за ове објекте и садржаје важе правила уређења, грађења и 

сви критеријуми као за објекте на земљишту јавне намене. 
 

б) објекти социјaлне зaштите одрaслих 

На територији општине Алексинац постоји велики број установа социјалне заштите, и довољан број 

квалификованих људи за рад у овој области. Међутим услед лошије економске ситуације повећан је број 

корисника социјалне помоћи.  

 
Центар за социјални рад 

Центар за социјални рад општине Алексинац у свом сасатаву има Дом за децу и омладину без 

родитељског старања „Христина Маркишић". 

У току 2005. године услуге Центра користило је 2508 корисника, од чега су 475 деца (18,94%), 680 одрасла 

лица (27,11%) и 1353 остареле особе (53,95%), којима је пружана различита врста помоћи.У Центру је 

запослено 24 радника. 

 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Христина Маркишић“  

У питању је са капацитетом за смештај 60 деце старости од 5 година до завршетка школовања и 

осамостаљивања. Тренутно се у Дому на смештају налази 50 деце из 18 упутних Центара за социјални рад, 

од чега је чак 29 деце (58%) са сметњама у развоју. Сва деца обухваћена су образовним системом. У Дому је 

запослено 18 особа. Објекат Дома се налази у централној зони Алексинца. Објекат је спратности По+П+Пк, и 

омогућава смештај 60 деце (пуни капацитет). 

 

Геронтолошки центар ''ЈЕЛЕНАЦ'' у Алексинцу 

Геронтолошки центар, је установа социјалне заштите која обезбеђује различите функције у стварању 

потребних услова за адекватан живот и збрињавање старијих особа које су се нашле у стању социјалне 

потребе. У саставу Дома су Психогеријатријско одељење у Тешици и Клуб за стара и одрасла лица у коме се 

пружају услуге отворене социјалне заштите. У одељењу у Алексинцу капацитет смештаја је 120 места за 

старије особе, психички очуване, од тога 50 потпуно зависних (непокретни). У Психогеријатријском одељењу у 
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Тешици могућ је смештај 280 лица психички измењене личности са асоцијалним понашањем. Клуб за стара и 

одрасла лица је капацитета 600 места. О корисницима брине 120 запослених. 

Према Генералном плану, оцењује се да постоји дефицит објеката за смештај старих лица. У планском 

периоду планира се удвостручење капацитета у Алексинцу изградњом још једног објекта за смештај  лица, али 

је због очекиваног повећања броја старих, потребно развијати и друге облике социјалне  заштите старих људи  

(помоћ и нега у кући, дневни боравак и исхрана и др.). 

 

Социјална заштита 
Овим Планом се предвиђа неколико локација за објекте социјалне заштите. Постизање задовољавајућег 

нивоа социјалне заштите становништва биће у великој мери отежано због неповољне економске ситуације која 

се веома споро поправља. 

Према стандардима потребно је обезбедити: 

- површина објекта: 20-25m2/ кориснику за домове за социјалну заштиту; 

- површина парцеле: 40-50m2/ кориснику за домове за социјалну заштиту; 

- максимална спратност П+1; 

- степен заузетости 40%. 

Паркирање обезбедити у оквиру парцеле. Озелењавање у парковско уређење слободних површина је 

обавезно. 

У програмима и пројектима стамбене подршке, код изградње нових станова, примењују се површински 

нормативи дати у следећој табели. 
 

Табела бр. 9: Нормативи за социјално становање 

Величина домаћинства Површина по домаћинству Површина по члану 

1-члано 22 – 30 m² 22 – 30 m² 

2-члано 30 – 42 m² 15 – 21 m² 

3-члано 40 – 55 m² 13,3 – 18,3 m² 

4-члано 50 – 65 m² 12,5 – 16,2 m² 

5-члано 62 – 75 m² 12,4 – 15 m² 

6-члано 75 – 85 m² 12,5 – 14,2 m² 

 

Приликом планирања локације намењене за становање у програму стамбене подршке, потребно је 

обезбедити паркирање за минимум 0.7 паркинг места по стану унутар припадајуће грађевинске парцеле. Број 

паркинг места намењених коришћењу особа са инвалидитетом, мора бити пропорционалан броју стамбених 

јединица намењеним тим особама, а не мањи од 10% од укупног броја паркинг места. Ова паркинг места морају 

бити позиционирана што ближе улазу и минималне ширине 3.50 m. Јавне саобраћајне пешачке и саобраћајне 

површине (тротоари, пешачке стазе и пешачки прелази, рампе, прилази објекту) у оквиру стамбеног комплекса 

морају бити прилагођене захтевима лица са инвалидитетом и других особа са смањеном покретљивошћу, 

односно димензионисане тако да задовољавају важеће прописе који уређују стандарде приступачности.  

 

2.1.1.4. КУЛТУРA, НAУКA, ИНФОРМИСAЊЕ 
 

а) објекти  културе 

Објекти културе задржавају постојеће локације. Организацијом и креирањем културног програма бави се 

Центар за културу и уметност, са домовима културе у Алексинцу, Житковцу и Ал. Руднику. Највећи део 

културних активности одвија се у оквиру објеката наведених домова, са повољним просторним условима. 

Библиотечка делатност је такође везана за ове објекте који обезбеђују одговарајући простор (са укупним 

књижним фондом од око 78.000 књига), као и приказивање филмова и других представа културног карактера. 

Посебан значај имају традиционалне културне активности (Дани културе, Сусрети села, Сусрети 

аматерских позоришта и др.). 

У планском периоду треба настојати да се одржи разноврсност културних активности која је постигнута у 
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претходним годинама, с тим што се процењује да ће у погледу садржаја и начина комуницирања доћи до 

промена, као последица пораста животног стандарда, општег нивоа образовања становништва и технолошких 

могућности.  

Постојећа мрежа објеката коју чине три дома културе (у Алексинцу, Ал. Руднику и Житковцу) обезбеђује 

рационалну доступност са становишта локације појединих објеката, односно густине насељености.  

Уз наменско коришћење, редовно одржавање и реконструкцију објекта завичајног музеја, грађевински 

капацитети постојећих објеката обезбеђују повољне просторне услове за одвијање стандардних културних 

активности (библиотека, биоскопске и позоришне представе, концерти, изложбе). 
 

в) информисaње 

Јавно информисање функционише преко више институција: радио-станица, ТВ канал-а. Ови објекти и 

простори грађени су у градском центру, у оквиру вишенаменских објеката. 

 
2.1.1.5.   ДРЖAВНИ ОРГAНИ И УПРAВA 

Објекти администрације и управе задржавају постојеће локације. Управа, судство, привредна и остала 

администрација, као и друштвене организације, су значајна функција општинског центра. Они су у Алексинцу 

смештени у центру насеља, на више појединачних локација. По указаној потреби, за нове објекте користиће 

се зоне постојећег насеља. 

 

2.1.1.6.  СПОРТ И РЕКРЕAЦИЈA 
На подручју плана евидентирани су следећи видова спорта и рекреације: 

ФК "Напредак", Алексинац, има стадион  површине  од 1,86 hа, са  травнатим тереном  за фудбал, са 

запуштеном атлетском стазом и покривеним  трибинама  капацитета око 3 000 гледалаца и пратеће клубске 

просторије површине око 155 m2. Овај објекат, уз адекватно одржавање задовољава услове  прописане 

правилником ФС и за виши ранг такмичења. 

Једина спортска хала у Алексинцу је хала Електромашинске и Пољопривредне школе која се користи и 

за наставу физичког васпитања и за спортске екипе из Алексинца и околних насеља.  

 

Спортске сале у оквиру  осталих школа: 

1) Сала гимназије има површину од 364 m2 опремљена је семафором и рефлекторима. Има све неопходне 

просторије, функционална је и користи се за извођење наставе, тренирање и одржавање кошаркашких  

утакмица.  

2) О.Ш. "Љупче Николић" има велику салу површине 338 m2 која се користи за извођење наставе и рекреацију 

и малу салу која није функционална. 

3) О.Ш. "Вожд Карађорђе" има велику салу за наставне и спортске активности површине 350 m2 и малу салу 

од 98 m2 за рад са млађим узрастима, борилачке спортове и рекреацију. 

 

Просторни оквир за развој спорта и рекреације планиран је кроз: 

1)  уређење и проширење постојећих комплекса (стадион у Алексинцу)  

2)   изградњу  новог спортско - рекреативног центра у Алексинцу са универзалном халом за спортске и 

културне приредбе, базеном, са отвореним спортским игралиштима и пратећим објектима на локалитету Јаз. 

3) изградњу новог спортског центра у близини градског парка „Брђанка“, са тениским теренима, кошаркашким 

и теренима за одбојку и игру деце. 

4) реконструкцију базена комплекса Фрада са пешачком пасарелом као везом са насељским центром. 

 

Простори за спорт и рекреацију утврђују се и у оквиру нових стамбених комплекса, нових зона за 

производњу, сервисе и складишта у одговарајућој површини. 

На игралиштима у оквиру школских комплекса рекреативне наставе одвијаће се у оквиру редовног 

школског програма и слободних школских активности. 
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Површине и објекти за спорт и рекреацију размештени су на више локација у подручју плана. Затворени 

спортски објекти (спортска хала) заузимају земљиште од 1,23hа. Отворени спортски објекти на локалитету Јаза 

планирају се на  површини од 10,57 ha, док планирани спортски центар у близини Брђанке заузима површину 

од 0.12 hа, па укупно земљиште за ову намену износи 14,49 ha. Све објекте, поред грађана користе и спортски 

клубови. 

Посебна врста спорта и рекреације планирана је у оквиру површина зеленило са спортским садржајем. 

То су простори у оквиру постојећих структура становања, са претежно парковски уређеним површинама у 

оквиру којих се могу наћи спортски терени за мале спортове, игралишта за децу, стазе за бициклизам и трчање, 

справе за вежбање. Ови простори морају да буду минимално инфраструктурно опремљени водоводом и 

канализацијом и струјом, са обавезном осветљењем простора за спорт и рекреацију. 

Од објеката овде се могу градити, поред објеката у функцији спорта, и угоститељско-туристички објекти, 

објекти услуга и трговине. 

 
2.1.1.7. ЗЕЛЕНИЛО 
 

 Зелене површине у оквиру плана морају да заузму знатно значајније место у односу на постојеће стање.  

 Карактер града треба да буде препознатљив управо по парковским површинама и зеленим везама 

између паркова. Зеленило, као приоритетну, треба да имају заштитну и рекреациону функцију. 

  Такође коришћењем линијског зеленила остварује се веза постојећег и планираног зеленила 

поштујући принципе повезаности и непрекидности зеленила у оквиру стамбених, мешовитих, индустријских 

зона и других урбанистичких елемената града, уз повећање степена озелењености.  

С тим у вези утврђена је обавеза уређивања и озелењавања индивидуалних окућница као и повећање 

степена слободног уређеног простора у оквиру производно пословних намена. 

У систем зелених површина улазе и гробље, као и фудбалски терен и површине намењене зеленилу са 

спортом и рекреацијом где је проценат изграђености до 20%, а проценат уређених зелених површина 70%. 

Као закључак се намеће да је повећање степена зеленила на подручју плана обавезно остварити 

повећањем јавних зелених површина  и уређењем и повећањем осталих зелених површина. 

  

Циљеви формирања система зеленила су: 

-       раздвајање градске макроструктуре (структуирање); 

-  просторно и организационо повезивање у јединствени систем на принципу равномерности и непрекидности 

уређене животне средине; 

-       да се стварају и негују у оквиру комплексног зеленила града; 

-       да су у складу са карактеристикама природног изгледа околине и ширег подручја. 

 

Испуњавањем свих ових услова зелене површине и јавне међу њима у многоме могу допринети: промени 

микроклиме у градовима (ваздушни, и водни режим, утицај на ружу ветрова), смањење концетрације 

загађености у ваздуху, смањење нивоа буке, смањење могућности ерозије и клизишта, психо-физичко стање 

грађана, естетски позитиван утисак о пределу и утицајима. 

Ради заштите здравља становништва битан еколошки индикатор је квалитет и доступност зелених 

површина. Зна се да зеленило самим својим присуством утиче позитивно на становништво и квалитет живота 

у граду. Добрим квалитетом урбане средине сматра се удаљеност исте од зоне зеленила мање од 15 минута 

пешачења. 

Планирана организација и уређење зелених површина представља надградњу постојећег система 

зеленила интегрисаног у насељско ткиво, кроз мрежу зелених површина различитих категорија: 
 

Зеленило у оквиру грађевинског подручја - обухвата простор од око 124,56hа. По значају, функцији и 

површини категорисано је на: 

а1) Паркови 
а2) Уређено јавно зеленило  
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а3) Заштитно зеленило 
а4) Парк-шума 
а5) Блоковско зеленило 
а6) Зеленило специфичног карактера 
а7) Линеарно зеленило 
 
Паркови 

Планира се увећање парковских површина на 13,77ha.  

Постојећи парк задржава свој просторни обухват. Планирана је реконструкција према следећим 

условима: 

– сачувати парк у постојећим границама; 
– реконструисати парк уз могућност увођења нових садржаја. 

 

У постојећим парковима су дозвољени следећи радови: санитарна сеча стабала, реконструкција 

цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, реконструкција 

постојећих објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, подизање фонтана, изградња, 

реконструкција и поправка разних објеката и дечијих игралишта, ограђивање парка. Паркове треба опремити 

стандардном инфраструктуром и системом за наводњавање. 
 

У постојећим парковским површинама као и код подизања нових парковских површина важе следећи 

услови: 

– потребно је да постоји пројекат парка у одговарајућој размери са прецизно 
одређеном границом парка, унутрашњим саобраћајницама и парковским 
објектима; 

–  зеленило треба да буде репрезентативно; 
– планирати места за постављање споменика; 
– планирати водене површине (вештачка језера, фонтане); 
– садржаји треба да буду концентрисани (миран одмор, игра, шетња и др); 
– садржај рекреативних објеката треба да обухвати све старосне групе; 
– у парку могу да буду подигнути следећи објекти: угоститељски са отвореним 

баштама, објекти у функцији одржавања парка, објекти културе, мањи отворени  амфитеатри за културне 
манифестације, инфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на основу закона и објекти у 
функцији спорта и рекреације. 

 

Парк шуме 

У ову категорију су ушле самосталне зелене површине лоциране  између зоне становања средњих 

густина на Палилули и зоне новог гробља, површине 60.08hа. 

Парк-шуме поред своје заштитне улоге, високе производње кисеоника, имају и функцију приказивања 

природне лепоте предела, као и пружање могућности за рекреацију и одмор људи. 

Парк-шуме се уређују у функцији рекреативног коришћења, при чему се задржава изворна структура 

шуме. Реконструкција шуме у парк-шуму подразумева решавање саобраћајних услова, реконструкцију 

вегетације, увођење рекреативних садржаја и пратећих објеката за опслуживање рекреативаца. Услове за 

уређивање и опремање прилагодити очувању, унапређењу и афирмацији њихове еколошке вредности. 

Ова постојећа шума представља атрактивно уређену шумску површину за активан и пасиван одмор, и 

разоноду посетилаца током шетње.  

У оквиру овог простора, на пропланцима, могућа је минимална изградња објеката у функцији туризма и 

рекреације. Постоји могућност постављања објеката типа видиковац, надстрешница и мањих објеката за 

одмор и других садржаја у функцији спорта, одмора и туризма.  
 

Крчење шуме је дозвољено у следећим случајевима: 

– ради промене врста дрвећа и узгојног облика; 
– при отварању рекреационих ливада; 
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– при отварању визура; 
– при изградњи различитих врста стаза; 
– при изградњи објеката који служе газдовању шумама; 
– при изградњи објеката који обезбеђују унапређивање коришћења свих функција шума (рекреационих 

објеката, ретензија...). 
 

Концепција  организације простора парк шуме требало би да садржи две основне функционалне зоне: 

-  зона масовних активности, бављење спортом и другим врстама активног одмора. 
- зона мирног одмора и шетње у којој је потребно направити пешачке (евентуално и бициклистичке) стазе на 
одговарајући начин и оптималном  растојању уређеним одмориштима. 

Парк-шуме морају бити саобраћајно приступачне, са уређеним паркиралиштима на прилазима. 

Неопходно је да се приликом планирања стаза и распореда објеката у парк-шуми тежи ка максималном 

очувању постојеће високе вегетације. Пожељно је да шетне стазе буду лоциране на местима постојећих 

шумских путева и прогала. 

Предлаже се планирање стаза за трчање, трим стаза које дају могућност рекреирања трчањем и 

кондиционим тренингом на елементима за вежбање, постављеним непосредно уз стазу. 

Приликом планирања стаза у парк-шуми омогућити кружно кретање са хијерархијом стаза и обезбеђењем 

стаза за снабдевање објеката. 

 

Скверови и уређено јавно зеленило 

Под појмом сквера обухваћене су зелене површине које се налазе у изграђеном градском ткиву, и користе 

се за пешачки транзит, краткотрајан одмор и игру. Иако мале зелене површине представљају важну зелену 

инфраструктуру градског језгра.  

Разликује се: сквер испред јавних објеката (тргови и већи скверови), сквер у стамбеним насељима, сквер 

у оквиру саобраћајница и паркинг простора и др. У односу на начин озелењавања могу да буду: партерног типа 

(травњаци, цветњаци), полуотворени (партерни простори са садницама дрвећа и жбуња) и затворени (где 

преовлађују високо дрвеће и шибље). 

Локације за нове површине обезбеђени су у склопу пешачких зона, нових саобраћајних решења, 

уређењем неуређених простора града, пренаменом грађевинског блока или грађевинске парцеле у склопу 

реконструкције делова града. 

Код  реконструкције важе следећи услови: 

- сачувати површине у постојећим границама, 
- уклонити привремене објекте, 
- реконструисати сквер у стилу у којем је подигнут и 
- уважавати правце пешачког кретања. 

Код подизања нових површина важе следећи услови: 

- уважавати правце пешачког кретања, 
- стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије сквера, 
- пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна, 
- објекти могу да заузму до 5% територије сквера, 
- на скверу могу да буду подигнути инфраструктурни објекти од општег интереса  утврђени на основу 

закона, 
- зеленило треба да буде репрезентативно, 
- планирати учешће цветних површина до 5%, 
- планирати водене површине (фонтане, каскаде и др.), 
- вртно-архитектонске елементе и мобилијар сквера прилагодити типу сквера. 
 

Дозвољени су следећи радови у постојећим скверовима: санитарна сеча стабала, реконструкција 

цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, реконструкција 

постојећих објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, подизање фонтана, ограђивање 

скверова. Скверове треба опремити стандардном инфраструктуром и, према потреби, системом за 

наводњавање. 
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Линеарно зеленило  

Основни задатак линеарног зеленила је да постојеће зелене површине повеже са планираним и 

зеленилом из окружења у систем зеленила. 

Избор врста за дрворедно зеленило прилагодити условима: 

–  једнострани или обострани дрвореди, 
–  прекинуте низове попунити истом врстом, 
–  за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном и формираном круном, снажним кореновим 

системом и правим деблом најмање 2,8-3m висине, 
–  у улицама где услови захтевају урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном заменом старих 

стабала. 
 
Остало зеленило јавног карактера су зелене површине: школа, дечијих, здравствених и социјалних 

установа, гробаља, као и у оквиру блоковске изградње. 

Ово зеленило уредити комбинацијом травних површина и солитерских стабала аутохтоне вегетације. 

Водити рачуна да се остваре што већи ефекти евапотранспирације, ради регулисања режима подземних вода. 

 
Зеленило специфичног карактера - остало 

Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева функционално озелењавање 

специфичних целина. 

Такве зелене површине као елемент у обликовању простора имају и функционални значај: 

– зелене површине радних комплекса 
– зелене површине школских комплекса 
– зелене површине дечјих установа 
– зелене површине здравствених установа 
– зелене површине гробаља. 

 
У поступку реконструкције, ревитализације и подизања нових зелених површина избор врста прилагодити 

намени простора, условима локације и функцији зеленила: 

– зеленило радних зона има заштитно декоративну функцију, избор врста засновати на брзорастућим, 
широколисним лишћарима и примешаним четинарима, 

– школски комплекси и дечје установе озелењавати високодекоративним врстама интересантних 
морфолошких карактеристика, 

– зеленило здравствених установа има декоративно-заштитну функцију а избор врста засновати на 
аутохтоним, бактерицидним, инсектицидним врстама избегавајући жалосне форме, 

– зеленило гробља има декоративно заштитну функцију а избор врста прилагодити намени: зимзелене и 
листопадне саднице жалосних и пирамидалних форми. Заштитно зеленило дрворедног типа или живе 
ограде обавезни су садржаји уређења, 

– фрагменти шума у грађевинском подручју се задржавају и уређују као локације са приоритетном 
заштитном функцијом. 

 
Блоковско зеленило - Остало 

Важан сегмент у концепцији озелењавања насеља је блоковско зеленило. 

У зонама становања високих густина-блоковско зеленило уредити комбинацијом травних површина и 

солитарних стабала аутохтоне вегетације. 

У зонама средњих и ниских густина озелењавањем парцела обезбедити оптимално учешће зеленила. 

У оквиру блоковског зеленила могу се наћи игралишта за децу, мањи спортски терени, угоститељски 

објекти, комунална инфраструктура, паркинг површине. Обавезна је минимална опрема парковским 

мобилијаром (клупе, канте за отпатке...) 

 

Заштитно зеленило - Остало 

Заштитно зеленило се јавља у претежно два случаја:  
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- као линијски коридор дуж водотокова; 
- инфраструктурних система. 

Заштитно зеленило у систему зелених површина треба да обезбеде повезивање зелених површина у 

грађевинском подручју са зеленим површинама ван грађевинског подручја, и захвата површину од 36,00ha. 

Површине заштитног зеленила могу да садрже пешачке и бициклистичке стазе са пратећом опремом и 

објектима. У зависности од просторних могућности оне могу да садрже спортске објекте, ретензије или низ 

парковски уређених површина и друго.  

 

Заштитно зеленило уз Моравицу 

Уз регулисано корито реке Моравице планиран је појас зеленила различите ширине (у зависности од 

просторних могућности) намењен спортско-рекреативним садржајима, просторима опремљеним за игру деце, 

одмор и шетњу, на местима где је то могуће.  

Основни карактер зеленила уз Моравицу је заштитни и треба да обезбеди повезивање зелених површина 

у грађевинском подручју и да створи тампон заштиту према реци.  

Површине заштитног зеленила могу да садрже пешачке и бициклистичке стазе са пратећом опремом и 

објектима. У зависности од просторних могућности оне могу да садрже спортске објекте, ретензије или низ 

парковски уређених површина и друго. Пешачке стазе у оквиру овог зеленила су у континуитету са тротоарима. 

 

2.1.1.8. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
 

Ново гробље - се налази у севоероисточном делу насеља. Планом се одређује проширење предметне 

локације, на основу урађеног Детаљног урбанистичког плана Новог гробља, на површину од 30,70hа. Локација 

је опремљена потребном инфраструктуром. Уређеност и опремљеност локације прилагодити стандардима за 

градска гробља. На подручју плана се налазе још две локације гробља које се након попуњавања претварају 

у меморијалне споменике. 
 

Пијаце - постојећа локација пијаце се задржава, уз даље уређивање у складу са овом функцијом, на 

укупној површини од 0,43ha. Планом се предвиђа проширење комплекса пијаце уз могућност вишенаменског 

коришћења овог простора (као плато за одмор и игру деце у периоду када се иста не користи и као простор за 

излагање и продају).Tакође, могуће је дефинисати мини пијаце секундарног типа које ће се користити за 

свакодневне потребе снабдевања грађана. Могуће локације у оквиру планског подручја су локације на 

Палилули у оквиру планиране комуналне површине и Падалишту преко пута Пољопривредне школе. 
 

Ветеринарска станица - се задржава на постојећој локацији уз одржавање и унапређивање према 

законским прописима за ову делатност.  
 

Ватрогасна станица – комплекс се налази у објекту споменика културе у улици Аце Милојевић. Планом 

се предвиђа измештање станице у индустријску зону због неадекварних услова и простора у којем се тренутно 

налази.  
 

Одлагање комуналног отпада  

Циљ управљања отпадом је минимизирање штетног утицаја на животну средину, са ултимативно 

стабилним компонентама отпада, уз рационалну и одрживу експлоатацију природних ресурса. Управљање 

комуналним отпадом подразумева решавање следећих секторских задатака: 

─ заустављање негативних трендова у циљу унапређивања животне средине, квалитета становања и рада. 
– формирање регионалне санитарне депоније комуналног отпада и санирање садашњих нехигијенских 

депонија комуналних отпада. 
 

Вршење услуге прикупљања и одвожења комуналног отпада и управљање општинском депонијом 

комуналног отпада поверено је ЈКП ''Комуналне услуге'' Алексинац. Осим наведених комуналних делатности и 
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одржавања јавне хигијене, овом предузећу је поверено и управљање пијацом и гробљима, одржавање јавног 

зеленила и зоохигијена. 

Услугом редовног одношења смећа на територији општине Алексинац обухваћено је укупно 35 насеља 

( сва насеља у алувиону Јужне Мораве и од Алексинца до Бована). У току је постављање обезбеђених 

заједничких посуда за одношење комуналног отпада у осталим насељима и очекује се да ће у 2020. години 

бити покривена сва насеља на територији општине Алексинац (изузев Голешнице у којој нема становника). 

Отпад се одлаже на депонији на локацији ''Лутвина чесма'' која је смештена северозападно од града у близини 

насеља Алексиначки Рудник, у доњем делу југозападне падине гребена Брег, у подручју званом “Пиштак”. 

Падина представља десни бок широке алувијалне равни реке Јужне Мораве. У непосредној близини депоније 

је међународни пут Е-75 Београд - Ниш. Формирана је 1986. године као сметлиште, на коме је одлаган отпад 

мешовитог састава. Терен на коме се депонија налази је неодговарајући јер је склон клижењу, а на овом 

простору јављају се слабе издани које се празне дуж падине и једна јача издан (Лутвина чесма) која се празни 

у дну падине, односно, чесма се налази у подножју депоније. На депонији је крајем деведесетих почео да се 

користи трактор гусеничар за разастирање отпада, ограђена је са источне стране (ка насељу Ал. Рудник) 

жичаном оградом и изграђене су стражарска кућица и улазна рампа и доведене струја, вода и телефонска 

линија. Започето је са релативно редовним засипањем одложеног отпада земљом и њеним распланиравањем. 

Националном стратегијом управљања отпадом са програмом приближавања ЕУ из 2003. године ова 

депонија је категоризована у категорију К4 (Званичне депоније - сметлишта која не испуњавају ни минималне 

мере заштите, које су попуњене и које одмах треба санирати, затворити и рекултивисати). Од 2005. године 

започете су активности које постепено воде ка општем побољшању стања на депонији. Решењем 

Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр.350-02-204/2011-02 од 10. јула 2012. 

године дата је сагласност на Главни пројекат за санацију и рекултивацију депоније чврстог комуналног отада 

у Алексинцу – који је израдио Институт Јарослав Черни.  

Тренутно стање депоније спроведено је технологијијом депоновања по "сендвич" систему (слој по слој). 

Отпаци се, по довожењу, систематски распростиру, тј. изравњавају у слојевима дебљине 0,2-0,3 метра, збијају 

компактором до одређене густине. На сваки збијени слој компактор распростире следећи танки слој отпада 

преко радне површине и поново га сабија. Отпад из возила истоварује се на простору дневног одлагања, и то 

на делу напредовања отпада. Због што већег степена сабијања који је критичан параметар за век 

експлоатације депоније, компактор прелази преко слоја отпадака више пута у оба правца. Инертни материјал 

који се користи за разастирање (прекривање слојева) по саставу и количини редовно се контролише и 

обезбеђен је у довољним количинама који се депонује на посебни део депоније предвиђен за те намене. У 

циљу спречавања појаве великих количина прашине поготову у летњем периоду интерна саобраћајница и 

радна површина се редовно квасе водом која се обезбеђује од хидранта који се налази на депонији и напаја 

водом из градске водоводне мреже. Свакодневно, по завршетку радног процеса депонија се чисти од расутих 

отпадака. Депонија је ограђена. 

2013.године усвојен Регионални план управљања отпадом на који је претходно прибављена сагласност 

Министарства надлежног за послове заштите животне средине. Општина Алексинац је чланица региона за 

управљање отпадом који чине град Ниш и општине Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ, 

Сврљиг и Сокобања. Овај План предвиђа изградњу трансфер станица у Алексинцу, Сокобањи, Сврљигу и 

Ражњу, а рециклажних дворишта у општинама Мерошина, Гаџин Хан, и пет градских општина Града Ниша. 

Регионалним планом управљања отпадом предвиђено је да се на трансфер станицама не врши директан 

претовар отпада из возила за сакупљање у контејнере за даљински транспорт. До формирања регионалне 

депоније и успостављања регионалног система  у општини Алексинац одлагање отпада ће се вршити на 

постојећој депонији. Новом рационалнијом организацијом управљања депонијом, обезбеђивањем булдозера, 

компактора  и другим мерама практично је омогућено да се на истој локацији, без повећавања површине, врши 

одлагање отпада до почетка функционисања регионалне депоније упркос повећању количине отпада који се 

збрињава. 2017. године обезбеђена је сагласност Министарства на План прилагођавања рада општинске 

депоније до почетка рада регионалног система за управљање отпадом (процењено је да се одлагање може 

вршити још максимално 15.година, тренутно се ради на припреми нове касете за одлагање отпада ). 
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Постројење за пречишћавање отпадних вода - На територији општине не постоји изграђено 

постројење за пречишћавање отпадних вода. Планом је,  одређена тачна локација будућег Постројења за 

пречишћавање отпадних вода на десној обали Јужне Мораве на локалитету тзв. Моравиште. Тренутно је у 

изради ПДР примарне фекалне канализације за насеље са леве обале реке Јужне Мораве којим ће се овај 

простор  спроводити. 
 

Остали комунални објекти - које чине, резервоари и црпне станице, трафостанице 35kV, 

мернорегулационе станице, планирани су као делови специфичних система. Задржане су постојеће локације 

уз потребно повећање капацитета према посебним програмима, на укупном простору од 1,8ha. ГМРС за 

прикључење Алексинца на систем гасификације, налази се у оквиру подручја плана на комплексу од 0,6ha. 

Укупно планирано земљиште за потребе комуналних објеката износи 30,70ha у оквиру грађевинског 

земљишта. 

 

 

2.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
Планом  генералне регулације Алексинца  дефинишу се дугорочне пројекције развоја саобраћајне мреже, 

одређују се правила регулације, правила уређења и правила грађења саобраћајница. 

Градско насеље Алексинац  има изузетно повољан положај у односу на постојеће и планиране државне 

саобраћајне коридоре. Алексинац  се налази на европском инфраструктурном коридору X, у оквиру којег 

пролази аутопут  и магистрална електрифицирана  железничка пруга Београд – Ниш. 
 

У оквиру границе плана индентификовани су следећи државни путеви: 

 Државни пут I реда A1-државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - 
Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево). Деонице 1091, 
1092, 1093 и 1094 од km 402+932 до km 410+322. 
Садржаји на државном путу IА реда број 1 су   постојећа самостална обострана смакнута бензинска станица 

„Алексинац I" (десно, km 788+850) и „Алексинац II" (лево, km 788+950); петља „Алексиначки рудници" (km 

785+773) и петља „Глоговица" (km 790+756); постојећи мотел „Морава" тип I (десно, km 789+050). 

 

 Државни пут II А реда број 158, Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ћуприја - 
Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисура – Лесковац , од km 142+926 до km 151+229, деоница  15816 
Делиград-Ал. Рудници, деоница 15817 Алексиначки Рудници (веза са А1) -Алексинац (Сокобања), деоница 
15818 Алексинац (Сокобања) -  Алексинац (веза са А1), деоница 15819 Алексинац (веза са А1) – Алексинац, 
деоница 15820 Алексинац – Катун.  
 
 Постојећи прикључци на државни пут II реда број 158 су  у :   

 km 146+369 лево, km 146+509 лево,  km 146+797 лево,  km 146+851 лево,  km 148+881 лево, km 146+925 

десно, km 148+300 лево, km 148+529 лево и km 150+672.  

 Новопланирани прикључци су:   у km 146+960 лево и у km 151+026 лево и десно . 

 Планирана је реконструкција раскрснице у кружну раскрсницу у km 148+960  државног пута  II реда број 132 и 

у km 28+320  државног пута  II реда број 217.  

Деоница државног пута од km 145+129 до km 145+820 спроводи се на основу Плана детаљне регулације 

насеља  Алексиначки рудници општина Алексинац(''Службени лист општине Алексинац'', број 8/08). 

Деоница од km 149+297 до km 151+229 спроводиће се на основу будућег плана детаљне регулације Новог 

насеља. 

 Државни пут II А реда број 217 Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац, од km 28+320 до km 
31+443, деоница 21701 Вукања - Алексинац и деоница 21702  Алексинац (Сокобања) – Жучковац. 

Државни пут II А реда број 217 пролази кроз градско насеље и чини примарну саобраћајну градску мрежу. Ова 

траса државног пута кроз планско подручје дугачка је око 3123m и   оптерећена је  и локалним и транзитним 
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саобраћајем, што има за последицу гужве на улицама и раскрсницама у централној зони, преплитање 

моторног, бициклистичког и пешачког саобраћаја . 

Постојећи прикључци на државни пут II реда број 217 су  у: 

km 28+398 десно,  km 28+558 десно, km 28+611 десно, km 28+675 лево,  km 28+702 десно, km  28+732 лево и 

десно,  km 28+754 десно, km 28+772 лево,  km 28+825 лево, km 28+863 десно, km 28+979 лево,  km 28+993 

десно, km 29+071 лево и десно, km 29+101 десно, km  29+118 лево,  km 29+134 десно, km 29+153 десно,  km 

29+165 лево, km 29+215 десно, km 29+244 десно,  km 29+282 десно, km 29+343 десно, km 29+394 лево ,km  

29+436 десно,  km 29+443 десно, km 29+648 лево, km 29+686 десно,  km 29+708 десно,  km 29+779 десно,  km 

29+898 лево, km 30+000 десно, km 30+116 десно, km  30+333 десно,  km 30+377 лево, km 30+506 лево,  km 

30+621 лево и десно, km 30+981 десно, km 31+074 лево,  km 31+148 лево, km 31+158десно и km  31+341 десно. 

Новопланирани прикључак  је   у km 29+609 лево.  

 
Магистрална електрифицирана железничка пруга Београд – Ниш налази се ван границе плана.Главна 

железничка станица “Алексинац “ налази се у  km 214+300 железничке пруге Београд – Ниш у селу Житковац, 

на 2.3 km удаљена је од границе плана а на 4.3 km од центра града. Тако да само железничка инфраструктура 

не пролази кроз планско подручје, али планско подручје се ослања на железнички вид саобраћаја. 

Улична мрежа саобраћајница у грађевинском подручју је развијена али је потребна интервенција на појединим 

трасама на проширењу регулације и на обради коловозне површине. 

 
На основу анализе постојећег стања саобраћајница у Алексинцу, уочени су  следећи проблеми: 

–         одвијање транзита кроз центалну градску зону-транзитни правац за Сокобању; 
–         недовољни попречни профили саобраћајница; 
–         неповољан терен за развој и изградњу саобраћајне инфраструктуре (северни и источни делови 

планског подручја); 
–         лоше стање коловоза на постојећој саобраћајној мрежи; 
–         недостатак паркинг површина из којих се намеће закључак да је првенствено циљ да се догради 

постојећа мрежа како би се формирао обилазни прстен око Алексинца. Потребно је дефинисати 
хијерархију на градским саобраћајницама, да се сходно хијерархији дефинише профил,  геометрија и  
континуитет саобраћајница. Неопходно је издвојити и дефинисати коридоре за кретање пешака и 
бициклиста. 

 

Планирани саобраћај 
  

 

После усвајања Просторног плана општине Алексинац("Службени лист општине Алексинац" број 4/11) и  Плана 

генералне регулације Алексинца("Службени лист општине Алексинац" број 6/14), а везано за саобраћајна 

решења, ступила је на снагу нова Уредба о категоризацији државних путева("Службени гласник РС". бр 

105/2013, 119/2013 и 93/2015). Овом Уредбом је државни пут II А реда број 158 променио трасу кроз насељено 

место, и сад се поклапа са планираним обилазницом из Плана генералне регулације Алексинца. Планом 

генералне регулације Алексинца планирана је и обилазница која је требало да измести и државни пут II А реда 

број 217-пут за Сокобању.Ова обилазница се измешта из граница овог Плана и спроводи се Планом детаљне 

регулације обилазнице – државни пут другог реда – деоница Рутевац – Мали цвет. Све ове промене утичу на 

саобраћајно решење и на категоризацију саобраћајне мреже  које се  уграђују у Измену и допуну Плана 

генералне регулације Алексинца. 

 

Аутопут није рангиран иако пролази грађевинским подручјем зато што је његов саобраћајни ток потпуно и јасно 

издиференциран Изменом  и допуном  просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, 

деоница Београд-Ниш  ("Службени гласник РС", број 121/14). Додирна тачка свих осталих токова са аутопутем 

је потпуно исконтролисана преко петље „Алексиначки рудници" (km 405+484) и петље „Алексинац" (km 

410+473) „. 

 

http://www.rapp.sr.gov.yu/index.php?kuda=dummy&sta=planovi&idplana=97
http://www.rapp.sr.gov.yu/index.php?kuda=dummy&sta=planovi&idplana=97
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Унутар границе плана саобраћаћајнице су рангиране у следеће категорије: 

–   градске саобраћајнице првог реда; 
–   градске саобраћајнице другог реда; 
–   сабирне саобраћајнице; 
–   остале саобраћајнице. 
 

Градске саобраћајнице првог реда су улице које се поклапају са трасама државних путева , државни пут II А 

реда број 158 и државни пут II А реда број 217(улице Тихомира Ђорђевића и Леле Поповић) 

Градске саобраћајнице другог  реда чине основну саобраћајну мрежу унутар Алексинца. Ово су 

саобраћајнице са повећаним обимом саобраћаја, повећаним нивоом буке и аеро загађењем. Овом рангу 

припадајау  следеће улице: Моме Поповића, Петра Зеца, Војске Југославије, Шуматовачка, Максима Горког, 

Војводе Мишића, Нишка, Проте Стевана Димитријевића, новопланирана улица која повезује ул. Нишку и ул. 

Максима Горког и саобраћајнице које су на излазним правцима ка Доњем Адровцу и Прћиловици. Укупна 

дужина градских саобраћајница другог реда је око 16.4 km.  
 

Сабирне саобраћајнице  су улице које продиру у веће стамбене или пословно-радне зоне, и служе за њихово 

опслуживање и усмеравање саобраћаја из, односно ка тим зонама ка саобраћајници вишег ранга. Ове 

саобраћајнице имају улогу у проточном саобраћају.  
 

Остале  саобраћајнице су све стамбене улице, колско-пешачки прилази и пешачке стазе које су од осталих 

намена одвојене регулационом линијом као површине јавне намене. Саобраћајнице имају функцију 

снабдевања грађевинских парцела и приступ на мрежу градских саобраћајница и излазним правцима. У ове 

саобраћајнице убрајају се и саобраћајне површине за више корисника које су издвојене као посебне 

саобраћајне површине, са издвојеним катастарским парцелама али услед ограничених просторних 

могућниости геометријом не задовољавају услове да би биле површине јавне намене.  

Саобраћајнице су са коловозом различите ширине у зависности од просторних могућности. Из истих, 

просторних, разлога тротоари су различитих ширина, у неким улицама су обострани, у неким једнострани а у 

неким се не планирају.  

Један број саобраћајница се завршава слепо и Планом су планиране окретнице где год је за то било 

просторних могућности. Окретнице су изостављене само у случају да је са свих страна ограничена постојећом 

градњом и да је саобраћајница краћа. 

 

На местима где изградња планираног профила  угрожава постојеће објекте, реализација пуног профила 
вршиће се фазно. У првој фази попречни профил се може редуковати на рачун тротоара (променљива 
ширина тротоара  у зависности колико има места). У другој фази када се испуне неопходни услови у 
простору изводи се пуни профили саобраћајница. 

 

На местима на којима регулација улази у околне парцеле до 0,30 метара иста се враћа на границу парцеле (уз 
смањење ширине планираног тротоара). 
 

Стационарни саобраћај 

Јавна паркиралишта смештана су углавном поред објеката јавних намена. У оквиру граница планског 

подручја планирана је надземна гаража поред Моравице у Шуматовачкој улици, као и паркинг на делу парцеле 

аутобуске станице. Паркирање возила је могуће  организовати као паркирање уз коловоз улица (управно или 

паралелно), тамо где широк појас регулације даје ту могућност. 

Проблем недостајућих места за паркирање возила може се решавати израдом студије којом ће се 

сагледати шири простор и могућа решења у контактном простору.   

Режимом саобраћаја треба постићи да се дестимулишу возачи да своја возила одлажу у централној зони 

(цена паркинг места, забрана паркирања и заустављања возила која премашују одређену дужину- осим за 
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снабдевање под одређеним условима, као и друге мере). Капацитети постојећих површина (отворених 

паркиралишта) могуће је повећати постављањем монтажних спратних рампи - мора се водити рачуна о односу 

са суседним објектима. 

Осим јавних површина могуће је да се на приватним парцелама омогући изградња објеката гаража. Објекти 
морају да се својом архитектуром уклопе у окружење уз заштиту околних објеката од буке и аеро загађења са 
неопходном израдом студије процене утицаја и пројекта мера заштите од утицаја на животну средину 
(урбанистичко-архитектонска разрада кроз урбанистички пројекат изградње).  
 
 
 
 
 
Табела 4: Нормативи за паркирање 
 

НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРИМЕЊЕНИ НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА ПАРКИНГ 

МЕСТА 

становање  1ПМ по стану  
 

комерцијални садржаји  1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја 

 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора 

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта  

 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 

 1ПМ на 50m2 продајног простора шопинг молова,хипермаркета  

 1ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање 
горивом+1ПМ на 25m2 кафеа/ресторана+1ПМ на 0,5 радна места на линији 
за прање или негу возила 

 1ПМ на 50m2 корисног простора пословних јединица или 1ПМ по 
пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице 
мања од 50 m2. 

 

привредне зоне  1ПМ на 100 m2 БРГП  производне хале или 1ПМ на 4 
једновремено запослених 

 1ПМ на 100 m2 БРГП  привредних објеката, магацина или на 3 
једновремено запослена 

мешовити градски центри  применити нормативе у зависности од примењене намене унутар 
мешовитог градског центра 

јавне службе   1ПМ на 3 запослена/ или 1 групу/ или 100m2 НГП  за предшколске 
установе; 10% потребног броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле 

 1ПМ на 6 запослених/ или 1 учионицу за основне школе; 10% 
потребног броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле 

 1ПМ на 6 запослених/ или 1 учионицу за средње школе; 40% 
потребног броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле 

 1ПМ на 3 запослена за факултете и више школе; 40% потребног 
броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле 

 1ПМ на 4 запослена за установе примарне здравствене заштите 

 1ПМ на 3,5 запослена/ или 4-6 болничких постеља за установе 
специјализоване здравствене заштите  

 1ПМ на 10 кревета за домове за стара лица 

 1ПМ на 8 једновремено запослених за домове за заштиту деце 

 1 ПМ на  60m2 БРГП за установе културе 

 1ПМ на 7 седишта за биоскопе и позоришта 

 1ПМ на 7 запослених у музејима 

 1ПМ на 60 m2 БРГП простора државне администрације  

 1ПМ на 3 запослена за објекте посебне намене (ватрогасне 
станице, војни комплекси и сл.) уз потребан број паркинг места за 
специјална возила 

спортски објекти и комплекси  1ПМ на 2 запослена+1ПМ на сваког играча и члана управе+ 1 ПМ 
на 10 седишта, за стадионе и спортске хале 

 1 ПМ на 50 m2 БРГП површине спортског центра 

 за аутобусе 1ПМ на 100 седишта 

комплекси јавних зелених 

површина 

 посебна саобраћајна анализа кроз детаљну планску разраду 

инфраструктурни објекти и 

комплекси 

 у оквиру припадајуће парцеле у зависности од технолошког 
процеса 

јавне комуналне површине  1 ПМ на 6 тезги за пијаце 

 1 ПМ на 0,25 hа површине гробља 

верски објекти   2 ПМ по  објекту 
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Снабдевање погонским горивом 

У плану су задржане сва постојећа постројења за снабдевање погонским горивом без могућности проширења, 

осим у улици Петра Зеца и у улици Шуматовачкој. Овим планом се не планирају нова места за постројење за 

снабдевање погонским горивом. Нова места за снабдевање погонски горивом уколико се укаже потреба 

неопходно је урадити урбанистички пројекат, идејни пројекат са студијом оправданости и заштити околине уз 

остале неопходне документе. 

 

Пешачки и бициклистички саобраћај 

Пешачки саобраћај се одвија по тротоарима у оквиру регулација улица. Тротоари се изводе са стране 

коловоза, по правилу као обострани, издигнути у односу на коловозну површину постављањем високих 

ивичњака.  

Посебна пешачка зона, настаје затварањем улице Књаза Милоша за колски саобраћај и формирањем градске, 

централне зоне. 

Пешачко- бицилкистичке стазе формиране су око Моравице, код спортско-рекреативне зоне – Јаз и уз радну 

зону, паралелно државном путу другог реда . 

 

Јавни превоз 

Јавни путнички превоз се обавља као аутобуски преко аутобуске станице Алексинац (у месном и међумесном 

саобраћају). Градски саобраћај се одвија преко аутобуских стајалишта. Заустављање аутобуса на 

стајалиштима је на коловозу, углавном. Локална управа и превозници морају наћи начин да се заустављање 

аутобуса обавља ван коловоза, на посебним површинама, нишама, које ће бити опремљене и одговарајућим 

мобилијаром за заштиту путника од кише и ветра и за седење. 

С обзиром да постојећа аутобуска станица Алексинац задовољава потребне капацитете за одвијање месног и 

међумесног саобраћаја, на површини од 50% парцеле постојеће станице се планира изградња јавне гараже. 

 

Генерално  нивелационо и регулационо решење  

Генерално  нивелационо решење уличне мреже заснива се на следећим предпоставкама: 

- обезбедити одвођење кишних вода према саобраћајницама, са којих ће их прихватити кишна 
канализација и одвести у реципијент; 

- нивелете нових саобраћајница, у што већој мери треба да прате терен, нове саобраћајнице које се 
надовезују на постојаће морају међусобно да буду усаглашене; 

- максимални нагиби за државне путеве су  до 6, за сабирне до 7 и за секундарне улице до 12. 
 

Потребни профили саобраћајница су: 

 

Градске саобраћајнице I и  II реда: 

– коловоз 2х2,75 до 2х3,0 
– тротоар 2х1,5m до 2х2,5 
 

 Сабирне саобраћајнице: 

– коловоз 2х2.75,0m до 2х3,0 
– тротоар 2х1,5m 

 

Остале  саобраћајнице: 

– коловоз 1х3.5m до 2х2,75 
– тротоар 2х1,5m 
 

2.1.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
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ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

Водоснабдевање Алексинца и околних насеља одвија се са водног система „Бован“ и постројења за 

прераду воде „Бресје“ у селу Суботинцу.  

Сирова вода се са водозахватне куле на брани „Бован“ гравитационо допрема путем магистралног цевовода 

израђеног од армирано-бетонских цеви, пречника ДН800mm а дужине око 8.000m. 

Максимални капацитет овог цевовода сирове воде је око 600 литара у секунди. 

Процес прераде воде се одвија на ППВ“Бресје“ капацитета око 330 литара у секунди.  

Технолошке фазе прераде воде на постројењу су: прехлорисање (дезинфекција), корекција ПХ 

вредности  угљен-диоксиодом, бистрење са додавањем алуминијум-сулфата и полиелектролита (коагуланта 

и флокуланта) са таложењем на цевастим таложницама, завршна озонизација, филтрација на двослојним 

филтрима (песак+антрацит), завршна дезинфекција хлором. 

Резервоари чисте воде на ППВ“Бресје“ запремине су 1.000 m³ (2x500 m³) са котом дна резервоара КДР 

на 227,75 мнм. 

Отпадна технолошка вода се прерађује на таложницама.  

Реконструкција ППВ“Бресје“ завршена је 2019.године. 

            Прерађена вода се са ППВ“Бресје“ гравитационо се допреме преко челичног цевовода ДН800mm, 

дужине око 5.000m, до централног резервоара „5.окно“ у Алексинцу. Запремина централног резервоара је око 

3.250m³ са котом КДР 220,25 мнм. 

Из централног резервоара „5.окно“ вода се дистрибуира магистралним и примарним цевоводима  до 

потрошача или до пумпних станица и других висинских резервоара. 

            Магистрални цевовод из централног резервоара ЧЦ ДН800mm, са редукцијом код реке Моравице и кеја 

у Алексинцу на ДН500mm и ЧЦ ДН400mm код аутопута Е75, прелази преко моста на Јужној Морави и грана се 

код Житовачке баре  на два ДН400mm крака.  

Леви крак овог цевовода долази до Моравца и ту се наставља са ПЕ315mm цевоводом до Тешице и 

ПЕ225 до новоизграђеног резеровара „Грејач 1“ (запремина 500m³) и пумпне станице за резервоаре насеља 

Грејач (запремина 160m³) и Велики Дреновац (запремина 150m³). Од Тешице до Дражевца је изграђен 

примарни цевовод ПЕ200mm на који је планирано да се повеже секундарна водоводна мрежа када се буде 

изградила. 

Десни крак цевовода ЧЦ ДН400mm од Житковачке баре долази до Доњег Адровца, где се редукује на  

ПЕ400mm и води до Трњана.  У Трњану постоји пумпна станица где се вода препумпава до висинског 

резервоара запремине око 120m³ за потрошаче са леве стране пруге ка сеоској цркви. 

У Трњану је примарни цевовод ПЕ400mm продужен ка Витковцу где је дошао са пречником ПЕ225mm 

до новоизграђеног резервоара у Доњем Љубешу (запремине 500m³).  

Изграђен је и примарни цевовод ПЕ225mm од Трњана до Доње Пешчанице на кога се треба прикључити 

и секундарна водоводна мрежа када се буде изградила. 

 

Са ППВ“Бресје“ вода се препумпава до резервоара у насељу Суботинац (запремине 120m³) као и до 

резервоара „Куриловица“ (запремине 500m³). 

Из резервоара „Куриловица“ вода се гравитационо допрема преко ПЕ225mm и ПЕ160mm за део општине 

према Ражњу и на овај систем су повезана насеља Бобовиште, Ћићина и Рутевац. Примарни вод ПЕ160mm 

изграђен је од Рутевца до Делиграда и на њега се требају повезати секундарне водоводне мреже када се буду 

изградиле у насељима Вукашиновац и Делиград. 

Вода се у резервоару „Куриловица“ препумпава преко примарног вода ПЕ225mm и ПЕ160mm до пумпне 

станице у Мозгову, одакле се вода препумпава у висински резервоар запремине око 200m³.  

Водоснабдевање града Алексинца и насеља Алексиначки Рудник обавља се гравитационо из резервоара 

„Пето окно“ и из висинских резеровара „Логориште“ и „Рујевица“. 

Вода се из централног резервоара „Пето окно“ препумпава до резервоара „Логориште“ (запремине око 

500m³, КДР 235,90 мнм) одакле се водом снабдевају потрошачи 2.висинске зоне у Алексинцу (део улице 
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Тихомира Ђорђевића од Хале спортова до Алексиначког Рудника са припадајућим бочним улицама, део 

Падалишта). 

Са магистралног цевовода код моста на Моравици, на углу улице Петра Зеца у Алексинцу, узета је веза за 

примарни цевовод ДН300mm, за пумпну станицу „Вашариште“. Ова пумпна станица препумпава воду до 

висинског резервоара „Рујевица“ (запремине око 1.000m³, КДР 269,50 мнм). 

Водом из овог резервоара се снабдевају потрошачи са леве стране реке Моравице, део града 

Палилула, али и потрошачи у насељима Глоговица и А.Бујмир. 

Из резервоара „Рујевица“ излази примарни цевовод ДН150 до Глоговице, где је повезана секундарна 

водоводна мрежа али и пумпна станица у Алексиначком Бујмиру за препумпавање воде до висинског 

резервоара запремине око 60m³. Ова пумпна станица има двострано напајање из прве и друге висинске зоне 

Алексинца. Примарни вод ка пумпној станици у А.Бујмиру повезан је на крају Микро насеља (Нишка улица у 

Алексинцу), и то је напајање из прве висинске зоне. 

У систему јавног водовода постоји велики број хлорних станица, како појединачних, тако и у склопу 

пумпних станица, које дохлоришу воду за пиће и одржавају бактериолошку исправност. 

 

Генерално до 2019. године систем јавног водовода општине Алексинац покрио је следећа насеља: 

Алексинац, Суботинац, Краљево, Мозгово, Бобовиште, Ћићина, Рутевац, Вакуп, Алексиначки Рудник, 

Глоговица, Алексиначки Бујмир, Житковац, Моравац, Нозрина, Лужане, Моравски Бујмир, Тешица, Банковац, 

Грејач, Велики Дреновац, Прћиловица, Доњи Адровац, Трњане, Витковац, односно покрива око 80 % укупног 

становништва општине. 

 

За потребе сагледавања водоснабдевања потрошача који живе у зони Падалишта, поред или изнад 

резервоара „Логориште“, као и потрошача који живе у зони резервоара „Рујевица“ или изнад истог, потребно 

је доградити додатни резервоарни простор. 

 

Будући резервоар „Логориште 2“, у делу Падалишта, треба бити запремине око 500m³ на некој оквирној 

коти 255,00-270,00 мнм како би обезбедио довољан притисак за угрожене потрошаче на Алексиначком Руднику 

и поред самог резервоара „Логориште“.  Вода би се у овај резервоар препумпавала из централног резервоара 

„Пето окно“ и исти би био у систему друге висинске зоне водоснабдевања. 

Овим резервоаром би се повећао резервоарни простор и за постојеће потрошаче у поменутој зони 

водоснабдевања Падалиште, а такође је значајан јер би се из њега директно снабдевао већи број 

индустријских објеката у овој зони. 

 

За потребе водоснабдевања потрошача око и изнад резервоара „Рујевица“, потребно је доградити 

трећу висинску зону са новим резервоаром запремине око 150m³. Пумпна станица за овај резервоар лоцирала 

би се у кругу резервоара „Рујевица“. 

 

Као најзахтевнија инвестиција у будућем периоду биће проширење капацитета централног резервоара 

„Пето окно“ са додатним резервоарним простором од 3.000m³, који треба да обезбеди резерву воде у случају 

прекида производње воде на ППВ“Бресје“ због неке интервенције или одржавања (до 24 часова максимално). 

 

Локације за изградњу резервоара условљене су техничим и имовинско-правним могућностима. 

 

Према демографској анализи, сачињеној на бази података из пописа становништва, на територији Алексинца 

у 2010. години живи укупно 17 676 становника, а до краја планског периода, до 2025., процењено је да ће 

живети 19203 становника. Специфична потрошња воде у Алексинцу за 2021. годину процењена је на 600 

l/ст.дан. Потребе за водом се рачунају на максималан број становника који је достигнут, или ће бити достигнут 

у планском периоду, тако да ће се потребе за водом рачунати по податку о броју становништва процењеном 
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за 2025. годину. Потребне количине воде зависе и од коефицијената неравномерности потрошње воде у току 

године, односно у току дана, који износе: 

Kmax
dn=1,50   Кmax

čas=1,60 

 

На основу претходно изнетог, за Алексинац ће бити потребно да се обезбеде следеће количине пијаће воде: 

Средњи годишњи протицај:    Qsr = 20362 x 600 / 86400 = 141,4 l/s 

Протицај у дану максималне потрошње:  Qmax
dn =141,4 x 1,50 = 212,1 l/s 

Максимални часовни протицај:   Qmax
čas = 212,1 x 1,60 = 339,6 l/s 

 

Регулациона запремина резервоара  

У оквиру система за водоснабдевање Алексинца, као што је већ напоменуто, постоје  следећи резервоари: 

„Логориште“ (500 m3), „Пето окно“ (3250 m3), „Рујевица“ (1000 m3) као и будући резервоар за трећу висинску 

зону „Палилула“ (120 m3) и „Логориште 2“ (500 m3). Дакле, укупна запремина резервоарског простора је 5370 

m3. 
 

Препорука је да специфична запремина  резервоара износи 300 L/кор, према томе потребна запремина 

резервоарског простора за планирани период износи: 

 

Vrez=20362 x 300 / 1000 =  6108,6 m3 ~ 6110 m3 

 

Закључак је да је до краја планског периода резервоарски простор потребно проширити за око 1240 m3. 

 

Обзиром на конфигурацију терена и просторни распоред потрошача воде у Алексинцу, планирана 

дистрибутивна мрежа објеката дели се на три висинске зоне: 

I висинскска зона,  до коте 200 mnm 

II висинска зона, изнад коте 200 mnm 

III висинска зона (још  је у изради). 

 

Разводна мрежа водовода 

Примарни водови и разводна мрежа треба се радити од квалитетних савремених материјала 

полиетилена високе густине ХДПЕ, полиетилена РЦ, дуктила, са применом савремених материјала попуте 

еллектрофузије и затварача са гумираним клином и слично. Ова мрежа је у Алексинцу и већим насељима 

прстенастог типа, а где није могуће гранатог типа, са пречницима ДН300-100mm.  

На овај начин се обезбеђује равномерни распоред притиска у мрежи, поузданије водоснабдевање 

потрошача, као и противпожарно обезбеђење. 

Од 2010. до 2019. године замењено је око 20-так km старе водоводне мреже у систему, од тога највише у 

Алексинцу, где је мрежа најстарија и где су биле уграђене цеви од азбест-цемента. 

У  наредном периоду је потребно заменити још око 20km цеви од азбест-цемента и реконструисати 

поједине старије водоводне мреже које су у лошем стању и често долази до хаварија (Алексиначки Рудник, 

део Житковца, Глоговица и сл.). 

Мрежа је опремљена ливено гвозденим противпожарним хидрантима 80mm на међусобном размаку 50-60m. 
 
 
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

У граду Алексинцу канализациона инфраструктура је предвиђена по сепарационом типу, што значи да 

се посебним каналима одводе употребљене, односно атмосферске отпадне воде. Тренутно, у Алексинцу 

постоји мешовити тип канализације. Централни део града је покривен канализацијом општег типа 

(употребљене и атмосферске воде се одводе у исту мрежу цеви), а шири периферни део је покривен 

сепарационим типом, с тим што је од сепарационог типа, изграђена само канализација за употребљене воде. 

Према горе наведеним подацима, систем за одвођење атмосферских вода практично и не постоји. Главни 
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колектор за одвођење употребљених вода изграђен је на десној обали дуж речног корита реке Моравице почев 

од моста Љупчета Николића па до аутопута. Као грађевински материјал коришћене су бетонске цеви округлог 

попречног пресека, димензија 800 mm и 1000 mm. Целокупни садржај главног колектора се испушта директно 

у реку Моравицу. На левој обали Моравице, отпадне воде се посебним подсистемом усмеравају ка сифонском 

прелазу и главном колектору. Сифонски прелаз изграђен је низводно од моста у улици Љупчета Николића, 

димензија 300 mm. Преостали подсистеми испуштају отпадне воде директно у Моравицу. 

 

 

Систем за одвођење употребљених вода 

Као што је већ напоменуто, у Алексинцу ће се применити сепарациони тип одвођења отпадних вода, 

што значи да ће се употребљене воде одвојеном мрежом прикупљати и одводити до локације будућег 

постројења за пречишћавање отпадних вода, пре упуштања у реципијент – реку Јужну Мораву. Целокупни 

каналски садржај из система на десној и левој обали Моравице одводиће се гравитацијом, уз помоћ два главна 

колектора планираним на једној и другој обали Моравице, као и још једним планираним колектором који ће 

такође употребљене воде из периферног дела града на десној обали Моравице одводити директно у 

постројење за пречишћавање отпадних вода. Отпадне воде из индустрије и привредних организација чији 

састав може да угрози квалитет воде у водотоку, пре упуштања у канализацију за употребљене воде насеља, 

треба подвргнути предтретману и ослободити их од штетних и опасних материја. Канализациони систем за 

прикупљање и одвођење отпадних вода се димензионише на бази количина отпадних вода при чему се рачуна 

да у канализацију доспева око 80-90 % од укупно утрошене воде, с тим што се рачуна на варијације протицаја 

отпадних вода са одговарајућим коефицијентима неравномерности.  

 

Конфигурација терена је условила развој три подсистема градске канализације: 

1) Лева обала реке Моравице 
2) Десна обала реке Моравице 
3) Периферни део града на десној обали реке Моравице. 

 

Ова три подсистема су делимично развијена и планирано је њихово даље развијање. Канализациона 

мрежа је пречника 200mm до 1000mm. Минимални дозвољени пречник колектора за одвођење отпадних 

вода је 200mm. 

 

Локација постројења за пречишћавање отпадних вода, усвојена је на десној обали реке Јужне Мораве 

поред постојећег насипа за одбрану од великих вода, на минималном растојању 50 метара од ножице насипа. 

Због такве локације постројења је нужно да се из подсистема 1) секундарни колектор преведе сифонски испод 

корита реке Моравице и уведе у главни канализациони колектор подсистема 2) и заједно одведу на постројење 

за пречишћавање отпадних вода. 

 

Постројење за пречишћавање отпадних вода 

Локација постројења је изабрана као најповољнија узевши у обзир морфолошке, хидролошке, 

нивелационе и климатске чиниоце и положај реке Јужне Мораве у односу на насеља у коју ће се воде после 

третмана испуштати: 

– Локација је ван грађевинског подручја,  
– Налази се у брањеном подручју заштићеном од утицаја великих вода реке 
           Јужне Мораве, 

– Могућност довода отпадних вода до улаза у постројење гравитацијом, 
– Повољан положај локације у односу на Алексинац са аспекта руже ветрова са   
           доминантним правцем утицаја север-југ. 
 

Реципијент за пријем пречишћених отпадних вода Алексинца је река Јужна Морава, која је разврстана 

у II класу водотокова. Постројење за пречишћавање отпадних вода мора да обезбеди такав степен 
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пречишћавања отпадних вода Алексинца да обезбеди прописане категорије водотока Јужне Мораве. Третман 

отпадних вода мора укључивати примарни (механично третирање), секундарни (биолошко третирање) ниво 

пречишћавања. Уколико је неопходно, а у циљу заштите квалитета воде низводно од излива постројења за 

пречишћавање отпадних вода, предвидети и терцијарни ниво пречишћавања отпадних вода (филтрирање на 

накнадном медијуму, микрофилтрација, нанофилтрација, денитрификација итд.). Технологију пречишћавања 

и димензионисање постројења извршити у свему према важећим законима, прописима, правилницима и 

препорукама из ове области. 

 

Систем за одвођење атмосферских вода 

Конфигурација терена са падовима ка два водотока Моравици и Јужној Морави, омогућава рационална 

решења за пречишћавање и одвођење атмосферских вода најкраћим путем до најближег водотокова. Овакво 

опредељење омогућава етапну реализацију канализационих подсистема за прикупљање и третман 

атмосферских вода. Планиран је систем за прикупљање атмосферских вода дуж саобрађајница у централном 

делу насеља, као у урбанизованијим деловима насеља. Пре испуштања сакупљене кишнице у водоток се мора 

поставити одговарајући уређај за третман отпадних атмосферских вода (сепаратори уља и масти) чиме би се 

одстраниле нечистоће доспеле спирањем са коловоза. За одређивање количине атмосферских вода користити 

меродавне кише (повратног период 2 или 5 година), са одговрајућим коефицијентима отицаја.  

Предвиђа се да се атмосферске воде одводе директно у реке Јужну Мораву и Моравицу. Атмосферске 

воде из индустријске зоне, прикупљаће се отвореним и затвореним каналима и испуштати у Јужну Мораву.  

 

У ужем центру града канализација је изграђена по општем систему. Према Генералном плану, у том 

делу града ће се спровести сепарациони систем када се за то стекну економски и материјални услови. Међутим 

у улици Ратних војних инвалида, често је долазило до изливања канализације, што никако није дозвољено. То 

се може решити увођењем сепарационог система, који ће одвојити канал за отпадне од канала за атмосферске 

воде, па неће долазити до изливања канализације, које се најчешће дешавају због киша јаког интензитета. 

Уколико није могућа увођење сепарационог типа мреже у тој улици, изливање се може спречити или 

повећавањем пречника цеви или конструкцијом бочног прелива за кишницу. 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ РЕГУЛАЦИЈЕ ВОДОТОКОВА 

Изградњом бране и акумулације  "Бован" која контролише 547 km2 или 90% укупне сливне површине 

Моравице, створена је могућност за прихватање дела поплавног таласа, његове трансформације у 

акумулацији и редукције дуж низводног тока Моравице уз јављање знатно блажег поплавног таласа од оног у 

природном режиму. 

Са регулацијом и уређењем речног корита Моравице треба наставити узводно од моста у улици 

Љубчета Николић дуж реке кроз плански део Алексинца и на делу проласка Моравице кроз планско подручје. 

На поменутим деоницама треба применити сложени симетрични профил трапезног типа.   

Пасивне мере заштите од поплава примењене су на Јужној Морави, изградњом левообалног 

одбрамбеног насипа ради заштите пољопривредног земљишта. Са њиховом применом треба наставити и на 

заштитити индустријске зоне лоциране на левој и десној обали Јужне Мораве. 

 

2.1.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

Постојеће стање 

 

Планско подручје Измена и допуна ПГР-е Алексинца је скоро потпуно изграђено. Циљ израде Измена и допуна 

ПГР-е је доношење рационалнијег и економичнијег коришћења земљишта и улагања у изградњу инфраструктуре. 

Измене и допуне ПГР-е Алексинца, односе се на постојеће и планирано грађевинско подручје плана, на 

саобраћајно решење и регулацију јавних површина саобраћајница и услове изградње пратеће инфраструктуре. 
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Траса далековода 400kV бр. 423/2 ТС Јагодина 4 – ТС Ниш 2, који је у власништву “Електромрежа Србије” А.Д, 

се једним својим делом укршта са обухватом предметне измене и допуне плана. 

У непосредној близини обухвата предметне Измене и допуне плана налазе се трасе далековода: 

- ДВ 110kV бр. 114/2 ЕВП Ђунис – ТС Алексинац  
- ДВ 110kV бр. 114/3 ТС Алексинац – ТС Ниш 1 
- ДВ 110(35)kV бр. 1201 ТС Алексинац – ТС Сокобања 

који су у власништву “Електромрежа Србије” А.Д. 

 

Подручје Алексинца се електричном енергијом снабдева из ТС 110/35kV „Алексинац 1“ инсталисане снаге 

2х31,5MVA. Трафостаница је на шири електроенергетски систем прикључена 110kV далеководима из правца 

Ниша и Крушевца. Напајање ТС 110/35kV „Алексинац 1“ из два правца обезбеђује потребну сигурност напајања 

подручја електричном енергијом. Пуштањем у рад далековода 110kV Алексинац – Соко Бања који сада ради под 

напоном 35kV обезбедиће се и трећи правац напајања, што ће додатно побољшати сигурност у снабдевању 

електричном енергијом. 

Пројектована снага ТС 110/35kV од 2х31,5MVA задовољава потребе потрошача до краја планског периода. 

Инсталисана снага свих ТС 35/10kV на конзумном подручју Алексинца износи 51MVA што се обезбеђује из 

постојеће ТС 110/35kV „Алексинац 1“. 

 

Из ТС 110/35kV Алексинац 1 полазе 4 далековода 35kV од којих 2 праве прстен око Алексинца, повезујући ТС 

35/10kV „Хладњача – Железара - Рупе – Конфекција”. Трећи 35kV далековод напаја ТС 35/10 kV „Катун“, а четврти 

повезује ТС 35/10 kV „Сепарација – РТВ – Морава – Рупе“. 

 

Преко планског подручја прелазе трасе надземних водова 35 kV, који припадају трафо реону ТС 110/35 kV 

Алексинац 1: 

- ДВ 35 kV “Алексинац 1 – Катун” 
- ДВ 35 kV “Алексинац 1 – Конфекција” 
- ДВ 35 kV “Рупе – Конфекција” 
- ДВ 35 kV “Алексинац 1 – Хладњача” 
- ДВ 35 kV “Железара – Хладњача” 
- ДВ 35 kV “Алексинац 1 – Сепарација” 
- ДВ 35 kV “Алексинац 1 – Јама Морава” 

 

На планском подручју постоје изграђене трафостанице 35/10 kV: 

- ТС Хладњача, инст. снаге 2х8MVA са уграђеним трансформаторима 2х4MVA 
- ТС Конфекција, инст. снаге 2х8 MVA са уграђеним трансформаторима 2х4MVA 

Проблем представља централни део града који ће до краја планског периода захтевати повећање снаге 

расположивих ТС 35/10 kV или изградњу нове ТС 35/10kV. 

Мрежа 35kV је изграђена као затворена са радом у отвореном прстену, што обезбеђује потребну сигурност у 

снабдевању електричном енергијом постојећих ТС 35/10kV. 

 

Мрежа 10kV (са припадајућим ТС 10/0,4kV) је надземно / подземна и припада трафо-реонима трафостаница: 

- 35/10 kV “Хладњача”, изводи: Микро насеље, Башта, Емпа-млин, Бетоњерка, Хладњача 
- 35/10 kV “Конфекција”, изводи: Ново насеље, Војнички пут, Конфекција-Житковац, Моравац, Епс-плац 
- 35/10 kV “Сепарација”, извод: Комасација 
- 35/10 kV “Железара”, изводи: Колонија, Еи-пак, Бобовиште 
- 35/10 kV “Рупе”, изводи: Алексинац 1, Алексинац 2 

 

Мрежа 10kV је добрим делом изграђена као мешовита и недовољно разграната, а на рубним подручјима плана 

не обезбеђује потребну сигурност напајања. 
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Број ТС 10/0,4 kV које су на планском подручју различитих типова и снага не задовољава будуће потребе. Из тог 

разлога расположиве ТС се могу реконструисати у циљу повећања снаге и изградити нове ТС за задовољење 

будућих потреба. 

 

Мрежа 0,4kV на планском подручју је изведена као кабловска и надземна на бетонским стубовима 

задовољавајућег пресека. Дотрајала нисконапонска мрежа са недовољним пресеком проводника се мора 

реконструисати. Слабости нисконапонске мреже се огледају и у превеликој дужини поједних извода из ТС 

10/0,4kV што повећава губитке у Електродистрибутивном систему и не обезбеђује потребни квалитет напајања 

потрошача електричном енергијом. 

Јавна расвета постоји у свим саобраћајницама. По потреби се може реконструисати уградњом савремених 

светлосних извора које уз мању потрошњу електричне енергије обезбеђују бољи осветљај. 

 

Распоред и напајање објеката је приказан на ситуационом плану - графички део, у оној мери у којој се предметна 

мрежа налази уцртана на катастарској подлози надлежне Службе за катастар и непокретности и у складу са 

добијеним условима надлежне Електродистрибуције. 

  

У тренутку израде Измена и допуна Плана генералне регулације Алексинца издати су услови за планско подручје 

од стране ОДС "ЕПС Дистрибуције" д.о.о. Београд, огранак Ниш, бр. 8П.0.0.0-Д.10.01-189923/1-2019 од 

09.09.2019.год., као и услови ЈП Електромрежа Србије бр. 130-00-УТД-003-757/2019-002. 

 

 

 

Правила уређења 

На планском подручју и у наредном планском периоду задржавају се постојећи напонски нивои и то: 400kV, 110kV, 

35kV, 10kV и 0,4kV. 

 

Према плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2019.године до 2028.године планиране 

су следеће активности: 

1. Реконструкција далековода 110kV бр. 114/3 ТС Алексинац – ТС Ниш 1 

2. Реконструкција далековода 110kV бр. 113/1 ТС Ниш 2 – ТС Ниш 1 у двосистемски далековод. Овај 

двоструки далековод ће бити изграђен на траси постојећег ДВ 110kV бр. 113/1. Планирано је да оба 

далековода буду уведена у ТС Ниш 1 у првој фази, док би се у другој фази један од водова извео из ТС 

Ниш 1 и повезао на далековод према ТС Алексинац. Тиме би се добио правац ТС Ниш 2 – ТС Алексинац. 

 

Трафостаница 110/35kV Алексинац 1, инсталисане снаге 2х31,5MVA са напојним далеководима из правца Ниша 

и Крушевца задовољава потребе потрошача до краја планског периода. 

С обзиром да ТС 110/35kV „Алексинац 1“ напаја електричном енергијом целу територију општине Алексинац, до 

краја планског периода према подацима из просторног плана Општине Алексинац оптерећење ТС ће достићи 

вредност од око 55MW, што се приближава расположивој снази ТС (63MVA). 

 

Из наведених разлога до краја планског периода је потребно: 

 

      1. Обезбедити и трећи правац напајања ТС 110/35kV „Алексинац 1“ активирањем постојећег далековода 

110kV Алексинац – Соко Бања – Бољевац – Зајечар који сада ради под напоном 35kV. 

2. Извршити пројектовање и припремити терен за изградњу нове ТС 110/35kV „Алексинац 2“ снаге 2х31,5 MVA. 

Нова ТС „Алексинац 2“ ће се градити ван планског подручја уз ТС 35/10kV „Морава“ са повезивањем на далековод 

Алексинац – Соко Бања по принципу „улаз-излаз“. 
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3. По могућству изградњу нове ТС 110/35kV започети крајем планског периода. Постојеће ТС 35/10kV у зони 

Плана генералне регулације остају у функцији уз реконструкцију у циљу повећања снаге на 2х8MVA. 

 

За задовољење будућих потреба на планском подручју треба изградити нову ТС 35/10kV „Центар“ снаге 

2х4(8)MVA, а прикључак исте на шири електроенергетски систем извршити кабловима 35kV из правца ТС 

110/35kV „Алексинац 1“ и из правца ТС 35/10kV „Конфекција“. 

 

Генералним планом Алексинца предвиђена је изградња још 2 нове ТС 35/10kV снаге 2х4(8) MVA – „Падалиште“ 

и „Глоговица“. На основу анализе кретања потрошње и снаге електричне енергије у претходном периоду, као и 

прогнозе за наредни период може се закључити да изградња ових ТС 35/10kV није неопходна, али је потребно за 

исте извршити резервисање локације за изградњу у неком будућем периоду када се очекују оживљавање 

привреде, пораст стандарда грађана и повећане потребе за електричном енергијом. За поменуте ТС потребно је 

израдити Планове детаљне регулације. 

 

Постојећи далеководи у обухвату Измена и допуна ПГР-е Алексинца су надземни изграђени на челично – 

решеткастим и армирано – бетонским стубовима и са Ал-ч водовима одговарајућег пресека. Све ваздушне 

прелазе постојећих ДВ 35кV и 10кV преко планиране трасе саобраћајница прилагодити будућој намени на начин 

да се испоштују сигурносне висине и растојања дата важећим техничким прописима, препорукама, нормативима 

и правилима струке. По потреби предвидети замену постојећих далеководних стубова са вишљим челично 

решеткастим стубовима, на местима укрштања са планираним саобраћајницама. 

 

У границама обухвата Измене и допуне ПГР-е Алексинца планирана је изградња или реконструкција 

електроенергетских објеката напонског нивоа 10kV: 

 1. ТС 10/0,4 kV „Падалиште 2“ у ул. Орашачка 

 2. ТС 10/0,4 kV „Класа 1“ у ул. Душанова 

 3. ТС 10/0,4 kV „Класа 2“ у ул. Југ Богданова 

 4. Прикључних кабловских водова 10 kV 

 

Трафостанице 10/0,4kV типа „кула“ по истеку века трајања треба заменити савременијим типа МБТС, снаге 1х630 

kVА или СБТС 1х250 kVА. Исти закључак се односи и на лимене ТС снаге 250kVA које су конструктивно тако 

грађене да им се снага не може повећавати. 

Нове ТС 10/0,4kV у зони плана треба градити типа МБТС (монтажно бетонске), снаге 1х1000(630)kVА, а у 

периферним деловима као СБТС (стубне бетонске) снаге 1х250kVA. 

Изузетно за потребе великих потрошача, углавном у радним зонама, ове ТС се могу градити као зидане (ЗТС) 

веће снаге до 2х1000kVA. 

Локације нових ТС треба да су поред улице (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне 

енергије.  

На основу прогнозе за наредни период имајући у виду намену површина, за будуће потребе у зони плана треба 

изградити 7 нових ТС 10/0,4kV са карактеристикама датим у табели бр.1 и на графичком плану приказаним 

редним бројевима I do VII.  

 

Табела 1: Планиране ТС средњег напона у зони ПГР  

Планиране ТС средњег напона у зони ПГР  

 

Р.бр.  Назив ТС снага ТС Напонски ниво 

(кV) 

Тип ТС 

1 ТС „Центар“ 2х4000/8000kVА 35/10 kV MБТС или ЗТС 

2 ТС.бр.I 630MVA 10/0,4 kV МБТС 

3 ТС.бр.II 630MVA 10/0,4 kV МБТС 
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4 ТС.бр.III 630MVA 10/0,4 kV МБТС 

5 ТС.бр.IV 630MVA 10/0,4 kV МБТС 

6 ТС.бр.V 1000(630)MVA 10/0,4 kV MБТС или ЗТС 

7 ТС.бр.VI 1000(630)MVA 10/0,4 kV MБТС или ЗТС 

8 ТС.бр.VII 1000(630)MVA 10/0,4 kV MБТС или ЗТС 

 

 

Трафостанице ће се градити у подручјима намењеним за радне зоне и зоне становања мале и средње густине, 

тип МБТС, снаге 1х630кVА и 1х1000кVА, са прикључним напојним кабловским водовима 10кV. Напајање нових 

трафостаница планирати са најближих 10kV водова или из постојећих ТС 10/0,4kV новим кабловским водовима 

10kV у кабловској канализацији у оквиру регулације планираних и постојећих улица, на начин приказан графичким 

прилогом. Средњенапонску мрежу планирати као прстенасту, тако да је обезбеђена већа поузданост у напајању 

и омогућена фазна изградња зависно од степена приоритета. Кабловску мрежу 10kV градити кабловима типа 

XHE 49-A одговарајућег попречног пресека.   

 

Расплет водова 0,4kV из планираних ТС 10/0,4kV формирати према потребној снази, намени и локацији објеката 

које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних услова надлежне ОДС ЕПС Дистрибуције. 

 

Постојећа нисконапонска мрежа уколико испуњава потребне услове за квалитетно снабдевање потрошача 

електричном енергијом се задржава и по потреби реконструише. Нову / реконструисану нисконапонску мрежу у 

зонама индивидуланог подручја становања и приградским насељима градити као надземну на армирано 

бетонским стубовима типа 9/250-9/1600, и са самоносивим кабловским нисконапонским снопом типа Х00/0-А или 

Ал/ч проводницима одговарајућег попречног пресека. 

У зонама намењеним вишепородичном становању, радним зонама, зонама спорта и рекреације и за потребе 

друштвеног стандарда, као и у зони централних саобраћајница нисконапонску мрежу треба градити као кабловску 

са кабловима типа ХР00-ASJ или РР00-A одговарајућег попречног пресека. Прикључак већих потрошача је могуће 

извршити кабловским водом одговарајућег попречног пресека директно у ТС. Избор и полагање кабловских 

водова треба извршити сагласно одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3. 

Све саобраћајнице у обухвату Измене и допуне ПГР-е Алексинца морају имати јавну расвету. Тамо где постоји 

надземна нисконапонска мрежа, јавна расвета се реализује уградњом светиљки на стубове мреже, а напајање 

истих се врши преко додатних водова 2х16mm2 из исте ТС 10/0,4kV која напаја мрежу ниског напона. 

У новопланираним ТС треба уградити одговарајућу опрему за напајање и управљање јавном расветом као и за 

мерење потрошње за ове намене. 

 

У саобраћајницама са кабловском нисконапонском мрежом, јавна расвета се изводи као независна, на челичним 

стубовима – канделабрима одговарајуће висине, са уграђеним натријумовим светиљкама високог притиска, 

металхалогеним или ЛЕД светиљкама одговарајуће снаге, које ангажују мању потрошњу ел. енергије уз већу 

ефикасност осветљења. Напајање стубова се врши кабловским водовима типа РР00-А 4х25mm2 по принципу 

улаз – излаз. 

Типови стубова и светиљки на подручју конзума Алексинца су стандадизовани, па се код изградње морају 

поштовати услови надлежне електродистрибуције. 

 

На планском подручју у претходном периоду нису били заступљени обновљиви извори електричне енергије.  

Обновљиви извори енергије у зависности од врсте и начина коришћења објекти могу бити и на 

површинама јавне намене и на површинама осталих намена. 

На подручју Плана могуће је коришћење следећих обновљивих извора енергије: 

– Соларне енергије, применом разних врста пасивних соларних система за индивидуалне објекте, и 
активних соларних система за акумулацију енергије инсталисањем посебне опреме за веће потрошаче. 

– Биогаса; 
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– Геотермалне енергије коришћењем енергије из био масе и целулозних отпадака –коришћење дрвених 
отпадака у преради дрвета. 
 

Подстицајним мерама државе убрзаће се коришћење обновљивих извора енергије јер ће се створити 

услови за економску исплативост улагања у ову врсту објеката. Други видови ОИЕ, као што су коришћење 

малих хидроелектрана нису потенцијални на подручју ПГР-е и не дозвољава се њихова изградња на подручју 

Плана. 

Могуће локације за изградњу постројења за коришћење енергије из обновљивих извора, у оквиру намене 

производња и пословање и услуге, на пољопривредним површинама и на реци Моравици, уз прибављање 

потребних услова надлежних институција и уз услов да се не угрозе интереси других корисника простора и не 

наруши екологија простора. 

 

Соларна енергија. Mогућа je изградња малих соларних електрана код који се врши конверзија енергије 

сунца у електричну енергију путем соларних фотонапонских панела. Предвидети изградњу и прикључење 

малих соларних електрана које би биле смештене у градском и приградском подручју на површини земљишта 

или на крововима објекта у зависности од услова на терену. Обзиром да је соларна енергија еколошки 

најчистији облик енергије, евентуалним подстицајним мерама државе би се убрзало коришћење ових извора 

енергије јер би се створили услови за економску исплативост улагања у ову врсту објеката. Начин прикључења 

малих електрана дефинише се ТП бр.16 Електродистрибуције Србије. Препоручује се, конверзија соларне у 

топлотну енергију, пре свега врло економичним уређајима на крововима за загревање воде за санитарне 

потребе, па у неким околностима и за догревање индивидуалних стамбених јединица, има пуни приоритет. 

Економски и организационо треба подстицати тај вид конверзије, који спада у врло рационалне начине 

супституције потрошње електричне енергије. 

Већи соларни системи могу се постављати у складу са Законом на пољопривредном земљишту, у 

грађевинском подручју на кровове великих површина, као засен на великим паркинг површинама и сл. Код 

постављања већих соларних система, обавезна је сарадња са надлежним одељењем за заштиту животне 

средине ради давања мишљења у вези могућег утицаја на окружење. У зависности од инсталисане снаге 

постројења разрада се врши УП (до10 MW) или ПДР (преко 10 MW). 

Биогас: који се добија из природног течног стајњака се веома користи у развијеним земљама а код нас и 

поред погодних услова и великих фарми говеда и свиња не постоји ни један погон за производњу биогаса. 

Интересантно је да се приликом производње биогаса из стајњака добија веома квалитетно ђубриво без 

непријатних мириса. Биогас се најчешће употребљава за производњу електричне енергије и топлоте. Оба вида 

енергије се обично користе у непосредној близини фарми и погона за прозводњу биогаса чиме се драстично 

смањују трошкови за набавку енергената и повећава се енергетска безбедност и ефикасност. 

Огромне количине биомасе као остатака из пољопривредне производње се не користе или што је још 

горе спаљују се на пољима. У Европи постоји већи број произвођача котлова који као гориво користе сламу, 

кукурузовину, сојину сламу и стабљике сунцокрета. Чак се последњих година кренуло са узгајањем 

брзорастућих дрвенастих биљака које се сваке друге године секу и дају прираст биљне масе од 12т годишње 

по хектару неквалитетног земљишта. 

Локације за изградњу ових постројења треба реализовати у оквиру индустријских и радних зона, са 

одговарајућом детаљнијом урбанистичком разрадом у складу са условима надлежних институција. 

 

У оквиру ПГР-а није дозвољена изградња МХЕ. 

 

ГРАФИЧКИ ПЛАН 

Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко новоизграђених и постојећих 

електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр.8 План мреже и објеката комуналне 

инфраструктуре у Р=1:2500. 
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2.1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

На подручју општине Aлексинца обухваћеним изменом и допуном плана генералне регулације 

Алексинца налази се постојећа телекомуникациона инфраструктура. Постојећа телекомоникациона 

ифраструктура се састоји од кабловске мреже и радио базних станица. 

 Кабловска телекомуникациона мрежа састоји се од изграђене телекомуникационе канализације, 

бакарних и оптичких каблова. Кабловска инфраструктура се  састоји од подземне и ваздушне мреже. 

 На простору обухваћеним изменом и допуном плана у функцији су базне радиостанице три оператора 

мобилне телефоније "Телеком Србија", “Теленор” и “Vip”. 

 Стратегија развоја телекомуникација у својим приоритетима садржи дигитализацију мреже и увођење IP 

сервиса преко развоја ADSL прикључака и увођење комутације пакета. На тај начин ће бити омогућено не само 

пружаље говорне услуге већ и пружање напредних услуга: 

-     VOIP (Voice over Internet Protocol) или телефонија преко интернета 

 Сервиси за податке преко широкопојасног Интернет приступа са брзинама од 100Mb/s 

 IPTV (Internet Protocol Television) нове генерације 

 Сервиси на бази VDSL2 технологије која је пројектована да подржи Triple-Play сервисе који представљају 

интегрисан пренос говора, података и видео сигнала 

 Телекомуниациона мрежа се може реализовати: 

 полагањем оптичког кабла у ПЕ цев  Φ40 

 полагањем DSL бакарног кабла да претплатничка петља не буде већа од 0,5км 

у зависности од потребних сервиса које треба пружити тј. брзина протока података. 

Како се на подручју обухваћеним изменом и допуном плана генералне регулације Алексинца налази 

постојећа телекомуникациона инфраструктура потребно је приликом радова, уколико нема потребе за 

њиховим измештањем, обезбедити каблове како не би дошло до прекида телекомуникационог саобраћаја. На 

местима где се траса постојећих каблова поклапа са трасом улица или се налази у делу предвиђеном за 

изградњу објеката предвидети измештање постојеће инфраструктуре како би након њихове изградње био 

обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних 

интервенција. Из тог разлога планом су предвиђени коридори којима је планирана изградња ТК 

инфраструктуре полагањем две ПЕ цеви Φ40. Предвиђени коридори се настављају на већ постојеће трасе 

телекомуникационих каблова и тако чине јединствену телекомуникациону мрежу. 

Изменом и допуном плана генералне регулације Алексинца је предвиђено полагање новог оптичког кабла 

у ПЕ цев  Φ40 на новим кабловским коридорима док ће друга ПЕ цев бити резервна. Предвиђеном ТК 

инфраструктуром створени су услови за једноставну реализацију FTTH архитектуре у наредном периоду. У 

наредној фази пројектовања биће детаљно разрађена реализација телекомуникационе инфраструктуре, 

евентуална реконструкција постојеће мреже као и начини прикључивања објеката на телекомуникациону 

инфраструктуру. 

 

2.1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

Гасовод 

 Главна мерно-регулациона станица (GMRS) "Алексинац" је изграђена у траси магистралног гасовода, 

на стационажи km 35+232.08, поред пута Алексиначки Рудници-Бобовиште. Главна мерно-регулациона 

станица "Алексинац" је капацитета 10.000 m3/х и излазним притиском од 6 до 12 бара. 

Укупне потребе корисника у захвату Плана за природни гасом  износе око 12.800 m3/х, и то за потребе 

индустрије 5.400 m3/х и за потребе широке потрошње 7.400 m3/х. 

 
Гасоводни развод на подручју града Алексинца има два нивоа развода и то: 
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–        развод од челичних цеви за радни притисак од 6-12 бара за индустријску потрошњу 
–         развод од полиетиленских цеви радног притиска од 1-4 бара дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) 

са припадајућим кућним гасним прикључцима. 
Обе гасоводне мреже са делимично изграђене у ужем градском језгру града Алексинца и за даљу изградњу се 
разрађује инвестиционо техничка документација. 
 
Правила уређења 

Основна намена дистрибутивног радног притиска до 4 бара је да обезбеди ефикасно снабдевање 

природним гасом програмског подручја као најквалитетнијим енергентом. Основни циљ стратегије развоја 

енергетике на подручју општине да омогући њен одрживи развој усклађен енергетским економским, еколошким 

простором и другим локалним специфичностима реализација овог програма оствариће се кроз изградњу МРС 

излазног притиска до 4 бара и дистрибутивне гасоводне мреже. 

На МРС обавезно изградити уређај за одоризацију гаса. 

Дистрибутивни гасовод водити у Јавном земљишту, зеленим површинама или тротоарима водећи рачуна 

о положају других подземних инсталација при укопавању дистрибутивног гасовода. 

За дистрибутивне гасоводе радног притиска до 4 бара заштитни појас је 1m обострано мерено од осе 

гасовода. 

У појасу ширине од 5m мерено од осе гасовода обострано забрањени су засади чији корени досежу 

дубину већу од 1m. 

 

 

Продуктовод 

 

Према условима ЈП „ТРАНСНАФТА“, број 652711-2019 од дана 24.6.2019. године, добијених за израду 

Измене и допуне ПГР, у делу обухвата предметног плана нема изграђене инфраструктурне објекте, али у 

складу са делатношћу за коју је ово предузеће регистровано, ЈП „ТРАНСНАФТА“ планира изградњу СИСТЕМА 

ПРОДУКТОВОДА КРОЗ СРБИЈУ, којим би се транспортовала моторна горива.   

Приликом израде техничке документације и изградње објеката, потребно је испоштовати одредбе 

законских прописа и техничких норматива : 

 Закон о енергетици (Сл. гласник PC, бр. 145/2014), 

 Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник PC, бр. 24/11, 121/12, 132/14, 145/2014 и 83/2018, 31/19, 
37/19 и 9/2020),  

 Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника (Сл. лист PC бр. 104/2009),  

 Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима 
(Сл. гласник PC, бр 37/2013). 

 

1. Закон и прописи су дефинисали „радни појас нафтовода и продуктовода“ (прописани минимални 

простор дуж трасе нафтовода или продуктовода потребан за њихову несметану изградњу или одржавање) и 

„заштитни појас нафтовода и продуктовода" (јесте прописани простор ширине од по 200 m са сваке стране 

цевовода, рачунајући од осе цевовода у коме други објекти утичу на њихову сигурност). 

2. Забрањена је изградња објеката који нису у функцији обављања енергетских делатности, као и 

извођење других радова испод, изнад или поред енергетских објеката, супротно закону, као и техничким и 

другим прописима. Осим тога, морају се испоштовати одредбе законских прописа, стандарда и техничких 

норматива, који дефинишу облает транспорта нафте нафтоводима односно деривата нафте продуктоводима. 

3. У појасу ширине од 5 m на једну и 5 m на другу страну, рачунајући од осе продуктовода, забрањено 

је садити биљке чији корени достижу дубину већу од 1 т, односно за које је потребно да се земљиште обрађује 

дубље од 0,5 m. 

4. У појасу ширине од 30 метара лево и 30 метара десно од осе продуктовода, забрањено је градити 

објекте намењене за становање или боравак гъуди ради обављања одређене делатности. 

5. Укрштање будућих подземних инсталација са продуктоводом, дозвољено је извести само ако се цеви 
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полажу на минималном растојању од 0,5 m испод спољне ивице цеви продуктовода. стим да минимум 30cm 

изнад врха цеви продуктовода потребно je положити жуту упозорну траку. 

6. При укрштању продуктоводом, односно његовог пратећег оптичког кабла, са путним 

саобраћајницама, угао њиховог укрштања треба да буде што ближи 90°, а не може бити мањи од 60°. 

7. На местима укрштања продуктовода са новопројектованим путним саобраћајницама, обавезно се 

поставља заштитна цев око продуктовода и ньиговог пратећег телеметријског кабла. Пречник заштитне 

челичне цеви треба је најмање 100 мм већи од спољашњег пречника продуктовода, док je пречник заштитне 

ПЕ окитен цеви за телеметријски кабл Ø114 мм. Заштитне цеви морају се прорачунати на чврстоћу према мах 

оптерећењу које је могуће на том делу пута. Продуктовод у заштитној цеви мора бити позициониран на 

подједнакој удаљености уз помоћ дистантних прстенова, а прстенасти међупростор на крајевима мора бити 

херметички затворен. Крајеве заштитне челичне цеви опремити са одушним лула. Заштитну челичну цев 

повезати на систем катодне заштите. 

8. Минимална дубина укопавања цевовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим 

 објектима је: 

 

Појас цевовода Минимална дубина укопавања 

А Б* 

- до пројектованог дна одводних канала, путева и пруга 100 cm 60 cm 

- до пројектованог дна регулисаних корита водених 100 cm 50 cm 

-до горње коте коловозне конструкције 135 cm 135 cm 

-до горње ивице железничке пруге 150 cm 150 cm 

 Примењује се само за терене на којима је за 
израду рова потребан експлозив 

  

 

9. Минимална растојања спољне ивице подземних продуктовода од других објеката или објеката 

паралелних са продуктоводом су: 

ОБЈЕКАТ (м) 

Некатегорисани путеви (рачунајући од спогьне ивице 

земљишног појаса) 
5 

Општински путеви (рачунајући од спољне ивице 

земљишног појаса) 
5 

Државни путеви II реда (рачунајући од спољне ивице 
10 

земљишног појаса) 

Државни путеви I реда, осим аутопутева (рачунајући од 

спољне ивице земљишног појаса) 
15 

Државни путеви I реда - аутопутеви (рачунајући од спољне 

ивице земљишног појаса) 
20 

Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице 

пружног појаса) 
15 

Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од 

спољне ивице објекта) 
5 

Нерегулисан водоток (рачунајући од уреза Q100god воде 

мерено у хоризонталној пројекцији) 
15 
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Регулисан водоток или канал (рачунајући од брањене 

ножице насипа мерено у хоризонталној пројекцији) 
10 

Далеководи (рачунајући од спољне ивице стуба 

далековода) 
висина стуба + 3 m 

Ветрогенератори (рачунајући од осе стуба 

ветрогенератора) 

1,5 X висина 

ветрогенератора 

 

10. Земљани радови у радном појасу 5 m лево и 5 m десно од осе продуктовода, морају се изводити 

ручним алатом уз обавезно присуство надзорног органа и надзорника трасе ради избегавања оштећења 

цевовода, односно оптичког кабла. При томе у појасу 0,2 м испод и изнад цеви извршити затрпаваьье 

песковитим материалом. На удаљености 0,3 м од горње ивице продуктовода поставити жуту упозорну траку. 

11. У зони продуктовода, искључити вибрације грађевинских машина 20 м лево и десно од осе 

продуктовода. 

12. Обезбедити прилаз за рад грађевинске механизације које ће радити на извођењу радова и на 

интервенцијама у току експлоатације продуктоводом. Забрањен је прелаз тешких машина преко трасе 

продуктовода, ако за то не постоји писмена сагласност ЈП Транснафта Панчево. 

13. Инвеститор је дужан да пре извођења радова, достави ЈП Транснафта Панчево на коначну сагласност 

извод из техничке документације који се односи на предметни продуктовод. 

14. Извод из техничке документације треба да садржи пројектне услове издате од стране ЈП Транснафта 

Панчево као и : 

  технички опис објекта која се гради, са свим релевантним подацима, као и опис технологије извођења 
радова; 

  прорачуни оптерећења на цевовод; 

  ситуациони план (геодетска подлога са видљивим катастарским подацима) на којој су: 
o  уцртани сви објекти у зони продуктовода и објекта који се граде, са легендом;  
o  уцртана траса продуктовода са подацима о цевоводима (назив, пречник, ...); 
o  уписано растојање продуктовода од објеката који се граде и наведеним карактеристичним 

стационажама (попречни и удужни профили); 
15. Након добијања коначне сагласности, а минимум 7 дана пре почетка извођења радова у заштитном 

појасу продуктовода, Инвеститор је дужан да писмено обавести ЈП Транснафта Панчево које ће одредити 

одговорна лица за вршење стручног надзора са аспекта безбедности и заштите цевних инсталација у току 

извођења радова. Обавеза Инвеститора је да исходује грађевинску дозволу и изврши пријаву радова и након 

добијања исте достави уз писмено обавештење о почетку радова. 

16. Све штете које евентуално могу настати у току извођења радова и као последица лоше изведених 

радова, непридржавања пројекта или услова, Инвеститор је дужан да надокнади овом предузећу. 

17. Све трошкове стручног надзора именованих од стране ЈП Транснафта Панчево, Инвеститор је дужан 

да надокнади овом предузећу. 

18. Свим променама које могу настати на овом делу продуктовода за потребе ЈП Транснафта, 

Инвеститор је дужан да се прилагоди са својим објектом у одређеном року и о свом трошку. 

19. Не смеју се изводити радови као и друге активности у заштитном појасу продуктовода, пре него што 

се о томе добију услови и писмено одобрење ЈП Транснафта Панчево. Предузеће које је добило одобрење 

мора приликом извођења радова, односно других активности у заштитном појасу продуктовода, спроводити 

мере техничке заштите према упутству и условима које је добило. 

20. Инвеститор је обавезан да изради цртеж изведеног објекта са свим подацима неопходним за унос у 

катастар непокретности а један примерак да достави ЈП ТРАНСНАФТА Панчево. 

 

 

2.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ 
НАМЕНА 
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2.2.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕСИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 
 

Уређење и изградња ових простора, глобално ће се догађати као: 
 

"Тиха реконструкција", која обухвата (претежно просторна целина I - центар):  

– заштићене просторне културно-историјске целине, где ће се вршити ревитализација објеката; 
– амбијенталне целине, где ће вршити унапређивање постојећих амбијената, а нарочито јавних простора 

и  
– целине за обнову, где ће се вршити побољшање и доградња постојећих објеката, а у мањој мери и замена 

постојећих и изградња нових објеката; 
 

"Унутрашње ширење града", које обухвата (претежно подцелине зоне II):  

– целине за замену, са стабилизованом регулацијом и парцелацијом, где ће се  вршити обимнија доградња 
и замена постојећих објеката; 

– целине за урбану трансформацију, које имају рурална обележја;  
– целине које мењају намену, као што су погони индустрије, напуштени поседи задруга, где ће се утврдити 

нова намена, регулација и парцелација; 
 

"Санација", која обухвата спонтано настале целине, где треба обезбедити саобраћајну функцију, 

комуналну инфраструктуру и елементарне јавне службе; 
 

"Спољашње ширење града", које представља заокружење и урбану трансформацију ивичних подручја 

насеља, где ће се утврдити нова или допунити постојећа намена, регулација и парцелација. 
 

Полазећи од принципа мултифункционалне структуре насеља и сваке његове четврти, оствариће се 

мешовито коришћење простора за становање, услуге, јавне службе и делатности које не угрожавају околину 

штетним дејствима (бука, вибрације, гасови, мириси, отпадне воде). Међутим, и у најекстремнијим 

случајевима, учешће становања не може бити мање од 30%. 

 

 

 

2.2.2. СТАНОВАЊЕ  
 

На основу анализе постојеће намене и степена искоришћености грађевинског земљишта, просторних 

могућности према валоризацији простора за ширење насеља, очекиваног броја становника, односно 

домаћинстава, дугорочни концепт размештаја зона становања обезбеђује: 

– да свако домаћинство има стан, одговарајући по величини и опремљености, а да смештајни капацитети 
буду већи за 10% од очекиваног броја домаћинстава; 

– просечну величину стана од 80 m2, односно укупну површину стамбеног простора за 6.500 станова од 
5200.000 m2 и површину стамбеног простора по кориснику стана од око 30 m2 за просечну величину 
домаћинства од 3,00 члана. 

 

Просторни размештај зоне становања заснива се на различитим густинама становања што омогућава 

рационалније коришћење грађевинског земљишта у урбанистички организованим зонама, зонама 

погушћавања, реконструкције и у зонама средњих густина у ободним деловима подручја плана. 

Зоне највиших густина заступљене су у зони градског центра. Густине опадају према периферним зонама 

подручја ПГР-а.  

Густине становања су дефинисане према планираним површинама за становање и према наслеђеном 

стању планирања. У ове површине нису ушле површине планиране за друге намене у оквиру зона.  За високе 

густине становања у централним деловима насеља становање учествује са просечном заступљеношћу од 70% 

комерцијално-пословне површине. 
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Концепт уређења стамбених структура подразумева дефинисање регулационих и нивелационих 

карактеристика простора, регулацију зона, инфраструктурно опремање простора, повезивање на градске 

комуналне мреже, увођење рекреативних и туристичких простора,  кроз уређење и понуду садржаја 

централних и јавних функција, нарочито у централним целинама насеља, итд. 

 

  СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА (вишепородично) 
А-Гс = 45 - 80- станова/ha (140-240 становника/ha) 

Доминантна намена је вишепородично становање са пословањем. Нова изградња, у линеарним 

центрима, подразумева обавезно пословање у приземљу објекта. Постојећи објекти породичног становања се 

могу реконструисати у складу са параметрима датим за нову изградњу. Нова изградња је, претежно,  

вишепородично становање са пословањем. Постоји могућност изградње пословног објекта, без становања, по 

параметрима који важе за становање високе густине становања. 

Тип изградње је, у линеарним центрима, блоковска изградња са објектима на регулацији, а на осталом 

делу у складу са постојећом преовлађујућом регулацијом. 

Паркирање и гаражирање возила на сопственој парцели у складу са утврђеним стандардом паркирања 

за вишепородично становање, односно пословање.  

 

  СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА  
Б - Гс = 20-45 станова/ha  (60-140 становника/ha) 

Доминантна намена је породично становање, уз могућност пословања. Постојећи објекти породичног 

становања се могу реконструисати у складу са правилима датим за нову изградњу објеката становања средње 

густине становања. Могућа је изградња и пословних објеката по параметрима датим за становање средње 

густине становања, породичног или вишепородичног. Претежни тип изградње је слободностојећи објекти на 

парцели осим у деловима формиране изградње на регулацији.  

Паркирање и гаражирање возила на сопственој парцели у складу са утврђеним стандардом паркирања 

за вишепородично и породично становање, односно пословање.  

 
НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА 
Ц - Гс = 10 - 20 станова/ha (30-60 становника/ha) 

Доминантна намена је породично становање уз могућност пословања. Постојећи објекти породичног 

становања се могу реконструисати у складу са правилима датим за изградњу нових објеката породичног 

становања ниске густине становања. Могућа је изградња и пословних објеката по параметрима датим за 

породично становање ниске густине становања. Претежни тип изградње је слободностојећи објекти на 

парцели.  

Паркирање и гаражирање возила на сопственој парцели у складу са утврђеним стандардом паркирања 

за породично становање, односно пословање у породичном становању. 

 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
Д- Гс = до 20 станова/ha  (10-30 становника/ha) 

Доминантна намена је становање (викенд куће и индивидуалне куће са окућницом и пољопривредним 

домаћинством), уз могућност формирања стамбеног и економског дворишта. Постојећи објекти породичног 

становања се могу реконструисати у складу са правилима датим за изградњу нових објеката руралног 

становања. Претежни тип изградње је слободностојећи објекти на парцели.  

 
СТАНОВАЊЕ У ПРОГРАМУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ – (станови за трајно расељене, за лица са посебним 

потребама, „сигурне куће“, и др.). 

 Проширење типологије овим видовима становања у складу је са једним од основних опредељења овог 

Плана, који подразумева побољшање квалитета животних услова свих категорија корисника на планском 

подручју. Станови за овакве и сличне потребе се, према потреби и на основу посебног програма, могу се 

реализовати у зонама становања средњих и ниских густина. 
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 ТИПОЛОГИЈА СТАМБЕНОГ ТКИВА 
 

Основна подела на породично и вишепородично становање у оквиру плана допуњена је новим облицима 

становања у циљу активирања простора и функционалног обогаћивања у смеру развоја туризма, рационалног 

инфраструктурног опремања и квалитетнијег урбаног развоја у самим стамбеним зонама и у мешовитим 

зонама. 

Нови облици становања, могу бити и једнопородични и вишепородични, у зависности од функције и 

диспозиције у градском ткиву: 

– становање у функцији туризма (викенд куће) 
– становање у програму стамбене подршке (станови за социјалне групе становништва, домови за старе, 

ђачки дом) 
– мешовити типови становања (становање са услугама и пословањем, становање у периферним и радним 

зонама). 
 

У односу на морфологију градског ткива становање се развија у оквиру типологије блокова: 

– становање у компактним блоковима (објекти у низу и прекинутом низу) 
– становање у отвореним блоковима (слободностојећи објекти – градске куће и зграде) 
– становање у мешовитим градским блоковима (слободностојећи објекти и објекти у прекинутом и 

непрекинутом низу) 
– приградско становање(становање на пољопривредном земљишту)-индивидуалне куће са окућницом и 

пољопривредним домаћинством. 
 

 КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ 
 

Уз становање као основну намену могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске, односно као 

потребне и пожељне.  

Јавне службе и сервиси и зеленило свих врста, су намене које се могу наћи уз становање без посебних 

ограничења. 

Услужне делатности су пожељне у свим стамбеним зонама. Ограничења се односе код делатности са 

великим саобраћајним оптерећењем, као што су велике трговине, (мегамаркети, трговине грађевинским 

материјалом, ...); већи угоститељски објекти; магацини, складишта... Овакве објекте треба лоцирати у улазно 

излазним зонама из града и евентуално у централним зонама. Обавезна је примена заштитних мера од буке, 

вибрација, аерозагађења.... 

Спортски објекти и терени и дечија игралишта могу се наћи у свим стамбеним зонама. Потребно је 

предвидети заштиту од буке око отворених терена. Водити рачуна о безбедном коришћењу свих објеката 

посебно отворених игралишта (ограђивање према саобраћајницама, ...) 

Производне делатности се могу наћи у стамбеним зонама само под условом да не угрожавају становање 

и животну средину (пекарске и посластичарске радње, технички сервиси, ауто перионице, мања занатска 

производња...). Дозвољени су мањи прерађивачки погони у зонама становања ниских густина, оријентисани 

на породичну производњу са чистим технолошким процесом и потребним мерама заштите. Занатски тип 

производње (мањег капацитета и чисте технологије) је дозвољен у свим зонама. Потребно је овај тип 

производње подстицати и везивати за јединствене туристичке понуде.  

Новопланирано становање као друга намена се може појавити у свим просторним целинама, осим у 

целини IV - индустријска зона. У целини IV становање се може наћи само као појединачна стамбена јединица 

уз производњу у функцији пратеће намене за власника парцеле,  односно доминантне намене. Ова стамбена 

јединица може бити засебан објекат или део основног објекта као посебна функционална целина.  Постојеће 

становање у целини IV(насеље Васа Николић) се задржава са обавезним формирањем тампон зелених и 

заштитних коридора око стамбених блокова. Ова обавеза се односи на друге намене (производне, услужне 

које имају фактор угрожавања...) и објекте који се граде уз стамбене објекте и блокове. 
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2.2.3. ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ 
 

Постојеће  и  планиране зоне  привређивања заузимају  укупан  простор  од  80,46 ha, од чега је изграђено 

приближно 20ha. Повољан положај у односу на насеље и саобраћајну инфраструктуру, као и расположив 

простор за даље развијање садржаја индустрије, складишта, велике трговине, транспорта  грађевинарства и 

других комерцијалних делатности, које треба издвојити од зона становања, захтевали су заокружење ове зоне 

до аутопута.  

Другу зону привређивања чини мањи комплекс на југу насеља, између зоне становања ниских густина и 

аутопута. 
 

 Услови за уређење простора 
У радним зонама успоставити парцелацију у модуларном систему, што представља основу за уређење 

и коришћење простора. Парцелација ће пружити подршку развоју малих и средњих производних погона и 

омогућиће развој индустријске зоне у етапама и мешовиту намену, малих производних погона и становања. 

– модул представља грађевинска парцела величине 500-800 m², за оквирно 3-5 запослених; 
– постојећа индустријска зона  претрпеће ''рециклажу'', односно ревитализацију, преуређење и делимичну 

промену намене и биће атрактивна за средње производне погоне, због ослонца на главне друмске токове 
саобраћаја. Неопходно је због заштите животне средине направити разграничење од зоне становања 
заштитним зеленилом у што гушћем појасу (''зелени зидови'').  

– производни погони уз становање не смеју да угрожавају околину буком вибрацијама, гасовима, 
мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима. 

 

УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВАЊЕ 

Пословање које је комплементарно становању (све врсте услуга и комерцијалних делатности) може да 

се у зонама центра и зонама становања, појави као комплементарна намена на делу зоне ( блока) или парцеле, 

али и као доминантна намена у блоку или на парцели. У случају да је комплементарна намена на делу блока 

или парцеле у којима је доминантна нека друга намена за пословне објекте важе параметри основне намене 

зоне, блока или парцеле. У случају да је доминантна намена на делу блока или парцеле пословање важе 

параметри за пословне објекте у тој зони.  

Услуге и пословање подразумевају трговину на мало, угоститељство, делатности канцеларијског типа 

(бирои, агенције, банке...). 

Пословни простор мора бити уређен тако да задовољава функције, а истовремено да испуњава естетске 

и хумане критеријуме. 

У планском периоду треба обезбeдити простор, у складу са важећим нормативима за сваку врсту 

услужних делатности. 

Будућа изградња објеката услуга и пословања наставиће постојећи тип организације, у приземним 

етажама са оријентацијом према фреквентним саобраћајницама и атрактивним локацијама. 

Услуге и пословање могу се формирати и у оквиру стамбених зона, као засебни објекти или у оквиру 
стамбеног објекта са засебним улазом. 

На површинама планираним као услуга и пословање могу се наћи мањи производни погони под условом 
да спроведу све услове заштите животне средине и околних намена. 

У деловима зона, означеним као центри, пословање се јавља као доминантно на парцели а у деловима 
линеарних центара као обавезни садржај у приземљу стамбеног објекта или као основна намена  у објекту. 
 

Објекти бензинских станица  
У плану су задржане сва постојећа постројења за снабдевање погонским горивом без могућности проширења, 

осим у улици Петра Зеца и у улици Шуматовачкој. Овим планом се не планирају нова места за постројење за 

снабдевање погонским горивом. Нова места за снабдевање погонски горивом уколико се укаже потреба 

неопходно је урадити урбанистички пројекат, идејни пројекат са студијом оправданости и заштити околине уз 

остале неопходне документе. 

 

2.2.4. УСЛУГЕ, ТРГОВИНА, ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ-ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
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Други тип у овој групи намена је површина која се налази на потезу некадашње касарне Делиград, у 

просторној целини V.3. С обзиром да се према условима Министарства одбране, предметни комплекс касарне 

не налази на списку непокретности које су неопходне за функционисање војске Србије, на овом простору је 

планиран објекат Министарства унутрашњих послова-жардармерија, као и терцијалне делатности – услуге, 

трговина, производне делатности. 

 

2.2.5. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ 
 

На подручју ПГР-e постоје два верска објекта:православна и католичка црква, обе у улици Тихомира 

Ђорђевића. 

Планирана је изградња нове цркве са комплексом од око 0,5ha, у зони градског парка, у склопу насељског 

центра. Српска Православна Црква, Црквена Општина Алексинац, изразила је потребу за изградњу храма и 

звоника  на локацији Новог гробља у Алексинцу. 
 

Верски објекти су јавног карактера, односно јавног садржаја, али земљиште на коме се налази верски 

објекат није површина јавне намене. 

Према прописаним функционалним, локационим и абијенталним критеријумума: 

 значај  макроположаја  локације, односно  генерална  подобност  места  (број  и концетрација  верника, 
гравитационо подручје, саобраћајна приступачност); 

 карактер функционалног окружења (у близини садржаја који има по традицији, функцији и обележју 
припадају, места где се сустичу кретање и интерес жеља); 

 повезаност са амбијенталним и природним целинама; 

 визуре и сагледивост у слици града, 
Потребно је код новопланираних објеката обезбедити површину према нормативу: 

 за површину објекта 0,1 m2/становнику гравитационог подручја, 

 за површину парцеле 0,3-0,5 m2/становнику гравитационог подручја. 
На парцели верског објекта, поред богомоље, могу да се нађу и други управно-административни, 

образовно-културни, резиденцијални и комерцијални садржаји са слободним уређеним површинама. 

Паркирање се обезбеђује у оквиру комплекса. 

 

2.2.6. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

Развој спорта, активне и организоване рекреације подразумева мрежу спортских садржаја и терена који 

функционално задовољавају потребе свих категорија становника. Ове просторе поред грађана користе и 

спортски клубови. 

Просторни оквир за развој спорта и рекреације планиран је кроз: 

1) изградњу новог спортског центра у близини градског парка „Брђанка“, са тениским теренима, 

кошаркашким и теренима за одбојку и игру деце. 

2)реконструкцију базена комплекса Фрада са пешачком пасарелом као везом са насељским центром. 

3) као и изградња објеката спорта и рекреације на површинама остале намене (локалитет Јаз). 

Простори за спорт и рекреацију утврђују се и у оквиру нових стамбених комплекса, нових зона за 

производњу, сервисе и складишта у одговарајућој површини. 

На игралиштима у оквиру школских комплекса рекреативне наставе одвијаће се у оквиру редовног 

школског програма и слободних школских активности. 

Површине и објекти за спорт и рекреацију размештени су на више локација у подручју плана. Затворени 

спортски објекти (спортска хала) заузимају земљиште од 3,85hа. Спортски објекти и терени на локалитету Јаза 

планирају се на  површини од 18,77ha, док планирани спортски центар у близини Брђанке заузима површину 

од 2,41hа, па укупно земљиште за ову намену износи 11,18 ha. Све објекте, поред грађана користе и спортски 

клубови. 

Посебна врста спорта и рекреације планирана је у оквиру површина зеленило са спортским садржајем. 

То су простори у оквиру постојећих структура становања, са претежно парковски уређеним површинама у 
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оквиру којих се могу наћи спортски терени за мале спортове, игралишта за децу, стазе за бициклизам и трчање, 

справе за вежбање. Ови простори морају да буду минимално инфраструктурно опремљени водоводом и 

канализацијом и струјом, са обавезном осветљењем простора за спорт и рекреацију. 

Од објеката овде се могу градити, поред објеката у функцији спорта, и угоститељско-туристички објекти, 

објекти услуга и трговине. 

 

2.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА 
И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

2.3.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА 
 

Заштићених  и евидентираних природних добара на подручју плана нема. Остали услови републичког 

Завода за заштиту природе, уграђени су у планирана решења.   

 

2.3.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
На основу података из евиденције надлежног завода „Завод за заштиту споменика културе Ниш“ (Акт о 

условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која 

уживају претходну заштиту од значаја за Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца, бр. 774/2-

02 од 13.08.2019.године), на подручју Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца има више 

утврђених непокретних културних добара , 12 споменика културе као и већи број евидентираних објеката и 

просторно културно историјских целина са споменичким својствима, која уживају претходну заштиту. 
 

 ПРОГЛАШЕНА КУЛТУРНА ДОБРА 
Споменици културе: 

1. Зграда основне школе ‘’Љупче Николић’’ 
На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац, бр. 011 – 35 од 29. 03. 1985. године ( међ. 

Сл.лист 11/85); 

2. Црква посвећена Св. Николи 
На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац, бр. 011 – 38 од 29. 03. 1985. године  ( међ. 

Сл.лист 11/85); 

3. Зграда учитељске школе сада општинског суда у ул. Аце Милосављевића, бр.2  
На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац,  бр. 011 – 32 од 29. 03. 1985. године ( међ. 

Сл.лист 11/85) 

4. Зграда мушке основне школе – центра за културу при Радничком универзитету ,,Смех и 
суза,, 
На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац,  бр. 011 – 36 од 29. 03. 1985. године ( међ. 

Сл.лист 11/85) 

5. Зграда Завичајног музеја ул. Момчила Поповића, бр. 20 
 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац,  бр. 011 –37 од 29.03. 1985. године  

( међ. Сл.лист 11/85)  

6. Грађанска кућа у ул. Момчила Поповића, бр. 7 
На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац, бр. 011 – 40 од 29.03.1985. године ( међ. 

Сл.лист 11/85) 

7. Грађанска кућа у ул. Момчила Поповића, бр. 13 
На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац, бр. 011 – 34 од 29.03.1985. године( међ. 

Сл.лист 11/85) 

8. Грађанска кућа у ул. Др. Тихомира Ђорђевића, бр. 16 
На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац,  бр. 011 – 41 од 29.03.1985.године ( међ. 

Сл.лист 11/85) 

9. Грађанска кућа – Градска вила у ул. др. Тихомира Ђорђевића, бр. 24 
На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац, бр. 011 – 39 од 29.03.1985.године ( међ. 

Сл.лист 11/85) 
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10. Градска вила у Косовској улици, бр. 28 
 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац,бр. 011 – 30 од 29.03.1985.године 

(основна одлука међ. Сл.лист 11/85)  

Одлука о изменама и допунама одлуке о проглашењу градске виле у Косовској ул. бр. 28 (међ. Сл.лист 8/86 -

 

11. Грађанска кућа у ул. Дракчета Милосављевића, бр. 34 
 На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац,  бр. 011 – 30 од 29.03.1985.године 

(међ. Сл.лист 11/85) 

12. Гробљанска капела Др. Стевана Димитријевића на градском гробљу 
На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Алексинац 

  бр. 011 – 31 од 29.03.1985.године( међ. Сл.лист 11/85) 

 

КУЛТУРНА ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ 

 

Споменици културе: 

1. Зграда домa за децу и омладину без родитељског старања  
,,Христина  Маркишић,, (бр. ЕЛ 965/1-03 од 12.7.2019. год). на кп. бр. 1308, са заштићеном околином кп. 

бр. 1307 

2. Стара пивара Јована Апела (бр. ЕЛ 966/1-03 од 12.7.2019. год). на кп. бр. 1639, са заштићеном околином 
кп. бр. 1640 и кп. бр. 1638 

3. Бетонски мост (,,гробљански мост,,) са млином (бр. ЕЛ 967/1-03 од 12.7.2019. год). на кп. бр. 2885/12 и 
2885/11 са заштићеном околином кп.бр.: 189, 196/8, 188, 192, 195/17, 2892/1 

4. Зграда болнице (бр. ЕЛ 968/1-03 од 12.7.2019. год). на кп.бр. 829 (објекти бр 1 и бр 6) 
 

Просторно културно-историјске целине: 

 

1. ПКИЦ 1: Централно градско језгро – улицe: Момчила Поповића, 13. октобра, Тихомира 
Ђорђевића, Косовска, Леле Поповићан, Аце Милојевића, Књаза Милоша (бр. ЕЛ 961/1-03 од 12.7.2019. 
год). на следећим кп.: 677, 679, 9927, 544, 926, 925, 924, 923, 959, 973, 974, 975, 976/1, 976/2, 980, 978, 
979, 981, 982, 983, 958, 956, 955, 954, 953, 951, 933, 934, 935, 936, 937, 940/2, 939/2, 938/2, 938/1, 939/1, 
940/1, 941, 942, 943/1, 943/2, 944, 945, 946, 947, 948, 949/1, 949/2, 895, 894/1, 894/2, 892/2, 892/1, 893, 
891/1, 891/2, 957, 1047, 1045, 1044, 1042, 1043, 1041, 1046, 1069, 1070,1071, 1034, 1033, 1073, 1074, 
1075, 1076/2, 1076/1, 1077/1, 1077/2, 1147/2, 1147/1, 1145/4, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152/2, 1152/1, 1154/1, 
1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1171, 1170, 1173, 1174, 1017, 
1018, 1019, 1020, 1031, 1032, 1030, 1040, 1039, 1038, 1037, 984/1, 950, 1245/3, 1245/2, 1247/4, 1247/6, 
1247/1, 1247/2, 1247/5, 1247/3, 1172 
 

Објекти значајни за ПКИЦ 1: 

Момчила Поповића, објекти: бр. 76/1 на кп.бр.1174,  бр. 78/1 на кп. бр 1172, бр. 84 на кп. бр 1155, бр.86 

на кп. бр. 1154/1 

13.Октобра, објекти: бр.1 на кп. бр. 1158, бр. 4 на кп. бр. 1161, бр.5 на кп. бр. 1152/1, бр.14/2 на кп. бр. 

1017, бр. 15 на кп. бр. 1147/1,  бр.16 на кп. бр. 1018, бр. 20 на кп. бр 1019, бр. 28 на кп. бр 1033, бр.39 на 

кп.бр. 1070 

Тихомира Ђорђевића, објекти: бр.17 на кп. бр. 1038, бр. 21 на кп. бр 1040, бр.26 на кп. бр. 941, бр.28 

на кп. бр. 940/1, бр. 34 на кп. бр 892/2, бр. 36 на кп. бр. 891/1 

Леле Поповића,  објекти: бр. 12 на кп. бр 9976/1, бр.13 на кп. бр. 958, бр. 14 на кп. бр. 975, бр.15 на кп. 

бр. 927, бр.16 на кп. бр 974, бр. 18 на кп. бр. 973, бр.17 на кп.бр. 679, бр.191 на кп. бр. 677, бр 20 на кп. 

бр. 959, бр.22 на кп. бр. 544 

Аце Милојевића, објекат бр.5 на кп. бр. 978 

Књаза Милоша, објекти: бр.146 на кп. бр 1245/2,  бр.169 на кп. бр. 984/1 
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У оквиру ПКИЦ 1 заштићена културна добра су: 

1. Зграда основне школе ‘’Љупче Николић’’ на кп. бр. 951  
2. Црква посвећена Св. Николи, на кп. бр. 983 
3. Зграда учитељске школе сада општинског суда у ул. Аце Милосављевића, бр.2, на кп. бр 1247  
4. Грађанска кућа у ул. др. Тихомира Ђорђевића, бр. 16, на кп. бр. 946 
5. Грађанска кућа у ул. др. Тихомира Ђорђевића, бр. 24, на кп. бр 942 
6. Градска вила у Косовској улици, бр. 28, на кп. бр. 895 
 

2 ПКИЦ 2: Део улице Дракчета Миловановића (бр. ЕЛ 962/1-03 од 12.7.2019. год). на следећим кп.: 
2194, 2207, 2209, 2210, 2214, 2216, 2220/1, 2230, 2232, 2234, 2235, 2236, 2245, 2244/2, 2244/1, 2246/1, 
2926, 2461, 2463/1, 2464/2, 2463/2, 2464/1, 2465/1, 2467, 2477/2, 2476, 2479, 2469/1, 2167/2, 2167/1 
 

Објекти значајни за ПКИЦ 2 : бр.12 на кп.бр. 2207, бр.14/1 на кп. бр. 2209, бр.28/1 на кп. бр. 2234, 

бр.32/1 на кп. бр. 2236, бр.31/1 на кп.бр. 2469/1, бр. 51 на кп.бр. 2463/1. 

 

У оквиру ПКИЦ 2, заштићено културно добро је зграда са бp. 34, на кп. бр. 2244/1 

 

3 ПКИЦ 3: Део Улице Књаза Милоша од раскрснице са Улицом Војске Југославије до 
раскрснице са Улицом Момчила Поповића  , (бр. ЕЛ 963/1-03 од 12.7.2019. год). на следећим кп. 
1177/1, 1178, 1179, 1184, 2033, 2027, 2028, 2026, 2029, 2030, 2031, 2032/1, 2041/1, 2042/1, 2043, 2044, 
2045, 2048/1, 2049, 2050/1, 2051, 2052/1, 2056, 2057/1, 2058, 2059, 2060/2, 2954, 2061, 2063, 1196, 1197, 
1195, 1192, 1191, 1189, 1187/1, 1185, 2024, 2025/1, 2019, 2018, 2017, 2014, 2013, 2012, 1984, 1985, 2064, 
2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1976, 1975/1, 
1975/2, 1974, 1973/2, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080/1, 2086, 1970, 1968, 1962, 1961, 1960/2, 1959, 1960/1, 
2104, 2103, 2102, 2100, 2101, 2099, 2098, 2096, 2095, 2094, 2089, 2088, 2087 
 

Објекти значајни за ПКИЦ 3: 

Објекти у Улици Књаза Милоша: бр.1 на кп. бр. 2104, бр. 4-6 на кп. бр. 1959, бр. 14 на кп. бр. 1962, 

бр.34/1 на кп. бр 1979, бр.36 на кп. бр 1980, бр.38 на кп. бр.1981, бр.44-46 на кп. бр 2012, бр. 51 на кп. 

бр.2068, бр.53 на кп. бр 2067, бр.55 на на кп. бр.2069. бр. 56 на кп.бр. 2018, бр.83 на кп. бр.2050/1, бр. 

84 на кп. бр. 1196, бр.129 на кп. бр. 1178,  

Објекат у Улици Таушановићевој бр 6 на кп бр. 2024 

 

4 ПКИЦ 4: Део Улице Момчила Поповића и Таушановиће (бр. ЕЛ 964/1-03 од 12.7.2019. год).  на 
следећим кп. 2961, 1609, 1608, 1607/5, 1607/7, 1607/1, 1607/3, 1607/2, 1607/4, 1607/6, 1614, 1616, 1615, 
 
 

Објекти значајни за ПКИЦ 4: 

Момчила Поповића: објекти бр.17 на кп. бр.1607/4, бр.19 на кп.бр 1607/3, бр.21 на кп. бр.1607/2, бр.26 

на кп.бр. 1595 

Таушановићева: објекат бр 9  на кп. бр. 1614 

У оквиру ПКИЦ 4, у Улици Момчила Поповића заштићена културна добра су објекти бр.7 на кп. бр. 1621 

, бр.13 на кп. бр. 1617 и бр.20 (Завичајни музеј) на кп. бр. 1587.  

 

Знаменита места: 

1. Парк Брђанка (бр. ЕЛ 970/1-03 од 12.7.2019. год).  на кп. бр, 2820/3, 2820/4, 2822, са заштићеном 
околином  кп. бр. 2820/2 

 

Све ПКИЦ треба третирати као јединствене јер се у њима огледа целокупан урбани развој Алексинца од 

ослобођења од Турака до данас. Дозвољене су реконструкције, санације, адаптације и друге мере техничке 

заштите, као и доградње до максималне спратности П+1+Пк. Новопројектовану спратност одредиће Завод за 
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сваки објекат понаособ у зависности од постојеће спратности објекта, с тим да се задржавају изгледи 

постојећих фасада и реконструишу се. Услове за доградњу (по висини или хоризонтали) издаје Завод. 

На основу достављених услова, утврђена су одговарајућа правила, режими и мере заштите. 

До израде посебних услова за појединачне објекта важе општи услови заштите добра: 

  Не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства добара под заштитом. 

  Створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и презентацију добара под заштитом. 

  На археолошким локалитетима, на парцелама заштићених добара и на парцелама њихове заштићене 
околине није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се то изричито одобри посебним условима. 

  На заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви радови, који могу 
променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно прибављених услова и сагласности надлежног 
завода за заштиту споменика културе. 

  Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити у својој изворној, 
или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна споменичка својства. 

  Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у сврхе које нису 
у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења. 

  Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним културним 
добром, добром под претходном заштитом или добром са споменичким својствима, дужан је да га чува и 
одржава с'пажњом тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава. Није 
дозвољено да се руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује, или да се изводе било какви други радови 
који могу променити изглед и вредност културног добра без претходно прибављених посебних услова и 
сагласности надлежног Завода. 

  Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове чувања, 
коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за свако поједино непокретно 
културно добро, добро под претходном заштитом или добро са споменичким својствима.  

 Мере заштите непокретних културних добара, културних добара под претходном заштитом и добара са 

споменичким својствима које ће се примењивати и реализовати као део активности на спровођењу Плана. 

1. Треба предвидети решења која ће у највећој могућој мери истицати вредности заштићених 

непокретних културних добара и добара под претходном заштитом  

2. Потребно је предвидети и створити услове за потпуну и трајну заштиту непокретних културних 

добара, ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско-рестаураторским радовима и другим 

одговарајућим методама, а пре свега укључивањем у даље развојне токове. 

3. Обавеза је сопственика, корисника и других субјеката који располажу непокретним културним 

добрима, да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу прибављајући и спроводећи посебене услове и 

мере заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у 

складу са Законом. 

4. Повећање габарита и спратности доградњама, надградњама и сличним интервенцијама на 

непокретним културним добрима треба планирати са највећом одговорношћу само у изузетним, оправданим 

случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за заштиту споменика културе Ниш. 

5. Неопходно је створити предуслове за корекцију свих негативних појава у односу према 

непокретним културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту. То се пре свега односи на 

елиминисање планираних и реализованих интервенција у простору, које директно или индиректно угрожавају 

споменичке вредности, али и на све реализоване или планиране неадекватне и непожељне интервенције на 

појединим заштићеним објектима. 

6. Обавезно је успостављање хармоничног просторног склада у амбијентима са споменичким 

вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке вредности наслеђа у окружењу и другим 

методама које доприносе остваривању виших домета и унапређењу градитељског стваралаштва у 

обухваћеном простору. 
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2.3.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
 

СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

На подручју Плана не постоји организован систем мерења стања квалитета животне средине, односно 

не постоји  константни систем мониторинга (праћења и контроле). 

Према одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Сл. Ласник РС“, бр.83/2010), река Моравица спада у 

воде I реда. Што се не може рећи и за реку Јужну Мораву, извори загађења су: неконтролисано испуштање 

отпадних вода (индустријске/технолошке, фекалне/канализационе, атмосферске), неконтролисано одлагање 

отпада, поред путева, на пољопривредном земљишту, у близини речног тока, приобаљу, чак и у речном кориту, 

неадекватна употреба агрохемијских мера. Мерења стања вода врше се на станици Алексинац од 1978. године 

и обављају се мерења по следећим показатељима: растворени кисеоник, проценат засићења кисеоником, 

биолошка потрошња кисеоника у петодневном периоду, хемијска потрошња кисеоника, степен сапробности, 

највероватнији број клица, суспендоване материје, рН вредност, видљиве отпадне материје, боја, мирис.  

 

Тренутно стање система за организовану евакуацију, транспорт и депоновање отпада у општини 

Алексинац је на знатно вишем нивоу него у претходном периоду. У систему прикупљања отпада је тренутно 

35 насеља. У току је постављање обезбеђених заједничких посуда за одношење комуналног отпада у осталим 

насељима и очекује се да ће у 2020. години бити покривена сва насеља на територији општине Алексинац 

(изузев Голешнице у којој нема становника). Отпад се одлаже на депонији на локацији ''Лутвина чесма''. До 

формирања регионалне депоније и успостављања регионалног система  у општини Алексинац одлагање 

отпада ће се вршити на постојећој депонији. 2017. године обезбеђена је сагласност Министарства на План 

прилагођавања рада општинске депоније до почетка рада регионалног система за управљање отпадом 

(процењено је да се одлагање може вршити још максимално 15.година, тренутно се ради на припреми нове 

касете за одлагање отпада ). 

На жалост на терену је и даље евидентно  неконтролисано индивидуално одлагање смећа на јавним 

површинама, путном земљишту, обалама и коритима водотокова и сличним местима, што је пре свега 

последица ниског нивоа еколошке свести и културе становништва. 

Квалитет ваздуха у Алексинцу условљен је климатским, географским, геоморфолошким карактеристика 

и емисијом полутаната из разних сталних или повремених извора. Развој, потреба за енергијом и енергентима, 

урбанизација, развој саобраћаја условили су антропогени утицај на елементе животне средине, односно 

квалитет ваздуха. Основни чиниоци који утичу на квалитет ваздуха у Алексинцу према Локалном еколошком 

акционом плану су технолошки процеси и операције индустрије и мале привреде и сагоревање бензина, дизел 

горива и другог погонског горива, трансформисањем хемијске енергије горива у механичку и топлотну. Ипак, 

загађеност ваздуха не може се сматрати првим приоритетом еколошких проблема на нивоу целе општине. 

Циљеви за ваздух дати у ЛЕАП-у су оправдани, али нема квантитативних података који конкретни извори 

највише доприносе загађењу, иако је генерално јасно да је у питању сагоревање огрева у домаћинствима и 

градским котларницама и могуће саобраћај на најоптерећенијим транзитнимх улицама у центру града. 

 

МЕРЕ  ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ И УВЕЋАВАЊЕ ПОЗИТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и 

природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног стања животне 

средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, 

дефинишу мере заштите. Дефинисање мера заштите извршено је на основу анализе стања животне средине, 

процене могућих утицаја Плана на животну средину и фактора животне средине за које је утврђено да могу 

бити изложени највећем утицају. 
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Мере заштите и унапређења квалитета вода: 

        ревитализација и проширивање водоводних система и смањење губитака воде; 

        при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и прописе; 

        развој канализационе мреже, изградња ППОB и санитација насеља; 

        подстицање рационалне потрошње воде у домаћинствима, индустрији и другим делатностима; 

        обавезно је делимично или потпуно пречишћавање отпадних вода до нивоа који одговара 
прописаном квалитету вода пре испуштања у систем канализације или реципијенте 

       отпадне воде које имају карактеристике технолошких и термичких отпадних вода, морају да прођу 
кроз третман предпречишћавања пре упуштања у канализацију комплекса или насеља, до нивоа где 
квалитет пречишћених отпадних вода, након третмана, мора да одговара квалитету санитарних отпадних 
вода које се упуштају у канализацију (МДК) 

        није дозвољено испуштање отпадних вода, без претходног пречишћавања, у подземље, водотоке, 
бунаре или јавну канализацију 

        није дозвољена изградња водопропусних сепичких јама и понирућих упојних бунара, јер 
неконтролисано загађују подземље  

        објекти који имају намену коришћења вода, испуштање отпадних вода, уређења водотока, као и 
објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица, као и објекти у којима се обавља производња и постоје 
технолошке отпадне воде (кланице, млекаре, хладњаче и др.производни програм), морају имати издата 
водна акта (услови, сагласности и дозволе) у складу са Законом о водама. 

        са обала водотока није дозвољено неконтролисано уклањање вегетације, није дозвољено 
формирање комуналних депонија на оалама река и депоновање било каквог материјала на обалама 
водотока  

        увођење систематског праћење квалитета вода; 

 
Мере заштите ваздуха 

–        планско и урбанистичко уређивање простора, целина и зона сагласно смерницама, мерама и 
условима заштите животне средине; 

–        повећање броја домаћинстава прикључених на систем даљинског грејања и смањење броја 
индивидуалних ложишта;  

–        обавезно је обострано/једнострано озелењавање градских и осталих насељских саобраћајница свих 
рангова и категорија и озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа);  

–        фазна реконструкција постојећих и планирање зелених површина свих категорија, према 
просторним, локацијским условима;  

–         реконструкција постојећих и изградња планираних пројеката (објеката, технологија, инфраструктуре) 
потенцијалних загађивача ваздуха, могућа је уз обавезан поступак процене утицаја на животну средину;  

–        дефинисање програма мониторинга квалитета ваздуха уз стално преиспитивање мониторске мреже 
мерних места за праћење квалитета ваздуха;  

–        стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне средине;  
 
Заштита од буке и вибрација  

Опште мере заштите становништва од буке у животној средини насеља, обухватају одређивање 

акустичних зона у складу са наменом простора и граничним вредностима индикатора буке у тим зонама. 

Тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у току дана и 

40 dB(A) у току ноћи у којима је забрањена употреба извора буке који могу повисити ниво буке и обухватају:  

– зоне породичног урбаног становања,  
– зоне становања у мешовитим централним блоковима,  
– рурално становање, зоне и локације спорта и рекреације, 
–  зоне и локације јавног зеленила-паркове и скверове;  
– локације дечјих и школских објеката,  
– локацију објекта дома здравља;  

 

Остале зоне – зоне са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од буке и обухватају:  

– целине, зоне и издвојене локације услужних делатности,  
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– радне зоне и издвојене локације привређивања,  
–  зоне породичног становања за трансформацију у пословне делатности, 
–  локацију аутобуске станице,  
– јавни паркинг и остале паркинг површине;  

 
Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера заштите: 

–  подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим  локацијама; 
– ниво буке током рада, не сме прећи дозвољене граничне вредности за радну средину; 

 
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних зона 

(„Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке дате су у наредној табели, а прописани 

Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности 

се односе на укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији. 

 
Табела 5:Највиши дозвољени нивои спољашње буке 

 

Зоне Намена простора 
Највиши дозвољени ниво 

спољашње буке dB(A) 

Дан                      Ноћ 

I 
Подручја  за  одмор  и  рекреацију,  болничке  зоне  и 
опоравилишта,    културно    -    историјски    локалитети, 

велики паркови 
50 40 

II 
Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и 

школске зоне 
50 45 

III Чисто стамбена подручја 55 45 

IV 
Пословно-стамбена  подручја,  трговинско  -  стамбена 

подручја, дечја игралишта 
60 50 

V 
Градски центар, занатска, трговачка, административно -

управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и 
магистралних саобраћајница 

65 55 

VI 
Индустријска,    складишна    и    сервисна    подручја    и 

транспортни терминали без становања 

На граници зоне, бука не сме 
прелазити нивое у зони са 

којом се граничи 

 

Мере заштите-централно постројење за пречишћавање отпадних вода 

Припремити планом одређену локацију за изградњу  постројења, а избор система извршити на основу, 

Законом прописаних претходних истраживања. Према специфичностима отпадних вода из индустријских и 

осталих производних зона.  

Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је планирати и применити 

одређене мере заштите. Предвиђене мере и активности, које ће бити у функцији одрживог развоја овог 

подручја, имаће позитивно, кумулативно дејство. Инфраструктурно опремање предметног простора ће бити у 

функцији заштите воде и земљишта. Изградња предметног ППОВ ће у многоме допринети унапређењу стања 

животне средине. 

 

Мере заштите од поплава: 

На подручју плана се налази део водотока реке Моравице, као и ток Јужне Мораве, као најближи ток, 

ослоњен непосредно изван границе Плана. Јужна граница Плана обухвата простор који се налази у зони 

плављења великих вода Јужне Мораве. Простор између аутопута Ниш-Београд и корита Јужне Мораве 

плављен је од двадесетогодишњих и стогодишњих великих вода Јужне Мораве. Ван зоне плављења налази 

се област северно од аутопута и одбрамбеног насипа Алексиначки Рудник-Рутевац. 
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У овом делу Јужна Морава није регулисана и нема одбрамбених насипа на десној обали јер је нови 

аутопут преузео улогу деснообалног одбрамбеног насипа, док је област између аутопута и реке остала као 

корито за велику воду. 

 

Према Генераном пројекту уређења Јужне Мораве израђене од стране института '''Јарослав Черни'' из 

Београда, одређене су линије нивоа великих вода и плавне зоне. Према овом пројекту карактеристични 

протицаји у профилу водомерне станице Алексинац износе: 

– - стогодишња велика вода                    Q1% = 2045 m³ на коти 162,68 mm 
– - педесетогодишња велика вода          Q2% = 1804 m³ на коти 162,44 mm 
– - двадесетогодишња велика вода        Q1% = 1240 m³ на коти 162,11 mm 

 

У складу са Законом о водама ( ''Службени гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018-

др.закони) водно земљиште је простор који плаве стогодишње велике воде. 

Приобално земљиште, јесте појас земљишта непосредно уз корито,за велику воду водотока које служи 

одржавању објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на управљање 

водама. 

Ширина појаса приобалног земљишта је: 

– у подручју незаштићеном од поплаве 10 m; 
– у подручју заштићеном од поплаве до 50 m, рачунајући од ножице насипа према брањеном подручју. 

Имајући у виду ограничења која произилазе из Закона о водама, неопходно је урадити пројекат заштите 

постојећих и планираних објеката на десној обали од великих вода Јужне Мораве. Такође се не може 

приступити изградњи објеката пре изградње објеката за заштиту од великих вода. За изградњу насипа са 

материјалним ровом на Јужној Морави потребно је обезбедити појас ширине 50 m. 

 

Река Моравица је десна притока реке Јужне Мораве у коју се улива непосредно низводно од лексинаца. 

Основни правац пружања тока је исток-запад. Хидрографска мрежа је осредње развијена, а главни ток прима 

више мањих притокапосебно у горњем и средњем сливу.  

 

Према одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Сл. Ласник РС“, бр.83/2010), река Моравица спада у 

воде I реда. 

 

 Река Моравица има карактеристике бујичног водотака, која  протиче кроз насеље Алексинац и 

регулисана је од ушћа у Јужну Мораву до висине обале у насељу Зелени вир у укупној дужини од 3950м. 

 

Хидролошки подаци реке Моравице; 

– - стогодишња велика вода                    Q1% = 220,00 m³/sec  
– - педесетогодишња велика вода             Q2% = 180,20 m³/sec 
– - мале воде                                             Qmin 95% = 34,50 m³/sec 
– - средњи годишњи проок                        Qср% = 3,5 m³/sec 
 

Kласичне мере заштите од поплава 

У току историје су насеља и привредне активности у речним долинама доживљавали брзи раст, а 

становништво је прихватало "остајање уз реку" уз појачане напоре да се различитим мерама и радовима 

смањи ризик од поплава, а повећају користи од река. Овакав став према поплавама и водним токовима је био 

сасвим разумљив и важи и данас у скоро свим земљама света. 

 

Инвестиционе (грађевинске) мере примењују се већ деценијама за спречавање поплава и ублажавање 

њихових последица, путем регулисања пораста и ширења великих вода, смањења отицаја односно заштите 

посебних области од плављења.  

Најчешће су примењивани следећи начини заштите од поплава: 
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– Изградња одбрамбених и других насипа (локализациони, летњи), кејских и заштитних зидова у циљу 
спречавања директног - непосредног изливања великих вода из водотока и онемогућавања њиховог 
продора у заштићена подручја. 

– Побољшање протицајног капацитета речне деонице (смањењем рапавости, повећањем протицајног 
профила или скраћењем речног тока). 

– Задржавање дела поплавног таласа у резервисаним просторима једнонаменских или вишенаменских 
акумулација или ретензионих басена. 

– Скретање дела поплавног таласа у растеретне канале, чиме се непосредно редукује протицај низводно. 
"Линијски" системи заштите (насипи и слични објекти) не утичу на протицаје великих вода, али дуж 

водотока изазивају повишење водостаја. Ови системи се стога убрајају у пасивне мере заштите од поплава. 

Све остале набројане мере заштите од поплава, с обзиром да се реализују ради ублажавања неповољних 

карактеристика великих вода, спадају у активне мере. 

Напред наведене класичне - грађевинске (инвестиционе) мере се димензионишу за усвојене – 

"меродавне" утицаје различитих вероватноћа појаве. Оне су скупе, тако да остварени степен заштите мора да 

оправда издатке. Истовремено се мора узети у обзир да ће свака интервенција утицати на узводни и низводни 

сектор водотока. 

Не може се рачунати на потпуну заштиту од било код штетног дејства вода, па ни од поплава, јер се од 

усвојеног "меродавног" утицаја (на који је димензионисан заштитни систем) увек може појавити још већи 

(свакако са ређом вероватноћом појаве) и изазвати штете. Из тога следи логичан закључак да је потпуна 

елиминација штета од неповољних дејстава воде немогућа, већ се тежи њиховом разумном смањењу. 

Савремени трендови у области заштите од поплава 

Као допуна грађевинским радовима, у новије време су у свету све више у примени неинвестиционе мере 

заштите од поплава, најчешће као допуна већ спроведених грађевинских мера. Ове мере немају непосредан 

утицај на протицај великих вода, али одражавају настојање да се смање штете које поплаве могу 

проузроковати, применом стратегије управљања, а не изградње. 

Неинвестиционе мере чини скуп административних, регулативних и институционалних мера за 

превентивно смањење директних, индиректних и потенцијалних штета од поплава. У ову групу мера спадају: 

– Превентивне и оперативне мере, 
– Регулативне и институционалне мере, 
– Мере солидарности за ублажавање последица поплава и 
– Информисање јавности. 

 

Антиерозиона заштита 
У складу са Планом за проглашење ерозионих подручја у општини Алексинац (2007.) треба урадити 

следеће: (а) административно, организационо и информационо јасно дефинисати ерозиона подручја, по свим 

КО, као и режиме третмана и коришћења свих конкретних локалитета; (б) дефинисати приоритете мера 

заштите и припремити документацију за реализацију мера заштите; (в) реализовати антиерозионе мере, по 

приоритетима.  

Планом су предвиђене следеће групе мера: биолошке; биотехничке; техничке;  организационо-

административне мере. 

 
Заштита шума 

Шуме на подручју плана припадају шумским комплексима са приоритетном функцијом заштите. Из тих 

разлога обавеза је: 

– картирање свих шумских површина; 
– успостављање мера неге и заштите; 
– реконструкција и пошумљавање деградираних површина аутохтоним врстама; 
 
Заштита од нејонизујућих зрачења  
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Обухвата услове и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства 

нејонизујућих зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и 

услове при планирању, коришћењу и уређењу простора. 

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним системима 

(кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења, које се стварају 

провођењем наизменичне електричне струје у надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине 

струје и растојања. Такође, ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне 

телефоније. Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је евентуално нејонизујуће 

(електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и најсавременијих технологија, а у 

складу са прописима. 

 

Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења прописане су Законом о заштити од нејонизујућих 

зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09): 

– прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;  
– откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;  
– одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса;  
– обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од 

нејонизујућих зрачења;  
– вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;  
– означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења на прописани 

начин;  
– спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса 

на прописани начин;  
– примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;  
– контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера 

заштите од нејонизујућих зрачења;  
– обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање и праћење нивоа 

нејонизујућих зрачења у животној средини;  
– образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од нејонизујућих зрачења у животној 

средини;  
– информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима и мерама 

заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини.  
 

За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења нискофрекветног 

електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног електромагнетног поља треба 

обезбедити да у зонама повећане осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености 

становништва, електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама 

излагања нејонизујућим зрачењима. 

У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање уређаја и припадајућег 

антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: болница, породилишта, дечијих вртића, 

школа, простора дечијих игралишта. 

 

Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, могу се постављати 

на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом да: 

–     се поставља на крову највишег објекта у окружењу, 
–     удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи најмање 30m, 
–     удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може бити мања од 

30m, искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне површине објекта у окружењу 
износи најмање 10m. 

–     минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније и телекомуникационих 
предајника од објеката болница, породилишта и других здравствених установа, дечијих вртића, 
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предшколских установа, школа, домова и простора дечијих игралишта, односно ивица парцеле дечијег 
вртића и дечијих игралишта, не може бити мања од 50 m. 

 

При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније узети у обзир 

следеће: 

–     могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператера, 
грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова 
и сл., 

–     неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избегавати просторе 
излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске целине, парковске површине и 
сл. 
 

 

2.3.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 

 ЗЕМЉОТРЕСИ 
Алексинац  је са умереним степеном сеизмичности (6-8° MSK-64). 

Једна од основа при изради планских докумената, планирању и пројектовању објеката су и сеизмолошке 

подлоге. Њихов садржај представљају ефекти, очекиваних са различитом вероватноћом, земљотреса изражених 

најчешће преко сеизмичких интензитета или максималног хоризонталног убрзања. Законска регулатива no овој 

проблематици у нашој земљи није довољно развијена и усаглашена са светским стадндардима па су тако у 

најчешћој употреби Правилник  о  техничким  нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичким 

подручјима ("Службени лист СФРЈ" 31/81,49/82,29-83,21/88 и 52/90) по коме су основа за планирање и 

пројектовање сеизмички интензитети за повратни период од 500 година и Правилник о  техничким за 

пројектовање и  прорачун  инжењерских објеката у сеизмичким подручјима (који нема законску снагу) 

За објекте ван категорије у процесу дефинисања параметара противтрусне градње законодавац је 

предвидео: 

– прорачун пројектног земљотреса (Zi) са вероватноћом појаве 70% за периоде од 100 година; 

– максималног земљотреса (Zi\ са вероватноћом појаве 70% за периоде од 1000 година; 
У оба примењивана правила планирања и пројектовања интензитет земљотреса је најчешћа основа за 

процену угроженосги. Законодавац је предвидео могућност посебних истраживања којима би се утврдила 

пројектни параметри конкретних локација односно чији је резултат карта сеизмичке рејонизације за потребе 

израде планских докумената односно карта сеизмичке микрорејонизације за потребе пројектовања. 

Увођењем ЕВРОКОД-а основа за процену сеизмичког хазарда је максимално очекивани земљотрес 

(вероватноћа 70%) за повратни период од 475 година и максимално хоризонтално убрзање у очекиваном 

фреквентном опсегу.Обим и садржај сеизмолошке документације дефинише се пројектним задатком и 

пројектом истраживања а у зависности од фазе израде техничке документације као и од категорије објеката. 

 

 ПОЖАРИ 
На подручју плана основну меру заштите против пожара представља добро организована и опремљена 

служба противпожарне заштите, па је зато планирано уређење постојећег комплекса ватрогасне станице, уз 

континуално опремање за ефикасно деловање. 

Системи водоводне и хидрантске мреже представљају комплементарну функцију за ефикасну заштиту. 

Због задовољења противпожарних прописа планирана је реконструкција свих водоводних линија пречника 

мањег од 100mm. 

У структури насеља, зелене површине и водотокови имају и улогу задржавања појавних пожара. 

У реализацији плана обавезно је: 

– поштовати прописане мере за планирање и пројектовање заштитних инсталација и уређаја за 
обезбеђење од пожара; 

– при изградњи објеката примењивати прописе противпожарне заштите, а посебно у зонама рада; 
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– лако запаљиве и експлозивне материје складиштити под Законом прописаним условима, уз одговарајућу 
сагласност и спроведене мере заштите од пожара. 

 

 ЗАШТИТА ОД ОПАСНОСТИ У РАТУ 
У све сегменте Плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних добара, који су 

дефинисани кроз: 

–         груписање производних објеката у радну зону чиме се такође умањује опасност од ратних разарања 
по становништво; 

–         повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском мрежом из најмање 
два правца кроз прстенасто повезивање чиме се омогућује функционисање у случају разарања једног од 
праваца; 

–         прстен примарних саобраћајница обезбеђује у случају ратних разарања нормално функционисање 
насеља и могућност несметане евакуације становништва, коришћењем алтернативних праваца. 
Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање следећих услова: 

–         планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у условима рушења и 
пожара, при чему се коридори саобраћајница својом ширином обезбеђују од домета рушења и пожара, а 
у склопу тога обезбеђене су слободне површине које прожимају изграђену структуру сеоског насеља; 

–         планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и брзе промене  
праваца саобраћајних токова; 

–         у радним зонама обезбедити растреситу изградњу објеката по павиљонском принципу, уз 
планирање мера заштите производних процеса у случају ратних разарања; 

–         обезбедити што више објеката веће отпорности на утицаје борбених дејстава, уз изградњу ојачаних 
подрумских простора у деловима насеља у којима подземне воде не могу да имају негативан утицај. 

 

У циљу збрињавања и заштите становништва веома је битно: 

–         утврдити локације и капацитете подрумских и других просторија, рововских склоништа, природних и 
вештачких објеката који могу пружити сигурну заштиту становништва у случају ратних разарања; 

–         утврдити локације извора, чесми и постојећих бунара са питком водом за које треба сачинити план 
редовног одржавања и чувања од  загађивања, ради употребе у случају ратних разарања и елементарних 
непогода; 

–         организовати систем осматрања, откривања опасности и правовременог обавештавања 
становништва о њима. 

 

Дугорочном концепцијом уређења и организације простора и грађења насеља Алексинац, обухваћени су 

и испоштовани захтеви Министарства одбране  послова цивилне заштите на подручју општине Алексинац, и 

уграђени у предложена решења: 

- комплекси посебне намене у границама  плана  

- обезбедити несметано функционисање наведених комплекса; 

око комплекса посебне намене планирани су компатибилни садржаји (зонски парк, проширење гробља), 

- код издавања одобрења за градњу поштовати све законске прописе везане за планирање и изградњу 

склоништа, 

- планиране регулационе ширине основних саобраћајних праваца омогућавају несметано функционисање 

цивилне заштите у случају опасности од ратних разарања. 

 

 

2.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени 

гласник РС" бр.22/2015) дефинисани  су услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких 

површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и 
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посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 

лица. 

 

Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника јесу: Болнице, Домови здравља, Школе, Домови 

за старе, Рехабилитациони центри, Спортски и рекреативни објекти, Банке, Поште, Пословни објекти, 

Саобраћајни терминали, Објекти за потребе државних органа. 

 

Прилаз до објекта предвиђа се на делу објеката чији је приземни део у нивоу терена или је 5 cm уздигнут 

у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: 

1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 cm; 
2) спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 76 cm. 

 

За савладавање  висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу  до објекта 

врши се применом рампи тако да : 

– Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а изузетно може износити 8.3%(1:12) за кратка растојања до (до 
6m); 

– Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m; 
– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање 

дужине 150cm; 
– Најмања чиста ширина рампе  за једносмерни пролаз износи 90 cm, а уколико је двокрака чиста ширина 

рампе износи минимум 150 cm, са подестом од минимум 150 cm. 
– Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са обе стране 

двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70 cm, односно 90 cm. 
– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање. 
 

Степенице и степеништа прилагођавају  се коришћењу лица са посебним потребама у простору тако да 

: 

– Најмања ширина степенишног крака трeба да буде 120 cm; 
– Најмања ширина газишта  33 cm, а  највећа дозвољена висина степеника је 15 cm; 
– Чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо закошена, без избочења и 

затворена; 
– Површина  чела  степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта; 
– Између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама; 
– Приступ степеништу, заштитне  ограде са рукохватима и површинска обрада газишта испуњавају услове 

предвиђене за рампе, према члану 7.наведеног правилника  
Савладавање висинских препрека од и преко 90 cm , када не постоји могућност савладавања ове висине 

рампама, степеницама  врши се подизним платформама. 

Подизна платформа предвиђа се као плато величине најмање 110 cm до 140cm са погонском 

механизацијом, ограђена заштитном оградом до висине од 120cm, пресвучена и опремљена материјалом који 

не клизи, опремљена прекидачима за позив и сигурносним уређајем. 

Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима, пешачким стазама, 

трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају имати  максимални нагиб од 5% (1:20),а 

изузетно до 8,3%(1:12). 

Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима  ширина тротоара и пешачких стаза треба да 

износи 180cm изузетно 120cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90cm.  

Ове површине треба да су чврсте , равне и отпорне на клизање.  

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%. 

У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или  друге препреке, док се постојаће 

препреке видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери, доњи делови крошњи и сл, који се 

налазе непосредно уз пешачке коридоре  уздигнути су најмање 250cm у односу на површину којом се пешаци 

крећу. 
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Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки прелаз 

је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба опремити и светлосном и звучном 

сигнализацијом. За савладавање  висинске разлике између коловоза и тротоара  користите се закошени 

ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног 

дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%. Површина пролаза кроз 

пешачко острво изводи се са тактилним пољем безбедности/упозорења, на целој површини кроз острво. 

Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом у простору предвиђају се у близини 

улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означавају се знаком 

приступачности. 

 

Паркинг површине које се предвиђају за потребе  паркирања ових лица су: 

1)    најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом износи 
370cmx480cm; 

2)    место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно на 
тротоар величине је 590x500cm, сa међупростором ширине 150 cm. 

3)    За јавна паркиралишта, јавне гараже, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће 
стамбене зграде, најмање 5% од укупног броја места за паркирање, а најмање једно место за 
паркирање. 

4)    На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних 
путева 5% од укупног броја  места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање. 

5)    На паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу 
прехрамбених производа, пошту, ресторан, дечји вртић, најмање једно паркинг место. 

6)    На паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и 
социјалне установе, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање, а најмање два места за 
паркирање. 

7)    Свако паркиралиште које је облежено мора имати најмање једно приступачно место за паркирање. 
 

Знакови за орјентацију  треба да су читљиви, видљиви и препознатљиви. Ти знакови су: 

– Знакови за орјентацију(скице, планови, макете) 
– Путокази 
– Функционални знакови којима се дају обавештења о намени простора(гараже, лифтови, санитарне 

просторије) 
 

Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm -160 cm изнад нивоа пода или тла, или ако то 

није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима  не сме бити мања од 1,5 cm за 

унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу употребу. 

Препознавање врата, степеница, лифтова, рампи лифтова, опреме за противпожарну заштиту, опреме 

за спашавање и путева за евакувацију врши се употребом контрастних боја одговарајућим осветљењем и 

обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема звука у јавним просторијама постављају се асистивни 

слушни системи. 

Тактилна поља безбедности треба да се постављају испред свих опасних зона (наилазак на степенице, 

наилазак на опасне фиксне препреке и слично), укључујући и употребу на пешачким прелазима и пешачким 

острвима. 

 

 

2.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу 

смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или о променама 

у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. Најчешће 

мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске ефикасности су: 

– замена необновљивих енергената обновљивим, 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
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– замена енергетски неефикасних потрошача ефикасним, 
– изолација простора који се греје,  
– замена дотрајале столарије у просторима који се греју,  
– уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије,  
– увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу енергије и сл.  
 

Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и подстицајне мере, као и техничке и организационе 

мере.  

 

Сектор индустрије - На планском подручју потребно је остварити смањене потрошње енергије 

спровођењем следећих мера: 

– побољшање контроле и регулисања процеса коришћења енергије у свим индустријским групацијама, 
чиме се повећава енергетска ефикасност за 5%; 

– коришћење отпадне топлоте из енергетских постројења и производних процеса као потенцијал за 
повећање енергетске ефикасности и до 20%;  

– енергетска интеграција производног процеса као потенцијал за повећање енергетске ефикасности 
топлотних система производних погона и до 5%.  
 

Сектор саобраћаја - У сектору саобраћаја у планском периоду неопходно је: 

– дефинисање Програма развоја саобраћајне инфраструктуре, Програма развоја јединственог и 
ефикасног транспортног система, Програма развоја интегрисаног превоза путника у градском, 
приградском и међуградском саобраћају, Програма безбедности саобраћаја и смањења негативних 
утицаја на животну средину и Програма увођења информационих система; 

– иновација возног парка у свим секторима. Старост возног парка је поред других и са аспекта енергетске 
ефикасности једно од кључних питања.  

 

Сектор зградарства - У овом сектору дефинисане су следеће мере и активности, које је потребно 

реализовати у поступку спровођења Плана генералне регулације: 

– увођење нових видова и облика загревања (прелазак са грејања на електричну енергију);  
– употреба нове генерације расветних уређаја/сијалица у домаћинствима и пословним објектима; 
– примена ЈУС У Ј5.600 (1987. године) и других пратећих стандарда о пројектовању  стамбених зграда и 

термичкој заштити, чиме је могуће смањити пројектну инсталисану снагу за грејање за 30-40 % и 
остварити приближно толику уштеду у енергији за грејање; 

– прелазак са паушалног обрачуна потрошње енергије на обрачун према мерењу потрошње топлотне 
енергије увођењем додатних уређаја; 

– оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите постојећих стамбених зграда. 
 

2.6.СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

Минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и зоне подразумева обезбеђење следећих 

инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, 

приључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу, уређење манипулативног простора, паркинга за 

различите врсте возила и посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада.  

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан за издавање локацијске и 

грађевинске дозволе, зависи од зоне у којој се гради објекат, као и врсте и намене објекта. Неопходно је 

прибављање услова надлежних јавних предузећа и организација. 

 

ЗОНА I: Зона насељског центра 

–     Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
–     објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и атмосферску мрежу и електрични 

прикључак, сакупљање и одношење комуналног отпада и акустичне заштите. 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Tarifni_sistem
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–     Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. Постојећи објекти 
ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у складу са мерама енергетске 
ефикасности. 

–     Пожељно је да објекат има прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу. 
 

ЗОНА II: Општа стамбена зона 

–     Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
–     објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и електричну мрежу и сакупљање и 

одношење комуналног отпада. 
–     до реализације градске канализационе мреже на парцелама се, за потребе евакуације отпадних вода, 

дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама) у свему према техничким 
нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

–     Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. Постојећи објкети 
ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у складу са мерама енергетске 
ефикасности. 

–     Пожељно је да објекат има прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу. 
 

ЗОНА III I: Зона становања ниских гусина 

–     Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
–     објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и електричну мрежу. 
–     до реализације градске канализационе мреже на парцелама се, за потребе евакуације отпадних вода, 

дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама) у свему према техничким 
нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

–     Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. Постојећи објекти 
ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у складу са мерама енергетске 
ефикасности. 

–     Пожељно је да објекат има прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу. 
 

ЗОНА IV: Радна зона 

–     Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
–     објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и атмосферску мрежу, електроенергетску и 

телекомуникациону мрежу, сакупљање и одношење комуналног отпада и акустичне заштите. 
–     Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. Постојећи објекти 

ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у складу са мерама енергетске 
ефикасности. 

–     Пожељно је да објекат има прикључак на гасоводну мрежу. 
–     У зависности од врсте делатности и технолошког процеса објекат мора да има предтретман комуналног 

отпада и отпадних вода, систем заштите ваздуха и буке. 
 

ЗОНА V: Зона туризама и рекреације 

–     Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
–     објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и атмосферску мрежу и електрични 

прикључак, сакупљање и одношење комуналног отпада и акустичне заштите. 
–     Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. Постојећи објкети 

ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у склду са мерама енергетске 
ефикасности. 

–     Пожељно је да објекат има прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу. 
 

Степен комуналне опремљености за поједине намене: 

Објекти јавне намене (управа, образовање, социјална и дечија заштита, здравство, култура, комунални 

објекти и спортски објекти) и објекти за јавну употребу (верски објекти, сви комерцијални објекти (услуге, 

трговине, хотел...)): 

–     Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину и обезбеђен паркинг за 
кориснике према прописаним нормативима, 
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–     објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону, електроенергетску и телекомуникациону 
мрежу и организовано сакупљање и одношење комуналног отпада и акустичне заштите. 

–     Сви објекти морају бити изграђени или реконструисани у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС" бр.22/2015), 

–     Сви објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 
–     Пожељно је да објекат има прикључак на гасоводну мрежу. 
–     Зона новог гробља мора имати приступ на јавну саобраћајницу и обезбеђен паркинг за кориснике према 

нормативима, мора имати прикључак на водоводну, канализациону, електроенергетску и 
телекомуникациону мрежу и организовано сакупљање и одношење комуналног отпада и акустичне 
заштите. 

–     Зона ауто пута мора имати прикључак на водоводну, канализациону, електроенергетску и 
телекомуникациону мрежу и организовано сакупљање и одношење комуналног отпада и акустичне 
заштите. 

Површине у зонама зеленила (све зелене површине јавне намене и делови парк - шуме): 

–      неопходна је изградња водоводне и канализационе мреже за прикључење објеката чија функција 
одговара намени простора у овој зони (чесме, фонтане, системи за заливање, мокри чворови и др.) и 
електроенергетску мрежу. 

 

2.7.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ 

 

Правила утврђена овим Планом су правила за изградњу објеката на територији планског обухвата. За 

детаљнију урбанистичку разраду, израдом одговарајуће урбанистичке документације, она су усмеравајућа и 

могу се мењати у складу са конкретним условима локације, у обиму који не угрожава околне претежне намене 

простора и постојеће објекте у непосредном окружењу. 

Општа правила изградње и регулације примењиваће се на основу важеће законске регулативе 

(Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ бр.22/2015), 

а посебна  правила за изградњу објеката на грађевинском земљишту су прописана овим планом, у складу са 

локалним условима. 

За све што није дефинисано у плану посебним правилима, важе општа правила за парцелацију, 

регулацију и изградњу из важећег Правилника. 

 

 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

 

 

3.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
 

Подручје плана је организационо подељено на претежне намене које чине простор и које омогућавају 

функционисање различитих активности и остваривање различитих потреба уз максимално раздвајање, 

функционално и просторно, конфликтних намена, односно активности које се могу очекивати у њима. 

Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50% означеног простора (блока или 

зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне и комплементарне намене у функцији 

основне намене као допунске или пратеће, или као самосталне.  

Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је извршен тако да су просторне 

целине заправо просторно одређене и заокружне компатибилне финкције (намене). У оквиру просторне целине 

не могу се наћи намене које једна другу угрожавају својим функционисањем. Такође су целине формиране 

тако да се конфликти између суседних целина сведени на минимум. 

Подручје плана подељено је на просторне целине, према положају, времену настајања, морфолошким и 

другим карактеристикама, и подцелине као специфични делови просторних целина  у оквиру којих су 
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прописана правила уређења и правила грађења  за  објекте  јавне намене и за површине које нису јавног 

карактера. (графички прилог бр.5).  

 

3.1.1. КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ  
 

Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је извршен тако да су просторне 

целине заправо просторно одређене и заокружне компатибилне функције (намене).У наредној табели је 

приказана компатибилност намена, односно која се намена као пратећа, допунска или основна може наћи у 

оквиру претежне намене, а да на графичком прилогу није приказана.  
 

Табела бр.6:Компатибилност намена 
 

  ……...ОВА НАМЕНА 
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Јавне службе  X  X X  X    

Зеленило X  X    X  X  

Спорт и рекреација X X     X  X  

Комунални објекти X X   X   X   

Саобраћајни објекти X X  X   X X   

Становање X X X    X X X X 

Услуге X X X X  X     

Производне 

делатности 
X X X X X  X    

Водно земљиште  X X X    X   X 

Пољопривредно и  

шумско земљиште 
X X       X  

 

 Зеленило и јавне службе се могу наћи као допунска или пратећа намена (парковко зеленило, заштитно, 

линијско), уз све друге намене. Услуге се такође могу наћи уз већину намена. 

 

3.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКА ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су: 

– Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђења за изградњу. 

– Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним парцелама и 
преломним тачкама које су одређене геодетским елементима. 

– Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној површини, 
границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане 
аналитичко-геодетским подацима. 

– Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама 
постављена управно на осовину јавне саобраћајнице. 
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– Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са решењима из 
плана, правилима о грађењу и техничким прописима. 

– Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника односно корисника 
земљишта. 

– Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим условима: 
а)    подела се врши у оквиру граница парцеле; 

б)   приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са сукорисничких 

површина. 

– Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати, а капацитет се 
одређује према новој површини. Због боље организације и искоришћености простора он може бити већи од 
збира појединачних капацитета спојених парцела. 

– Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле треба да буде у 
складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са условима заштите. 

– Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања ширина грађевинске парцеле се повећава за 20% само 
за парцеле које су биле условне, односно оне од којих је део планиран за површине јавне намене и тиме су 
постале неусловне за изградњу.  

На основу пројекта препарцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или 

више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу. 

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на начин и под 

условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта парцелације. 

Спајање две или више постојећих парцела ради формирања једне парцеле се врши под следећим 

условима: 

– -      спајање се врши у оквиру граница целих парцела; 
– -     спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену и тип блока се не може мењати, 

а капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и искоришћености простора он може 
бити већи од збира појединачних капацитета спојених парцела; 

– -    спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле треба да буде 
у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са условима заштите. 

На предлог власника, односно закупца постојеће катастарске парцеле и уз сагласност власника суседне 

катастарске парцеле, врши се исправка граница суседних парцела, у циљу формирања грађевинске/их 

парцеле/а, као и одређивања границе површине јавне намене, под условом да је таква промена у складу са 

важећим урбанистичким планом. 

Приликом утврђивања услова за исправку граница парцела мора се поштовати правило да катастарска 

парцела која се придодаје суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је 

мање површине од суседне парцеле. 

 

Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле. За грађење, односно постављање 

електроенергетских и телекомуникационих објеката или уређаја, може се формирати грађевинска парцела 

мање површине од површине предвиђене планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ 

објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. 

Правила парцелације дата у Плану се односе на нову парцелацију постојећих грађевинских или 

катастарски парцела. За постојеће грађевинске парцеле које су изграђене или не изграђене, а до одређеног 

процента не задовољавају услове, или неки од услова прописаних планом, важе следећа правила уз обавезу 

да важе услови хоризонталне регулације, прописани овим планом: 

– За постојеће неизграђене парцеле које су мање од прописаних до 10%, (или са ширином фронта мањом 
од прописане до 10%), дозвољена је изградња по урбанистичким параметрима датим у Плану за одређену 
намену умањеним за 10% и максималном спратношћу П+1+Пк. 

– За постојеће изграђене парцеле у зони ужег градског језгра које су мање од прописаних за више од 10%, 
(или са ширином фронта мањом од прописане за више од 10%), дозвољена је реконструкција постојећег 
објекта са увећањем постојећих индекса до 10% и максималном спратношћу до П+1. 
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– За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних до 20%, (или са ширином фронта мањом 
од прописане до 20%), дозвољена је реконструкција постојећег објекта у постојећим габаритима и са 
постојећом спратношћу, без могућности промене намене објекта. 

– Постојеће пацеле мање за више од 20% од минимално прописаних у Плану не задовољавају услове да 
буду самосталне грађевинске парцеле. 

– На постојећим, изграђеним парцелама, мањим од прописаних, могуће су реконструкција, адаптација и 
санација објеката са постојећим параметрима. 

– Изузетно, за изграђене грађевинске парцеле минимални параметри за парцелацију се могу смањити  до 
10%. 

– Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на 
јавну саобраћајницу. 

– Ако се грађевинска парцела не ослања, односно нема прилаз директно на јавну саобраћајницу, њена 
веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута максималне дужине 50 m чија је минимална 
ширина: 

1) за становање  ..........................................................................................4,0m 
2) за индустрију, производно занатство, грађевинарство и складишта  ..5,0m 
3) за услужно-комерцијалне делатности   ..................................................4,0m 
4) за приватне пролазе  ..............................................................................3,0m 
5) за пешачке стазе  ....................................................................................1,5m 
– Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а 

ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као 
посебна парцела. 
 

3.3. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ 
Закон о планирању и изградњи дефинише опште појмове, као:  

– Намена земљишта јесте начин коришћења земљишта одређен планским документом. 
– Претежна намена земљишта јесте начин коришћења земљишта за више различитих намена, од 

којих је једна преовлађујућа. 
– Површина јавне намене је простор одређен Планом за уређење или изградњу јавних објеката или 

јавних површина за које се утврђује општи интерес. 
– Урбана обнова јесте скуп планских и других мера којима се мења намена објекта, обнавља, 

реконструише и рехабилитује деградирани или напуштени део насељеног места, у складу са принципима 
одрживог развоја; 

– Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

– Грађевинска линија је линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено 
грађење основног габарита објекта. 

– Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). 

– Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног надземног дела објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. 

– Породични стамбени објекти су објекти намењени за становање или за становање са пословањем или 
делатностима, са највише 3 јединице (стамбене и пословних апартмана, од којих је најмање једна стамбена). 
 

Регулација простора се заснива на систему елемената регулације, и то: 

– урбанистичким показатељима (намена, индекс заузетости парцеле, висина објекта); 
– урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија 

саобраћајнице, гранична линија зоне); 
– правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, постављање ограде, 

паркирање и гаражирање и др.). 
– градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, 

гасна мрежа, даљинско грејање), поставља се у појасу регулације. 
– појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди, 

паркови), у зонама парцела јавног пута као и ван тих зона (далеководи, магистрални гасоводи, топловоди и 
сл.). 
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– грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора 
оивиченог грађевинском линијом. 

– све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос планираног објекта 
према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта.  

– габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње. 
– уколико се правила дају за посебно значајна подручја дефинисане су  и дворишне унутрашње 

грађевинске линије. 
– грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на 

растојању одређеном овим планом.  
– У плану су грађевинске линије одређене као: 
a. планирана грађевинска линија паралелна регулационој линији нумерички дефинисана; 
b. постојећа (претежна) грађевинска линија одређена габаритом постојећег објекта на парцели; 
c. грађевинска линија која је идентична са регулационом линијом (која је дефинисана аналитичко-

геодетским елементима) графички приказана као посебан тип линије; 
 

Објекти на грађевинској парцели могу да буду постављени као: 

1) слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију  грађевинске парцеле. 
2) у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле. 
3) у  непрекинутом низу (ивична градња) када објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле, на 

потезима где је већ формирана таква градња. 
Двојни објекти (у прекинутом низу) могу се градити на грађевинским парцелама чији су власници - 

корисници сагласни са наведеном изградњом.  

Намене дефинисане графичким прилогом "План намене површина" представљају преовлађујућу, 

доминантну намену на том простору, што значи да заузимају најмање 50% површине блока у којој је означена 

та намена.  

– Свака намена подразумева и друге компатибилне намене. 
– На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна може бити и 

доминантна или једина. У случају изградње појединачних објеката компатибилне намене важе правила 
грађења као за основну намену. 

- На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења  добијају се услови уређења 
и капацитет парцеле (блока). 
-Постојећи објекти који имају параметре (висину објекат, индекс заузетости) веће од максимално 
прописаних у плану, се задржавају, уз могућност реконструкције у постојећим параметрима. 
-Постојећи објекти намене која није компатибилна претежној намени блока се не могу дограђивати ни 
надграђивати са постојећом наменом. У случају промене намене у компатиблну намену претежној 
намени блока важе правила за нову. 

 
3.4. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА 

 
Правила утврђена овим Планом су општа правила за изградњу објеката на територији планског обухвата. 

За детаљнију урбанистичку разраду, израдом одговарајуће урбанистичке документације, она су усмеравајућа 

и могу се мењати у складу са конкретним условима локације, у обиму који не угрожава околне претежне намене 

простора и постојеће објекте у непосредном окружењу. 

Општа правила за изградњу објеката су. 
– Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом) односно до 

коте венца (за објекте са равним кровом). Највећа дозвољена висина објекта утврђена је одредбама 
правилника. 

– Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

– Релативна висина  објекта је она  која се одређује  према  другим  објектима  или ширини регулације. 
Релативна висина се одређује кроз следеће односе, и то: 

1) висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице односно од растојања  до грађевинске 

линије наспрамног објекта; 

2) висина венца новог објекта са венцем усклађује се са венцем суседног објекта. 
Висина објекта је: 
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1) на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим кровом), 

односно венца (за објекте са равним кровом); 

2) на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете 

јавног или приступног пута мање или једнако 2,0m - растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца; 

3) на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете 

јавног или приступног пута веће од 2,0m - растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена (венца) 

умањено за разлику висине преко 2,0m; 

4) на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или 

приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца); 

5) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта утврђује се применом 
одговарајућих тачака овог члана. 

– Висина објеката који имају индиректну везу са јавним или приступним путем преко приватног пролаза 

утврђује се у складу са суседним објектима. 

– Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута; 

1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 

приступног пута; 

2) кота приземља може бити највише 1,2m виша од нулте коте; 

3) за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 

јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2m нижа од коте нивелете јавног пута; 

4) за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља може 

бити максимално 0,2m виша од коте тротоара (денивелација до 1,2m савладава се унутар објекта). 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6m, односно регулациону линију више 

од 1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на 

грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

1. излози локала - 0,3m, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи 3,0m, а испод те 

ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 
2. излози локала - 0,9m по целој висини у пешачким зонама; 

3. транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,0m по целој ширини 

објекта са висином изнад 3,0m; 

4. платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,0m од спољне ивице 

тротоара на висини изнад 3,0m, а у пешачким зонама према конкретним условима локације; 

5. конзолне рекламе - 1,2m на висини изнад 3,0m. 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице 

и сл.), на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), само у случају да је грађевинска линија идентична 

регулационој, и то: 

1. на делу објекта према предњем дворишту - 1,2m, али укупна површина грађевинских елемената 

не може прећи 50% површине уличне фасаде изнад приземља; 

2. на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од 

1,5m) - 0,6m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде; 

3. на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 
2,5m) - 0,9m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде; 

4. на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне 

грађевинске парцеле од 5,0m) - 1,2m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 

стражње фасаде изнад приземља. 

– Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 

3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,9m. 

– Степенице које савлађују висину преко 0,9m улазе у габарит објекта. 

– Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције 

дворишта. 

– Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску, односно 

регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 
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1. стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,6m испод површине тротоара, а испод 

те дубине - 0,5m. 

2. шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,0m. 

3. стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле. 

– Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6m рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до тачке прелома кровне косине. 

– Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући од коте 

тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m. 

– Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом 

до висине од 1,4m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган. 
– Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и 

капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

– Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m тако да стубови ограде буду на 

земљишту власника ограде. 

– Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини 

границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,4m, која се поставља према 

катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

– Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

– Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот 

људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се у складу са одговарајућим прописима. 

– Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни објекти 

индустријских зона (складишта, радионице и си.) могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,2m. 
– Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

– Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним 

архитектонским пројектом. 

– Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, усклађује се са 

конзерваторским условима. 

– Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада), новог, породичног стамбеног објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 

1. слободностојеће објекте на делу бочног дворишта.............................................1,0m 

2. двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта.............4,0m 

3. први или последњи објекат у непрекинутом низу.................................................1,5m 
–        За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од вредности 

утврђених у плану, у случају реконструкције или нове изградње (на истом растојању), није потребна сагласност 
суседа. 

–        Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње или 
нестамбеног не може бити мања од 4,0m. 

–        Минимално растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбеног објекта и линије 
суседне грађевинске парцеле је 2,5m. 

–        Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 

–        Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на грађевинској 
парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености 
грађевинске парцеле. 

–        Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електро мрежа, итд.) се 
постављају у појасу регулације  јавних саобраћајница  или у  приступном путу ако је сукорисничка или приватна 
својина.  

–        Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и радиодифузних 
система постављају се испод јавних површина и испод осталих парцела уз предходно регулисање међусобних 
односа са власником (корисником) парцела. 

Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да: 

1. не угрожавају  постојеће или планиране објекте, као и планиране намене  коришћења земљишта. 

2. да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе. 

3. да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре. 
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4. да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама. 

5. укрштај са путем врши се постављањем инсталације кроз прописано димензионисану заштитну цев, 

постављеном подбушивањем управно на осу пута. Заштитна цев је на дубини од 1,35m од коте 

коловоза, а дужина је за по 3,0 m већа од крајњих тачака попречног профила пута. 

6. паралелно вођење је могуће на 3,0m од крајњих тачака попречног профила пута или од ивица коловоза 

или мање уз пројекат мера заштите пута од хаварије. 
 

3.5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

3.5.1. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Општа правила изградње објеката јавних намена су: 

– Тип објекта зависи од његове функције али он мора бити прилагођен условима локације; 

– Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 

– У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита, здравство, култура, 

информисање, уколико задовољавају услове за одговарајућу делатност и не угрожавају непосредно окружење; 

– Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и рекреативних 

центара; 

– Забрањена је изградња у овим комплексима других објеката, који би могли да угрозе животну средину 

и основну намену; 

– По типу изградње објекти се на грађевинској парцели граде као слободностојећи односно објекат не 

додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 
– По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији од објекта других 

намена; 

– Најмања удаљеност  објекта јавних потреба до објеката на суседним парцелама износи: 

– до стамбених објеката, минимално 4,0m; 

– до услужно - комерцијалних објеката, минимално 4,0m. 

– Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу бочног дворишта 

претежно северне оријентације минимално 2,5m, односно на делу бочног дворишта претежно јужне 

оријентације минимално 5,0m. 

– На парцелама се дозвољава изградња нових, доградња постојећих, а у свим сегментима фазна 

изградња. 

– Паркирање и гаражирање возила, за редовне кориснике, се обезбеђује на сопственој грађевинској 

парцели изван површине јавног пута, а за посетиоце на посебном паркингу, на парцели објекта или у њеној 
близини. 

– Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за одговарајуће јавне 
делатности, која ће се обављати у објекту. 

– Спратност и тип објеката зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима локације.  
 

 Образовање, здравство, дечија и социјална заштита, управа 
 

– Јавни објекти ће се градити на планираним локацијама, у оквиру центра насеља и стамбеним зонама; 
– Доградња и надградња постојећих објеката вршиће се на основу овог плана а изградња нових објеката, 

поред израде планова детаљне регулације, захтева даљу планску разраду (урбанистички пројекат, коме 
претходи посебан програм, а код сложенијих и значајнијих објеката, нарочито када се ради о јавним 
просторима, и урбанистичко - архитектонски конкурс); 

– Тип објекта ће свакако зависити од његове функције, али он мора бити прилагођен условима локације; 
– Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 
– Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског наслеђа или амбијенаталних 

целина, морају задовољавати услове надлежне службе заштите; 
– У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита, здравство, култура, 

информисање, уколико задовољавају услове за одговарајућу делатност и не угрожавају непосредно окружење; 
– Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и рекреативних 

центара; 
– Забрањена је изградња у овим комплексима других објеката, који би могли да угрозе животну средину 

и основну намену. 
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Социјална заштита деце 
Приликом нове изградње и реконструкције (доградње) објекта дечије заштите потребно је задовољити 

следеће критеријуме: 

– капацитет маx.250 деце, оптимално у групама по 15-20 
– потребна изграђена површина (БРГП)   ......................... 6-8 m2/по детету       
– потребна површина комплекса  .................................. 20-25 m2/по детету 
– степен заузетости  ............................................................................... 40% 
– максимална висина (кота венца) ......................................................... 8 m  
– уређена зелена површина минимално  .............................................. 50% 
– Паркирање ..................................................................... 1Пм/100 m2 БРГП 
 

Планом се подстиче могућност учешћа приватног сектора у овој области, према истим нормативима као 

и за јавне објекте. 

Дозвољава се претварање стамбених, или нестамбених простора у просторе за дневни боровак деце, у 

приземљима и са приземљима повезаним просторима, који чине јединствену целину, под условом да: постоји 

или је могуће формирати посебан улаз, постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја чији 

је број у складу са бројем деце, постоји начин за решавање утицаја додатне буке на суседне намене. 

Препоручују се могућност формирања јединица за дневни боравак деце са мањим бројем деце, у 

индивидуалним објектима на парцели са мањим бројем станова и могућношћу боравка деце на отвореном. У 

новим, односно адаптираним просторима намењеним дечјим установама, препоручују се мањи капацитети, 

максимално до 25 деце по објекту. 

Није могуће организовати објекте предшколског васпитања уколико се у склопу преовлађујуће намене 

становања планирају и следеће намене: производња, производно занатство, складишта и други садржаји који 

загађују животну средину. 

Саставни део функције и ликовности објеката је озлењавање комплекса и уређење простора за игру на 

отвореном. 

За све објекте предшколског васпитања обезбедити максималну комуналну опремљеност (вода, 

канализација, струја, телефон, грејање). 

 

Основно образовање 
Планом је могућа и реконструкција или доградња постојећих објеката како би се задовољиле потребе 

ученика и побољшао квалитет наставе. 

 

Дозвољена је доградња или изградња нових објеката према следећим критеријумима: 

– капацитет маx.850 деце, 25-30одељења 
– потребна изграђена површина (БРГП) ........................... 6-8 m2/по детету       
– потребна површина комплекса  .................................. 20-25 m2/по детету 
– степен заузетости  ............................................................................... 40% 
– максимална висина (кота венца) ....................................................... 12 m  
– уређена зелена површина минимално  .............................................. 20% 
– паркирање  -  .................................................................. 1Пм/100 m2 БРГП 
 

Могуће пратеће намене:  

Друге јавне површине и објекти јавних намена, зеленило, спортско рекреативни садржаји мањег обима 

(терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.). 

 

Забрањено је обављање делатности:  

у објектима које вибрацијама, буком, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу 

да угрозе околину и не представљају намену компатибилну образовању, као претежној намени објеката.  
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За све објекте основног образовања паркирање и гаражирање обезбедити ван комплекса, осим за 

сопствена возила и возила запослених (мин 10% запослених), а према општим условима за паркирање за јавне 

службе. 

За све објекте основног образовања обезбедити максималну комуналну опремљеност (вода, 

канализација, струја, телефон, грејање). 

 
Средњошколско образовање 

Објекте је могуће адаптирати, реконстуисати, дограђивати и надграђивати у случају недостатка или 

додатног уређења школског простора. Неопходно је испоштовати урбанистичке нормативе: 

– учионички простор  ................................................................ 2 m2/ученику 
– школски објекат .............................................................. 10-18 m2/ученику 
– школски комплекс .......................................................... 15-25 m2/ученику,  
– степен заузетости ................................................................................ 40% 
– максимална висина (кота венца) ....................................................... 22 m  
– уређена зелена површина минимално  .............................................. 20% 
– паркирање  -  .................................................................. 1Пм/100 m2 БРГП 
 

Паркирање обезбедити са 50% потребних места у оквиру комплекса. 

У оквиру комплекса поред прописима утврђених садржаја, треба предвидети и друге могуће и пожељне 

компатибилне намене: научно-истраживачке установе, спортско-рекреативни полигони. Све слободне 

површине обавезно уређивати и одржавати као парковско зеленило. 
 

Здравство 
Параметри и стандарди за димензионисање објеката примарне здравствене заштите: 

– БРГП објекта је потребна 0.05-0.1 m2/становнику гравитационог подручја; 
– површина парцеле 0.05-0.2 m2/становнику гравитационог подручја. 
Распоном се прилагођавају потребне површине према учесталости коришћења појединих јединица. 

 највећи дозвољени  индекс  заузетости  ........................................... 40%; 

 максимална висина (кота венца) објекта  ........................................ 12 m. 
 

Параметри и стандарди за димензионисање објеката секундарне здравствене заштите: 

– број постеља:  ..................................................... 5-10 на 1000 становника 
– БРГП објекта је потребна  ............................................. 25-40 m2/постељи 
– површина парцеле  ................................................... 100-150 m2/ постељи 
– највећи дозвољени  индекс  заузетости ............................................ 40%; 
– максимална висина (кота венца) објекта  ........................................ 22 m. 

Паркирање обезбедити за 25-30% запослених, са обавезним озелељавањем слободних површина. 

Као један од видова превазилажења проблема велике удаљености корисника, може се обезбедити 

формирање мобилних здравствених екипа у периферним деловима ниских густина насељености. 

 

Становање у програму стамбене подршке 

У програмима и пројектима становања у програму стамбене подршке, код изградње нових станова, 

примењују се површински нормативи дати у следећој табели: 

 

Величина домаћинства Површина по домаћинству Површина по члану 

1-члано 22 – 30 m² 22 – 30 m² 

2-члано 30 – 42 m² 15 – 21 m² 

3-члано 40 – 55 m² 13,3 – 18,3 m² 

4-члано 50 – 65 m² 12,5 – 16,2 m² 

5-члано 62 – 75 m² 12,4 – 15 m² 

6-члано 75 – 85 m² 12,5 – 14,2 m² 
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За локације намењене за становање у програму стамбене подршке, потребно је обезбедити паркирање 

за минимум 0.7 паркинг места по стану унутар припадајуће грађевинске парцеле. Број паркинг места 

намењених коришћењу особа са инвалидитетом, мора бити пропорционалан броју стамбених јединица 

намењеним тим особама, а не мањи од 10% од укупног броја паркинг места. Ова паркинг места морају бити 

позиционирана што ближе улазу и минималне ширине 3.50 m.Јавне саобраћајне пешачке и саобраћајне 

површине (тротоари, пешачке стазе и пешачки прелази, рампе, прилази објекту) у оквиру стамбеног комплекса 

морају бити прилагођене захтевима лица са инвалидитетом и других особа са смањеном покретљивошћу, 

односно димензионисане тако да задовољавају важеће прописе који уређују стандарде приступачности. 

Грађевинска парцела за изградњу социјалних станова мора бити опремљена прикључцима на путну, 

водоводну, канализациону и електроенергетску мрежу, као и фиксну телефонију. 
 

Спорт и рекреација 
Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у функцији спорта 

и рекреације је условљено нормативима за величину спортских терена на отвореном и затвореном простору 

у зависности од  врсте планираних спортских активности. На игралиштима у оквиру школских комплекса 

рекреативне наставе одвијаће се у оквиру редовног школског програма и слободних школских активности. 

 

Могуће пратеће намене:  

Друге јавне површине и објекти јавних намена,  пословне и  комерцијалне делатности (угоститељство, 

услуге), зеленило.  Садржаји који се могу наћи у комплексу: 

– спортски објекти,  
– спортски терени, терени за мале спортове, нови базени и сл. 
– остали садржаји (површине за играње деце, простори за одмор), 
– зеленило, 
– локали (угоститељство, туризам, трговина), 
– паркинг простор и друге манипулативне површине (стазе, сунчалиште...) 
 

У оквиру намене спорт и рекреација забрањена је изградња било каквих  објеката, који би могли да угрозе 

животну средину и основну намену. Забрањени су објекти привређивања, мешовитог пословања, трговине на 

велико. Такође није дозвољена изградња објеката услужног и производног занатства и других делатности 

рада, комерцијалних објеката типа робно-тржних центара, велепродајних објеката, као ни објеката сервисно - 

услужних делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила, заједничке гараже и сл.). 
 

Дозвољени урбанистички параметри:  

 Степен заузетости за затворене објекте је 50%. 

 Степен заузетости за отворене спортске терене, (не рачунајући отворене терене за спорт), је 
максимално 30%. 

 Максимални степен заузетости парцеле је 70% (рачунајући све  објекте и платое са саобраћајницама, 
стазама, сунчалиштем, базенима и спортским теренима). 

 Проценат учешћа зеленила је мин 30%.  

 Максимална висина (кота венца) објеката спорта је 12 m, где је приземље, или део приземља са 
технолошком висином спортске хале. 

 Паркирање - на 6 посетилаца/1ПМ. 
 

Услови за уређење: 
– травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интензивно гажење. 
– извршити функционално заштитно озелењавање уз границу са другим садржајима. 
– ограђивање вршити функционалном и естетском оградом чија висина различита у зависности од врсте 

спортске активности.  
– Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од врсте спортске и 

рекреативне активности, односно према условима које одреди надлежни орган ради контролисаног 
приступа корисника. 
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У оквиру спортских комплекса, могу се наћи специјализоване школе (спортске, тренерске), или спортски 

кампуси који користе садржаје спортског центра. 

У зеленим површинама, изузетно је дозвољена изградња појединачних јавних објеката републичког и 

градског значаја, под условом да њихова изградња не ремети основни карактер те површине, њену еколошку 

равнотежу. 

 

Зеленило 
 
Градски парк "Брђанка“ и „Палилула" 

Услови за уређење градског парка: 

–        утврдити програм парка, 
–        урадити потребну документацију, 
–        избор врста садног материјала засновати на високодекоративним аутохтоним   врстама и егзотама, 
–        пејзажно уређење ускладити са функционалном интеграцијом  реке Моравице, 
–        повезати градски парк са планираним градским спортским центром. 
 
Уређено јавно зеленило 

Уређење скверова и јавних површина подразумева: 

–         реконструкцију и ревитализацију и подизање на виши степен уређења, 
–         очување свих вредних елемената дендрофлоре, 
–         повезивање површина дрворедним зеленилом и пешачким комуникацијама, 
–         избор врста прилагодити типу сквера (аутохтоне, алохтоне, декоративне,   брзорастуће или украсно 

шибље и ниско дрвеће) према условима локације, 
–         реконструкцијом постојећих зона и изградњом нових обезбедити простор за зеленило. 
 
Зеленило специфичног карактера 

У поступку реконструкције, ревитализације и подизања нових зелених површина избор врста прилагодити 

намени простора, условима локације и функцији зеленила: 

–  зеленило радних зона има заштитно декоративну функцију, избор врста засновати на брзорастућим, 
широколисним лишћарима и примешаним четинарима, 

–  у заштитном зеленилу заштитних појаса инфраструктуре забрањена је свака нова изградња, 
–   школски комплекси и дечје установе озелењавати високодекоративним врстама интересантних 

морфолошких карактеристика, 
–  зеленило здравствених установа има декоративно-заштитну функцију а избор врста засновати на 

аутохтоним, бактерицидним, инсектицидним врстама избегавајући жалосне форме, 
–  зеленило гробља има декоративно заштитну функцију а избор врста прилагодити намени: зимзелене 

и листопадне саднице жалосних и пирамидалних форми. Заштитно зеленило дрворедног типа или живе ограде 
обавезни су садржаји уређења, 

–   фрагменти шума у грађевинском подручју се задржавају и уређују као локације са приоритетном 
заштитном функцијом. 
 
Линеарно зеленило 

Избор врста за дрворедно зеленило прилагодити условима: 

–  једнострани или обострани дрвореди, 
–  прекинуте низове попунити истом врстом, 
–  за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном и формираном круном,  снажним кореновим 

системом и правим деблом најмање 2,8-3m висине, 
–  у улицама где услови захтевају урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном заменом старих 

стабала. 
 

Правила грађења за комуналне објекте и комуналне инфраструктуре 

 

Правила регулације уређења гробља 
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 Гробље се састоји од површине за сахрањивање и приступне површине која је величином и 

опремљеношћу у складу са величином површине за сахрањивање. Минимум комуналне опремљености 

гробља представља плато са чесмом, решеном одводњом употребљене воде и површинске воде са платоа 

(по потреби септичка јама), и  капелом, потребних капацитета, са обавезним електричним прикључком. 

– - Површину за сахрањивање треба поделити на гробна поља у којима се предвиђа сахрањивање 
у једном гробном месту: једног умрлог лица, два умрла лица, три или четири умрла лица. 

– - ширина бетонских прилазних стаза је 1,3m, а растојање између гробних места 0,5m. 
Габарит гробног места износи: 
– за једно умрло лице је 1,1х2,4m, 
– за два умрла лица 2,0х2,4m, 
– за три умрла лица је 2,9х2,4m, 
– за четири умрла лица је 3,8х2,4m. 

 
– - За формирање гробног места користе се монтажне армиране бетонске  гредице ширине 

10cm. Ширина гредице на западној страни (где се налази спомник) је 30cm. Бетонске гредице надвисују 
бетонске стазе за 10cm и прате терен тако да у случају пада проблем висине се решава каскадом, а никако 
повезивањем видне висине гредица. Површина гробног места је за 5cm виша од бетонске стазе, односно 15cm, 
нижа од бетонске гредице. Она би требала целом површином да буде затрављена. 

– - Гробно поље треба решити у стилу пејзажног парка обогаћено мањим пластикама или 
једноставним малим плочама од камена са уклесаним именима покојника. Гробно место са припадајућом 
комуникацијом је величине 3,0 х 2,5m. Затрављена површина се преноси и на уоквирену површину око 
споменика, где се може засадити цвеће или украсно шибље. 

– - Основни елеменат садржаја гробља, односно парцела је гробно место. На гробљу треба 
предвидети ортогоналан распоред гробних места ради оптималне искоришћености земљишта, уз 
једноставније облежавање на терену и истовремено максимално озелењавање међупростора. 

– - Породична гробна места за сахрањивање две особе, као најчешћи вид сахрањивања су спољних 
димензија 2,0 х 2,4m са међуразмаком од 0,5m у реду и 1,3m између редова. Дубина сахрањивања износи 
1,6m. 

– - Надгробни споменици се раде од природног камена на одговарајућем постољу. Висине 
надгробних споменика се типизирају на димензије по висини од 80cm, 100 cm и 120cm, а ширине за 
појединачна гробна места су 60 cm, а за двојна гробна места су 120cm. 

– - Опремање постојећих гробља недостајућом инфраструктуром  се ради по правилима која важе 
за изградњу нових гробља. 

 

Зелена пијаца 

Постојећа зелена пијаца се задржава на постојећим локацијама уз потребу свеобухватног уређења и 

повећања капацитета и врсте услуга, изградњом новог или реконструкцијом постојећег објекта. 

Реконструкцијом је потребно обезбедити: 

– пијачни плато и опремити га комуналном инфраструктуром; 
– мањи затворени простор  за продају млечних производа, живине и сличне робе; 
– уредити  пратеће садржаје; 
– обезбедити паркинг простор за теретна возила снабдевача и за путничка возила купаца; 
– обезбедити простор за продају сезонских кабастих производа (бостан, купус, кромпир и сл.). 
 
 3.5.2.ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

 

Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија којe представљају и границу катастарске парцеле 

површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације, катастарске парцеле пута, смештени су сви 

конструктивни елементи доњег и горњег строја саобраћајнице. 
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Пројектана документација приликом спровођења плана и планског решења мора бити усаглашена са 

Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног пута(("Сл. глaсник РС", бр. 50/2011). 

Сви елементи попречног профила државних путева морају бити у складу са Уредбом о категоризацији 

државних путева и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута(("Сл. глaсник РС", бр. 50/2011). 

 

Положај, начин и техничка решења усвојити у сарадњи и уз услове и сагласност управљача јавног пута на 

техничку документацију.  

 

Приликом вођење надземне инсталације стубови се постављају на растојању које не може бити мање од 

висине стуба а висина вода надемне инсталације се прорачунава тако да не може бити мања од 7,5 m мерено 

од горње ивице коловоза до доње ивице вода при највишим температурама. 

 

Најмања висина слободног профила испод непокретних објеката износи минимум 4,5 m мерено од горње ивице 

коловоза до доње ивице конструкције објекта. 

 

Приликом спровођења плана, у оквиру плански дефинисане регулационе линије,  могуће је извршити 

реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на локацијама где се након саобраћајне анализе укаже 

потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. 

У оквиру попречног профила дозвољена је прерасподела. 

Реконструкција у коридору државног пута, димензионисање коловоза, геометрија раскрсница и саобраћајних 

прикључака, полупречници закривљења у складу са меродавним возилом, увођење трака за 

искључење/укључење и лева скретања на државни пут, дужина трака за лево скретање, хоризонтална и 

вертикална сигнализација на државни путу, биће прецизно дефинисани приликом израде пројектне 

документације, односно издавања услова за пројектовање у складу са важећом законском регулативом. 

Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне и водне површине, у оквиру дефинисаних регулација 

дозвољена је промена нивелета, попречног профила и мреже инфраструктуре (распоред и пречници). 

 

У оквиру појаса регулације улица ,на местима где је потребно изградити потпорне зидове, дозвољава се 

изградња потпорних зидова на рачун тротоара.   

 

Саобраћајнице у појасу регулације изводе се са савременом коловозном површином намењеном моторном 

саобраћају.  У појасу регулације  улица смешта се и сва потребна инфраструктура према условима и техничким 

захтевима који важе за конкретну инфраструктуру а који се односе и на међусобан однос различитих 

инфраструктурних капацитета и међусобна ограничења 

 

При техничком регуласању саобраћаја на раскрсницама које нису регуласане светлосном сигнализацијом или 

нису са кружним подеоником првенство пролаза имају оне које су на правцима државних путева у односу на 

друге саобраћајнице односно према рангу од вишег према нижем. 

 

У постојећим коридорима саобраћајница дозвољава се реконструкција саобраћајница  у постојећим 

параметрима. Изградња нових саобраћајница и проширење(доградња) постојећих саобраћајница може се 

вршити етапно, у фазама. 

 

 

Дозвољава се могућност да се планиране  саобраћајнице могу даље парцелисати пројектом парцелације и 

препарцелације и формирати у више грађевинских парцела, у складу са фазним извођењем планиране 

изградње, у оквиру дефинисане регулације јавне саобраћајне површине тако да свака грађевинска парцела 
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представља део функционалне целине у склопу планом дефинисане намене и регулације, у складу са 

условима и сагласностима надлежних институција. 

 

За пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и управљање јавним саобраћајницама важе 

одредбе Закона о јавним путевима (Сл.гл. РС 41/2018 и 95/2018), Правилника о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (у даљем тексту 

Правилник о путевима) (СЛ.гл. РС 50/11), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, 

окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени 

лист СРЈ“ бр 8/95), Уредбом о категоризацији државних путева (Сл. гл. РС бр 105/13,113/13 и 93/2015), 

Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 

22/2015) и други важећи закони и правилници и технички нормативи који регулишу област пројектовања, 

изградње, одржавања, заштите и реконстрикције јавних путева и других саобраћајних површина. 

 

Пешачки саобраћај 

Планира се изградња тротоара у свим улицама градске мреже где постоје просторне могућности. 

Ширина тротоара је 2,0 m и примењена је тамо где за то постоје просторне могућности. У условима где није 

могуће  испоштовати ове димензије због просторних ограничења али и у улицама где пешачки саобраћај није 

доминантан примењује се минимална ширина тротоара од 1,5 m. Уколико линија тротоара на графичком 

прилогу прелази преко објекта на том, локалном, делу тротоар се изводи до линије изграђеног објекта или 

зидане ограде. Уколико се имовинско-правни реше односи тротоар се поставља на регулациону линију 

накнадно. 

Материјализација површинске обраде је стандардна али може, кроз пројектне задатке за израду техничке 

докумантације, и другачије одређена према специфичним потребама инвеститора.  

 

Бициклистички саобраћај са правилима грађења 

Ширина бициклистичке стазе износи 2,50m (изузетно 2,00m) за двосмерни саобраћај, односно 2,00m (изузетно 

1,50m) за једносмерни саобраћај. Обавезно је обележавање свих бициклистичких капацитета одговарајућом 

саобраћајном сигнализацијом. Висина слободног профила за бициклистичке стазе износи 2,50m.  

Објекти (мостови) на рекама, потоцима и каналима мора да буду таквих димензија да омогуће пропуштање 

меродавне велике воде. Мостови се  пројектују уз одговарајућу примену савремених материјала и техничких 

решења, тако да се обезбеди потребна површина за обављање друмског и пешачког саобраћаја. Решење 

моста је потребно да буде такво да својом доњим стројем нимало не прави сметње протоку реке  За сва 

укрштања водотокова са саобраћајницама спровести хидраулички прорачун за велике воде вероватноће 

појаве Q1% и превидети зазор h=1,0m (од коте велике воде до доње ивице конструкције). Нивелета пута на 

мосту се одређује тако што се на коту стогодишње воде са успором (H/100 + успор) дода заштитна сигурносна 

висина и конструктивна висина распонске конструкције моста. Сигурносна висина је слободна висина између 

коте (H/100) стогодишње велике воде (Q1/100) са успором услед стубова моста и најниже доње ивице 

распонске конструкције моста. Код мостова на путевима нижег ранга сигурносна висина се може одредити као 

Q1/20 или Q1/30. У поступку израде пројектне документације за изградњу моста, обавезна је израда синхрон 

плана инсталација, сарадња са надлежним институцијама на прикупљању података и услова, као и сарадња у 

вези прибављања водопривредних услова и сагласности. Вођење инсталације (водовод, птт и сл.) по 

конструкцији моста мора се решити тако да не смањује протицајни профил или успорава протицање велике 

воде.При прорачуну и димензионисању конструкција и делова конструкције моста, у свему се треба 

придржавати одредба Правилника о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова ( 

„Сл.лист СФРЈ“ бр.1/91), или европских норми ЕН 1991-2.  При сеизмичкој анализи користити 

придржавати се одредба Правилника о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжењерских 

објеката у сеизмичким подручјима ( ЈЗС 1986.год.), или европских правилник за сеизмику  ЕН 1998-1 (2). 
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Правила грађења објеката у функцији саобраћаја у грађевинском подручју 

 Станица за снабдевање горивом 
Станице за снабдевање горивом су објекти под посебним режимом рада.  

Станице за снабдевање горивом се дефинишу као површине осталих намена и спроводе се израдом 

урбанистичког пројекта. 

Лоцирају се иза раскрснице или на мин. 50.0 m (15.0m на улици нижег ранга) од линије заустављања. 

Минимална удаљеност од суседног  објекта се одређује у складу са прописима  који важе за ову врсту објеката. 

Снабдевене су са мин. 2 точиона места и могућношћу точења свих врста погонског горива са одвојеним местом 

за точење теретних возила, компресором за ваздух и чесмом. Пожељно је да имају прикључке и за пуњење 

батерија аутомобила на електрични погон.  

Правила грађења за станице за снабдевање горивом су: 

 разделна трака према коловозу је мин. 6.0m; 

 оптимална површина локације за станицу је око 0.5ha 

 пословне просторије (продавница, кафе, ресторан) око 75-100m2; 

 паркирање за најмање 10 путничка возила (једно за инвалидна лица) и 2 теретна; 
 

 Сервисне радионице, радионице и мањи погони 
Нови објекти лоцирају се у посебним блоковима или по периферији. Снабдевени су паркинг простором са 

довољним бројем паркинг места која зависе од делатности, броја запослених и величине објекта. У односу на 

раскрсницу постављају се на мин. 50,0m од линије заустављања (20,0m у улицама нижег ранга) 

 

 Паркиралишта 
Паркинг место је димензија 2.5х5.0 m. Интерна саобраћајница је ширине 6.0 (5,5) m  за управно паркирање. 

Могући је и другачији распоред паркинг места (под углом). Растојање улаза/излаза у односу на раскрсницу је 

мин. 35,0m од линије заустављања (15,0m  за улицу нижег ранга). 

За паралелно паркирање уз коловоз, паркинг место је димензија 2,0х6,0.  

На сваком паркиралишту, за возила лица са посебним потребама мора се обезбедити мин. једно на сваких 20 

паркинг места (5%) мин. једно паркинг место на мањим паркиралиштима. 

Паркинг место за теретно возило има димензије 3,5х18m са интерном саобраћајницом ширине 5 m за косо 

паркирање и кретање возила улаз-излаз у једном смеру.  

Паркинг простори у коридору државног пута могу се искључиво планирати и градити изван катастарске 

парцеле државног пута.  

 

 Стајалишта јавног превоза 
То су површине за заустављање возила јавног превоза аутобуског подсистема и граде се у нишама уз 

коловозне траке саобраћајница. Ширина коловоза у ниши је 3,0 m а тротоара 3,0 m. Дужина нише зависи од 

средстава и износи 20 m за сингл аутобусе односно 30 m за дубл. 

Могуће је стајалишта изводити и у полунишама али и на коловозу са више саобраћајних трака. У односу на 

раскрсницу лоцирају се на мин. 5.0 m иза раскрснице, односно на 30.0 m испред раскрснице. 

Аутобуска стајалишта на државним путевима I и II реда се изводе ван коловоза јавног пута. 

 Колски приступи  
Колски приступи јесу површине које се уређују на површини јавне намене преко тротоара, путног зеленила или 

водног земљишта и служе за непосредан колски приступ са коловозне површине јавне саобраћајнице на 

грађевинску парцелу суседа. Изводе се од регулационе линије до коловозне површине. Носивост коловозне 

конструкције приступа је за осовинско оптерећење у складу са потребама суседа али не мање од 5.0 t. За 

породично становање може се извести преко тротоарске површине обарањем ивичњака и преко путног 

зеленила са површинском обрадом застора као на тротоару. За већи број корисника (вишепородично,  јавне 

функције, паркиралишта, производне, комерцијалне и туристичке намене приступ се изводи као површина 
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коловоза и нивелационо прилагођена коловозу јавне саобраћајнице уз формирање кружне лепезе са 

радијусом према меродавном возилу. 

 

Правила грађења инфраструктурних система уз државне путеве 

 

 У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима (“Сл. гл. РС”, број бр. 

41/2018 и 95/18)), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и 

други слични објекти, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по предходно прибављеној 

сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

У оквиру регулационе линије,  могуће је извршити реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на 

локацијама где се након саобраћајне анализе укаже потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. У 

оквиру попречног профила дозвољена је прерасподела. Реконструкција у коридору државног пута, 

димензионисање коловоза, геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници закривљења у 

складу са меродавним возилом, увођење трака за искључење/укључење и лева скретања на државни пут, 

дужина трака за лево скретање, хоризонтална и вертикална сигнализација на државном путу, дефинишу се 

приликом израде пројектне документације, односно издавања услова за пројектовање у складу са важећом 

законском регулативом. 

 

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима : 

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким побушивањем испод трупа пута, управно на 

пут, у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута 

(изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте 

заштитне цеви износи минимално 1,50 m. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 

(постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m 

 

Услови за вођење предметних инсталација паралелно са предметним путем : 

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила 

пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно ивице 

реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

- На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се испројектовати и извести 

адекватна заштита трупа предметног пута. 

 

Услови за постављање далековода поред предметних путева : 

- Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на удаљености минимум за висину стуба 

предметног далековода од спољне ивице земљишног појаса (путне парцеле) предметних државних путева 

 

Услови за укрштање далековода са предметниим  државним  путевима : 

- Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза најмање 7.0m, рачунајући 

од површине, односно горње коте коловоза предметних државних путева до ланчанице, при најнеповољнијим 

температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном заштитом. 

- Угао укрштања надземног високонапонског далековода(електровода) са предметним државним 

путевима не сме бити мањи од 90°. 

- Планиран далековод мора бити планиран (трасиран) тако да не угрожава нормално одвијање и 

безбедност саобраћаја у складу са важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову материју 

и условима надлежних институција. 
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За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) предметног 

пута потребно је обратити се управљачу јавног пута за прибаљање услова и сагласности за израду пројектне 

документације (идејног и главног пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са чланом 9. Закона о 

путевима (“Службени гласник Репулике Србије”, бр. 41/2018 и 95/18) и чланом 133. став 14. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС и 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19. 

 

3.5.3.ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

         Водовод и канализација се морају трасирати тако: 
–         да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта, 
–        да се подземни простор и грађевинско земљиште рационално користе, 
–        да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 
–        да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама. 

 

         Водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати прописане стандарде, 
техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се на max. 2,0 m од регулационе линије. 

         Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до коте терена, 
односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења, а падови према 
техничким прописима у зависности од пречника цеви. 

         Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог изворишта: 
хидрофори, бунари, пумпе итд. 

         Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде 100mm (због противпожарне заштите 
објекта). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће. 

         Предвидети постављање против пожарних хидраната на прописаном растојању у свему према 
важећем правилнику о против пожарној заштити. 

         Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50 m. Минимално дозвољено 
растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: 

  међусобно водовод и канализација   0,40 m 

  до електричних и телефонских каблова 0,50 m 
        Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању. 
         Избор материјала за изградњу водоводних и канализационих мрежа, као и опрема, извршити уз 

услове и сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, а као главна смерница је да се искључиво 
поставља инфраструктуру која задовољава све прописане стандарде и атесте сертификационих кућа 
које контролишу квалитет инсталационих цеви. 

         Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5 m од спољне ивице цеви. У појасу 
заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења радњи које могу загадити воду или угрозити 
стабилност цевовода. 

         Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације. 
Власника непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод или 
канализација) не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга. 

         Колекторе за сакупљање и одвођење употребљених отпадних вода трасирати дуж осовине 
саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односи на колекторе атмосферских вода. 

         Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 m). 
         Ревизиона окна морају се постављати на: 

   местима споја два колектора 

   ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду 

   на правцима на растојању највише 160*D ( где је D пречник цеви) 

   при промени пречника колектора 
         Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање. 

Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2–6 %, управно на улични 
канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова. 

         У правцу тока не сме се ни код једне врсте колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода 
вршити презалаз са већег на мањи пречник колектора. 
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         Минимални пречник уличне канализације за употребљене воде је Ø200mm, а кућног прикључка је 
Ø150mm. 

          Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка уличној 
канализацији. 

         У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење 
употребљених отпадних вода у колекторе атмосферских вода. 

         Минимални пречник уличне атмосферске канализације је Ø300mm. 
         Прикључење кишних и дренажних вода објеката извршити преко таложника пре граничног 

ревизионог силаза. 
         Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене атмосферске 

воде са локације се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене површине 
у оквиру локације. 

        Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о 
техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију. 

         При упуштању идустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је потребно, 
предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво квалитета отпадних вода из 
домаћинстава. 

         Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који продукују отпадну воду са 
садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти.  

         Пре испуста у реципијент колектора који спроводе атмосферске отпадне воде предвидети уређај за 
пречишћавање ових вода (таложник, сепаратор уља и масти). 

         Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и 
норматива из ове области. 

 

3.5.4.ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску дозволу и друге услове 

према Закону 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, 83/2018, 31/2019 и 37/2019). Издавање грађевинске 

дозволе је у надлежности локалне самоуправе изузев за објекте из чл.133 „Закона о планирању и изградњи“ у 

које спадају далеководи и ТС 110/35kV, а за које дозволу издаје републички орган, односно Министарство 

грађевинарства Републике Србије. Инвеститор може приступити изградњи објеката на основу добијене 

грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова органу који је издао грађевинску дозволу пре почетка извођења 

радова. 

 

У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, инвеститор (извођач 

радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова јави надлежном Електродистрибутивном 

предузећу са захтевом за одређивање стручног лица, које ће вршити надзор над извођењем радова.  

Предвидети да се земљани радови обављају искључиво ручно уз повећану опрезност и присуство стручног 

лица надлежне Електродистрибуције. Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних 

електродистрибутивних објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова 

мреже и трафостаница који се налазе прстенасто положени на растојању 1m од спољашњих ивица истих и на 

дубини од 0,5 до 1m. У близини трафостаница постоје енергетски каблови са резервама истих.      

 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже као и 

других кабловских водова), са постојећим и планираним електроенергетским кабловским водовима одређени 

су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије. 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и планираним 

електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком бр. 10  ЕПС – Дирекције за 

дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV. 
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У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим 

прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има 

следеће ширине сходно Закону о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014 и 95/2018): 

o за напонски ниво 1 – 35 kV: 
- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра 

- за слабоизоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра 

- за самоносеће кабловске снопове 1 метар 

o за напонски ниво 35 kV, 15 метара 
o за напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 метара 
o за напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 метара  

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано – бетонског 

канала: 

o за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар 
o за напонски ниво 110 kV, 2 метра 
o за напонски ниво изнад 110 kV, 3 метра 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

o за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара 
o за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара 

 

У случају градње испод или у близини далековода 110 - 400 kV, потребна је сагласност ЈП Електромрежа 

Србије. Планирати изградњу објеката ван заштитног појаса далековода 110 - 400 kV, како би се избегла израда 

Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална 

адаптација или реконструкција далековода. Такође препорука је и да минимално растојање планираних 

објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12m, што не 

искључује потребу за Елаборатом. 

 

У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају угрожавања 

електроенергетских објеката напона 1 - 35кV (далеководи, трафостанице, кабловски водови) потребно је 

обратити се надлежној ОДС ЕПС Дистрибуцији са захтевом за израду пројектне документације и склапање 

уговора за измештање истих. 

При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и 

„Сл.лист СРЈ бр.18/92“). 

 

Све електродистрибутивне трафостанице и водови који не испуњавају услове заштитних удаљености у односу 

на објекте који су изграђени пре изградње ТС / водова, а у складу са важећим Правилницима, морају се 

изместити или прописно обезбедити од утицаја на околину и постојеће изграђене и планиране објекте јавне 

намене. 

У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва измештања извршити трасом 

кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви тамо где је то потребно. Укрштање и паралелно 

вођење вршити у складу са одговарајућим пројектом, за чију је израду надлежна искључиво ОДС ЕПС 

Дистрибуција. Трошкове евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор, само 

уколико ЕПС пружи доказе о употребној дозволи за своје објекте. Потребно је да се, након израде пројекта 

конкретног објекта, инвеститор истог обрати ОДС ЕПС Дистрибуцији са захтевом за уговарање израде 

инвестиционо – техничке документације измештања, као и радова на измештању предметних 

електродистрибутивних објеката. При изради техничке документације придржавати се закона и важећих 

техничких прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње 

пројектованог објекта, при чему Инвеститор решава све имовинско – правне односе настале због потребе 

измештања.  
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Електроенергетски објекти напонског нивоа 110 – 400 кV 

 

Свака градња испод или у близини ДВ 110 – 400 кV је условљена: 

- Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014 и 95/2018); 

- Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010  одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 

и 37/2019); 

- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 

од 1kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92); 

- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. 

лист СФРЈ" бр. 4/74); 

- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 

1000V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95); 

- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр.36/2009) са припадајућим правилницима 

од којих посебно треба издвојити Правилник о границама нејонизујућим зрачењима ("Сл. гласник РС", 

бр.104/2009) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 

периоду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС", бр.104/2009); 

-   SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских 

постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86); 

 - SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – 

заштита од опасности;  

- SRPS N.C0.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – 

заштита од сметњи ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86); 

- SRPS N.C0.104 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – 

увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.49/83); 

 

Дозвољена је градња објеката ван заштитног појаса ДВ 400кV који износи 30m са обе стране далековода, 

односно ДВ 110кV који износи 25m са обе стране далековода мерено од крајњег фазног проводника.  

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње планираних објеката 

у зависности од индуктивног утицаја на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала 

Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони 

ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.  

Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати 

индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000m од осе далековода.   

Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је 

анализирати на максималној удаљености од 3000m од осе далековода, у случају градње телекомуникационих 

водова. 

 

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се 

не наруши сигурносна удаљеност од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV, односно 

7m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400kV. 

У заштитном појасу, испод, изнад и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може 

приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV, односно 7m у односу 

на проводнике далековода напонског нивоа 400kV, као и случају пада дрвета. 

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде 

приближи на мање од 5m од проводника далековода напонског нивоа 110kV, односно на мање од 7m од 

проводника далековода напонског нивоа 400kV. 

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода. 
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Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести 

подземно у случају укрштања са далеководом.  

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у 

близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен 

испод далековода се не сме насипати. 

Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају 

да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала. 

За потребе нове ТС 110/35kV „Алексинац 2“ која ће се градити ван планског подручја треба резервисати 

простор од око 60 ари, односно приближних димензија 100х60m. 

 

У постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама (разводним постројењима) 

могу се изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потребе интервенција и 

ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити тренутно сагледано. 

  

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1 – 35 кV 

 

Надземни водови напона 35kV и виших напонских нивоа морају бити заштићени од атмосферских пражњења 

према  „Правилнику о техничким нормативима за заштиту од атмосферских пражњења“  („Службени лист СФРЈ 

бр.11/96“). 

 

За новопланирану ТС 35/10kV „Центар“ која ће се градити као монтажно-бетонски објекат, треба резервисати 

простор од око минимум 10 ари, за потребе ТС са трансформаторима снаге 2х4(8) MVA и за приступну 

саобраћајницу. 

 

Код избора локације планиране ТС напонског нивоа 35/10kV водити рачуна са трафостаница буде постављена 

што је могуће ближе тежишту оптерећења, да прикључни водови буду што краћи а расплет водова што 

једноставнији и да се омогући лак прилаз ради монтаже и замене енергетских трансформатора и опреме. 

Потребно је прибавити све неопходне сагласности за локацију и услове за изградњу објекта и прикључење 

појединих инсталација (градска мрежа водовода и канализације, ПТТ мрежа, приступни пут). Такође потребно 

је прибавити посебне техничке услове за изградњу и прикључење трафостанице од стране надлежне ОДС 

ЕПС Дистрибуције. 

Габарит погонске зграде и платоа трафостанице треба одредити према величини и распореду постројења за 

коначну снагу. Приступни пут за енергетске трансформаторе треба предвидети ширине најмање 3m. За 

енергетске трансформаторе 35/10,5kV предвидети темеље одговарајуће конструкције, као и инсталације за 

прихват и одвођење трансформаторског уља. Предвидети мере за смањење буке која потиче од енергетских 

трансформатора. Предвидети осговарајуће канале, кабловице и шахте за полагање и гранање енергетских, 

сигналних и телекомуникационих каблова.  

Зграду трафостанице пројектовати према специфичној намени тако да омогући смештај постројења 35 и 10kV 

и остале пратеће опреме. Постројења 35 и 10kV могу да се поставе у исту просторију у приземном делу зграде. 

Постројења предвидети за кабловске прикључке, а расплет каблова 35 и 10kV вршити директно без посебног 

кабловског простора у згради.  Зграда не сме да буде са равним кровом и треба да има топлотну изолацију са 

природном вентилацијом и парозаштитом. Унутар зграде предвидети отворе и ходнике за транспорт опреме. 

Разводна постројења 35 и 10kV предвидети за унутрашњу монтажу са ваздухом изолованом, металом 

заштићеном расклопном апаратуром са четири одељка по ћелији: сабирнички, прекидачким са вакумским 

прекидачем на извлачење, излазни (кабловски) и одељак за нисконапонску опрему. Постројење 35 и 10kV је 

са једним системом сабирница, а повезивање секција сабирница између енергетских трансформатора се врши 

преко спојне ћелије која садржи растављач у разводном постројењу 35kV и растављач снаге у разводном 

постројењу 10kV у трафостаници снаге 2х4МVА, односно вакумски прекидач на извлачење у разводном 

постројењу 10kV у трафостаници снаге 2х8МVА. Ширина (корак) ћелије треба да омогући поуздан рад и 
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безбедан приступ појединим елементима у ћелији. У изводној ћелији омогућити једноставно прикључење свих 

типова каблова пресека до 240mm2. Енергетски трансформатори су уљни, са природним хлађењем (ONAN), 

преносног односа 35±2x2,5/10,5kV, спреге Dyn-5, произведени према стандардима SRPS IEC 76, IEC 354 и 

SRPS N.H.1. 005. У трафостаници  35/10,5kV дозвољен је трајан паралелан рад енергетских трансформатора. 

Применити систем микропроцесорске заштите и управљања, мада је дозвољен и систем класичне заштите 

(статичка-аналогна или електромеханичка). Обезбедити стандардне електричне и механичке блокаде, као и 

програмске блокаде у оквиру система за мерење, заштиту и управљање. Сопствену потрошњу трафостанице 

напојити из кућног енергетског трансформатора преносног односа 10/0,42kV. Систем сигурносног напајања у 

трафостаници чине: стационарна акумулаторска батерија – развод једносмерног напона 110V, аутоматски 

регулисани исправљач, систем беспрекидног напајања. Дозвољено је коришћење оловних и никл-

кадмијумских (Ni-Cd) акубатерија. Трофазни или монофазни исправљач-пуњач ради паралелно са 

акубатеријом. Систем беспрекидног напајања обухвата напајање комуникационе опреме и станичног 

рачунара. 

Систем уземљења у трафостаници се изводи према Правилнику о техничким нормативима за уземљења 

електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V (Сл. Лист СРЈ бр. 61/1995) и према одредбама 

техничке препоруке ЕД Србије бр. ТП-7. У ТС се користи здружено уземљење. Темељни уземљивач зграде 

трафостанице се изводи према одредбама техничке препоруке ЕД Србије бр. ТП-5. Извршити изједначење 

потенцијала у трафостаници повезивањем свих металних маса.  

Громобранска инсталација у трафостаници се изводи према стандарду  SRPS IEC 1024. 

Спровести мере заштите од пожара у трафостаници и мере од спречавања ширења пожара на објекте у 

близини трафостанице у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 

постројења и уређаја од пожара  (Сл. Лист СФРЈ бр. 74/1990). 

При изградњи ТС напонског нивоа  35/10kV поштовати одредбе техничке препоруке ЕД Србије бр.ТП12б. 

 

У односу на коловоз пута стубови средњенапонске надземне мреже 10 - 35kV морају бити удаљени минимално: 

- 10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је најмање 20˚ за 
регионални пут и без ограничења за локалне путеве. 

- 20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚. 
- 40m......за ауто пут, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚. 
Сигурносна висина вода изнад путева износи 7m. 

 

За надземне нисконапонске водове заштитни коридор зависи од врсте проводника (Ал/ч или СКС). Стубови 

надземне нисконапонске мреже треба да су удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални, регионални и 

локални пут. У односу на саобраћајнице у насељу, код укрштања, приближавања и паралелног вођења 

надземне нисконапонске мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз, пожељно 

на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу. 

Сигурносна висина на преласку преко пута треба да износи 6m. 

 

Дозвољена је изградња мешовитих водова на заједничким стубовима и то: 

– водова средњег напона 10kV и нисконапонских водова уз услов да сигурносна висина између обе врсте 

водова износи мин 1m. 

– мешовити вод кога чини вод ниског напона и телекомуникациони надземни вод је дозвољен ако је 

нисконапонски вод изведен са СКС, односно ако се за нисконапонски вод не користи голо Ал/ч уже и ако се 

нисконапонски вод на заједничким стубовима и поставља изнад телекомуникационог изолованог вода на мин 

растојању 0,5m. 

 

Код приближавања или паралелног вођења са телекомуникационим водом, нисконапонски вод изграђен са 

Ал/ч проводником се мора градити на минималној удаљености 10m, а за нисконапонски вод са кабловским 

снопом СКС-ом, дозвољено је растојање од 1m. 
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Сигурносна висина од највишег водостаја при коме је могућа пловидба износи, по правилу, 15m. 

Хоризонтална удаљеност било ког дела стуба износи најмање: 

- 10m ... од обале 
-  6m ... од стопе насипа 
Изолација вода мора бити механички и електрично појачана. Дозвољено напрезање (нормално и изузетно) 

проводника и заштитне ужади смањити на 75% од прописане вредности. У распону укрштања није дозвољено 

настављање проводика и заштитне ужади. Угао укрштања са водотоком не сме бити мањи од 30˚ 

При вођењу паралелно са пловним рекама и каналима по потезима од 5km, удаљеност од обале, односно од 

насипа не сме бити мања од 50m. 

 

Сигурносна удаљеност вода од мостне конструкције износи: 

- 5m ... од приступачних делова моста 
- 3m ... од неприступачних делова моста 
На мосту се мора уградити заштитна ограда која ће онемогућити додир са деловима под напоном. 

 

Код изградње надземних водова средњег и ниског напона морају се поштовати прописи дефинисани: 

- „ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ (Сл.лист СФРЈ 
бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) и 

- „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92) 
 

Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја 

електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ 68/86), прописи о заштити 

телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења, заштита од опасности СРПС 

Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ бр.68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09). 

Обновљиви извори енергије се такође могу градити уз поштовање прописа за ову врсту објекта. За све објекте 

морају се прибавити услови заштите природе, услови водопривреде и за не угрожавање осталих корисника 

простора. 

 

Планиране трафостанице напонског нивоа 10/0,4 kV градиће се као монтажно - бетонске (МБТС) или стубне - 

бетонске (СБТС). 

Потребни простор који се мора обезбедити за наведене ТС износи: за МБТС снаге до 1х630(1000)kVА - мин 

10х10m; за СБТС снаге до 250kVА: мин 5х5m. 

При томе се морају поштовати одредбе техничке препоруке ЕД Србије бр.ТП1а, ТП1в. 

 

Полагање једножилних енергетских каблова (XHE 49-A и сл.) вршити у троугластом снопу. Сноп се формира 

провлачењем каблова кроз одговарајућу матрицу, при одмотавању са три калема. Дозвољено је појединачно 

провлачење једножилног кабла кроз цев од неферомагнетног материјала, под условом да цев није дужа од 

20m. Кроз челичну цев дозвољено је провлачење снопа који чине једножилни каблови све три фазе. За 

причвршћивање једножилних каблова могу да се користе само обујмице од неферомагнетног материјала. На 

оба краја кабловског вода треба галвански да се повежу метални плаштови или електричне заштите сва три 

једножилна кабла и да се уземљи овај спој. 

 

Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у 

истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07m при паралелном 

вођењу, односно 0,2m при укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између 

каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном 

размаку од 1m.   
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Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других врста 

инсталација и објеката који износе: 

 

0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката 

0,5m ... од телекомуникацијских каблова 

0,6m ... од спољне ивице канала за топловод 

0,8m ... од гасовода у насељу 

1,2m ... од гасовода ван насеља 

При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски канал, односно бетонску или 

пластичну "јувидур" цев 160mm увучену у хоризонтално избушени отвор дужи за 1m од спољне ивице пута 

тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Подбушивање се врши механичким путем а темељне 

јаме за бушење се постављају уз спољну ивицу земљишног појаса. Вертикални размак између горње ивице 

кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8m а од дна канала најмање 1,2m. 

Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања 

треба да је што ближи 90, а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.  

 

Ако се у заштитне цеви (кабловску канализацију) полажу каблови различитих напонских нивоа, каблови нижих 

напона се полажу у виши ниво канализације. Препоручује се да се постављање заштитних цеви врши у највише 

два нивоа, осим на излазу из ТС 110/X kV. 

Ако се користе заштитне цеви већих дужина преко 10m, због отежаног хлађења мора се дозвољено струјно 

оптерећење кориговати корекционим фактором који износи: 

 

– Kc=0,8.. ако се у цеви налази вишежилни каблтипа XP00-ASJ, PP00-ASJ NPO-13-AS и други 

– Kc=0,5.. ако се у цеви налазe три једножилна кабла типа XHE-49/A и сл. 

 

Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је : 

мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања 

мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања 

 

Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2m са обе стране 

места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме бити мањи од 

0,3m. 

 

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код укршања са гасоводом 

и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал вишег напонског нивоа полаже се испод кабла 

нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 

0,4m.  

 

Укрштање енергетског кабла са водотоком (река, канал итд.) изводи се полагањем преко мостова. Изузетно 

укрштање са водотоком може да се изведе полагањем кабла на дно или испод дна водотока. 

 

Полагање енергетског кабла на дно водотока изводи се на месту где је брзина најмања и где не постоји 

могућност већег одрона земље или насипања муља. Каблови за ово полагање морају да буду појачани 

арматуром од челичних жица, нпр. кабал типа ХНЕ 49/84-А. Полагање енергетског кабла испод дна водотока 

изводи се провлачењем кроз цев на дубини најмање од 1,5m испод дна водотока. 

 

За полагање преко мостова препоручује се коришћење каблова са полимерном изолацијом и полимерним 

плаштом (ХР00-АS, XHE 49-A итд.). Препоручује се полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у 

каналима или цевима. Ови канали (цеви) не смеју да служе за одвод атмосферске воде, а мора да буде 
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омогућено природно хлађење каблова. Код већег моста је уобичајено да се у његовој унутрашњости предвиди 

посебан тунел са конзолама или испустима за ношење каблова. Дозвољено је и слободно полагање по 

конструкцији моста ако су енергетски каблови неприступачни нестручним лицима и ако су заштићени од 

директног сунчевог зрачења. Свуда где је то могуће енергетске каблове треба полагати без спојница на мосту. 

Препоручује се да кабловске спојнице буду удаљене најмање 10m од крајева моста. Ако је постављање 

спојнице на мосту изнуђено решење, спојницу треба монтирати на носећи стуб или на неко друго стабилно 

место. Треба избегавати полагање каблова преко дрвених мостова. У супротном кабловски вод се полаже кроз 

пластичну или металну цев. На местима прелаза енергетског кабла са челичне конструкције моста на обалне 

ослонце моста, као и на прелазима преко дилатационих делова моста, треба предвидети одговарајућу резерву 

кабла. 

 

Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев 160mm до 0,5m шире од 

спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без раскопавања канала. Вертикални размак између 

најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви треба да износи најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа 

трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 

90, а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 

 

За све предвиђене интервенције и инсталације које воде кроз земљишни појас (парцелу пута) потребно је 

обратити се ЈП „Путеви Србије“ за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације и 

постављање истих. 

 

Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему према условима надлежне 

електродистрибуције, сагласно СРПС Н.Б2.741. 

  

На графичком прилогу бр.8. “План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре“, приказани су потребни 

електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на планском подручју. 
 

 

 

3.5.5.ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

 Дубина полагања оптичких каблова у насељеним местима не сме да буде мања од 1,0 m, а изван њих 1,2 
m, а бакарних мања од 0,8м 

 Удаљеност планираних објеката од   телекомуникационих објеката мора бити мин. 1,5 m. 

 У случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4m изнад подземних телекомуникационих 
инсталација инсталације морају се заштити одговарајућим полуцевима 

 Код приближавања или паралелног вођења електроенергетског кабла од 1kV до 10kV и 
телекомуникационих инсталација мора се испоштовати минимално растојање од 0,5m. На местима укрштања 
електроенергетски кабл мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз поштовање 
минималног растојања од 0,5m.  

 Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и водовода мора 
се осигурати минимални размак од 0,6m. На местима укрштања водоводна цев мора бити положена испод 
телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m. 

 Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и фекалне 
канализације ( за мање цеви пречника до 0,6м и кућне приклјучке) мора се осигурати минимални размак од 
0,5m, односно 1,5м за магистралне канализационе цеви пречника једнаког или већег 0,6м. На местима 
укрштања канализациона цев мора бити положена испод телекомуникационих инсталација при чему кабл 
треба да буде механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде 1,5m са сваке стране места 
укрштања, а растојање треба да буде најмање 0,3m. 
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 Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и гасовода мора 
се осигурати минимални размак од 0,5m. На местима укрштања гасовод мора бити положен испод 
телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m. 

 Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и вреловода мора 
се осигурати минимални растојање од 0,5m. На месту укрштања вреловод мора бити положен испод 
телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m. 

 Угао укрштања наведених инсталација и телекомуникациони инсталација треба да буде по правилу 90°, а 
ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°. 

 На местима укрштања постојећих телекомуникационих инсталација са пројектованим саобраћајницама 
(коловозом, тротоаром, паркингом, ...), инвеститор је дужан да паралелно са постојећим подземним 
телекомуникационим кабловима постави заштитне PVC цеви пречника 110mm, дужине ширина саобраћајнице 
+1,5m са обе стране. Крајеве цеви треба одговарајуће затворити. 

 На местима приближавања пројектованих саобраћајних површина телекомуникационим објектима 
растојање мора бити мин. 1,0m. 

 Угао укрштања пројектоване саобраћајнице и телекомуникационих инсталација треба да буде по правилу 
90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.  

 Подземне телекомуникационе инсталације не смеју бити угрожене изменом висинских кота терена 
(нивелацијом терена), тј. морају бити на прописаној дубини и након изведених радова. Поред наведеног, не 
сме се мењати састав горњег строја тла изнад телекомуникационих инсталација (асфалтирање, бетонирање, 
поплочавање...) и морају се испоштовати вертикална и хоризонтална растојања.  

 Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих објеката и каблова треба извршити пре 
почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности 
како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих 
телекомуникационих објеката и каблова; 

 Грађевинске радове у непосредној близини постојећих телекомуникационих објеката и каблова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите 
(обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.); 
 

 

3.5.6.ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовод од полиетиленских цеви за развод гаса радног притиска до 4 бара, кoји 

полази непосредно иза излазног запорног затварача на прикључном шахту или мернорегулационе станице, а завршава 

се запорним цевним затварачем потрошача. 

 

Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране намене коришћења земљишта, да се 

поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру, као и прописи о геолошким особинама тла. Пре извођења радова 

на дистрибутивном гасоводу одредити радни појас, за полагање гасовода у зависности од пречника цеви и врсте 
технике ископа. Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и полиетиленске 

цеви за накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања вишенаменске телекомуникационе мреже (БХТКМ) за 

даљинску контролу и мерење трошења гаса сваког појединог потрошача. По правилу гасовод полагати у оквиру 

регулационих зона саобраћајница и слободним зеленим површинама и тротоарима. 

Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом, уз могућност искључења појединих 

потрошача, а да се остали нормално снабдевају, мрежа је планирана у облику затворених међусобно повезаних 

прстенова око појединих група потрошача.  Места цевних затварача за искључење морају бити постављени тако да 

омогућују и искључење појединих потрошача смештених у ПП-шахтама. 

Цевни затварач са продужним вретеном уградити у складу са техничким прописима, обезбедити од приступа 

неовлашћених лица, видно обележити са натписом «ГАС» уграђен на дистрибутивном гасном цевоводу. Дистрибутивни 

гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак. У подручју где може да дође до померања тла 

које би угрозило безбедност гасовода применити прописане мере заштите. У изузетним случајевима, дистрибутивни 

гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не 

полагати испод зграда и других објеката. 

Радна цев гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60 cm, која се мења у зависности од пречника цевовода 

и прописаних општих техничких услова. 
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Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60 m - 1,0 m, у зависности од услова терена а изузетно може 

износити 0,5 m, уз предузимање додатних мера заштите. 

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и улицама износи 1,0 m. 
Максимална дубина укопавања 2m. 
 
Минимална светла растојања гасовода од друпих инсталација износе: 

 при паралелном вођењу 40 cm 

 при укрштању 20 cm 

     поред темеља зграда и објеката 1,0 m. 
 
При укрштању дистрибутивних гасовода са саобраћајницама, водотоковима и каналима, угао укрштања осе 
препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°. За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се 
на фасади објекта метални ормани са мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем, 
регулатором притиска и мерачом протока гаса. За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара 
што је и излазни притисак из регулационог сета. 
Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно, засуто слојем песка испод и изад 

цеви, у складу са нормативима и техничким условима за полагање дистрибутивног цевовода од полиетиленских цеви за 

радне притиске до 4 бара. 

Спајање    елемената    гасовода    врши    се    сучеоним заваривањем, електроотпорним заваривањем, 
полуфузионо заваривање. Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу 
са техничким пролисима. 
На дубини од 30 cm у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом «ГАС» жуте боје. 

Траса госовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом на месинганој плочи 
ГАСОВОД на растојањима од 50 m од заштитног појаса. 
Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног индентичног броју из техничке 
документације затварача са поклопцем и уређајем за закључавање. 
Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (х,у,z) оси. Пре израде техничке документације   обратите се 

предузећу које је надлежно за транспорт, односно дистрибуцију природног  raca ради прибављања енергетских и 

техничких услова за израду техничке документације. 

При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода радног притиска од 0-4 бара од 

ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке услове код овлашћеног дистрибутера. 

 

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се 

придржавати: 

     Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од 
полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара „Службени лист СРЈ“, број 20/92), 

     Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара („Службени 
лист СРЈ“, број 20/92), 

     Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације („Службени лист СРЈ“, број 
20/92). 

     Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење погон и одржавање гасних котларница 
Сл.СФРЈ 10/90 Измене и допуне бр.52/90. 

 

3.6.ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 

 

 ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Објекти породичног становања 

Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за породични стамбени објекат је 3,0m, 

уколико то није другачије дефинисано овим планом. 
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У зони или потезу где постоје изграђени породични стамбени објекти, растојање се утврђује на основу 

позиције већине изграђених објеката (преко 50%). 

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката осим полуатријумских објеката и објеката у 

непрекинутом низу је 4,0 m. 

За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0m, у случају 

реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 

Удаљеност породичног стамбеног објекта који има индиректну везу са јавним путем преко приватног 

пролаза од суседних објеката утврђује условима према врсти изградње у складу са правилником. 

Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта, било које врсте изградње или 

нестамбеног објекта, може бити најмање 4,0m. 

 
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног стамбеног објекта и линије 

суседне грађевинске парцеле је за:  

– слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације ........ 1,5m 
– слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације .... ........ 2,5m 
– двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта......... ..... 4,0m 
– први или последњи објекат у непрекинутом низу........................................ ......... 1,5m 

 
У изузетним случајевима могуће је применити мања остојања од оних предвиђених правилником, у 

случајевима када се постојећи објекат на суседној парцели налази на међи или на удаљености мањој од 1m, 

или када је задовољен услов да је растојање између објеката минимално 2-3m, када објекат на северној страни 

нема отворе за осветљење дневних простора.  

За изграђене породичне стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 

вредности утврђених у предходном ставу, у случају реконструкције, не могу се на суседним странама 

предвиђати отвори стамбених просторија. 

За зоне и потезе  изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске 

парцеле различито од вредности утврђених у предходном ставу, могу се, изузетно,  нови објекти постављати 

и на растојањима:  

– слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације ........ 1,0m 
– слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације ............  3,0m 

 
Породични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по 

правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то једно 

паркинг или гаражно место на један стан. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката, а у зонама породичног 

становања свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине 

јавног пута, и то - једно паркинг или гаражно место на 70,0m2  корисног простора, с тим да најмање трећина 

возила буде смештено у гаражи. 

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 

2,5m. 

 

Објекти вишепородичног становања 

На парцелама где за то постоје могућности дозвољена је изградња више објеката у оквиру дозвољених 

параметара. Растојање два објекта на парцели је минимално 4.0m. 

Вишепородични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 
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Приземље вишепородичних стамбених објекта уколико је нестамбено не може да има чисту спратну 

висину мању од 3 m. 

Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног објекта, свих врста 

изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута и то једно паркинг или 

гаражно место на један стан, односно једно паркинг место на 70 m2  корисне површине, с тим да најмање 

половина возила буде смештена у гаражама. Од минимално потребног броја паркинг места обавезно је 50% 

решити на сопственој парцели. Уколико су гараже испод нивоа терена њихова површина не улази у обрачун 

степена искоришћености односно изграђености парцеле. 

Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван 

габарита објекта или надземно на грађевинској парцели. 

Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на грађевинској 

парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености 

грађевинске парцеле. 

Тежити природном проветравању и осветљењу свих просторија у стану. Уколико је то немогуће 

проветреност просторија (купатило, wc, оставе), остварити инсталацијама за проветравање. 

Проветравање и осветљење заједничких простора у згради (ходници, степениште) остварити преко 

фасаде или крова (кровним прозорима и светларницима), тако да 0.5m2 отвора/ 1m висине зграде. 

Грађевинске парцеле за вишепородичну стамбену изградњу, по правилу се не ограђују. Могу се 

ограђивати у зонама високе густине становања уколико су на регуалционој линији, или уколико су повучени од 

регулације и имају уређен предњи део дворишта који није за јавно коришћење. У случајевима ограђивања важе 

правила за индивидуалне стамбене објекте. 

 

 

ПРАВИЛА ИЗГРАЊЕ СТАМБЕНИХ  ОБЈЕКАТА  

 

СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА  - ВИШЕПОРОДИЧНО  

 

Правила се односе на намену становање високих густина.   

 

Основна намена: вишепородично становање (стамбени објекти са више од 3 стамбене јединице по објекту). 

– Као претежна намена дозвољава се у  просторним целинама I.1 и I.2; 
– Може бити компатибилна намена на површинама са основном наменом: 

o становање средње густине у том случају важе правила за становање високих густина 
– Не дозвољава се у целинама 4, 5, 6, 7 и 8. 

 

Компатибилне намене: 

Уз становање, као основну намену, могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске:  

– Услужни и пословни садржаји - у оквиру основног објекта у приземним етажама - трговине, 
администрација и услужне делатности. Ограничења се односе код делатности са великим 
саобраћајним оптерећењем, као што су велике трговине, (мегамаркети, трговине грађевинским 
материјалом и сл.), већи угоститељски објекти; магацини, складишта.. и све делатности које имају 
повећан ниво загађења околине. 

– Спортски објекти, терени и дечија игралишта – на парцели основне намене.  Потребно је 
предвидети заштиту од буке око отворених терена. На појединачним грађевинским парцелама 
компатибилна намена може бити једина. Примењују се правила дефинисана за спорт и рекреацију. 

Услови за формирање парцеле: 

– Минимална грађевинска парцела за изградњу објекта је 8 ари (800 m2);  
– минимална ширина фронта према јавној саобраћајној површини је 20 m; 
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– изузетно приступ јавној саобраћајној површини може бити посредно, преко приступног пута колско-
пешачке стазе минималне ширине 4.5 m за једносмерни приступ и минимално 6.0 m за двосмерни 
приступ. Једносмеран приступ мора имати независан улаз – излаз; 

 

Број објеката на парцели: дозвољена је изградња само заједничке гараже. Површина гараже улази у обрачун 

урбанистичких параметара парцеле.  

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена и отворених спортских 

терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара.. 

У најужем градском језгру-целина 1.1, не дозвољава се изградња слободностојећих објеката 

пратећих садржаја. Сви пратећи садржаји морају се градити у габариту објекта основне намене, 

укључујући и индивидуалне гараже. 

 
 

Положај објекта на парцели: 

објекат, према положају на парцели је слободностојећи и у низу. 

Као објекти у низу се подразумевају објекти са максимум четири ламеле јединственог 

архитектонског решења. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичким прилозима бр. 3.1-3.20- 
Регулационо-нивелациони план. 

– Уколико се приступ грађевинској парцели остварује преко приступног пута, као минимално удаљење 
у односу на границу грађевинске парцеле приступног пута, примењује се правило за удаљење од 
бочне границе парцеле за све суседне парцеле. 

 

Индекс заузетости:  60% 
 

Спратност објекта: максимално П+5 
 

Услови за слободне и зелене површине: 

Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 

и/или делова надземних објеката) износи 25% 
 

Кота приземља: 

– кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте уколико је грађевинска линија повучена од 
регулационе. 

– Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 
0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта. 

 

Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од бочне и задње границе парцеле је 1/4 висине објекта. 
– Минимално растојање код објеката у низу је 0 m, а први и последњи објекат у низу се поставља на 

1/4  висине објекта од бочне границе парцеле. 
– Санациони објекти (потпорни зид... ) се постављају у оквиру парцеле према пројекту без посебних 

услова о удаљењу од бочних граница парцеле. 
 

Међусобно одстојање објеката на парцели: 

– Минимално међусобно растојање стамбених и објеката гараже је 4.0 m. 
 

Архитектонско обликовање: 

– Последња етажа се може извести као поткровље. Дозвољава се изградња вишеводног крова.  
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– Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60м рачунајући од коте пода 
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног 
покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени. Дозвољава се изградња сложених 
кровова и формирање подкровне галерије. 

– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима 
и озелењен  у случају изградње објекта спратности мање од максималне планиране, односно без 
поткровља. 

Паркирање: 

– паркирање решити на парцели изградњом заједничке гараже или на отвореном паркинг месту у 
оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 2.1.2. Правила уређења за 
саобраћајне површине. 

– Заједничка гаража може може бити у подрумском или сутеренском делу стамбеног објекта или може 
бити засебан објекат на парцели. Не дозвољава се изградња појединачних гаража за стамбене 
објекте који имају више од 4 стамбене јединице. 

 

Услови за ограђивање парцеле: 

– Грађевинске парцеле вишепородичног становања се по правилу не ограђују. 
– парцелу је дозвољено оградити живом зеленом оградом која се сади на парцели и одржава са 

максималном висином до 1,4 m. 
  

Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, а 
пожељно је и телекомуникациону мрежу, топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни 
извор енергије. 

 

Инжењерскогеолошки услови: 

– За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у фази израде техничке документације урадити 
детаљна геотехничка истраживања у складу са Законом о рударству (Сл. Гласник РС бр. 101/15). 
 

Спровођење плана за намену становање високих густина: 

– Директно спровођење за објекте спратности до П+4 

– Обавезна израда Урбанистичког пројекта за објекте спратности веће од П+4. 

 

 

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА  - ВИШЕПОРОДИЧНО 

 

Правила се односе на намену становање средњих густина.   
 

Основна намена: вишепородично становање (стамбени објекти са више од 3 стамбене јединице по објекту). 

– Као претежна намена дозвољава се у  просторној целини 1, 2 и 3; 
– Не дозвољава се у целинама  4, 5, 6, 7 и 8. 

 

Компатибилне намене: 

Уз становање, као основну намену, могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске:  

– Услужни и пословни садржаји - у оквиру основног објекта у приземним етажама - трговине, 
администрација и услужне делатности. Ограничења се односе код делатности са великим 
саобраћајним оптерећењем, као што су велике трговине, (мегамаркети, трговине грађевинским 
материјалом и сл.), већи угоститељски објекти; магацини, складишта.. и све делатности које имају 
повећан ниво загађења околине. 

– Спортски објекти, терени и дечија игралишта – на парцели основне намене.  Потребно је 
предвидети заштиту од буке око отворених терена. На појединачним грађевинским парцелама 
компатибилна намена може бити једина. Примењују се правила дефинисана за спорт и рекреацију. 

 

Услови за формирање парцеле: 

– Минимална грађевинска парцела за изградњу објекта је 6 ари (600 m2);  
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– минимална ширина фронта према јавној саобраћајној површини је 16 m; 
– изузетно приступ јавној саобраћајној површини може бити посредно, преко приступног пута колско-

пешачке стазе минималне ширине 4.5 m за једносмерни приступ и минимално 6.0 m за двосмерни 
приступ. Једносмеран приступ мора имати независан улаз – излаз; 

 

Број објеката на парцели: дозвољена је изградња само заједничке гараже. Површина гараже улази у обрачун 

урбанистичких параметара парцеле.  

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена и отворених спортских 

терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара..   
 

Положај објекта на парцели: 

објекат, према положају на парцели је слободностојећи и у низу. 

Као објекти у низу се подразумевају објекти са максимум четири ламеле јединственог 

архитектонског решења. 
 

Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичким прилозима бр. 3.1-3.20 - 
Регулационо-нивелациони план. 

– Уколико се приступ грађевинској парцели остварује преко приступног пута, као минимално удаљење 
у односу на границу грађевинске парцеле приступног пута, примењује се правило за удаљење од 
бочне границе парцеле за све суседне парцеле. 

– код реконструкције и трансформације више од 50% површине блока, израдом Плана детаљне 
регулације могу се мењати површине јавне намене блоковских улица (приступних путева), али тако 
да се не угрози приступ јавној саобраћајној површини постојећих парцела.  

 

Индекс заузетости:  50%  
 

Спратност објекта: максимално П+3 
 

Услови за слободне и зелене површине: 

Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 

и/или делова надземних објеката) износи 30% 
 

Кота приземља: 

– кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте уколико је грађевинска линија повучена од 
регулационе. 

– Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 
0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта. 

 

Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од бочне и задње границе парцеле је 1/4 висине објекта. 
– Минимално растојање код објеката у низу је 0 m, а први и последњи објекат у низу се поставља на 

1/4  висине објекта од бочне границе парцеле. 
– Санациони објекти (потпорни зид... ) се постављају у оквиру парцле према пројекту без посебних 

услова о удаљењу од бочних граница парцеле. 
 

 

Међусобно одстојање објеката на парцели: 

– Минимално међусобно растојање стамбених и објеката гараже је 4.0 m. 
 

Архитектонско обликовање: 

– Последња етажа се може извести као поткровље. Дозвољава се изградња вишеводног крова.  
– Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60 m рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног 
покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени. Дозвољава се изградња сложених 
кровова и формирање подкровне галерије. 
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– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима 
и озелењен  у случају изградње објекта спратности мање од максималне планиране, односно без 
поткровља. 
 

Паркирање: 

– паркирање решити на парцели изградњом заједничке гараже или на отвореном паркинг месту у 
оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 2.1.2. Правила уређења за 
саобраћајне површине. 

– Заједничка гаража може може бити у подрумском или сутеренском делу стамбеног објекта или може 
бити засебан објекат на парцели. Не дозвољава се изградња појединачних гаража за стамбене 
објекте који имају више од 4 стамбене јединице. 

 

Услови за ограђивање парцеле: 

– Грађевинске парцеле вишепородичног становања се по правилу не ограђују. 
– парцелу је дозвољено оградити живом зеленом оградом која се сади на парцели и одржава са 

максималном висином до 1,4 m. 
  

Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, а 
пожељно је и телекомуникациону мрежу, топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни 
извор енергије. 

 

Инжењерскогеолошки услови: 

– За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у фази израде техничке документације урадити 
детаљна геотехничка истраживања у складу са Законом о рударству (Сл. Гласник РС бр. 101/15). 
 

Спровођење плана за намену становање високих густина: 

– Директно спровођење  
 

 

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА  -  ПОРОДИЧНО 

 

Правила се односе на намену становање средњих густина.   
 

Основна намена: породично становање (максимално 3 стамбене јединице) 

– Као претежна намена дозвољава се у зонама  1, 2, 3 и 5.1. 
– Може бити компатибилна намена на површинама са основном наменом: 

o становање ниске густине у том случају важе правила за становање средњих густина 
– Не дозвољава се у зони 4, 5.2, 5.3, 6, 7 и 8 

 
 

Компатибилне намене:  

Уз становање, као основну намену, могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске:  

– Комерцијални садржаји - трговине, администрација и услужне делатности. Ограничења се односе 
код делатности са великим саобраћајним оптерећењем, као што су велике трговине, (мегамаркети, 
трговине грађевинским материјалом и сл.), већи угоститељски објекти; магацини, складишта.. и све 
делатности које имају повећан ниво загађења околине. На појединачним грађевинским парцелама 
компатибилна намена може бити једина. Примењују се правила за основну намену. 

– Спортски објекти, терени и дечија игралишта могу се наћи у стамбеној зони. Потребно је предвидети 
заштиту од буке око отворених терена. На појединачним грађевинским парцелама компатибилна 
намена може бити једина. Примењују се правила дефинисана за спорт и рекреацију. 

– Производне делатности се могу наћи у овој зони, само под условом да не угрожавају становање и 
животну средину. Дозвољени су мањи прерађивачки погони занатског тип производње (мањег 
капацитета и чисте технологије). Све производне делатности се морају обављати у затвореним 
посебно опремљеним просторима. На појединачним грађевинским парцелама компатибилна 
намена може бити једина. Примењују се правила за основну намену. 



 

 

Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   477 
 

 477 

– Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи у оквиру породичног становања у целини 
2. На појединачним грађевинским парцелама компатибилна намена може бити једина. Примењују 
се правила за становање средњих густина - породично. 

 

Услови за формирање парцеле: 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне површине 150 m 2 . 
– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских 

парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 12,0 m и 
минималну површину 300 m2 за породично становања; 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем две или више катастарских парцела може бити мања 
од 300 m2, али не и од 150 m2 у циљу укрупњавања парцела 

– изузетно приступ јавној саобраћајној површини може бити посредно, преко приступног пута колско-
пешачке стазе минималне ширине 4.5 m за једносмерни приступ и минимално 6.0 m за двосмерни 
приступ. Једносмеран приступ мора имати независан улаз – излаз. 

 

Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња више објеката у оквиру 

дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.  

– На грађевинској парцели дозвољена је изградња  помоћних објеката који су у функцији коришћења 
главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених 
урбанистичких параметара за парцелу.  

– У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика, зимских 
башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 
 

Положај објекта на парцели: 

– објекат, према положају на парцели је слободностојећи, у низу и у прекинутом низу. Дозвољени су 
и подтипови као што су двојни објекти, атријумски и полуатрујумски објекти. 

– Објекти у низу се постављају обавезно када је парцела са ширином фронта према јавној 
саобраћајној површини мања од 9 m, 

– Објекти у прекинутом низу се постављају обавезно када је парцела са ширином фронта према јавној 
саобраћајној површини мања од 12 m 

– Атријумски објекти су основног типа објекти у низу. Минимална ширина парцеле је12 m. 
– Полуатријумски објекти се по правилу постављају када су парцеле уске и дубоке. Минимална 

ширина парцеле је 9 m. 
 

Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичким прилозима бр. 3.1-3.20 - 
Регулационо-нивелациони план. 

– Положај грађевинске линије новог објекта се дефинише су у односу на суседне објекте, однодно у 
односу на преовлађујућу грађевинску линију блока. 

– Уколико се приступ грађевинској парцели остварује преко приступног пута, као минимално удаљење 
у односу на границу грађевинске парцеле приступног пута, примењује се правило за удаљење од 
бочне границе парцеле за све суседне парцеле. 

 

Индекс заузетости:   

– за новоформиране парцеле максимум је 60%; 
– за постојеће парцеле које су величине од 200 - 300 m2 индекс заузетости је 80%; 
– за постојеће парцеле које су величине од 150 – 200 m2 индекс заузетости је 90% (без обавезних 

незастртих површина али са пожењним пунктним зеленилом). 
 

Спратност објекта: П+1+Пк 
 

Услови за слободне и зелене површине: 

Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 

и/или делова надземних објеката) износи: 

- 25% за нову изгрдњу,  

- 20% за изграђене парцеле, 

- 10% за парцеле величине 200-300 m2 . 
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Кота приземља: 

– кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте уколико је грађевинска линија повучена од 
регулационе. 

– Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 
0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта. 

 

Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од бочних и задњих граница парцеле је 2,5 m са отворима стамбених 
просторија, сваке оријентације. 

– Минимално растојање објекта од бочних и задњих граница парцеле је 1.5 m, уз услов да бочне 
фасаде могу бити само са отворима помоћних просторија са минималним парапетом 1.6m. 

– Минимално растојање објекта у низу, унутар низа, од бочних граница парцеле је 0 m, а за први и 
последњи објекат у низу важе правила за удаљења прописана у претходна два става. 

– растојање наспрамних објеката, када су на наспрамним странама отвори стамбених просторија је 
минимално 0,75 висине објекта. 

 

– Санациони објекти (потпорни зид...) се постављају у оквиру парцеле према пројекту без посебних 
услова о удаљењу од бочних граница парцеле. 

– Помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и оставе се постављају према 
правилима за стамбене објекте.  

 

Међусобно одстојање објеката на парцели: 

Минимално међусобно растојање стамбених и пословних објеката је 4.0 m, а растојање од 

помоћних објеката је минимум 2.5 m. 
 

Помоћни објекти: 

– Помоћни објекат може се градити као посебан или као саставни део главног објекта; 
– Изузетно, када је природни терен од регулационе до грађевинске линије у нагибу већем од 12%, 

помоћни објекат може се градити између регулационе и грађевинске линије; 

 

 

Архитектонско обликовање: 

– Последња етажа се може извести као поткровље. Дозвољава се изградња вишеводног крова.  
– Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60 m рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног 
покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени. 

– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима 
и озелењен  у случају изградње објекта спратности мање од максималне планиране, односно без 
поткровља. 
 

Паркирање: 

– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру 
парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 2.1.2. Правила уређења за саобраћајне 
површине. 

 

Услови за ограђивање парцеле: 

– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m, или комбинацијом 
зидане и транспарентне ограде, 

– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m, може бити зидана или транспарентна, 
– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, 
– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе 

грађевинске парцеле. 
– Када је објекат на регулацији ограда се не поставња на делу где је објекат. 

  

Минимални степен комуналне опремљености: 
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– нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, а 
пожељно је и телекомуникациону мрежу, топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни 
извор енергије 

– до реализације топловодне/гасоводне мреже дозвољава се индивидуални начин грејања.  
– до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода 

дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (непропусних септичких јама), у свему 
према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

 

 

 

Инжењерскогеолошки услови: 

– За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у зонама јаке и слабе ерозије (граф. прилог бр. 
7) у фази израде техничке документације урадити детаљна геотехничка истраживања у складу 
са Законом о рударству (Сл. Гласник РС бр. 101/15). 
 

Спровођење плана за намену становање: директно спровођење  

 

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА  -  ПОРОДИЧНО 

 

Правила се односе на намену становање ниских густина.   
 

Основна намена: породично становање (максимално 3 стамбене јединице) 

– Као претежна намена дозвољава се у зонама  1, 2, 3 и 5.1.. 
– Не дозвољава се у зони 4, 5.2, 5.3, 6, 7 и 8 

 
 

Компатибилне намене:  

Уз становање, као основну намену, могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске:  

– Комерцијални садржаји - трговине, администрација и услужне делатности. Ограничења се односе 
код делатности са великим саобраћајним оптерећењем, као што су велике трговине, (мегамаркети, 
трговине грађевинским материјалом и сл.), већи угоститељски објекти; магацини, складишта.. и све 
делатности које имају повећан ниво загађења околине. На појединачним грађевинским парцелама 
компатибилна намена може бити једина. Примењују се правила за основну намену. 

– Спортски објекти, терени и дечија игралишта могу се наћи у стамбеној зони. Потребно је предвидети 
заштиту од буке око отворених терена. На појединачним грађевинским парцелама компатибилна 
намена може бити једина. Примењују се правила дефинисана за спорт и рекреацију. 

– Производне делатности се могу наћи у овој зони, само под условом да не угрожавају становање и 
животну средину. Дозвољени су мањи прерађивачки погони занатског тип производње (мањег 
капацитета и чисте технологије). Све производне делатности се морају обављати у затвореним 
посебно опремљеним просторима. На појединачним грађевинским парцелама компатибилна 
намена може бити једина. Примењују се правила за основну намену. 

– Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи у оквиру породичног становања у целини 
2. На појединачним грађевинским парцелама компатибилна намена може бити једина. Примењују 
се правила за становање средњих густина - породично. 

 

Услови за формирање парцеле: 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне површине 150 m 2 . 
– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских 

парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 12,0 m и 
минималну површину 300 m2 за породично становања; 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем две или више катастарских парцела може бити мања 
од 300 m2, али не и од 150 m2 у циљу укрупњавања парцела 

– изузетно приступ јавној саобраћајној површини може бити посредно, преко приступног пута колско-
пешачке стазе минималне ширине 4.5 m за једносмерни приступ и минимално 6.0 m за двосмерни 
приступ. Једносмеран приступ мора имати независан улаз – излаз. 
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Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња више објеката у оквиру 

дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.  

– На грађевинској парцели дозвољена је изградња  помоћних објеката који су у функцији коришћења 
главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених 
урбанистичких параметара за парцелу.  

– У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика, зимских 
башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

 

Положај објекта на парцели: 

– објекат, према положају на парцели је слободностојећи, у низу и у прекинутом низу. Дозвољени су 
и подтипови као што су двојни објекти, атријумски и полуатрујумски објекти. 

– Објекти у низу се постављају обавезно када је парцела са ширином фронта према јавној 
саобраћајној површини мања од 9 m, 

– Објекти у прекинутом низу се постављају обавезно када је парцела са ширином фронта према јавној 
саобраћајној површини мања од 12 m 

– Атријумски објекти су основног типа објекти у низу. Минимална ширина парцеле је12 m. 
– Полуатријумски објекти се по правилу постављају када су парцеле уске и дубоке. Минимална 

ширина парцеле је 9 m. 
 

Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичким прилозима бр. 3.1-3.20 - 
Регулационо-нивелациони план. 

– Положај грађевинске линије новог објекта се дефинише су у односу на суседне објекте, однодно у 
односу на преовлађујућу грађевинску линију блока. 

– Уколико се приступ грађевинској парцели остварује преко приступног пута, као минимално удаљење 
у односу на границу грађевинске парцеле приступног пута, примењује се правило за удаљење од 
бочне границе парцеле за све суседне парцеле. 

 

Индекс заузетости:   

– за новоформиране парцеле максимум је 60%; 
– за постојеће парцеле које су величине од 200 - 300 m2 индекс заузетости је 80%; 
– за постојеће парцеле које су величине од 150 – 200 m2 индекс заузетости је 90% (без обавезних 

незастртих површина али са пожењним пунктним зеленилом). 
 

Спратност објекта: П+1+Пк 
 

Услови за слободне и зелене површине: 

Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 

и/или делова надземних објеката) износи: 

- 25% за нову изгрдњу,  

- 20% за изграђене парцеле, 

- 10% за парцеле величине 200-300 m2 . 
 

Кота приземља: 

– кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте уколико је грађевинска линија повучена од 
регулационе. 

– Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 
0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта. 

 

Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од бочних и задњих граница парцеле је 2,5 m са отворима стамбених 
просторија, сваке оријентације. 

– Минимално растојање објекта од бочних и задњих граница парцеле је 1.5 m, уз услов да бочне 
фасаде могу бити само са отворима помоћних просторија са минималним парапетом 1.6m. 

– Минимално растојање објекта у низу од бочних граница парцеле је 0 m, а за први и последњи 
објекат у низу важе правила за удаљења прописана у претходна два става. 
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– растојање наспрамних објеката, када су на наспрамним странама отвори стамбених просторија је 
минимално 0,75 висине објекта. 

 

– Санациони објекти (потпорни зид...) се постављају у оквиру парцеле према пројекту без посебних 
услова о удаљењу од бочних граница парцеле. 

– Помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и оставе се постављају према 
правилима за стамбене објекте.  

 

Међусобно одстојање објеката на парцели: 

– Минимално међусобно растојање стамбених и пословних објеката је 4.0 m, а растојање од 
помоћних објеката је минимум 2.5 m. 
 

Помоћни објекти: 

– Помоћни објекат може се градити као посебан или као саставни део главног објекта; 
– Изузетно, када је природни терен од регулационе до грађевинске линије у нагибу већем од 12%, 

помоћни објекат може се градити између регулационе и грађевинске линије. 

 

Архитектонско обликовање: 

– Последња етажа се може извести као поткровље. Дозвољава се изградња вишеводног крова.  
– Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60 m рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног 
покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени. 

– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима 
и озелењен  у случају изградње објекта спратности мање од максималне планиране, односно без 
поткровља. 
 

Паркирање: 

– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру 
парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 2.1.2. Правила уређења за саобраћајне 
површине. 

 

Услови за ограђивање парцеле: 

– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m, или комбинацијом 
зидане и транспарентне ограде, 

– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m, може бити зидана или транспарентна, 
– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, 
– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе 

грађевинске парцеле. 
– Када је објекат на регулацији ограда се не поставља на делу где је објекат. 

  

Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, а 
пожељно је и телекомуникациону мрежу, топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни 
извор енергије 

– до реализације топловодне/гасоводне мреже дозвољава се индивидуални начин грејања.  
– до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода 

дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (непропусних септичких јама), у свему 
према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

 

 

 

 

Инжењерскогеолошки услови: 

– За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у зонама јаке и слабе ерозије (граф. прилог бр. 
7) у фази израде техничке документације урадити детаљна геотехничка истраживања у складу 
са Законом о рударству (Сл. Гласник РС бр. 101/15). 
 



 

 

Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   482 
 

 482 

Спровођење плана за намену становање: директно спровођење  

 

 

 

 ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 

У оквиру производних делатности могу се наћи прехрамбена индустрија, грађевинарство и производња 

грађевинских материјала, складишта, текстилна индустрија, већа трговинска предузећа, занатска приозводња. 

 
Табела бр.8: Правила грађења за објекте производних делатности 

 Величина грађевинске парцеле мин. 800 m2 

 Ширина грађевинске парцеле мин. 20 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу У складу са графичким прилозима бр. 

3.1-3.20 - Регулационо-нивелациони 

план. 

 Удаљења од суседних објеката мин. 10m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле мин. 5m 

 удаљење од задње ивице парцеле мин. 10m 

 

 Индекс заузетости  до 50% 

 800 m2   50% 

 од 800-1000 m2  40% 

 од 1000-3000 m2  30% 

  преко3000 m2  25% 

  

 Проценат незастртих површина  до 30% 

 до 1000 m2   20% 

 од 1000-3000 m2  30% 

 преко-3000 m2  35% 

 ширина заштитног зеленог појаса према 

другим наменама 

 
3m 

 

 Висина објеката (метара)  14 m 

 изузетно у зависности од технолошког 

процеса 

максимално више од 14 m 

 за административни део – макс. 10% 

површине производног дела 

изузетно 18 m 

 

 Паркирање на парцели према конкретном 

случају 

 

Услови за озелењавање и уређење слободних површина: 

Грађевинскe парцелe производних и пословних објеката својом површином требају да омогуће 

несметано одвијање унутрашњег саобраћаја и оставе могућност богатог озелењавања. По ободу парцеле 

обавезно је успостављање заштитног зеленог појаса минималне ширине 3,0m. 
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Правила реконструкције објеката  

Код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна 

растојања од граница парцела и од суседних објеката могуће су измене до испуњења задатих параметара 

поштујући планиране грађевинске линије. 

 

 

 

 ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Пословни објекти у зонама становања 
 

Основна намена 
Претежна намена објеката је: пословни и пословно-стамбени објекти. 

ТИП ИЗГРАЂЕНОСТИ 

За објекте пословне намене, и објекте са пословањем у нижим спратовима објекта, објекат се поставља 

као слободностојећи, двојни и у прекинутом и непрекинутом низу . 

Све делатности и услуге се морају обављати у објектима. 

 

    Индекс искоришћености  
За изградњу пословних објеката важе исти максимални индекси искоришћености као и за стамбене 

објекте у истој зони, у зависности од типа објекта (слободностојећи, двојни, у прекинутом или непрекинутом 

низу). 

У оквиру грађевинске парцеле за пословни објекат под зеленилом треба да буде минимално 20% 

површине.  

 

Висина објеката 
Максимална висина слободностојећих пословних објеката (терцијалних делатности) је 16,0m' од коте 

терена (тротоара) до коте венца последње етаже. 

Спратна висина (висина венца) пословних објеката у низу мора бити усклађена са висином суседног 

објекта и не сме да висином венца одступа од суседа више од 0,2m'.  

 

Међусобна растојања објеката 
Растојање основног габарита (без испада) пословног објекта од линије суседне грађевинске парцеле 

износи минимално 1,0m' односно од линије парцеле стамбене намене минимално 4,0m'. 

 

Правила реконструкције објеката 
Код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна 

растојања од граница парцела и од суседних објеката могуће су измене до испуњења задатих параметара 

поштујући планиране грађевинске линије. 

 

Паркирање 
Паркирање и гаражирање возила за потребе власника односно корисника стамбених објеката свих 

типова изградње, обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели у габариту основног објекта, као подземна 

или надземна етажа или као отворена паркинг површина. 

Уколико су гараже испод нивоа терена њихова површина не улази у обрачун степена искоришћености 

парцеле. 
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Пословни објекти у централној зони  
 

Основна намена 
Претежна намена објеката је: пословни и пословно-стамбени објекти. 

ТИП ИЗГРАЂЕНОСТИ 

За објекте пословне намене, и објекте са пословањем у нижим спратовима објекта, објекат се поставља 

као слободностојећи, двојни и у прекинутом и непрекинутом низу . 

Све делатности и услуге се морају обављати у објектима. 

 

    Индекс искоришћености  
За изградњу пословних објеката важе исти максимални индекси искоришћености као и за стамбене 

објекте у истој зони, у зависности од типа објекта (слободностојећи, двојни, у прекинутом или непрекинутом 

низу). 

У оквиру грађевинске парцеле за пословни објекат под зеленилом треба да буде минимално 20% 

површине.  

 

Висина објеката 
Максимална висина слободностојећих пословних објеката (терцијалних делатности) је 22,0m' од коте 

терена (тротоара) до коте венца последње етаже. 

Спратна висина (висина венца) пословних објеката у низу мора бити усклађена са висином суседног 

објекта и не сме да висином венца одступа од суседа више од 0,2m'.  

 

Међусобна растојања објеката 
Најмања удаљеност пословних објеката (терцијалних делатности) од објеката на суседним парцелама : 

– између пословног објекта и стамбеног објекта  5,5m', 
– између два пословна објекта минимална удаљеност је  4,0m', 
 

Правила реконструкције објеката 
Код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна 

растојања од граница парцела и од суседних објеката могуће су измене до испуњења задатих параметара 

поштујући планиране грађевинске линије. 

 

Паркирање 
Паркирање и гаражирање возила за потребе власника односно корисника стамбених објеката свих 

типова изградње, обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели у габариту основног објекта, као подземна 

или надземна етажа или као отворена паркинг површина. 

Уколико су гараже испод нивоа терена њихова површина не улази у обрачун степена искоришћености 

парцеле. 

 

Пословни објекти у радној зони  
 

Мешовито пословање подразумева да се објекти баве претежно производњом мањег капацитета као и 

терцијалним делатностима: складишта, трговина на велико, грађевинска предузећа, салони, већи сервиси и 

сл. Лоцирани су уз важније саобраћајне правце.  

За објекте пословне намене објекат се поставља као слободностојећи  на парцели. По правилу све 

делатности и услуге се морају обављати у објектима. 

 

Положај објекта у односу на регулацију  
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Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичким прилозима бр. 3.1-3.20 - Регулационо-

нивелациони план. 

У делу између регулационе и грађевинске је зеленило или паркирање. 

 

Најмања удаљеност пословних објеката од објеката на суседним парцелама : 

        између слободностојећих објеката износи  6,0m, 
–        растојање основног габарита (без испада) пословног објекта од линије суседне грађевинске парцеле 

износи минимално 2,5m. 
 
Индекс заузетости: 

Индекс заузетости земљишта износи максимално 60%. 

 

Спратност и висина објекта: 
Вертикална регулација и међусобна одстојања објеката одређују се у складу са околностима на парцели, 

ширини уличне регулације и одстојањима према постојећим објектима. 

Максимална спратност објеката пословне намене (прозводни део) је приземље са технолошком висином 

уз могућност формирања спратне етаже у зависности од технолошког поступка. Максимална спратност 

објеката пословне намене (административни део, изложбени део, пратеће функције и сл. ) је П+1+Пк односно 

П+2. 

Уз пословне објекте, у оквиру грађевинске парцеле а у оквиру дозвољеног процента изграђености могу 

се градити и објекти пратећег садржаја који су у функцији основног објекта и пратећих делатности, уз 

поштовање правила изградње прописаних за пословне објекте. 

 

Услови за озелењавање и уређење слободних површина: 

Грађевинскe парцелe производних и пословних објеката својом површином требају да омогуће 

несметано одвијање унутрашњег саобраћаја и оставе могућност богатог озелењавања. Препорука за потребно 

озелењавање парцеле је параметар везан за величину комплекса, али је основни захтев у што већем проценту 

озелењавања и формирању појасева заштите и раздвајања и унутар радне зоне и у односу на окружење. 

 

Правила реконструкције објеката  

Код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна 

растојања од граница парцела и од суседних објеката могуће су измене до испуњења задатих параметара 

поштујући планиране грађевинске линије. 

 

 

 ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ И УСЛУГЕ 
 

Ову групу чине следеће намене: 

 Услуге и пословање ( трговачке, пословно – комерцијалне делатности), 

 туризам (хотел, мотели, ресторани, апартмани за издавање). 
 

Услуге се могу наћи у свим просторним целинама и тада важе услови и параметри доминантне намене 

на нивоу целине или блока. 
 

Табела бр.9: Правила грађења за објекте услуга 

 Величина грађевинске парцеле   

 за слободно стојеће објекте мин. 600 m2 

 Ширина парцеле  12 m 
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 Положај објекта у односу на улицу У складу са графичким прилозима бр. 

3.1-3.20 - Регулационо-нивелациони 

план. 

 Удаљења од суседних објеката мин. 8m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле мин. 4m 

 удаљење од задње ивице парцеле мин. 6m 
 

 Индекс заузетости  до 50% 

 до 600 m2   50% 

  преко 600 m2  40% 
  

 Проценат незастртих површина   

 до 600 m2   25% 

 преко-600 m2  35% 

 ширина заштитног зеленог појаса према 

другим наменама 

 
2 m 

 

 Висина објеката (метара) дозвољено је максимум 4m + 0,5 m по 

етажи више од прописане висине за 

доминантну намену у оквиру просторне 

целине 

 

Паркирање 

Код већих интервенција у реконструкцији блока, изградња подземних гаража у блоку могућа је у функцији 

гараже за кориснике околних објеката и парцела, под условом да је доминантна намена блока пословање, да 

је укупна површина заједничког дворишта велика и да је приступ могућ из споредне улице. Могуће је да гаража 

у средишту блока буде подземна а изузетно до 2,5 m изнад земље. На ивици блока и на регулацији блока 

гараже по правилу треба да буду вишеспратне. Кровне површине подземних гаража морају се уредити као 

пешачке површине са значајним учешћем специјалног кровног зеленила. Више етажне надземне гараже треба 

градити као ивичне објекте који се не могу градити у унутрашњости компактних блокова, осим када је блок 

јединствена организациона целина. 

За новоизграђене објекте потребно је обезбедити по једно паркинг место на површини (зони, блоку, 

комплексу, парцели), на коју се односи план. Услови за изградњу паркинг места одређују се по следећој табели. 

 
 

Табела бр.10: Капацитети паркинг места за мешовито услужне делатности (за новоизграђене објекта)  

намена 1 паркинг место на m2 

трговина 50 m2 продајног простора 

административно-пословни објекги 60 m2 нето етажне површине 

угоститељски објекти 2 постављена стола са четири столице 

хотели 2-10 кревета зависно од категорије 

мегамаркети 50 m2 продајног простора 

 

 

 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
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Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у функцији спорта 

и рекреације је условљено прописаним нормативима за величину спортских терена на отвореном и затвореном 

простору у зависности од  врсте планиране спортске активности. 

 

Доминантна намена: Спорт и рекреација 

 

Врста и намена објеката. У оквиру целине дозвољава се изградња објеката спорта и рекреације, 

комерцијалних и туристичко-угоститељских садржаја са смештајним капацитетима, као пратећих садржаја 

основне намене комплекса. 

У оквиру спортских и спортско-рекреативних комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу се наћи и 

специјализоване школе или клубови (фудбалски и сл.). 

 

Могући садржаји у оквиру целине су: 

-  вишенаменска спортска хала и мањи спортски објекти; 

-  спортски терени, терени за мале спортове, базени и сл.; 

-  остали садржаји (трим стазе, стаза здравља, шеталишта, справе за вежбање у  природи, површине за 

играње деце, простори за одмор и сл.); 

-  зеленило; 

-  локали (угоститељство, туризам, трговина); 

-  паркинг простор и друге манипулативне површине. 

 

Могуће пратеће намене: пословне и  комерцијалне делатности (угоститељство, услуге), објекти за јавну 

употребу (култура и сл),  јавни wc, зеленило.  

 

Намена објеката чија је градња забрањена у овој целини је изградња у оквиру комплекса било каквих  

објеката, који би могли да угрозе животну средину и основну намену (Процена ризика). Забрањени су објекти 

привређивања и мешовитог пословања.  

У целини није дозвољена изградња објеката услужног и производног занатства и других делатности рада, 

комерцијалних објеката типа робно-тржних центара, велепродајних објеката, као ни објеката сервисно - 

услужних делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила, заједничке гараже и сл.). 

 

Дозвољени урбанистички параметри: 

 индекс заузетости: 

  за затворене објекте  до 25% 

 за отворене објекте   до 50% 

 Укупан индекс заузетости, рачунајући објекте и спортске терене (не рачунајући отворене терене за 
спорт који су са травнатом подлогом) је максимално 75% (отворени и затворени објекти и терени).  

 Максимални степен искоришћености парцеле је 75% (рачунајући све  објекте и платое са 
саобраћајницама, стазама и спортским теренима). Проценат учешћа зеленила у склопу ове целине је 
мин 25%.  

 

Спратност објеката  максимално П+0 

 

Паркирање 1ПМ/100m2 комплекса 

Проценат озелењених површина Минимално  25% 

 

Потребно је водити рачуна о постојећој валоризацији стабала и слободним површинама. 
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Најмања међусобна удаљеност објеката у овој зони је 4,0 m, односно минимално половину висине вишег 

објекта. 

 

Најмања међусобна удаљеност објеката од  суседних парцела у овој зони је 3,5 m, односно минимално 

половину висине вишег објекта. 

 
Врста објеката с обзиром на начин изградње  је: 

Слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле). 

 

Услови за изградњу других објеката на парцели: 

Могућност изградње помоћних објеката у склопу планираних комплекса (настрешнице уз базен, 

наткривене терасе-сенице и сл.). Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и 

изграђености. 

 

Обликовање:  

Савремено архитектонско решење које треба да је у складу са његовом функцијом и непосредним 

окружењем.  

 

Ограђивање: 

Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од врсте спортске и 

рекреативне активности, односно према условима које одреди надлежни орган ради контролисаног приступа 

корисника. 

Грађевинске парцеле се могу ограђивати функционалном и естетском нетранспарнтном оградом чија 

висина може бити највише до 1,8 m.  

 

Озелењавање: 

Све слободне површине у склопу целине спорта и рекреације треба да су парковски озелењене и 

уређене, а учешће зелених површина у копмлексима намењеним спорту и рекреацији мора да буде минимално 

30% укупне површине комплекса. 

 

 

Паркирање: 

Потребан број паркинг места решити у оквиру припадајуће парцеле по критеријуму 1пм/100 m2. Код 

спортских хала – 1ПМ на користан простор за 40 гледалаца 

 

Спровођење плана за намену спортски комплекс: 

Обавезна израда Урбанистичког пројект 

 

 

 ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Верски објекти припадају категорији јавних садржаја у којима религиозни део становништва испуњава духовне 

потребе у складу са конкретном конфесијом, али истовремено треба да буду места пружања културно-образовних 

програма и услуга социјалног старања за становнике у својим срединама и да се прилагоде савременим обавезама у 

својој области деловања.  

Верски објекти се раде на, за ту намену, прибављеним локацијама, а на захтев одређене верске 

заједнице. Верски објекти су по својој намени објекти јавног карактера који се не граде на површинама јавне 

намене. 
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Због своје архитектуре, намене, уређења и духовног значаја за заједницу ови објекти у просторном 

смислу представљају често реперне објекте који су од посебне амбијенталне вредности и који најчешће у 

насељеним местима представљају централне објекте.   

 
Локација за изградњу новог објекта се обавезно разрађује  урбанистичким пројектом на основу следећих 

функционалних, локационих и амбијенталних услова: 

–            провера генералне подобности места (број и концентрација верника, гравитационо подручје, веза са 
садржајима центра, саобраћајна приступачност), 

–         минимално потребна површина парцеле се одређује по стандарду 0,3-0,5m² по кориснику 
– карактер функционалног окружења (места где се сустичу кретање и интерес              житеља, у  близини  

садржаја  који  им  по  традицији,  функцији  и  обележју 
припадају), 

– повезаност са амбијенталним и природним целинама, 
– визуре и сагледивост у слици краја. 

 

У саставу грађевинске парцеле верског објекта, поред богомоље, треба обезбедити простор за изградњу 

пратећих садржаја: управно-административних садржаја. Садржаје комплетирати са образовно-културним и 

пратећим (комерцијалним) изграђеним простором и слободним површинама. 

Ако се верски објекат ограђује и формира двориште (порту, код верских објеката Православне цркве), на 

том делу грађевинске парцеле дозвољена је само изградња објеката у функцији основног верског обреда, 

укупне површине 10% од површине верског објекта, спратности П+0. У порти је забрањена изградња објеката 

у функцији становања. 

За грађевинску парцелу верског објекта максимални индекс заузетости је 35%. Сви објекти пратећих 

садржаја (укључујући и становање) својим положајем и габаритом не смеју да угрожавају верски објекат. 

За реконструкцију постојећих објеката важе правила дата за изградњу нових објеката. 

За објекте утврђене или евидентиране као културно добро за све интервенције на објекту или парцели 

обавезно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту споменика културе. 

Основне потребе за површинама стационарног саобраћаја обавезно се решавају  у границама  властите парцеле. 

 

3.7.ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ НА УСЛОВНО ПОВОЉНИМ ТЕРЕНИМА 
 

За све објекте у зони терена неповољних за изградњу обавезна су предходна истраживања терена ради 

одређивања оптималне микролокације, оријентације објеката, утврђивања услова темељења и дефинисања 

других инжењерско - геолошких услова градње објеката. 

За постојеће објекте потребно је извођење истражних радова на свакој микролокацији ради предузимања 

евентуалних мера осигурања и уграђивања осматрачких репера у циљу праћења евентуалних деформација у 

тлу и на објектима. 

При темељењу објеката треба тежити ослањању на основну стену чиме се обезбеђује оптимална 

интеракција објекта и темељног тла, између осталог и због микросеизмичких карактеристика. 
 

Изградња подрумских и сутеренских просторија се дозвољава уз предходну проверу  инжињерско-

геолошких услова. 

 
3.8.  ЗОНЕ УСЛОВНЕ ГРАДЊЕ 

 

Објекти посебне намене 

У циљу заштите објеката посебне намене и заштите од објеката посебне намене, а према условима 

Министарства одбране прописују се посебне зоне заштите приказане на графичком прилогу број 7. као Зона 

забрањене градње око војног комплекса која износи 400 метара.  

 

Заштитни појасеви линијских инфраструктурних објеката 
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У складу са законским прописима и подзаконским актима, к

оји третирају одређене линијске инфраструктурне објекте, ут

врђује се и успоставља режим заштите и ограничава 

изградња у прописаним заштитним зонама и појасевима. 

 

Електроенергетика 

–        далековод 400kV-минимално 40m обострано од хоризонталне пројекције далековода; 
–        далековод 110kV-минимално 30m обострано од хоризонталне пројекције далековода; 
–        далековод 35kV-минимално 10m обострано од хоризонталне пројекције далековода; 
–        далековод 10kV-минимално 7,5m обострано од хоризонталне пројекције далековода; 
–        у заштитном појасу није, по правилу, дозвољена изградња објеката, евентуална изградња је могућа, 

уз поштовање одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ" бр.65/88 и 
"Службени лист СРЈ" бр.18/92), уз израду елабората, прибављања услова и сагласности надлежне 
институције. 

 

Гасовод 

–          магистални гасовод-мин. 30m обострано од хоризонталне пројекције гасовода; 
 

Зона приобалог појаса Јужне Мораве 
Обзиром да се у обухвату  подручја плана не налази ток Јужне Мораве, већ се као најближи ток, ослања 

непосредно изван границе Плана, јужна граница Плана обухвата представља простор који се налази у зони 

плављења великих вода Јужне Мораве. Простор између аутопута Ниш-Београд и корита Јужне Мораве 

плављен је од двадесетогодишњих и стогодишњих великих вода Јужне Мораве. Ван зоне плављења налази 

се област северно од аутопута и одбрамбеног насипа Алексиначки Рудник-Рутевац. 

У овом делу Јужна Морава није регулисана и нема одбрамбених насипа на десној обали јер је нови 

аутопут преузео улогу деснообалног одбрамбеног насипа, док је област између аутопута и реке остала као 

корито за велику воду. 

Имајући у виду ограничења која произилазе из Закона о водама, и према условима ЈВП „Србијавода“, 

неопходно је урадити пројекат заштите постојећих и планираних објеката на десној обали од великих вода 

Јужне Мораве. Такође се не може приступити изградњи нових објеката пре изградње објеката за заштиту од 

великих вода.  

Обзиром да се у  овој зони налазе постојећи објекти радне зоне и хотел, потребно је, а у циљу њихове 

заштите и будућег одржавања и коришћења, предвидети мере заштите од могућих поплава. За све могуће 

интервенције на објектима, неопходно је обратити се надлежном предузећу ЈВП „Србијаводе“. 

 

3.9.НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ИЗГРАЂЕНОСТИ / ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ 
 

Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 

69/10 и 16/11) и Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), по  правилу се дефинишу или 

дозвољени индекс изграђености или дозвољени индекс заузетости.  

Овим Планом се прописује дозвољени индекс заузетости. 
Максимални индекс заузетости у оквиру подручја плана дефинисан је у предходним поглавњима у 

зависности од намене и просторне целине.  

 

3.10.НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
 

Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 

69/10 и 16/11) и Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник РС” 
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бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), план садржи највећу 

дозвољену висину или спратност објекта, а по правилу дозвољена висина објекта се дефинише висинским 

котама. 

Овим Планом се прописује висина објекта изражена у метрима и дефинисана за коту венца 

објекта и коту слемена у односу на нулту коту објекта и дозвољена спратност.   

Максимална висина објекта или дозвољена спратност у оквиру подручја плана дефинисани су у 

предходним поглавњима у зависности од намене и просторне целине. 

 

3.11. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 
 

На једној грађевинској парцели није ограничен број објеката у оквиру планиране намене и у границама 

дозвољених индекса за одређену грађевинску парцелу.  

 

3.12. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ 
 

Испади на деловима објекта. 

На деловима новопланираних објеката оријетисаним према регулационој линији могу се градити испади 

(еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице без стубова) који прелазе регулациону линију али тако да: 

─ дужина испада може бити максимално 0,6 m, ако је ширина тротоара до 3,5 m и то на минималној висини 
од 4,0 m изнад тротоара и 40% површине уличне фасаде, 

─ дужина испада може бити максимално 1,0 m, ако је ширина тротоара већа од 3,5 m, ширина улице већа 
од 15,0 m и то на минималној висини од 4,0 m изнад тротоара и 50% површине уличне фасаде, 

─ испади на објектима у блоковим у непрекинутом низу не смеју угрозити објекте на суседним парцелама 
у односу на инсолацију, визуелно ометање и приватност, тако да испад може бити максималне ширине 
колико је и растојање до најближег отвора на суседном објекту у истом низу. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи регулациону линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 
– излози локала - 0,3 m, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи 3,0 m, а испод те ширине 

тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 
– транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,0 m по целој ширини објекта 

са висином изнад 3,0 m; 
– платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,0 m од спољне ивице тротоара на 

висини изнад 3,0 m, а у пешачким зонама према конкретним условима локације; 
– конзолне рекламе  су дозвољене у зони приземне етаже са висином изнад 3,0m доње ивице конструкције 

конзоле, и максимум 1m дужине конзоле.  
 

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи регулациону линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 
– стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,6m испод површине тротоара, а испод те 

дубине - 0,5m; 
– шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,0m. 
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз писану сагласност власника или корисника 
парцеле. 

 

Испади према суседним бочним парцелама дозвољени су искључиво ако се задовољи услов да минимално 

растојање од испада до границе парцеле износи 2,5 m, а у случају да је објекат постављен на грађевинској 

линији удаљеној 2.0 m од границе суседне парцеле, испади на објектима нису дозвољени. Код објекат у 

прекинутом низу нису дозвољени испади, еркери и терасе према суседним парцелама.  

Испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди минималном растојању објекта 

до суседне наспрамне парцеле. 

 
Постављање ограде 
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Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући од коте тротоара) 
или транспарентном оградом до висине од 1,4m. 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као 
и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се у складу са прописима из те области. 
 
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни објекти 
индустријских зона (складишта, радионице и сл.), морају се ограђивати у комбинацији са живом зеленом 
оградом према регулацији и то: 
– уколико је ограда транспарентна жива ограда мора бити минимум до половине висине, са унутрашње 

стране ограде, а уколико је потребно да постоји визуелна баријера зелена ограда може бити виша од 
основне ограде; 

– уколико је ограда нетранспарентна може бити до висине 2.2 m повучена од регулације тако да се зелена 
жива ограда формира испред зидане ограде до минимум 2/3 висине. 

 
Обликовање 
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним 
архитектонским пројектом.  
Тежити уједначеним архитектонским обликовањем на нивоу блока, односно дуж потеза регулације.  
Спратне висине треба да буду уједначене код затвореног низа. Разлике не би требало да пређу 1/5 спратне 
висине. 
 
Равни кровови се не препоручују. 
Мансардни кровови се дозвољавају изузетно као традиционални облик мансардног крова, само у деловима 
или блоковима где је то преовлађујући тип крова. Мансардни кров не може да излази ван габарита објекта. 
Кровне баџе се не дозвољавају у оквиру кровних равни према улици.  Баџе се могу формирати као покривач 

истуреног (вишег) дела фасадног платна (осветљење, излази на терасе или лође и сл.) са максималном 

висином  до 2,4 m мерено од коте пода до преломне линије баџе. Део фасаде под баxама не може бити већи 

од 10% површине фасаде. 

Калкански зидови не могу бити према улици. 

 

Повучена етажа се сматра она која је у односу на грађевинску линију повучена минимум 2.0 m. На објекту не 

може да буде више од 2 повучене етаже. Део који остаје од повученог спрата третира се као кровна тераса, 

која може бити наткривена, али не и затворена бочним зидовима. Уколико је тераса наткривена висина објекта 

се рачуна до стрехе крова, у супротном до зидане ограде, односно венца кровне терасе. 

 

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6m рачунајући од коте пода поткровне 
етаже до тачке прелома кровне косине, одређује се према конкретном случају, а не може бити виша од 4.5m. 
Користан простор покровља се рачуна са 75% површине. Делови поткровља који имају висину већу од 4.2 m 
могу имати два нивоа поткровља у оквиру исте стамбене или пословне целине. Површина другог нивоа се 
рачуна као и површина првог. Површина горњег нивоа не може да буде већа од 50% површине доњег нивоа. 
 
Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, усклађује се са условима 
Завода за заштиту споменика културе и условима прописаним у поглављу Мере заштите културних добара. 

 

3.13.МОГУЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 

 

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције: 

 

Табела бр.11: Правила за реконструкцију постојећих објеката 

   

надградњу нових етажа   до дозвољене максималне висине; 

 до преовлађујуће висине блока, амбијента; 
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доградњу објекта  – надградње и доградња објекта може се 
извести до максималних урбанистичких 
параметара прописаних овим планом 

надградњу крова изнад равне терасе 

објекта 

  ради санације равног крова; 

 без нарушавања венца; 

 са скривеним олуцима; 

 макс. нагиб до 30 степени 

реконструкцију крова са променом 

геометрије у циљу формирања новог 

корисног простора 

  без повећања висине објекта и промене  
геометрије   крова уколико се прелазе 
параметри 

 реконструкцију или доградњу крова извести 
са надзитком максималне висине 1,6 m 
мерено од коте пода до прелома косине 
крова 

 могућа су два нивоа под условима као за 
нове објекте 

 баџе - под условима као за нове објекте 

реконструкцију фасаде објекта у 

циљу побољшања термо и звучне 

изолације 

  дозвољава се 

 дозвољава се постављање термо и звучне 
изолације ван грађевинске или регулационе 
линије – тип и дебљина - која је прописана 
елаборатом енергетске ефикасности за дати 
објекат. 

реконструкцију фасаде објекта у 

смислу затварања балкона, лођа и 

колонада 

  дозвољено је само на нивоу целог објекта, 
једнобразно 

 забрањује се затварање колонада на делу 
или на нивоу целог објекта/блока  

доградњу вертикалних комуникација 

(степениште, лифт) 

  дозвољава се 

претварање стамбених у  пословни 

простор 

  дозвољава се 

претварање помоћног простора 

(таван, вешернице, оставе и сл.)   

у стамбени простор 

  дозвољава се, осим код подземних етажа 
које немају отвор на фасади висине веће од 
80cm 

претварање помоћног простора 

(таван, вешернице, оставе и сл.)   

у пословни простор 

  дозвољава се 

реконструкција објеката (санација, 

фасаде, конструкције, инсталација, 

функционална реорганизација) 

  дозвољава се 

*

Повећање габарита и спратности доградњама, надградњама и сличним интервенцијама на 

непокретним културним добрима треба планирати са највећом одговорношћу само у изузетним, 

оправданим случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за заштиту споменика културе 

Ниш.  

Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима: 
- Постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, односно објекти који су изграђени на мањем 

растојању од прописаног се могу надоградити до испуњења задатих урбанистичких параметара и 
доградити до испуњења задатих урбанистичких параметара уз обавезно постављање дограђеног дела 
на планирану грађевинску линију. 

- у случају када се у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не дозвољава се доградња 
или надградња објеката, 
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- за новоформирани корисни простор обезбедити паркинг простор према правилима из овог плана, 
- све интервенције на објектима и изградња нових објеката не смеју да угрозе стабилност и 

функционалност других објеката. 

Интервенције на објектима извести у складу са законима који третирају изградњу објеката, одржавање 

објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и ауторство.  
Правилник је могуће унапређивати и допуњавати по истој процедури по којој ће се вршити измене и допуне 

овог плана. 

 

На парцели се могу градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену функционалну 

целину и заједнички користе парцелу.  
Помоћни објекти, гараже, оставе и сл. дефинисани су по типу становања и просторним целинама. 

У случју изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички показатељи и морају 

се поштовати сви други услови дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену  

парцеле. 

Код постојећих објеката када прелазе дозвољене параметре, задржава се постојеће стање, и не 

дозвољава се повећање капацитета постојећег објекта, адаптација, санација, реконструкција и 

инвестиционо одржавање.  

Код замене постојећег објекта новим, примењују се параметри и услови за новоизграђене објекте. 
 

3.14.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

На пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима:  
– за изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији пољопривредне производње 

и прераде са листе 1 уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 114/2008). 

– претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је могуће само израдом Плана 
детаљне регулације. 

За потребну површину грађевинског земљишта већу од 5,0 ha промена намене пољопривредног у грађевинско 

земљиште је могућа само израдом Плана детаљне регулације. 

За изградњу на површини до 0,5 ha пољопривредног земљишта обавезна је израда Урбанистичког пројекта у 

складу са чл. 60-63 Закон о планирању и изградњи („Сл. 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, 83/19, 31/19, 37/19 и 9/20). 

 У случају формирања зона повременог становања (викенд становања), зона се не може формирати за мање 

од десет објеката  и за њу је обавезна израда Плана детаљне регулације. 

Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката инфаструктуре је дозвољена у 

коридорима саобраћајница уз сагласност надлежног предузећа за путеве. 

Објекти туристичких садржаја на парцелама непосредно наслоњеним на саобраћајницу, површине максимално 

до 0,5 ha, са решеним приступом на јавну саобраћајну површину, израдом Урбанистичког пројекта. Становање је 

дозвоњено само као пратећа намена, за властите потребе, уз основну намену на парцели са површином габарита 

стамбеног објекта, или дела, до 10% од укупно дозвољеног индекса заузетости на парцели. 

Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског подручја, могу се градити само 

за властите потребе у функцији обављања пољопривредне делатности. 

 Без промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или реконструкција породичног 

стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства 

највише до 200 m2 стамбеног простора.  

Осим примарне пољопривредне производње, на пољопривредном земљишту се могу градити и следећи објекти 

примарне пољопривредне производње: магацини за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти 

за производњу поврћа у затвореном простору (стакленици), објекти за производњу гљива, глистењаци, тресетишта, 

аеродроми за пољопривредну авијацију, просецање пољских путева, рибњаци и објекти у сточарству (сточне фарме, 

ергеле, хиподроми и сл.), објекти за изградњу и одржавање система за одводњавање и и наводњавање,  као и други 

објекти утврђени на основу Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС” бр. 62/06, 65/08, 41/09. 112/2015, 

80/2017 и 95/2018-др.закон) и на основу Просторног плана Општине Алексинац. 

 

Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње 
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У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену, односно 

пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној намени простора – 

пољопривреди.  

Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета производње.  За све 

пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5 ha потребна је израда Плана детаљне регулације 

ради промене намене пољопривредног земљишта. Производни комплекс (објекти и пољопривредна култура која се 

узгаја), не може  се формирати на парцелама мањим од прописаних у табели бр. 12  према оријентационим 

критеријумима: 

 

Табела бр.12 Производни комплекси 

пољопривредни објекти минимално потребна површина 

виноград и објекти на поседу 0,5 ha 

расадник цвећа и објекти 0,5 ha 

воћњак или повртњак и објекти 1 ha 

ратарска производња и објекти 2 ha 

сточна фарма  5 ha 

 

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или групације објеката међусобно 

функционално повезаних. 

 

 Урбанистички параметри 

 

Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је: 
– за производне пољопривредне комплексе максимално 30% 
– за туристичко-услужне намене максимално 40% 
– за објекте повременог становања максимално 20% 
– Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се не обрачунавају 

индексом заузетости. 

 

Дозвољена спратност објеката je: 
– за производне објекте у складу са производним процесом, 
– за туристичко-услужне садржаје максимална спратност је П+2+Пк, 
– за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк, 
– за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк, 
 

Положај објекта и позиционирање производног комплекса 

Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових производних 

комплекса или објеката за пољопривредну производњу су: 
– од насељеног места – грађевинског подручја 500,0 m', у случају интензивнијег коришћења хемикалија-

пестицида не мање од 800,0 m', 
– од водотокова 100,0 m', 
– од државних путева 200,0 m'. 
 

Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у суседству су: 
– од стамбених зграда, државних путева, као и речних токова – 200,0 m'  
– од изворишта водоснабдевања - 800,0 m'.  

 

Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину за фарме са 

преко 500 условних грла. 

Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта примарне дораде 

или прераде (кланица, хладњача, и сл.), износи 100 условних грла. 

Коришћење пољопривредног земљишта за друге намене дозвољено је само за подизање заштитних шума и 

другог зеленила, као и за заокружено уређење стамбених, привредних и инфраструктурних објеката на 

локацијама које су дефинисане одговарајућим планским решењима. На пољопривредном земљишту су дозвољени 
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сви радови који доприносе повећању његове вредности као фактора пољопривредне производње, под условом строгог 

поштовања еколошких ограничења за трајно очување биокапацитета укупног простора, а нарочито: 
– спровођење хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих програма који су усклађени са водопривредним 

основама, 

– умрежавање пољопривредног земљишта у разне видове заштитног зеленила, што се не одражава на 

смањење површина коришћених у пољопривредне сврхе, 

– опремање  пољопривредног земљишта путном мрежом  и другим  видовима  техничке    инфраструктуре   у    

функцији   унапређења   економских   услова пољопривредне производње, 

– промена намена коришћења појединих категорија пољопривредног земљишта на  основу   детаљног   

испитивања   природних   и   тржишних   погодности   и ограничења, 

– постојећи појединачни стамбени објекти на пољопривредном земљишту се задржавају. 

У оквиру пољопривредне производње важиће правила дефинисана за пољопривредно земљиште, док ће за 

израду плана детаљне регулације важити правила производних делатности дата у овом Плану, која ће уједно бити 

усмеравајућа за израду сте. 

 
3.15.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

На шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену простора. Промена 

намена шума и шумског земљишта дефинисана је чланом 10. Закона о шумама (Сл.гл. РС број 30/10, 93/12, 

89/2015 и 95/2018-др.закон ). 

Планом развоја шумског подручја мора бити утврђена свака промена намене шумског земљишта. 

Планирана техничка инфраструктура остаје у коридорима постојећих саобраћајница са минималним 

угрожавањем шумског земљишта. За формирање заштитних шумских појасева на контакту: 

 изграђених стамбених зона и планираних привредних зона, 

 зона планираних за стамбену изградњу и планираних радних зона, 

 планираних привредних зона, 

 минимална ширина је 10,0 m' и то увек у оквиру нестамбених намена. 
Објекти који могу да се граде на шумском земљишту, али искључиво на непошумљеним површинама 

(чистине, пропланци, девастиране површине уз пут и сл.) су: 

 објекти за туристичко-рекреативне сврхе; 

 пратећи  објекти   (шанк-барови,   настрешнице,   одморишта,   просторије  за опрему и сл.); и 

 партерно уређење (одморишта, стазе и сл.). 

За изградњу објеката и уређење површина обавезно употребљавати искључиво природне материјале 

(дрво, камен, шиндра) и традиционалне форме у склађене са окружењем. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40 m², 

максималне спратности П+Пк. 

Највеће дозвољене висине настрешница су 7 m'. 

Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити максималне површине 400 m², максималне 

спратности П+1+Пк (уз услов да је изградња ових објеката утврђена планом развоја шумског подручја). 
 

3.16.ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Правила коришћења водног земљишта дефинисана су на основу Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 

30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018-др.закони). 
 

Коришћење вода 

Опште коришћење вода подразумева коришћење вода без претходног третмана, односно без употребе 

посебних уређаја (пумпе, натеге и друго) или изградње водних објеката, и то за пиће, напајање стоке у 

домаћинству, санитарно-хигијенске потребе, рекреацију, укључујући и купање, гашење пожара, пловидбу. 

Право на посебно (оно које није опште) коришћење вода и водног земљишта стиче се водном дозволом. 

Водна дозвола не може се издати без прибављених водних услова и издате водне сагласности. 

На водном земљишту, катастарским парцелама чији је корисник Република Србија није дозвољена било 

каква градња. За прелазе инсталација и продуктовода (вода, канализација, ПТТ, ел.инсталације и сл.), мора 

се прибавити посебно одобрење од ЈВП „Србијаводе“-Београд.  
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Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других водних 

објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране 

од поплава, као и заштите животне средине, забрањено је: 
1. на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати крупну стоку, вући посечено 
дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то дозвољено и обављати друге 
радње којима се може угрозити стабилност тих објеката; 
2. на водном земљишту: 

1) градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита, 
2) одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал, 
3) складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода, 
4) садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m од небрањене 
ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим водним условима; 
5) прати возила и друге машине, 
6) вршити друге радње, осим у случају: 

(1) изградње објеката јавне инфраструктуре, 
(2) спровођења мера очувања, унапређења и презентације природних вредности, 
(3) изградње објеката за коришћење вода, уређење водотока, обезбеђења пловидбе и спровођење 

заштитних мера на природним купалиштима, 
(4) изградње објеката за заштиту вода од загађења, 
(5) изградње објеката намењених одбрани државе, 
(6) формирања привремених депонија шљунка и песка тако да се не ремети пролазак великих вода, и на 

удаљености не мањој од 30 m од небрањене ножице насипа, 
(7) предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовине, 
(8) вршења експлоатације минералних сировина у складу са законом о водама; 

3. у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда или супротно 
прописима за градњу у поплавном подручју; 
4. садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m од небрањене ножице 
насипа ка водотоку и у брањеној зони на удаљености до 50 m од унутрашње ножице насипа; 
5. копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа 
према водотоку, односно до 50 m према брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног 
дејства вода или је техничком документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није угрожена 
стабилност насипа; 
6. мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму којим се угрожава 
снабдевање питком или технолошком водом, угрожавају минерална и термална изворишта, стабилност тла и 
објеката; 
7. мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са водног земљишта које је 
у приватној својини; 
8. градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција 
или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине од најмање 
5 m од тих канала предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала; 
9. одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије, мелиорационе и друге канале, 
упуштати загађене воде или друге материје и вршити радње, којима се може оштетити корито и обала 
водотока, утицати на промену његове трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност 
заштитних и других водних објеката или отежати одржавање водног система; 
10. вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала, преграђивање корита, 
проширење и продубљење корита и друго); 
12. изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних 
и других водних објеката. 
 

Водни услови се издају за изградњу, односно реконструкцију објеката, извођење радова, израду планских 
докумената у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018-
др.закони). 
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4. УПОРЕДНИ БИЛАНС НАМЕНА ПОВРШИНА 

 
Табела 13. Биланс површина по наменама: 

НАМЕНА ПРОСТОРА 

 

Постојећа 

површина 

(hа) 

Постојећа 

површина 

(%) 

Планирана 

површина  

(hа) 

Планирана 

површина 

(%) 
 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
 
 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

1.1 Основно и средње образовање 

Основна школа ''Вожд Карађорђе''   

       5,12        0,31 

Основна школа ''Љуппче Николић''   

Основна школа ''Смех и суза''   

Основна музичка школа  

''Владимир Ђорђевић''   

Алексиначка гимназија 2,35 0,14 

Техничка школа  

''Прота Стеван Димитријевић''   

Пољопривредна школа ''Шуматовац''   

Висока школа за васпитаче  струковних 

студија   

                                                ∑ 2,35 0,14 5,12 0,31 

1.2 Здравство 

Здравствени центар 
 

2,31 

 

0,14 2,45 0,15 

Дом здравља   

                                                ∑ 2,31 0,14 2,45 0,15 

1.3 Дечија и социјална заштита 

Дечија установа   

 

      2,53 

 

0,15 

Геронтолошки центар   

Центар за социјални рад   

Црвени крст 1,74 0,11 

Дом ученика средњих школа   

Дом за децу Кристина Маркишић   

                                                ∑ 1,74 0,11 2,53 0,15 

1.4 Становање у програму стамбене подршке 

Становање / / 1.10 0,07 

                                                ∑ / / 1.10 0,07 

1.5 Управа, администрација и јавни сервиси 

Општина   

14.22 0.86 Основни суд   

Дирекција за урбанизам и изградњу   
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Пореска управа   

Пио фонд   

Републички завод за здравствено 

осигурање 
1,01 0,06 

Национална служба за запошљавање   

Птт    

Служба за катастар непокретности   

Шумска управа    

муп   

електродистрибуција   

                                                ∑ 1,01 0,06 14.22 0.86 

1.6 Култура и информисање 

Центар за културу и уметност 

Позориште 
  

       0,36        0,02 
Завичајни музеј 0,08 0,004 

Библиотека ''Вук Караџић''   

                                                ∑ 0,08 0,004 0,36 0,02 

1.7 Комунални и инфраструктурни објекти  

Зелена пијаца   

      30.70 1,87 

Јкп''комуналне услуге''   

Јкп''водовод и канализација''   

ЈП за путеве и стамбено комуналне 

послове 

 

 
 

Ветеринарска станица   

Ватрогасна станица 6,57         0,40 

Гробље    

Ппов    

Постојећа депонија   

Трафостаница    

МРС   

Објекти водоснабдевања   

                                               ∑ 6,57 0,40 30.70 1,87 

1.8 Парк   

Парк Брђанка 13,80 0,84 
13.77 0,84 

Парк Палилула / / 

                                               ∑ 13,80 0,84 13.77 0,84 

1.9 Уређено јавно зеленило 

         6,11         0,37        2,90         0,18 

                                               ∑         6,11         0,37       2,90         0,18 

2.0 Парк шума            

           /           /        60.08         3,65 

                                               ∑           /           /        60.08         3,65 
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2.1 Заштитно зеленило 

         /         /       36.00         2,19 

                                               ∑         /         /       36.00         2,19 

2.2 Трг              

         /         / 0.37         0,02 

                                               ∑         /         /        0,37         0,02 

2.3 Спорт и рекреација     

Спортска хала         1,28        0,08 
      3.85         0,23 

Фудбалски стадион        2,59        0,16 

                                               ∑        3,87        0,24       3.85         0,23 

2.4 Саобраћајна инфраструктура и 

објекти 
    

Путно земљиште        74,71        4,54 141.60 8.60 

Аутобуска станица   

2.02 0,12 Паркинг површине         1,19         0,07 

Пешачка зона   

                                               ∑        75,90        4,62 143.63 8.73 

свега – површине јавне намене 113,53 7,63      317.05 19.27 

 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 

2.5 Становање 

Висока густина становања 7,54 0,46   10,55 0,64 

Средња густина становања 85,43 5,20      191.88       11,66 

Ниска густина становања 151,57 9,22      125.95 7.65 

                                               ∑ 276,63 16,83      328.38 19.96 

2.6 Верски објекти     

 0,35 0,02        0,45 0,03 

 0,35 0,02        0,45 0,03 

2.7 пословање и услуге    

 21,5 1,31      15,74 0,96 

                                           ∑ 21,5 1,31      15,74 0,96 

2.8 Производња      

 49,39 3,00      80.46 4,89 

 49,39 3,00      80.46 4,89 

2.9 Угоститељство и туризам     

 0,55 0,03 4,80 0,29 

                                               ∑ 0,55 0,03 4,80 0,29 

3.0 Спорт и рекреација     
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Спортски центар / / 
11.18 0,68 

Спортски терени и игралишта за децу / / 

                                               ∑ / / 11.18 0,68 

3.1 Саобраћајна инфраструктура и објекти 

Хелиодром  / / / / 

Станица за снабдевање горивом / / 1.13 0,07 

                                               ∑                                                                                              / / 1.13 0,07 

3.2 Посебне намене   

 17,4 1,05      0.17 0.01 

 17,4 1,05      0.17 0.01 

свега – површине остале намене     395,39        24,06 442.31 26.87 

 

 Укупно грађевинско подручје 508,92 30,96 759.36 46.14 

 

 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА 
 

Шуме 112,82 6,86 45,76 2,78 

Пољопривредно земљиште 850,38 51,74 276.05 16.78 

Пољопривредна производња / / 455.06 27,65 

Рибњаци  12,10 0,74 / / 

Посебна намена 52,7 3,21 100.37 6.10 

Водно земљиште 12,03 0,73 9,00 0,55 

Укупно земљиште ван грађевинског 

подручја 
1134,48 69,03 886.24 53.86 

 

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 1645,60 100 1645,60 100 
 

 

 

 

 

 

 

III  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
За део планског подручја у обухвату ПГР-е, у границама свог планског обухвата важе: 

o Правила уређења и грађења Просторног плана подручја посебне намене система продуктовода кроз 
Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина–Ниш); 
o Измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница 
Београд-Ниш  ("Службени гласник РС", број 121/14); 
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План генералне регулације Алексинца представља плански основ за изрaду ПДР-е за подручја за која је 

прописана њихова израда, и плански основ за издавање информације о локацији, локацијске услове, као и за 

израду пројекта препарцелације и урбанистичког пројекта, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. 

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, 

83/19, 31/19, 37/19 и 9/20), осим за обухвате за које је овим Планом прописана обавезна израда Планова 

детаљне регулације. 

 

Планом генералне регулације Алексинца прописана је обавезна израда урбанистичких пројеката за одређене 

локације, али се они могу радити и на другим локацијама за потребе уређења, изградње или реконструкције 

објеката и површина јавне намене, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове.  

 

Код израде планова детаљне регулације, правила дата у овом плану су усмеравајућа и приликом детаљне 

разраде могу се под одређеним условима променити на нивоу појединачне парцеле или блока, како је то 

одређено у правилима у плану. Могуће је одступања у погледу граница намене и урбанистичких параметара 

(проценат заузетости, индекс изграђености), до 10%. 

 

 

1.  НЕПОСРЕДНО СПРОВОЂЕЊЕ НА ОСНОВУ ПРАВИЛА ПРОПИСАНИХ У ПГР 
 

Подручја која се спроводе непосредном применом правила Плана генералне регулације, приказане су на 

графичкoм прилогу: бр.9: Начин спровођења Плана, Р 1: 10000. 

 

 

2. ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПЛАНОВА ДЕТАЉНИЈЕ РАЗРАДЕ  
 

Обавезна је израда Плана детаљне регулације за:  

o Подручје Новог насеља (зона Б-нестабилна зона и зона А-условно стабилна), уз обавезну израду 
инжењерско геолошких истраживања и утврђивања услова изградње. 
o Зона Пољопривредне призводње, уз дефинисање обухвата грађевниског подручја за формирање радне 
зоне. 

 

Плану детаљне регулације подручје Новог насеља обавезно мора да претходи израда детаљних геолошких 

истраживања «Ново насеље» из разлога добијања поузданих података око геолошке грађе терена 

инжењерско-геолошких карактеристика и геодинамичких својстава терена. Ова подручја су у непосредној 

контактној зони са деловима терена који су апсолутно неповољни у погледу урбанизације (карта бр. 7. Заштита 

простора). Приликом израде ПДР „Ново насеље“ утврдити обавезу израде детаљних геолошких истраживања 

или јединствених за цело означено подручје или појединачних за сваку парцелу, односно пројекат.   

 

У складу са Законом за простор у границама Плана генералне регулације Алексинца се могу, по потреби, на 

основу Одлуке надлежног органа, радити Планови детаљне регулације, или измене и допуне важећих планова. 

 

 

 

 

3.     ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Урбанистичким пројектом се обавезно разрађују: 

o појединачни производни објекат ван производних и индустријских зона, 
o потез Спортског центра «Јаз», 
o комплекс хотела, 
o објекти (дозвољени планом) у постојећим и новим парковским површинама, 
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o за потребе изузимања земљишта за јавну намену (црпна станица, трафостаница, постројење за 
пречишћавање отпадних вода и сл.). 

 

Урбанистички пројекат се може реализовати фазно али се мора радити за цели комплекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
Ступањем на снагу Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца, ставља се ван снаге Плана 
генералне регулације Алексинца ("Службени лист општине Алексинац" 6/2014), као и сви детаљни 
урбанистички планови, осим „Детаљног урбанистичког плана Новог гробља“ и Планови детаљне регулације, 
осим „Плана детаљне регулације за део стамбеног насеља „Палилула“ између улица Стевана Сремца, 
Вронског, Озренске и јужне границе Старог гробља до улице Милована Вучевића у Алексинцу“. 
ПДР примарне фекалне канализације за насеље са леве обале реке Јужне Мораве је у изради. 
Ступањем на снагу Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца, СО Алексинац има обавезу да 

све пратеће Одлуке усагласи са мерама и условима из Плана генералне регулације Алексинца. 

Организовање урбанистичких или архитектонских конкурса, овим планом се не предвиђа као обавеза, али 

опшина има могућност расписивања истих преко својих стручних служби.  

Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца је урађен у аналогном и дигиталном облику у четири 

(4) истоветна примерка. 

Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном гласнику општине Алексинац. 
 
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ: 
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        ПРИЛОЗИ  
 

– КООРДИНАТЕ САОБРАЋАЈНИЦА  
– КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

        ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
1а.-1б.   Граница обухвата плана......................................................................................   
               
 1:5000 
2а.-2б.   Постојећа намена површина...............................................................................    
              
 1:5000 
3.1.-3.21   Регулационо-нивелациони план......................................................................    
              
 1:1000 
4а.-4б.   Површине јавне намене......................................................................................    
              
 1:5000 
5а.-5б.   Планирана намена површина...........................................................................  1:5000 
6а.-6б.   Подела подручја плана на урбанистичке зоне и просторне целине.............  1:5000 
7а.-7б.   Заштита простора..............................................................................................  1:5000 
8.1.а.-8.1.б.   План електроенергетске инфраструктуре................................................  1:5000 
8.2.а.-8.2.б.   План водоводне и канализационе инфраструктуре................................  1:5000 
8.3.а.-8.3.б.   План електронске комуникационе инфраструктуре................................  1:5000 
8.4.а.-8.4.б.   План гасоводне инфраструктуре..............................................................  1:5000 
9.   Спровођење плана...................................................................................................  1:10000 
 

 ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА 

 

– Одлука о изради урбанистичког плана 
– Услови и документација надлежних организација и институција 
– Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и другим расправама о Плану 
– Примедбе и став обрађивача на примедбе у току јавног увида 
 

I Број:02-53 

У Алексинцу, 18.03.2020. године 
  

                                                                       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ    

                                                                                                                    

                                                                                             Заменик председника 

Србобран Миловановић, с.р. 

 
 

 

На основу члана 35. става 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09 и 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, 31/19, 37/19-
др.закон и 9/20), и  члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Алексинац (Сл. лист општине Алексинац бр: 
29/18), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 18.03.2020.године, донела је, 

  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИМАРНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 

НАСЕЉA СА ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
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План детаљне регулације примарне фекалне канализације за насељa са леве обале реке Јужне Мораве, 

утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења заснована на дугорочној стратегији и концепцији уређења 

простора и изградње објеката и састоји се из:  

Текстуалног  дела који садржи: 

-полазне основе плана 

-плански део (правила уређења и правила грађења) 

-смернице за спровођење плана 

-прелазне и завршне одредбе 

Графичког дела (постојеће стање и планска решења) 

Документационог дела 

Текстуални и графички део су делови плана детаљне регулације који се објављују, док документациони 

део је део плана који се не објављује, али се ставља на јавни увид. 
 

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Правни основ за израду Плана: 
 

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - 
УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде,  докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, бр. 32/19); 

 Одлука о изради Плана детањне регулације примарне фекалне канализације за насељa са леве обале 
реке Јужне Мораве, бр  011-75 од 27.06.2018. год. 
 

Плански основ за израду Плана је: 
 

 Просторни план општине Алексинац ''Службени лист општине Алексинац'' 4/11. 
 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

 Опис границе плана са пописом катастарских парцела 
 

 Одлуком о изради Плана дат је предлог границе. Граница обухвата Плана детаљне регулације протеже 

се на три катастарске општине подручја општине Алексинац. 

Граница обухвата Плана је урађена и приказана на свим графичким прилозима.  

У обухвату Плана су делови к.п.бр. 257/11, 257/4, 304/4, 304/2, 304/3, 423, 422, 430/1, 429/2, 466/2, 466/1, 

450/1, 450/2, 2454/56, 872, 873, 2454/15, 276/2, 277, 278, 279, 280, 284, 282, 281, 257/1, 122, 425, 896/2, 896/1, 

452/2, 452/1, 898, 897/2, 897/1, 895/2, 895/1, 2454/53, 2454/49, 862/2, 430/2, 334, 358/2, 359, 360, 332, 333/1, 

331/3, 257/2, 257/10, 881/2, 881/1, 883/3, 853, 474/3, 474/1, 887, 886, 883/2, 883/1, 882, 906/3, 449, 492, 285, 294/3, 

2467, 417/1, 373/7, 418/1, 423, 430/1, 429/2, 465/1, 466/2, 466/1, 450/1, 450/2, 2454/56, 872, 873, 2454/15, 829, 

828, 831, 122, 425, 896/2, 896/1, 452/2, 452/1, 900, 899, 898, 897/2, 897/1, 451, 895/2, 895/1, 2454/53, 2454/49, 

862/2, 862/1, 430/2, 881/2, 881/1, 833, 834, 860, 835, 858, 859/1, 883/3, 853, 474/3, 474/1, 887, 886, 883/2, 883/1, 

882, 906/3, 456, 455, 454, 447, 449, 448, 441/1, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 439/1, 440, 492, 479, 806, 825 К.О. 

Житковац, 3879, 337 К.О. Доњи Адровац, 715, 710, 709, 708, 704, 703, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 672, 671, 670, 

668, 637, 636, 605, 437, 435/4, 440, 439, 438, 420/2, 420/1, 424, 423, 422, 421, 487/2, 486, 483, 419, 102/2, 102/1, 

720, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 101, 100, 652/2, 652/1, 821/2, 658, 659/1, 819, 818, 815, 814, 663, 

662, 661, 660, 656, 654, 653, 651, 650, 640, 639, 638, 436/2, 436/1, 441, 430/2, 458/3, 458/2, 458/1, 461/2, 461/1, 

464/1, 465, 460, 459, 429, 427, 426, 425, 418, 3425/1, 97, 96, 633, 615/2, 615/1, 635, 634, 621, 620, 619, 618, 617, 
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616, 614, 606, 604, 821/3, 492, 493/3, 686, 685, 684, 683, 682, 491, 490,89, 3412, 719, 717/2, 717/1, 718, 716, 700, 

699, 698, 697, 696, 695 К.О. Прћиловица,  

4982/1, 1046/1, 5212, 1052, 1082/3, 3081, 3011, 3277/20, 3277/3, 3277/1, 3085, 3087, 2958, 2953, 2951, 3079, 

3076, 3075, 3077, 3016, 3013, 3012, 3017, 3078, 3090, 3089, 3124, 3125, 3126/2, 3126/1, 2960, 2959, 2956, 2955, 

3276/240, 3084, 3080, 3129, 2961/1, 3121/1, 3123, 3122, 3120  К.О. Алексинац ван варош. 

 

Целе парцеле: 373/48, 373/27, 410/3, 373/22, 429/3, 2454/52, 373/50, 373/49, 429/3, 2454/52, 453, 808 К.О. 

Житковац, 641, 98, 687 К.О. Прћиловица. 

  

Површина обухвата плана износи око 6,8 ha. 

  

У случају неког неслагања графичког прилога и овог пописа меродаван је графички прилог бр. 1 – 

Катастарско-топографски  план са границом Р 1 : 5 000 

 

 ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

Све парцеле у обухвату плана налазе се у грађевинском подручју. 

 

3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

За потребе израде Плана коришћен је Катастарско-топографски план предметне локације у размери  Р = 

1 : 1000 оверен од стране геодетске организације Инфоплан д.о.о. Аранђеловац. 

За израду графичких прилога Плана коришћене су следеће подлоге: 

 

 Дигитални катастарски план за плански обухват, прибављен од надлежне Службе за катастар 

непокретности Алексинац 

 Топографски план  

 

 Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана у складу са 
чланом 32. став 3. 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 и 37/19-др.закон); 

 

4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Подаци о постојећем стању и условима коришћења затражени су и добијени од следећих надлежних 

организација и предузећа: 

 

Услови Добијен Број услова 

Датум 

добијања 

услова 

1. Сеизмолошки завод Србије  Да 02-228-1/2019 17.04.2019. 

2. Телеком Србије Да I - 45 21.05.2019. 

3. ЈП Путеви Србије Да 953-13787/19-1 13.06.2019. 

4. 
Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 
Да 350-01-35/2019-19 18.06.2019. 

5. Завод за заштиту природе Србије Да 020-1308/2 10.06.2019. 

6.  ЈП Електропривреда Србије, Да 
8П.1.0.0-Д.10.23-

153750/2-2019 
20.06.2019. 

7. ЈКП ''Водовод и канализација'' Алексинац Да 875/1  29.05.2019.  
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Услови Добијен Број услова 

Датум 

добијања 

услова 

8. Електромрежа Србије Да 
130-00-UTD-003-

558/2019-002 
17.05.2019. 

9. Ходрометеролошки завод Да 922-3-46/2019 13.05.2019. 

10. Телеком Србија Да 
А334-224729/2-

2019 
14.05.2019. 

11. Србијашуме Да 8273 31.05.2019. 

12. Завод за заштиту споменика културе Да  611/2-02 27.05.2019. 

 

5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА 
 

Плански основ вишег реда представља Просторни план општине Алексинац (''Службени лист општине 

Алексинац'' 4/11): 

 

2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ (''Службени лист општине 

Алексинац'' 4/11); 

 

II 6.3.2. Санитација насеља 

 

Проблем отпадних вода на целој територији општине Алексинац је јако изражен, јер осим самог града Алексинца 

и Алексиначких рудника, као и малог подручја Житковца, сва остала насељена места уопште немају решено питање 

прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода. Град Алексинац нема уређаје за пречишћавање отпадних вода 

из домаћинстава и индустрије, па се непречишћена отпадна вода на више места директно излива у водотоке. 

Постојећа канализациона мрежа у Алексинцу је делимично општег система (фекалне и атмосферске воде се одводе 

заједничким колектором), па само на левој обали Моравице се одвојено прикуљају и одводе употребљене санитарне 

воде дела Алексинца и приградских насеља. 

Неопходно је изградити главни сабирни колектор од аутопута Е-75 до лоације будућег Постројења за 

пречишћавање отпадних вода на десној обали реке Јужне Мораве, како је то предвиђено Генералним планом Алексинца 

2025 и Генералним планом сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Алексинац 

(Грађевински факултет – Београд 2007. година). 

Генералним пројектом је предложено да се Постројење за пречишћавање отпадних вода Алексинца и приградских 

насеља ради као систем SLR лагуна или SBR систем, а да се за већа насеља моравских села усвоји SLR систем из разлога 

најнижих инвестиционих и експлоатационих трошкова. Код мањих насеља од 100 до 2000 ЕС препоручују се готови пакет 

уређаји или примена мокрих поља, односно треба одабрати модерна, савремена постројења са одговарајућом технички 

исправном технологијом и гарантованим ефектима пречишћавања. 

За насеља испод 100ES, препоручује се изградња индивидуалних септичких јама, које је неопходно прописно 

градити од водонепропусног армираног бетона. 

Централно постројење за потребе Алексинца и још 15 сеоских насеља би било капацитета 3х18.500 ES SLR/SBRC са 

реципијента Јужна Морава. 

За Моравска села (Витковац, Доњи Љубеш, Срезовац, Горњи Љубеш, Корман, Трњане, Доња Пешчаница, Горња 

Пешчаница, ..) се планира постројење типа SLR капацитета 2x3.000ES од 100 ES до 2х1.000 ES. 

Распоред планираних постројења и главни колектори фекалне канализације су представљени на Рефералној карти 

у размери 1:50.000. 

Према динамичком плану реализације ових објеката за пречишћавање отпадних вода, најпре треба доградити 

објекте у зони највеће концентрације општинске популације, тј.система за град Алексинац и пратећа насеља , затим дела 
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система моравских села, као и система за заштиту акумулације „Бован“ од отпадних вода (заједно са општином 

Сокобања, чијој територији припада највећи део сливног подручја, пропорционално степену угрожавања вршити и 

заштиту простора). 

 

6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 
 

 ОСНОВНЕ НАПОМЕНЕ О РАСПОЛОЖИВИМ ПОДАЦИМА О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ 
 

Подаци о постојећем стању као и услови коришћења земљишта који су добијени од надлежних 

институција и јавних предузећа, уграђени су у План. За израду планског документа, при планирању развоја 

инфраструктурних капацитета из области саобраћајне инфраструктуре, коришћени су следећи параметри: 

    Просторни план општине Алексинац ''Службени лист општине Алексинац'' 4/11. 

 Планиране намене површина; 

 Консултације са представницима локалне самоуправе. 
 

Подаци о категорији и власништву, односно корисништву земљишта преузети су са портала 

http://katastar.rgz.gov.rs/knwebpublic/publicaccess.aspx.  

 

 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

6.2.1. Анализа микро локације 

 

Житковац је насељено место у општини Алексинац у долини Јужне Мораве удаљено од леве обале на 

цца 2,00 km. Заједно са суседним насељима Моравцем и Прћиловицом чини једну целину креирајући једно од 

највећих насеља на територији општине. Траса колектора заузима северо-источни део катастарске општине 

Житковац. Северни део трасе прелази реку и долази до планираног постројења за пречишћавање отпадних 

вода. Јужни део трасе где се и планира вакуумска станица тангира  изграђено подручје насеља Житковац. 

Источни крак пролази делом радне зоне. 

 

6.2.2. Постојећа намена површина и начин коришћења земљишта 

 

Већи део површина, куда пролази коридор, је неизграђено подручје. Углавном је то пољопривредно 

обрадиво земљиште. Једним делом пролази кроз насељено место и то у делу радне зоне Житковац. На овом 

делу колектор прати тресу Државног пута II А реда 217. 

 

 

6.2.3. Биланс постојећих намена 

 

р.б. Намена земљишта Површина 

ha 

% 

I Грађевинско земљиште 

 Површине јавненамене  

1. Саобраћајне површине   

 Путно земљиште        3,72   54,70 

 Ʃ        3,72   54,70 

 Укупно јавне намене   3,72   54,70 

1. Површине осталих намена 

 Производња        0,61  8,97 

 Становање ниске густине        0,01  0,15 

http://katastar.rgz.gov.rs/knwebpublic/publicaccess.aspx
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
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 Ʃ        0,62  9,12 

 Укупно грађевинског подручја        4,34  63,82 

II Остало земљиште   

1. Пољопривредно земљиште        2,12  31,17 

2. Водно земљиште        0,34  5,00 

 Површина Плана        6,80  100 

 

7. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Основни циљ израде Плана детаљне регулације јесте уређење и заштита простора. Основни принципи 

за уређење и заштиту простора су: просторно решење адекватно планираној намени простора, дефинисање 

и заштита општег друштвеног интереса, утврђивање основних критеријума просторног уређења и правила 

изградње саобраћајница са атмосферским одводњавањем, уважавање стечених урбанистичких обавеза и 

стварање нових могућности за инвестирање и решавање комуналних проблема ових насељених места и радне 

зоне Житковац.  

 

Циљ израде планa је рационалније и економичније коришћења земљишта и улагања у изградњу 

инфраструктуре.  

 

•  Утврђивање јавних саобраћајница са планираном инфраструктуром, а све у циљу стварања услова за 

економичну изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре као и стварање услова за изградњу 

производних објеката;  

•   Утврђивање намене земљишта на површинама јавне намене;  

•  Остваривање континуитета у урбанистичком планирању, водећи рачуна о суседним просторима који 

су претходно обрађени урбанистичким плановима. 

 

II. ПЛАНСКИ ДЕО 
 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

 НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

Грађевинско подручје представља комплетну површину Плана и она износи 6,80hа, односно 100% 

површине обухвата Плана.  

Површина грађевинског подручја представља планиране површине за јавне намене.  

Јавне намене чине површине инфраструктурних коридора и комуналне површине.  

 

 

 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ 

 

Анализом постојећег стања, обиласком терена и предлогом планског решења дошло се до закључка да 

због специфичности овог Плана тј. постојања само инфраструктурних коридора нема поделе на зоне и 

целине. 

 

 ПЛАНИРАНА ДЕТАЉНА НАМЕНА ПРОСТОРА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
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У оквиру грђевинског подручја планиране су површине јавних намена. План намена површина приказан 

је на прилогу број 2 '' Регулациони план са аналитичко-Геодетским елементима за обележавање и 

карактеристичним профилима инфраструктуре''  Р – 1:2500 

 

Површине јавне намене су: 

-  Саобраћајне површине, 
-  Комуналне површине. 

- Вакум станица 
- Заштитно зеленило 

 

 БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

 

 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ 

 

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су:  

-Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 

која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.  

-Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним парцелама и 

преломним тачкама које су одређене геодетским елементима.  

-Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној површини, границама 

грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-

геодетским подацима.  

-Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама 

постављена управно на осовину јавне саобраћајнице.  

-Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са решењима из 

плана, правилима о грађењу и техничким прописима.  

-Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта врши се на захтев власника односно корисника 

земљишта.  

-Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим условима:  

а)  подела се врши у оквиру граница парцеле  

б) приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са сукорисничких 

површина  

-Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле треба да буде у 

складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са условима заштите.  

-Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на 

јавну саобраћајницу.  

 

НАМЕНА ПОВРШИНА 

ПОСТОЈЕЋЕ  

НАМЕНА 

ha % 

Грађевинско 

подрчје 

Површине јавне намене 

Саобраћајне 

површине 

Саобраћајнице  3,95 58,09 

Ʃ 3,95 58,09 

Комуналне површине Вакум станица,комунална стаза 2,57 37,79 

Ʃ 2,57 37,79 

Укупно површине јавне намене:   6,52  95,88 

Ван грађевинско 

подрчје 
Водно земљиште    0,28  4,11 

Укупно грађевинског подручја:   6,80 99,70 

УКУПНО   6,80   100 
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 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

У планском подручју као површине јавне намене планиране су све јавне саобраћајне површине, као и 

друге комуникационе површине у оквиру саобраћајних површина, путно зеленило, као и објекти комуналне и 

техничке инфраструктуре. 

Граница површина јавне намене је дефинисана линијама (регулациона линија). Линија је дефинисана 

тачкама за које су дате координате.  

У наредној табели дат је списак површина јавне намене (ПЈН) са пописом парцела и делова парцела за 

сваку ПЈН и прегледом збирних површина по власништву. 

 

Саобраћајне површине  

 

ПЈН бр. 1: део к.п. бр. Делови парцела:257/11, 257/4, 304/4, 304/2, 304/3, 423, 422, 430/1, 429/2, 466/2, 

466/1, 450/1, 450/2, 2454/56, 284, 257/1, 122, 425, 896/2, 896/1, 452/2, 452/1, 897/2, 895/2, 895/1, 2454/53, 430/2, 

334, 358/2, 359, 360, 332, 333/1, 331/3, 257/2, 257/10, 881/2, 881/1, 883/3, 474/3, 474/1, 887, 886, 883/2, 883/1, 

882, 906/3, 449, 492, 2467, 417/1, 373/7, 418/1, 423, 430/1, 429/2, 466/2, 466/1, 450/1, 450/2, 2454/56, 122, 425, 

896/2, 896/1, 452/2, 452/1, 900, 897/2, 451, 895/2, 895/1, 2454/53, 430/2, 881/2, 881/1, 883/3, 474/3, 474/1, 887, 

886, 883/2, 883/1, 882, 906/3, 453, 449, 448, 492, 479 

Целе парцеле:373/48, 373/27, 410/3, 373/22, 429/3, 2454/52, 373/50, 373/49, 429/3, 2454/52,  све у К.о. 

Житковац, површине 3.79 ha; 

 

ПЈН бр. 2:  део к.п. бр. 455, 454, 453, 447, 441/1, 435/1 све у К.о. Житковац, површине 0.16 ha; 

 

ПЈН бр. 3:  део к.п. бр. 441, 493/3 све у К.о. Прћиловица, површине 0.04 ha; 

 

Комуналне површине 

 

ПЈН бр. 4:  цела к.п. бр. 808 у К.о. Житковац, површине 0.14 ha; 

 

ПЈН бр. 5:  део к.п. бр. 2511 и 2504 у К.о. Житковац, површине 0.04 ha; 

 

Комуналне стазе 

 

ПЈН бр. 6:  део к.п. бр. 872, 873, 2454/15, 2454/49, 862/2, 881/2, 881/1, 853, 872, 873, 2454/15, 829, 828, 

831, 2454/49, 862/2, 862/1, 881/2, 881/1, 833, 834, 860, 835, 858, 859/1, 853, 806, 825 све у К.о. Житковац, 

површине 0.27 ha; 

 

ПЈН бр. 7:  део к.п. бр. 452/2, 898, 897/2, 897/1, 465/1, 452/2, 899, 898, 897/2, 897/1, 451, 456, 455, 454, 453, 

447 све у К.о. Житковац, површине 0.09 ha; 

 

ПЈН бр. 8:  део к.п. бр. 276/2, 277, 278, 279, 280, 282, 281, 285, 294/3 све у К.о. Житковац, површине 0.13 

ha; 

 

ПЈН бр. 9:  део к.п. бр. 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 439/1, 440 све у К.о. Житковац, површине 0.02 ha; 

 

ПЈН бр. 10:  део к.п. бр. 715, 710, 709, 708, 704, 703, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 672, 671, 670, 668, 637, 

636, 605, 437, 435/4, 440, 439, 438, 420/2, 420/1, 424, 423, 422, 421, 487/2, 486, 483, 419, 102/2, 102/1, 720, 113, 

112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 101, 100, 652/2, 652/1, 821/2, 658, 659/1, 819, 818, 815, 814, 663, 662, 661, 
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660, 656, 654, 653, 651, 650, 640, 639, 638, 436/2, 436/1, 441, 430/2, 458/3, 458/2, 458/1, 461/2, 461/1, 464/1, 465, 

460, 459, 429, 427, 426, 425, 418, 3425/1, 97, 96, 633, 615/2, 615/1, 635, 634, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 614, 

606, 604, 821/3, 492, 493/3, 686, 685, 684, 683, 682, 491, 490, 489, 3412, 719, 717/2, 717/1, 718, 716, 700, 699, 

698, 697, 696, 695  

Целе к.п. бр. 641, 98, 687 све у К.о. Прћиловица, површине 1.11 ha; 

 

ПЈН бр. 11:  део к.п. бр. 3879, 337 све у К.о. Доњи Адровац, површине 0.05 ha; 

 

ПЈН бр. 12:  део к.п. бр. 3081, 3011, 3277/20, 3277/3, 3277/1, 3085, 3087, 2958, 2953, 2951, 3079, 3076, 

3075, 3077, 3016, 3013, 3012, 3078, 3090, 3089, 3124, 3125, 3126/2, 3126/1, 2960, 2959, 2956, 2955, 3276/240, 

3084, 3080, 3129, 2961/1, 3121/1, 3123, 3122, 3120 све у К.о. Алексинац ван варош, површине 0.69 ha; 

 

ПЈН бр. 13:  део к.п. бр. 1052, 1082/3 све у К.о. Алексинац ван варош, површине 0.06 ha; 

 

Водне површине 

 

ПЈН бр. 14:  део к.п. бр. 3017 све у К.о. Алексинац ван варош, површине 0.27 ha; 

 

У случају неслагања текстуалног и графичког дела, важи графички прилог бр.3.  ” План грађевинских 

парцела са смерницама за спровођење“. 

 

1.6.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

Правила уређења 

 

Кроз планско подручје пролазе : 
 државни пут  IIА реда број 217 Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац од km 25+142 

до  km 28+320 
 некатегорисани путеви 

Овим Планом се државни пут IIА реда број 217  плански не разрађује, нити спроводи. Државни пут IIА 
реда број 217  је дефинисан Генералним планом Алексинца - измене и допуне за радну зону 6 /Житковац, и 
нашао се у обухвату Плана из разлога како би се јасно видела траса канализационог система. 

 У појасу некатегорисаних путева се води вакумска канализација. Због неусловне ширине за одражавање 
канализације, некатегорисани путеви се проширују и дефинишу као комуналне стазе. Комуналне стазе се 
одржавају као земљане и на њима је  дозвољено кретање пољопривредних машина. Ситуационо су осовине 
комуналних стаза  постављене тако да у највећој мери прате осовину некатегорисаних путева. 
Карактеристични попречни профил комуналне стазе заузима минимално простора, укупна ширина износи 5.0 
m. 
 
Правила грађења инфраструктурних система уз јавне путеве : 

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима („Сл. гласник РС” бр. 

41/2018, 95/2018 и др.закон), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, 

железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по 

предходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-својина 

Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви Србије”, Београд води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, 

Београд правни следбеник корисника. 

 

У оквиру регулационе линије,  могуће је извршити реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на 

локацијама где се након саобраћајне анализе укаже потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. У 

оквиру попречног профила дозвољена је прерасподела. Реконструкција у коридору државног пута, 
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димензионисање коловоза, геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници закривљења у 

складу са меродавним возилом, увођење трака за искључење/укључење и лева скретања на државни пут, 

дужина трака за лево скретање, хоризонтална и вертикална сигнализација на државном путу, дефинишу се 

приликом израде пројектне документације, односно издавања услова за пројектовање у складу са важећом 

законском регулативом. 

 

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима : 

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким побушивањем испод трупа пута, управно на 

пут, у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута 

(изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте 

заштитне цеви износи минимално 1,35-1,5 m. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 

(постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m. 

 

Услови за вођење предметних инсталација паралелно са предметним путем : 

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила 

пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно ивице 

реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

- На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се испројектовати и извести 

адекватна заштита трупа предметног пута. 

 

Услови за постављање далековода поред предметних путева : 

- Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на удаљености минимум за висину 

стуба предметног далековода од спољне ивице земљишног појаса (путне парцеле) предметних државних 

путева, а изван заштитног појаса предметних државних путева у појасу контролисане изградње, поштујући 

ширине заштитног појаса у складу са чланом 34. Закона о путевима („Сл. гласник РС” бр. 41/2018, 95/2018 и 

др.закон) 

 

Услови за укрштање далековода са предметниим  државним  путевима : 

- Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза најмање 9.0m, рачунајући 

од површине, односно горње коте коловоза предметних државних путева до ланчанице, при најнеповољнијим 

температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном заштитом. 

- Угао укрштања надземног високонапонског далековода(електровода) са предметним државним 

путевима не сме бити мањи од 90°. 

- Планиран далековод мора бити планиран (трасиран) тако да не угрожава нормално одвијање и 

безбедност саобраћаја у складу са важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову материју 

и условима надлежних институција. 

 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) 

предметног пута потребно је обратити се управљачу јавног пута за прибаљање услова и сагласности за израду 

пројектне документације (идејног и главног пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са чланом 9. 

Закона о путевима (“Службени гласник Репулике Србије”, бр. 41/2018, 95/2018 и др.закон) и чланом 133. став 

14. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 

 

1.6.2. Електроенергетска инфраструктура 

 



 

 

Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   514 
 

 514 

Постојеће стање 

Планско подручје је већим делом неизграђено пољопривредно обрадиво земљиште. Једним делом 

пролази кроз насељено место и то у делу радне зоне Житковац. На овом делу колектор прати трасу Државног 

пута II А реда 217. Траса колектора заузима северо-источни део катастарске општине Житковац. Северни део 

трасе прелази реку и долази до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Јужни део 

трасе где се и планира вакуумска станица тангира  изграђено подручје насеља Житковац. Источни крак 

пролази делом радне зоне. 

Траса далековода 110(35)kV бр. 1201 ТС Алексинац – ТС Соко бања, који је у власништву “Електромрежа 

Србије” А.Д, се једним својим делом укршта са обухватом плана.  

У непосредној близини обухвата предметног плана налазе се трасе далековода: 

- ДВ 110kV бр. 114/2 ЕВП Ђунис – ТС Алексинац  
- ДВ 110kV бр. 114/3 ТС Алексинац – ТС Ниш 1 

који су у власништву “Електромрежа Србије” А.Д. 

 

Према плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2019.године до 2028.године 

планиране су следеће активности: 

1. Реконструкција далековода 110kV бр. 114/3 ТС Алексинац – ТС Ниш 1 

 2. Реконструкција ТС Сокобања подизањем на напонски ниво 110kV 

 

Напајање целокупног конзумног подручја електричном енергијом је реализовано преко трафостанице 

110/35kV Алексинац 1 која је смештена у непосредној близини планског подручја, у делу радне зоне. 

Преко планског подручја прелази надземна мрежа 35kV која припада трафо реону ТС 110/35kV Алексинац 

1: 

- ДВ 35kV Алексинац 1 – Хладњача 
- ДВ 35kV Алексинац 1 – Сепарација 
- ДВ 35kV Сепарација – РТБ 
 

У границама планског подручја постојећа мрежа 10kV је надземно – подземна: 

- ДВ 10kV Конфекција – Житковац, припада трафо реону ТС 35/10kV Конфекција 
- ДВ 10kV Бетоњерка, припада трафо реону ТС 35/10kV Хладњача 
- ДВ 10kV Комасација, припада трафо реону ТС 35/10kV Сепарација 
 

На подручју планског обухвата постоје изграђене ТС 10/0,4kV: 

- ТС 10/0,4kV Ал-Житковац – Бара чвор 
- ТС 10/0,4kV Алексинац – Дунав 
У границама ПДР-а постоје електроенергетски објекти где је планирана изградња или реконструкција: 

- Изградња нове трафостанице ТС 10/0,4kV на 10kV изводу из ТС 35/10kV Конфекција 
- Изградња потребног 10kV прикључног вода 
 

Постојећа нисконапонска мрежа 1kV у оквиру планског подручја је изграђена као надземна, на армирано 

бетонским стубовима тип 9/250 – 9/1600 и са СКС кабловима типа X00/O-A, а делом подземно кабловима типа 

РР00-А одговарајућег попречног пресека. Појединачни стубови нисконапонске мреже се налазе у зони будуће 

саобраћајнице државног пута II А реда бр. 217 те исте треба дислоцирати поред саобраћајнице. 

Постојећа мрежа јавног осветљења је изведена на челичним стубовима уз саобраћајницу која пролази 

кроз радну зону и повезује насеље Житковац са Алексинцом. 

Распоред и напајање електроенергетских објеката (далеководи 110кV, 35кV, 10кV, трафостанице 110/х, 

35/х, 10/0,4 и нисконапонска мрежа 1кV) је приказан на ситуационом плану – графички прилог, у оној мери у 

којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарској подлози надлежне Службе за катастар и 

непокретности и у складу са датим условима надлежне ОДС ЕПС Дистрибуције. 
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У тренутку израде Плана детаљне регулације примарне фекалне канализације за насеља са леве обале 

реке Јужне Мораве у општини Алексинац, издати су услови од стране Електропривреде Србије – ЕПС 

Дистрибуције бр. 8П.1.0.0-Д.10.23-153750/2-2019 и услови ЈП Електромрежа Србије бр. 130-00-UTD-003-

558/2019-002. 

 
Правила уређења 
Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и прилагођена потребама 

програмског развоја за разматрана подручја, као и са одредбама из планова вишег реда, односно Просторног 

плана Републике Србије. Такође, морају се поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који су дали 

одређене смернице и дефинисали поставке и циљеве.  

Већи део планских површина, куда пролази коридор је неизграђено подручје а предмет плана је изградња 
примарне фекалне канализације за насеља са леве обале реке Јужне Мораве. Предвиђена је изградња 
комбинованог вакумско-гравитационог система са потисним цевоводом за одвођење отпадне воде са 
предметног подручја до планираног постројења за прераду отпадне воде (ППОВ) на десној обали Јужне 
Мораве. Непосредно уз најнизводнији шахт, који се налази у путном појасу државног пута Житковац – 
Алексинац, потребно је изградити подземну армирано-бетонску црпну станицу за одвођење отпадних вода 
цевоводом под притиском ка ППОВ. Други планирани објекат примарног система је вакуум станица која ће 
бити лоцирана такође у близини државног пута на улазу у Житковац из правца Алексинца. То је постројење до 
кога ће се вакуумским цевоводима доводити отпадна вода из радне зоне Алексинац и из Моравца, а у следећој 
фази и из осталих насеља.  

Потребно je обезбедити напајање система за пречишћавање отпадних вода. Црпна станица  је подземни 
објекат, потребне ангажоване снаге до 15kW. Вакуумска станица је објекат спратности П+1, опремљен 
вакуумским пумпама постављеним у самом објекту. Потребна ангажована снага вакуум станице је до 65kW. 
На парцели поред вакуумске станице потребно је обезбедити простор величине до 25m2 за резервни извор 
напајања електричном енергијом (дизел агрегат).  

Напајање црпне станице ће се вршити из ТС 10/0,4kV Ал-Житковац – Бара чвор која је у непосредној 
близини уз услов реконструкције постојеће трафостанице са повећањем снаге по потреби. Прикључак објеката 
црпне станице извршити директно из трафостанице посебним кабловским водом 1kV сличним типу РР00-А 
одговарајућег попречног пресека. Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно одредбама 
техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3. 

За потребе напајања вакуумске станице планирати изградњу нових електроенергетских објеката средњег 
напона: трафостаницa 10/0,4кV снаге до 100кVA. Предвиђена је изградња једне нове стубне, типске, ТС коју 
треба лоцирати у близини планираног објекта вакуум станице, у траси постојећег далековода 10кV, како је дато 
графичким прилогом. Трафостаницу градити као типску на армирано – бетонском стубу 12/1600, са 
трансформатором снаге до 100кVA и са расклопном и заштитном опремом на страни средњег и ниског напона 
прилагођеној максималној снази трансформатора, у складу са одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије Т.П. 
бр. 1в. Прикључак нове СБТС извести повезивањем на постојећи надземни вод 10kV који пролази са источне 
стране преко дела планског обухвата, како је дато графичким прилогом. За наведену СБТС 10/0,4кV потребно 
је планом резервисати локацију димензија 5х5m.     

Планирати потребан број кабловских извода 1kV према потребној снази, намени и локацији 
новопланиране вакуумске станице. Кабловску мрежу градити кабловима сличним типу РР00-А одговарајућег 
попречног пресека. Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно одредбама техничке 
препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3.  

Около новопланираног објекта вакуум станице планирати изградњу јавне расвете која се реализује 
уградњом светиљки на стубове и са напајањем из новопланиране ТС 10/0,4kV. Јавну расвету градити на 
челичним стубовима – канделабрима, а напајање истих се врши кабловским водовима типа РР00-А 4х16mm2. 
Треба користити економичне светлосне изворе као што су натријумове светиљке високог притиска, метал-
халогене светиљке и ЛЕД светиљке одговарајуће снаге, које ангажују мању потрошњу ел. енергије уз већу 
ефикасност осветљења. У планираној ТС 10/0,4kV треба уградити одговарајућу опрему за напајање и 
управљање јавном расветом као и за мерење потрошње за ове намене. 

Електроенергетска мрежа која је планирана у појасу државног пута IIА реда број 217  је дефинисан 
Генералним планом Алексинца - измене и допуне за радну зону 6 /Житковац, и нашао се у обухвату Плана из 
разлога како би се јасно видела траса канализационог система. 
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ГРАФИЧКИ ПЛАН 

Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко новоизграђених и 

реконструисаних електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр. 2.  ''Регулациони план са 

аналитичко-Геодетским елементима за обележавање и карактеристичним профилима инфраструктуре''  у 

Р=1:2500. 

 

Правила грађења 

Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску дозволу и друге 

услове према Закону 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 и 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19). Издавање грађевинске 

дозволе је у надлежности локалне самоуправе. Инвеститор може приступити изградњи објеката на основу 

добијене грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова органу који је издао грађевинску дозволу пре почетка 

извођења радова.  

У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, инвеститор (извођач 

радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова јави надлежном Електродистрибутивном 

предузећу са захтевом за одређивање стручног лица, које ће вршити надзор над извођењем радова.  

Предвидети да се земљани радови обављају искључиво ручно уз повећану опрезност и присуство стручног 

лица надлежне Електродистрибуције. 

Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних објеката, да би се 

сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница који се налазе 

прстенасто положени на растојању 1m од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1m.  

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже 

као и других кабловских водова), са постојећим и планираним електроенергетским кабловским водовима 

одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије. 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и планираним 

електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком бр. 10  ЕПС – Дирекције за 

дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV. 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и 

другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног 

проводника, има следеће ширине сходно Закону о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014): 

o за напонски ниво 1 – 35 kV: 
- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра 

- за слабоизоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра 

- за самоносеће кабловске снопове 1 метар 

o за напонски ниво 35 kV, 15 метара 
o за напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 метара 

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано – бетонског 

канала: 

o за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

o за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара 
o за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара 

У случају градње испод или у близини далековода 110kV, потребна је сагласност Електромрежа Србије 

А.Д. Планирати изградњу објеката ван заштитног појаса далековода 110kV, како би се избегла израда 

Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална 

адаптација или реконструкција далековода. Такође препорука је и да минимално растојање планираних 

објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 метара што не 

искључује потребу за Елаборатом. 
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У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају угрожавања 

електроенергетских објеката напона 1 - 35кV (далеководи, трафостанице, кабловски водови) потребно је 

обратити се надлежној Електродистрибуцији са захтевом за израду пројектне документације и склапање 

уговора за измештање истих. 

При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и 

„Сл.лист СРЈ бр.18/92“). 

Све електродистрибутивне ТС и водови који не испуњавају услове заштитних удаљености у односу на 

објекте који су изграђени пре изградње ТС / водова, а у складу са важећим Правилницима, морају се изместити 

или прописно обезбедити од утицаја на околину и постојеће изграђене и планиране објекте јавне намене. 

У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва измештања извршити 

трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви тамо где је то потребно. Укрштање и 

паралелно вођење вршити у складу са одговарајућим пројектом, за чију је израду надлежна искључиво ОДС 

ЕПС Дистрибуција. Трошкове евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. 

Потребно је да се, након израде пројекта конкретног објекта, инвеститор истог обрати ОДС ЕПС Дистрибуцији 

са захтевом за уговарање израде инвестиционо – техничке документације измештања, као и радова на 

измештању предметних електродистрибутивних објеката. При изради техничке документације придржавати се 

закона и важећих техничких прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно измештање постојећих 

ЕЕО пре изградње пројектованог објекта, при чему Инвеститор решава све имовинско – правне односе настале 

због потребе измештања.  

 

Електроенергетски објекти напонског нивоа 110кV 

 

Свака градња испод или у близини ДВ 110кV је условљена: 

-  Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014 и 95/2018); 

- Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010  одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019 и 37/2019); 

- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 

напона од 1kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92); 

- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V 

("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/74); 

- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона 

изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95); 

- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр.36/2009) са припадајућим 

правилницима од којих посебно треба издвојити Правилник о границама нејонизујућим зрачењима ("Сл. 

гласник РС", бр.104/2009) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 

врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС", бр.104/2009); 

- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од  утицаја 

електроенергетских постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86); 

 - SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења 

– заштита од опасности;  

- SRPS N.C0.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења 

– заштита од сметњи ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86); 

- SRPS N.C0.104 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења 

– увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.49/83); 

 

Дозвољена је градња објеката ван заштитног појаса далековода 110кV који износи 25m са обе стране 

вода мерено од крајњег фазног проводника. 
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У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње планираних 

објеката у зависности од индуктивног утицаја на потенцијалне планиране објекте од електропроводног 

материјала Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је 

изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима 

и слично. Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати 

индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000m од осе далековода.   

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна 

да се не наруши сигурносна удаљеност од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV. 

У заштитном појасу, испод, изнад и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом 

може приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV, као и случају 

пада дрвета. 

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз 

воде приближи на мање од 5m од проводника далековода напонског нивоа 110kV. 

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода. 

Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести 

подземно у случају укрштања са далеководом.  

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у 

близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен 

испод далековода се не сме насипати. 

Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) 

морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.  

Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30m од најистуренијих 

делова под напоном. 

У постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама (разводним 

постројењима) могу се изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потребе 

интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити тренутно 

сагледано. 

 

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1 – 35 кV 

 

У односу на коловоз пута стубови средњенапонске надземне мреже 10 - 35kV морају бити удаљени 

минимално: 

- 10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је најмање 20˚ за 
регионални пут и без ограничења за локалне путеве. 

- 20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚. 
Сигурносна висина вода изнад путева износи 7m. 

За надземне нисконапонске водове заштитни коридор зависи од врсте проводника (Ал/ч или СКС). 

Стубови надземне нисконапонске мреже треба да су удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални, 

регионални и локални пут. У односу на саобраћајнице у насељу, код укрштања, приближавања и паралелног 

вођења надземне нисконапонске мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз, 

пожељно на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу. 

Сигурносна висина на преласку преко пута треба да износи 6m. 

Код приближавања или паралелног вођења са телекомуникационим водом, нисконапонски вод изграђен 

са Ал/ч проводником се мора градити на минималној удаљености 10m, а за нисконапонски вод са кабловским 

снопом СКС-ом, дозвољено је растојање од 1m. 

Код изградње надземних водова средњег и ниског напона морају се поштовати прописи дефинисани: 

- „ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ (Сл.лист 
СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) и 

- „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92) 
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Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ 68/86), прописи о заштити 

телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења, заштита од опасности СРПС 

Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ бр.68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09). 

Планиране трафостанице напонског нивоа 10/0.4kV градиће се као стубне - бетонске (СБТС). Потребни 

простор који се мора обезбедити за наведене ТС износи за СБТС снаге до 1х100kVА: мин 5х5m. При томе се 

морају поштовати одредбе техничке препоруке ЕД Србије бр.ТП-1в. 

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других 

врста инсталација и објеката који износе: 

0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката 

0,5m ... од телекомуникацијских каблова 

0,6m ... од спољне ивице канала за топловод 

0,8m ... од гасовода у насељу 

1,2m ... од гасовода ван насеља 

При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски канал, односно бетонску 

или пластичну "јувидур" цев 160mm увучену у хоризонтално избушени отвор дужи за 1m од спољне ивице 

пута тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Подбушивање се врши механичким путем а 

темељне јаме за бушење се постављају уз спољну ивицу земљишног појаса. Вертикални размак између горње 

ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8m а од дна канала најмање 1,2m. 

Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања 

треба да је што ближи 90, а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.  

Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је : 

- мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања 

- мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања 

Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2m. са обе 

стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме бити 

мањи од 0,3m. 

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код укршања са 

гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал вишег напонског нивоа полаже се 

испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном одстојању 

од најмање 0,4m.  

Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев 160mm до 0,5m шире 

од спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без раскопавања канала. Вертикални размак између 

најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви треба да износи најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа 

трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 

90, а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 

За све предвиђене интервенције и инсталације које воде кроз земљишни појас (парцелу пута) потребно 

је обратити се ЈП „Путеви Србије“ за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације и 

постављање истих. 

Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему уз примену мера за изједначење 

потенцијала, према условима надлежне електродистрибуције, сагласно СРПС Н.Б2.741. 

  

На графичком прилогу бр.2. “Регулациони план са аналитичко-Геодетским елементима за обележавање 

и карактеристичним профилима инфраструктуре''  “, приказани су потребни електроенергетски објекти из којих 

се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на планском подручју. 

 

1.6.3. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ХИДРОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

1. Водоснабдевање  
             

Дугорочни циљ у области водоснабдевања је да се задовоље хигијенске потребе за водом свих 

становника општине Алексинац и то за потребе домаћинстава, потребе индустрије из јавних водоводних 

система, потребе за комерцијалне јавне службе (јавне установе), ресторани, болнице, банке, прање улица и 

заливање паркова, као и за неизбежне губитке у дистрибутивној мрежи. Код сеоских домаћинстава треба 

обезбедити потребе домаћинстава, потребе стоке и за другу потрошњу (услуге и јавне службе). 

До краја планског периода ће се постепено повећавати нормативи потрошње воде у складу са даљим 

побољшањем стандарда, тако да је неопходно планирати обезбеђење изворишта водоснабдевања за 

нормативе потрошње од 600 l/ст/дан за градско становништво и 400 l/кор./дан за сеоско становништво. 

Окосницу  будућих система водоснабдевања треба да представљају регионални систем у спрези са 

рационално искоришћеним локалним извориштима површинских и подземних вода, у склопу интегралног 

јединственог водопривредног система Србије.  

 

Постојеће стање 

Насеље Житковац се снабдева водом за пиће преко јавног водовода са постројења за прераду воде 

„Бресје“ и акумулације „Бован“. 

Од моста на Јужној Морави дуж државног пута IIA реда бр. 217 од Алексинца ка Житковцу, са десне 

стране у тротоару на 0,5-1,5m од коловоза налази се магистрални цевовод изграђен од челичних цеви 

пречника 400mm, на дубини од 1,4-2,0m. Овај цевовод прелази надземно Житковачку бару десно од моста и 

након преласка грана се, лево, испод саобраћајнице ка Моравцу, а десно, улицама Горичком и Солунском, ка 

Прћиловици. На траси магистралног цевовода постоје водоводне шахте са одговарајућим водоводним 

арматурама.  

Са леве стране поменутог државног пута, гледано из правца Алексинца ка Житковцу, од моста на Јужној 

Морави налази се примарни вод од азбест-цементних цеви Ø125mm постављених на дубини од 1,20-1,50m, са 

прикључцима на водоводну мрежу. 

Кроз цело насеље Житковац изведена је секундарна водоводна мрежа од азбест-цементних цеви  

пречника Ø50-200mm и полиетиленских цеви пречника DN63-110mm, постављених на дубини од 0,80-1,50m. 

 

Планирано стање 

Окосницу  будућег система водоснабдевања Алексинца треба да представља регионални систем у 

спрези са рационално искоришћеним локалним извориштима површинских и подземних вода, у склопу 

интегралног јединственог водопривредног система Србије.  

Индустријски капацитети морају користити и водне ресурсе нижег квалитета, како би се обезбедиле 

довољне количине кавлитетне воде за водоснабдевања становништва и осталих корисника за чије је потребе 

неопходна вода квалитета воде за пиће (прехрамбена и фармацеутска индустрија). 

У складу са водопривредном основом Републике Србије, треба усвојити концепцију максимално могућег, 

али техно-економски оправданог, повезивања насељених места на регионални систем „Бован“, с обзиром да 

други водни ресурси, који би се могли захватити и довести до квалитета, захтеваног за воду за пиће, практично 

не постоје.  

Постојећа водоводна инфраструктура унутар обухвата плана по свом капацитету задовољава потребе 

конзума, с тим што се у наредном периоду препоручује реконструкција постојећег примарног вода повећањем 

пречника на DN160mm, уз замену азбест-цементног цевовода другим цевним материјалом.  

 

2. Одвођење отпадних вода  
 

Постојеће стање              
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Проблем отпадних вода на целој територији општине Алексинац је јако изражен, јер осим самог града 

Алексинца и Алексиначких рудника, сва остала насељена места уопште немају решено питање прикупљања, 

одвођења и пречишћавања отпадних вода. Град Алексинац нема уређаје за пречишћавање отпадних вода из 

домаћинстава и индустрије, па се непречишћена отпадна вода на више места директно излива у водотоке. 

Постојећа канализациона мрежа у Алексинцу је делимично општег система (фекалне и атмосферске воде 

се одводе заједничким колектором), па само на левој обали Моравице се одвојено прикуљају и одводе 

употребљене санитарне воде дела Алексинца и приградских насеља. 

Генералним планом Алексинца 2025 одређена је локације будућег Постројења за пречишћавање 

отпадних вода на десној обали реке Јужне Мораве, непосредно низводно од ушћа реке Моравице, капацитета 

3х18.500 ES, са изливањем пречишћене отпадне воде у реципијент Јужну Мораву, што обавезује да се систем 

мора даље развијати као сепарациони.  

На левој обали Јужне Мораве је врло изражен проблем одвођења отпадних вода. Постојећи објекти 

испуштају отпадну воду у септичке јаме, углавном водопропусне. Из њих се септички садржај црпи и овози 

цистернама, да би се неконтролисано изливао на већем броју локацијама које за то нису намењене. Тиме се 

угрожавају површинске и подземне воде и животна средина. Све то указује на неопходност изградње 

канализационе мреже у свим насељима на левој обали Јужне Мораве.  

 

Правила уређења 

Постојеће стање одвођења употребљених вода из насеља на левој обали Јужне Мораве налаже 

неопходност убрзане изградње канализационе мреже у њима. Отпадне воде из ових насеља морају се 

прикупити гравитационим или вакуумским канализационим системима, а онда, преко црпних, односно 

вакуумских станица транспортовати ка будућем ППОВ, које је планирано да се изгради на десној обали Јужне 

Мораве. 

Овај план обухвата прву фазу система: примарни потисни цевовод фекалне канализације којим се 

употребљена вода из зоне државног пута IIA реда бр.217 (радна зона), насеља Житковац, Прћиловица, Доњи 

Адровац, Моравац, Норзина, Лужане и Тешица одводи ка поменутом ППОВ, са црпном станицом „Житковац“, 

вакуумском станицом и вакуумским цевоводима. 

 

Концепција  решења  

Полазећи од Просторног плана општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“ бр.4/11) и пројектног 

задатка за израду плана детаљне регулације примарне фекалне канализације за насеља са леве обале реке 

Јужне Мораве, увидом у расположиву техничку документацију и на основу анализе локације непосредно на 

терену, конфигурације терена и његових хидрогеолошких карактеристика, као и на основу катастарских 

подлога, намеће се као најрационалније и најекономичније решење комбинованог вакуумско-гравитационог 

система са потисним цевоводом за одвођење отпадне воде са предметног подручја до планираног постројења 

за прераду отпадне воде (ППОВ). Детаљи техничког решења ће бити  разрађени кроз техничку документацију, 

при чему је неопходно имати у виду да се ради о еколошки сензитивној зони у којој се мора предвидети утицај 

поплавних вода, као и утицај подземних вода. Осим услова водонепропусности из еколошких разлога, 

неопходно је и да техничко решење система онемогући појаву инфилтрације подземне воде, којом би се 

угрозило функционисање ППОВ. 

Овај примарни канализациони систем треба омогућити одвођење отпадне воде из насеља Житковац (са 

делом Прћиловице и радном зоном), Моравац, Нозрина, Лужане и Тешица, а његова траса се пружа 

алувијоном Јужне Мораве, кроз катастарске општне Житковац, Прћиловица и Алексинац ван вароши. 

Поменута насеља се налазе дуж железничке пруге Београд-Ниш, а најудаљеније насеље Тешица је од ППОВ 

удаљено око 11 километара. Терен је прилично раван са веома малим висинским разликама, а ниво подземне 

воде релативно висок. Конзум подручја обухваћеног планом броји око 10 000 еквивалентних становника (ЕС). 

Просторним планом Алексинца предвиђен је сепарациони канализациони систем. Капацитет планираног 

ППОВ је 3x18.500 ЕС. 
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Општина Алексинац је прибавила техничку документацију канализације за употребљене (фекалне) воде 

насеља Житковац, коју је израдио „ГЕОНЕТ инжењеринг“ д.о.о. из Београда 2018.године. Овим пројектом је 

предвиђено гравитационо одвођење отпадних вода из Житковца, који са Прћиловицом чини једну 

функционалну целину, која у најнизводнијем пројектованом шахту “а1”, са котом дна канала КДК 158,18 м.н.м. 

на дубини од H=3,92м прикупља све употребљене воде ова два насеља (око 35 l/s). Непосредно уз овај шахт, 

који се налази у путном појасу државног пута Житковац-Алексинац, потребно је изградити подземну армирано-

бетонску црпну станицу за одвођење отпадних вода цевоводом под притиском ка ППОВ. 

Други објекат примарног система ће бити вакуум станица, која ће бити лоцирана такође у близини 

државног пута на улазу у Житковац из правца Алексинца на к.п.бр.808 КО Житковац. То ће бити постројење до 

којег ће се вакумским цевоводима доводити отпадна вода из радне зоне Алексинац и из Моравца, а у следећој 

фази и из осталих насеља (Нозрина, Лужане и Тешица). Вакуумска станица је објекат спратности П+0, који се 

састоји од: 

• Погонског простора са вакуумским пумпама 

• Дизел агрегата за резервно напајање електричном енергијом 

• Биофилтра за прочишћавање исисаног ваздуха из вакуум танка, који онемогућава ширење непријатних 

мириса у атмосферу 

• Вакуумских танкова за прихват отпадних вода са пумпама за евакуацију сакупљених 

отпадних вода преко потисног цевовода ка ППОВ. 

Напослетку, из црпне станице и вакуумске станице потисним цевоводима под притиском се отпадна вода 

транспортује ка ППОВ са прелазом испод корита Јужне Мораве до ревизионог шахта на десној обали. У овом 

ревизионом ша се смањје кинетичка енергија отпадне воде, а од њеа се отпадна вода до ППОВ одводи 

гравитационим колектором минималног пречника Ø300mm од ПВЦ цеви. Потисни цевовод ће се извести од 

полиетиленских цеви HDPE PE-100 NP10 пречника 110-125mm, које се укопавају на дубини 1,00-1,50m, а биће 

трасиран у појасу постојећих некатегорисаних путева изван грађевинске зоне Житковца и једним делом кроз 

парцеле које су пољопривредно земљиште. Дужина потисног цевовода канализације ће износити око 4km, а 

на њему неће бити ревизионих шахтова. Вакуумски цевоводи за одвођење отпадних вода из радне зоне 

Житковац ће бити трасирани у појасу регулације државног пута (заштитном појасу – путном зеленилу), са обе 

стране пута у дужини од око 2х1,5km, од полиетиленских цеви HDPE PE-100 SDR 11 NP16 пречника DN110-

200mm, дубине укопавања 1,00-2,00m. Ни на вакумском цевоводу нису планирани ревизиони шахтови, већ ће 

се корисници прикључивати преко рачви и вакуум шахти са вентилом, које ће бити лоциране унутар парцела 

корисника. Једини објекти на мрежи су специјални инспекцијски елементи, секторски затварачи и специјална 

прикључна окна са аутоматским вентилима, која се постављају на прикључцима, према условима надлежног 

комуналног предузећа. 

На једном делу трасе потисни цевовод пролази испод корита Јужне Мораве. Прелаз испод корита реке 

ће се реализовати са два паралелна цевовода од HDPE PE-100 NP10 цеви пречника DN110mm, положеним у 

заштитним челичним цевима, са шахт затварачницама на обе обале. Такође, на потисном цевоводу су 

предвиђени и прикључни шахтови за прикључење потисних цевовода са отпадном водом из Житковца са 

Прћиловицом, који ће бити лоциран у појасу државног пута, као и из Доњег Адровца, који је предвиђен ближе 

ППОВ. 

Вакуумски канализациони систем је потпуно затворен, те се њиме онемогућава ексфилтрација и 

инфилтрација, избегава се ризик од последица плављења, далеко је мањи обим земљаних радова, обзиром 

да се цеви полажу релативно плитко, нема ревизионих шахтова на траси цевовода, а цеви су мањег пречника 

од гравитационе канализације и то ове цевоводе чини економичним и еколошки прихватљивијим, нарочито у 

условима равног терена, високог нивоа подземних вода и могућности плављења на делу обухвата плана, што 

је овде случај. Вакумске цеви имају могућност самопречишћавања услед велике брзине кретања флуида у 

њима, а биофилтер уз вакуумску станицу неутралише непријатне мирисе. Предност овог система је и далеко 

краћи рок изградње, далеко мање количине ископа и лакше одржавање. 

 

3. Одвођење атмосферских вода  
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Постојеће стање              

У насељима алексиначке општине на левој обали Јужне Мораве изграђена инфраструктура атмосферске 

канализације постоји у једино у Житковцу, централном улицом од основне школе према железничкој станици 

и правцем ка Алексинцу до Житковачке баре као природног атмосферског реципијента.  

У време великих падавина и топљења снега долази до загушења и замуљивања ових објеката од 

песковитог, муљног и другог материјала, па је после тога потребно појачано одржавање и чишћење.  

 

Правила уређења 

Планира се изградња цевовода атмосферске канализације у радној зони у путном појасу државног пута 

IIA реда бр. 217. Она ће бити изграђена на основу правила уређења и грађења дефинисаних Генералним 

планом Алексинца - измене и допуне за радну зону 6 /Житковац. 

 

   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ХИДРОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

1. Водовод 
 

Водоводна инфраструктура се мора пројектовати и градити тако: 

- Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   земљишта 

- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте 

- Минимална дубина укопавања цеви водовода  је 1,0m од горње површине цеви  до коте терена, односно 

тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења 

- Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде 100mm (због противпожарне заштите 

објекта). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће, због повољнијег 

хидрауличког рада система 

- Предвидети постављање противпожарних хидраната на прописаном растојању у свему према важећем 

Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл.гласник 

РС“ бр.3/18). Хидранти треба да буду надземни, видно обележени и постављени тако да увек буду 

приступачни. 

- Притисак у мрежи не би смео да пређе 6 бара због могућих кварова, а ако негде и буде већи предвидети 

уградњу регулатора притиска на мрежи. 

- Цевоводи водоводне инфраструктуре се полажу на слоју песка минималне дебљине слоја д=10cm, са 

песком поред цеви и у слоју од најмање 10cm изнад цеви. 

- Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 5,0m. Минимално дозвољено растојање 

при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: 

                -  међусобно водовод и канализација  0,50m 

                -  до електричних, гасних и телефонских каблова 0,50m 

- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању. 

- Приликом проласка испод водотока и укрштања са саобраћајницама водоводне цеви пројектовати и 

извести у заштитној цеви. 

- За прелазе водовода преко водног земљишта неопходно је прибавити водне услове од ЈВП „Србијаводе“  

-  Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се  уз услове и сагласност 

Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ из Алексинца и морају да задовољавају све 

прописане стандарде и поседује атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет истих. 

- Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације.  

- Водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати прописане                стандарде, 

техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се на мах 2,0m од регулационе линије. 

- Забрањено је извођење физичке везе јавне водоводне мреже са мрежама другог изворишта: 

хидрофори, бунари, пумпе итд. 
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- Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које изда управљач водовода Јавно 

комунално предузеће „Водовод и канализација“ из Алексинца 

- Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о безбедности и 

здрављу на раду  

2. Фекална канализација 
 

            Фекална канализација може бити гравитациона, вакумска или комбинована. 

 

Општа правила за канализацију 

 

Фекална канализација се мора трасирати тако: 

-  Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта; 

-  Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте 

-  Колекторе и цевоводе за сакупљање и одвођење фекални отпадних вода трасирати у појасу постојећих 

саобраћајница, где год је то могуће; 

- У правцу тока не сме се код једне врсте цевовода за прикупљање и одвођење отпадних вода вршити 

прелаз са већег на мањи пречник, осим код сифонски прелаза са више сифонских цеви мањег пречника; 

-  Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: 

                -  међусобно водовод и канализација  0,50m 

                -  до електричних, гасних и телефонских каблова 0,50m 

На местима укрштања, приликом извођења радова ископ земље вршити ручно и у присуству стручног 

лица из ЈКП „Водовод и канализација“ из Алексинца. 

- Уколико се приликом изградње канализационе мреже јави потреба за измештањем водоводних 

инсталација, трошкове измештања сноси инвеститор радова на изградњи поменуте канализације. 

-Сви радови на измешању водоводних инсталација приликом изградње канализационе мреже морају се 

изводити под надзором стручног лица из ЈКП „Водовод и канализација“ из Алексинца 

- Уколико се при изградњи канализације оштети постојећа инсталација или објекат на истој, оштећење се 

мора пријавити управљачу, а трошкови поправке падају на терет извођача радова. 

- При изградњи канализације у близини магистралних цевовода неопходно је обезбедити приступ целој 

деоници цевовода ради интервенција и одржавања, у складу са посебним условима ЈКП „Водовод и 

канализација“ из Алексинца. 

- У црпним и вакуумским ставицама предвидети радне и резервне агрегате, резервни извор напајања 

електричном енергијом и компензацију реактивне енергије, ако се буде јављала. 

- Електромашинска опрема у црпним и вакуумским станицама мора бити аутоматизована, способна да 

ради без присуства људи, а уз даљински надзор корисника-управљача. 

- Прикључци на изграђену канализациону мрежу се изводе по завршеним радовима на изградњи 

цевовода, а према условима ЈКП „Водовод и канализација“ из Алексинца. 

- У случају преузимања изграђених објеката канализације од стране ЈКП „Водовод и канализација“ из 

Алексинца, морају бити регулисани имовинско-правни односи, добијена употребна дозвола и друге 

сагласности од имаоца јавних овлашћења, као и достављена сва потребна документација за извођење, 

употребу и одржавање. 

- ЈКП „Водовод и канализација“ из Алексинца мора дати сагласност на техничку документацију за све 

будуће објекте канализације, а стручно лице из овог предузећа мора учествовати у техничком прегледу 

објекта. 

-  Приликом проласка испод водотока канализационе цеви пројектовати и извести у заштитној цеви. 

- За прелазе цевовода преко водног земљишта неопходно је прибавити водне услове од ЈВП „Србијаводе“  

-  Забрањено је увођење фекалних отпадних вода у колекторе и канале атмосферских вода. 
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-  Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Уредби о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њиково достизање („Сл. 

гласник РС“ бр. 67/11, 48/12 и 1/16) 

- Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и 

норматива из ове области, а нарочиту пажњу обратити на испитивање на водонепропустивост на 

спојевима. 

- Квалитет воде који се испушта у реципијент мора да одговара поменутој Уредби и не сме да буде 

квалитета нижег него у реципијенту. 

- У деловима насеља где није могуће прикључење на јавну канализацију предвидети изградњу 

водонепропусних септичких јама димензионисаних према броју корисника, а у циљу заштите квалитета 

подземних вода 

- Цевоводи фекалне канализације се монтирају на слоју песка минималне дебљине слоја д=10cm, са 

песком поред цеви и у слоју од најмање 10cm изнад цеви. 

- Приликом градње цевовода и објеката канализације строго се придржавати прописа о безбедности и 

здрављу на раду и мера заштите животне средине. 

 

Посебна правила - Гравитациона фекална канализација 

 

- Максимална дубина укопавања цевовода гравитационе канализационе мреже је 5m, осим у изузетним 

случајевима. Минимална дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на темена 

оптерећења. 

- Минимално дозвољено растојање при укршању гравитационе канализације са водоводном мрежом 

вертикално растојање не сме бити мање од 0,50m. 

- Ревизиона окна морају бити од армиранобетонских или бетонских цеви са шахт поклопцем од 

нодуларног лива ГГГ40 са шарком или са могућношћу закључавања и пењалицама од ливеног гвожђа.  

- Ревизиона окна ће се постављати на: 

                      - местима споја два цевовода 

                      - ако се мења правац цевовода који одводи фекалну отпадну воду 

                      - на правцима на растојању највише 200D 

                      - при промени пречника и пада колектора 

- Гранично ревизионо окно прикључка извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити 

каскадирање минимум 30cm. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом 

од 2–3%, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова, 

а према условима ЈКП „Водовод и канализација“ из Алексинца. 

-  Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка је Ø160mm. Кућни 

прикључак се изводи од ПВЦ цеви. 

 

Посебна правила - Вакумска фекална канализација 

 

- Максимална дубина укопавања цевовода вакуумске канализационе мреже је 2m, а минимална дубина 

укопавања  је 1,2m, осим у изузетним случајевима. 

- Цевоводи вакуумске канализације се изводе од електроварених ПЕХД ПЕ-100 НП16 водоводних цеви 

пречника НД 110-200mm. 

- Дно рова вакуумске канализације потребно је ископати и планирати са тачношћу ±2,5 цм према 

приказаном уздужном профилу у техничкој документацији, у форми скока, чиме се осигурава 

задржавање отпадне воде у удубљењима, захваљујући којима је могуће стварање потребног 

потпритиска.. 



 

 

Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   526 
 

 526 

- Специјално прикључно вакуумско окно изводи се у јавној зеленој површини, јавној асфалтираној 

површини (са ојачањем) или парцели корисника, као и почетне деонице гравитационих корисничких 

прикључака, а према условима ЈКП „Водовод и канализација“ из Алексинца. 

-  Минимални пречник уличне вакуумске канализације је Ø110mm. 

- Изнад специјалних инспекцијских комада се постављају уличне капе са поклопцем од нодуларног лива 

или ливеног гвожђа на слоју бетона. 

- Монтажу вакумских цевовода и изградњу вакуумске станице изводити према Закону о планирању и 

изградњи, подзаконским актима, ATV-DVNJK смерницама, техничкој документацији и правилима струке 

за ову врсту радова. 

- Равне деонице вакуумског цевовода изводе се са минималним падом од 0,2 % у смеру транспорта према 

вакуумским танковима, односно вакуумској станици. Максимална дужина равног дела цевовода може 

износити Л = 500 Х; Х = дУН + 5 цм. 

- Пре затрпавања постављених вакуумских цевовода потребно је извршити испитивање на непропустност 

гасова. Испитивање се врши пре постављања специјалних прикључних окана интерних корисничких 

прикључака.  

- По преузимању вакуумских цевовода на исте се прикључују специјална прикључна окна, те врши 

затрпавање рова у слојевима. Први слој до висине 0,3 м изнад темена вакуумске цеви изводи се са 

финим песком уз збијање. Остатак рова затрпава се земљом из ископа у слојевима од 0,3 м уз 

прописано набијање. Завршни слој изводи се у складу са првобитним стањем површине каналског рова 

(хумус + трава, бетон, асфалт и слично). 

- Код лошег терена потребно је пре затрпавања вакуумских цевовода осигурати џепове (најниже и 

највише тачке (мршави бетон и слично), те евентуално извршити замену темељног тла за постављање 

постељице. 

- Полагање и спајање вакуумских ПЕХД цевовода није дозвољено код нижих температура од + 5°С, ни 

код великих температурних разлика (ноћ – дан). 

- Код мањих промена смера вакуумских цевовода, могуће је предвиђене цеви савијати до дозвољених 

радијуса савијања. За ПЕХД исти износи Р ≥ 50д. Обавезно следити упутства произвођача цеви. Исто 

важи и за извођења спојева цеви и спојева цеви и фазонских комада и других елемената. 

 

Посебна правила – Канализациони цевоводи под притиском 

 

- Максимална дубина укопавања цевовода под притиском-потисних цевовода је 2m, осим у изузетним 

случајевима. Минимална дубина укопавања  је 1,0m од горње површине цеви до коте терена. 

-  Потисни цевоводи се изводе од ПЕХД ПЕ-100 НП10 водоводних цеви пречника НД 110-160mm, а спајају 

се сучеоним заваривањем. 

- У шахтовима на потисном цевоводу постављају се искључиво пљоснати затварачи. Шахтови су 

армирано-бетонски са хидроизолацијом зидова. 

 

3.  Атмосферска канализација  

-  Код објеката стационарног саобраћаја са асфалтним застором (паркинг простори, манипулативне 

површине и др.), треба пре испуштања атмосферске воде у канал предвидети сепаратор масти и уља. 

- Општа правила грађења која се односе на фекалну канализацију важе и за атмосферску. 

- Цевоводи уличне мреже атмосферске канализације се изводе од ПВЦ канализационих цеви 

минималног пречника НД 300mm. 

 

1.6.4. Телекомуникациона инфраструктура 

 

Стање мреже и капацитета телекомуникационе инфраструктуре 
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На подручју плана не постоји телекомуникациона инфраструктура осим у путном појасу државног пута IIА 

реда број 217. Због специфичности намене у обухвату плана није потребно планирати телекомуникациону 

инфраструктуру. 

Телекомуникациона мрежа која је планирана у појасу државног пута IIА реда број 217  је дефинисан 
Генералним планом Алексинца - измене и допуне за радну зону 6 /Житковац, и нашао се у обухвату Плана из 
разлога како би се јасно видела траса канализационог система. 

 

1.6.5. Термоенергетска инфраструктура  

 

Постојеће станење 

У деловима предметног обухвата, има изведен магистрални гасовод МГ-09, изграђен од челичних цеви. 

- Максимални радни притисак je 50 bar-a. 

- Приликом израде пројектне документације треба се придржавати одредби Закона о планирању и изградњи, 

Закона о енергетици, Закона о цевоводном транспорту, Закона о заштити од пожара, Правилника о 

условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар-а, и 

другим рслевантним прописима Републике Србије. 

- Магистрални гасовод МГ-09 се НЕ МОЖЕ изместити обзиром да се преко њсга снабдевају природним гасом 

потрошачи у Алексинцу, Нишу, Лесковцу и Власотинцу. 

 

 

Правила грађења за гасификацију 

Општа Правила градње у заштитном појасу магистралног гасовода: 

Ширина заштитног појаса насељених зграда, у зависности од притиска и пречника гасовода је: 

                                                              I ГІритисак од 16 до 55 bar (m) Притисак 

већи од 55 bar (m) 

Пречник гасовода до DN 150 1 30 30 

Пречник гасовода изнад DN 150 до 

DN 500 

1 30 50 

Пречник гасовода изнад DN 500 до 

DN 1000 

30 75 

Пречник гасовода изнад DN 1000 30 100 

 

Изузетно гасовод се може полагати у заштитном појасу насељеих зграда под условом да се не угрожава 

стабилност објеката, при чему се за одређивање дебљиие зида гасовода користи пројектни фактор највише 

0,4 без обзира на класу локације и гасовод се у појасу насељених зграда испитује радиографски у обиму 100%. 

У зависности од растојања објеката до гасовода примењују се и друге додатне мере заштите као што су : 

повећана дубина укопавања гасовода, постављање гасовода у заштитну цев, поставл>ан>е заштитиих плоча 

из над гасовода, повећана контрола функционалности катодне заштите, контрола оштећеља изолације без 

откопавања као и друге сличне мере. 

Минимална растојања спољашње ивице подземних гасовода од других објеката или објеката паралелиих 

са гасоводом су: 

- ГІодземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од cпољне ивице објекта) 
- DN 150 – 0,5 m 

 

- DN 150 до DN 500   - 1 m 
- DN 500 до DN 1000 - 3 m 
- DN изнад DN 1000 - 5 m 

 

Растојања се могу изузетно смањити уз примену додатних мера као што су: смањене пројектног фактора, 

повећање дубине укопавања или примена механичке заштите при ископавању. 
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Мииимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним 

објектима је 0,5 m. 

 

На укрштању гасовода са пугевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима, продуктговодима 

и другим гасоводима, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. 

На укрштању гасовода са државним путевима 1 и II реда и аутопутевима, као и водотоковима са водним 

огледалом ширим од 5m, угао осе гасовода према тим објектима према правилу мора да износи 90°. Угао 

укрштања из овог става је могуће смањити на минимално 60° на местима где је то технички оправдано, 

За извођење укрштаіьа гасовода са инфраструктурним објектима из овог члана са углом маіьим од 60° 

потребно је прибавити одговарајућу сагласност. 

Земљане радове у непосредној близини гасовода, унутар зоне 3 m лево и десно од осе гасовода, 

изводити искључиво ручно како не би дошло до оштећења полиуретанске заштите челичног цевовода одиосно 

полиетиленске заштитне цеви у којој се иалази оптички кабл. 

Траса гасовода je видљиво обележена ознакама. 

Посебну пажњу обратити на полиуретанску заштиту гасовода jep свако оштећење исте доводи до 

нарушавања система катодне заштите. 

За све штете које настану приликом извођења радова одговоран је извођач радова, а трошкове њиховог 

отклањања сноси Инвеститор. 

Пре почетка извођења радова ОБАВЕЗНО се обратити „Југоросгаз-транспорт“-у ради обележавања 

изграђене гасоводне мреже на терену. 

- Након израде пројектне документације неопходно је исходовати сагласност „Југоросгаз- транспорт“-а 

на пројектну документацију предмегног објекта. 

- НЕ СМЕ се почети са извођењем било каквих радова у експлоатационим зонама гасовода без 

сагласности од стране „Југоросгаз-транепорт“ -а сходно Закону о енергетици. 

- Услов за исходовање Решења о одобрењу извођења радова од стране овлашћене инетитуције је 

Сагласност на пројектну документацију предметног објекта од стране „Југоросгаз-транспорт“ -а. 

 

1.6.1. Комуналне површине и објекти 

 

Комунали побршине и објекти који се налазе у планском обухвату су:  

1. Вакуумска станица 
2. Трафостаница 

 

2. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

 УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

2.1.1. Услови и мере заштите природних добара 

 

Према условима Завода за заштиту природе Србије, бр: 020-1873/2 од 06.08.2019.год. у обухвату Плана 

детаљне регулације примарне фекалне канализације за насељa са леве обале реке Јужне Мораве, нема 

заштићених подручја за којсе је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних 

подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, као на 

евидентираних природних добара.  

Сходно томе прописују се следеће мере заштите: 

1) Фекална канализциона мрежа мора бити, на читавој траси, изолована и у потпуности непропусна; 

2) Фекална канализациона мрежа мора бити заштићена од подлокавања, плављења, нестабилности и др. 

како се неби изазвало њено померање или додатио оптерећење; 

3) Канализациони систем не сме угрожавати постојеће или планиране објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта; 
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4) потребно је обезбедити ефикасан мониторинг система транспорта прикупљених фекалних вода, уз 

могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација; 

5) Предвидети максимално очување и заштититу околног земљишта, високог зеленила и вреднијих примерака 

дендрофлоре (појединачна стабла, као и трупе стабала); 

6) Потребно је прибавити сагласност надлежних институција за извођеље радова који изискују евентуалну 

сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању меру; 

7) Стабла у близини трасе заштитити од оштећења која могу настати услед манипулације грађевинским 

машинама, транспортним средствима или складиштењем oпреме и инсталација; 

8)   Прописује се обавезна санација или рекултивација свих деградираних површина. Уз сагласност надлежне 

комуналне службе, предвидети локације на којима ће се трајно депоновати неискоришћени геолошки 

грађевински и остали материјал насгао предметним радовима; 

9) Уколико се током планираних радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке 

објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно Закону о заштити природе 

извођач је дужан да обавести Министарство заштите животне средине у року од 8 дана, односно предузме 

све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

 

2.1.2. Услови и мере заштите културних добара 

 

Према условима Завода за заштиту споменика културе, бр: 611/2-02 од 27.05.2019.год. у обухвату Плана 

детаљне регулације примарне фекалне канализације за насељa са леве обале реке Јужне Мораве, у тренутку 

добијања захтева за издавање услова од значаја за предметни План нема непокретних кулгурних добара, 

добара под предходном заштитом и евидентираних објеката. 

С обзиром на горе наведено нема посебних конзервагорских услова за израду предметног плана. 

Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни 

завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 

месту и у положају у коме је откривен; 

Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување. публиковање и 

излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом изградіье инвестиционог објекта - до 

предаје добра на чуваше овлашћеној установи заштите. 

 

 УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 На основу одлуке о изради Плана детаљне регулације примарне фекалне канализације за насељa са 

леве обале реке Јужне Мораве, не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину.  

 Планским решењима је неопходно унапредити постојеће стање основних медијума животне средине, 

што ће се остварити изградњом недостајућих инфраструктурних објеката и система у функцији заштите 

животне средине, поштовањем стандарда и норматива законске регулативе, формирањем базе података о 

локалним загађивачима и успостављању еколошки одговорног понашања свих правних и физичких лица чије 

активности могу у извесној мери допринети деградацији животне средине и умањити или у потпуности 

елиминисати постојеће изворе негативних утицаја на квалитет животне средине. 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и 

природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног стања животне 

средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, 

дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског 

подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и 

здравља људи. Мере заштите омогућавају развој спречавају конфликте на датом простору што је у функцији 

реализације циљева одрживог развоја. 

 



 

 

Број       ___11_____         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____     18.март       2020. године                       страна   530 
 

 530 

Циљеви заштите животне средине 

- очување квалитета животне средине: ваздуха, екосистема и биолошке разноврсности 

- рационално коришћење природних ресурса, а нарочито необновљивих 

Посебни циљеви произлазе из интегралног приступа у очувању ресурса и решавања проблема у животној 
средини: 

- заштита флоре и фауне 

- заштита предеоних карактеристика 

- заштита основних чинилаца животне средине 

 

У оквиру обухвата плана није дозвољена: 

- изградња објеката и намене које могу да ометају обављање јавног саобраћаја и приступ  објектима и 

парцелама; 

- изградња објеката и намене које могу бити константни извор буке, вибрације или  било каквог загађења 

ваздуха и земљишта. 

 

Заштита ваздуха 
На подручју плана може се констатовати да не постоји извор загађења ваздуха. Загађивање ваздуха у 

оквиру плана може настати као последица грејања из индивидуалних ложишта. Коришћењем обновљивих 

извора енергије за загревање доприноси се смањењу загађења ваздуха. 

- Мере заштите ваздуха 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда квалитета ваздуха 

оствариће се применом следећих правила и мера заштите: 

-систематско праћење квалитета ваздуха  у широј околини Плана 

-обезбедити доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха 

-редовно информисање јавности и надлежних институције, у складу са важећим Законом  

подићи степен комуналне хигијене 

-израдити  локални  регистар  извора загађивања животне средине у складу са Законом о заштити 

животне средине  

-спречити  градњу нових објеката који могу угрозити околину, односно који користе токсичне, или у 

процесу производње производе опасне материје, буку, непријатне мирисе и сл... 

Заштита од буке 
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. Људско ухо 

другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. Високе фреквенције код истог нивоа 

буке више сметају. Мерење и вредновање јачине буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина 

буке се мери у децибелима, односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности 

(dB) и редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера заштите: 

 применом одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, у радној средини и околини 
постројења за пречишћавање отпадних вода и постројења за сортирање отпада, којима се обезбеђује да 
бука емитована током функционисања истих не прекорачује прописане граничне вредности у складу са 
Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о 
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10); 

 

Мере заштите земљишта 

-  очување економских и екосистемских функција земљишта спровођењем техничких и биолошких радова 

и мера заштите на евидентираним ерозионим теренима 

- спречавање загађења токсичним материјама које се користе у пољопривреди: лекови, боје, пестициди, 

минерална ђубрива 

- припрeма прeвeнтивних и oпeрaтивних мeрa зaштитe, рeaгoвaњa и пoступaкa сaнaциje зeмљиштa у 

случajу хaвaриjскoг изливaњa oпaсних мaтeриja у oкoлину. 
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Мере заштите подземних и површинских вода 

Заштита вода спроводиће се применом правила и мера заштите:  

• обавезна је изградња водоводне мреже изграђене од полиетиленских цеви минималног пречника Ø 110 

mm,  

• при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и прописе,  

• обавезна је континуирана контрола квалитета воде за пиће, 

• обавезна је изградња канализационих система за санитарне воде, 

• избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом да се спречи свака 

могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, што подразумева адекватну отпорност 

цевовода и прикључака на све механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења 

одговарајуће флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у подлози 

цевовода (слегање, течење, клижење, бубрење материјала и др.); 

• до изградње канализационе мреже отпадне воде се скупљају у водонепропусне септичке јаме, 

• загађене-зауљене кишне воде (са саобраћајних површина са стационарним саобраћајем и паркинга), 

морају се посебно каналисати, спровести кроз таложнике за механичке нечистоће и сепараторе уља и бензина, 

а тек потом упустити у реципијенте, с тим да се не угрози квалитет површинских и подземних вода прописаних 

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник РС", бр. 67/11 и 48/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", 

бр. 35/11),  

• квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о 

техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију, 

• обезбедити додатну заштиту подземне воде изградњом непропусне танкване за прихват опасних 

материја из трансформатора трафостаница, као и одговарајућу звучну заштиту и заштиту од нејонизујућег 

зрачења и вибрација, уколоко су трафостанице смештене у непосредној близини стамбених и јавних објеката.. 

 

Мере за еколошко управљање комуналним и опасним отпадом 

 У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  

 комунални отпад сакупљати и одлагати у складу са Локалним планом управљања отпадом, 

 обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања отпада, 

 обезбедити простор за зелена острва, за потребе примарне сепарације, односно селективног 
сакупљања неопасног рециклабилног отпада (папир, картон, стакло, лименке и ПВЦ боце) где је то 
могуће,  

 обавезно је постављање контејнера и за грађевински отпад (шут, земљу и други отпадни материјал), 
за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна општинска комунална служба, 

 забрањује се изградња/уређењење складишта опасних и отпадних материја, као и отворених 
складишта за отпадна возила, кабасти отпад, секундарне сировине и сл. у стамбеним насељима. 

 

Заштита од нејонизујућег зрачења 

За објекте трафостаница који представљају изворе нејонизујућег зрачења нискофрекветног 

електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног електромагнетног поља треба 

обезбедити да у зонама повећане осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености 

становништва, електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама 

излагања нејонизујућим зрачењима: 

 

 

Мере и услови заштите животне средине: 
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 могуће садржаје, намену објеката и њихов положај на парцели у зони заштите далековода одредити 
узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље људи и околину, 
односно дефинисане заштитне зоне, у складу са чланом 218. Закона о енергетици („Службени гласник 
ПС“, број 145/14 и 95/18-др.закон), а које износе: 

Називни напон 

далековода (kV) 

1 до 35 110 220 

Ширина заштитне зоне (обострано од хоризонталне 

пројекције надземног вода) (m) 

10 25 35 

 

 у заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката намењених становању, слободним 
зеленим површинама са дечијим игралиштима уз становање, јавним установама дечије, социјалне и 
здравствене заштите, спорту и рекреацији, као и објеката намењених обављању делатности које 
подразумевају дужи боравак људи;  

 

 уколико се у оквиру предметног подручја планира изградња трафостаница, исте пројектовати и 
изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а нарочито: 
– одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва 

нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое 
излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност 
јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 
40 µT, 

– определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 
трансформаторе,  

– у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати полихлороване 
бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити одговарајућа заштита подземних 
вода и земљишта постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из 
трансформатора трафостанице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином 
трансформаторског уља садржаног у трансформатору, 

– након изградње трансформаторске станице извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: нивоа 
електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини 
трансформаторске станице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) периодична испитивања 
у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испитивањима 
нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана 
извршеног мерења; 

 

 ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТА ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 

Заштита од пожара 

Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати  следеће смернице које су дата кроз 

правила грађења: 

-  при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите; 

-  правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката смањити опасност 

преношења пожара; 

- обезбедити несметан приступ противпожарних возила правилном диспозицијом објеката у односу на 

саобраћајнице; 

- у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне хидранте; 

- лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом  прописаним условима уз 

одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од пожара; 

-   код изградње и реконструкције објеката поштовати Закон о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 

111/2009 и 20/2015). 
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Заштита од ерозионих процеса 

Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке и суфозије, 
клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике акцидентних ситуација – релативно брза, 
велика оштећења објеката инфра и супраструктуре, у смислу интензитета и броја, спречавају се 
правовременом анализом стабилности терена и геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем 
адекватних правила изградње, коришћења и уређења простора. 

 

Заштита од земљотреса 

Према подацима Републичког сеизмолошког завода подручје плана се налази у сеизмичкој зони од 7˚-8˚ 

МКС.  

У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице: 

-обавезна примена важећих сеизмичких прописа при  изградњи нових објеката 

-обезбедити довољно слободних површина, водећи рачуна да се поштују планирани проценти 

изграђености парцела, системи изградње, габарити, спратност и темељење  објеката 

-главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и кроз зелене површине, 

кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од грађевина 

Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго поштовање 

законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно истраживање терена. 

 

Услови заштите од ратних дејстава 

Евакуација становништва и материјалних добара у условима непосредне ратне опасности, задатак је 

надлежних служби Министарства одбране и цивилне заштите. Решењем система саобраћаја, пре свега, и 

планираним профилима саобраћајница, омогућена је израда ових планова и формирање алтернативних 

праваца. 

У све сегменте плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних добара, који су 

дефинисани кроз: 

- повезивање простора са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском мрежом из најмање два 

правца кроз прстенасто повезивање чиме се омогућује функционисање у случају разарања једног од праваца 

- прстен примарних саобраћајница обезбеђује, у случају ратних разарања, нормално функционисање 

насеља и могућност несметане евакуације  становништва, коришћењем алтернативних праваца. 

Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање следећих услова: 

- планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у условима рушења и 

пожара, при чему се коридори саобраћајница својом ширином обезбеђују од домета рушења и пожара, а у 

склопу тога обезбеђене су слободне површине које прожимају изграђену структуру  насеља 

- планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и брзе промене  

праваца саобраћајних токова 

- да би се обезбедило поуздано функционисање инфраструктурне мреже (ПТТ линије, електроенергетска 

мрежа и водовод) у ванредним приликама. 

 

 МОГУЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 

 

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције: 
 

Табела 9: Правила за реконструкцију постојећих објеката 

   

доградњу нових етажа   до дозвољене максималне висине; 

доградњу објекта  – доградње и доградња објекта може се извести 
до максималних урбанистичких параметара 
прописаних овим планом 
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доградњу крова изнад равне 

терасе објекта 

  ради санације равног крова; 

 без нарушавања венца; 

 са скривеним олуцима; 

 макс. нагиб до 30 степени 

реконструкцију крова са променом 

геометрије у циљу формирања 

новог корисног простора 

  без повећања висине објекта и промене  
геометрије крова уколико се прелазе параметри 

 реконструкцију или доградњу крова извести са 
надзитком максималне висине 1,6 m мерено од 
коте пода до прелома косине крова 

реконструкцију фасаде објекта у 

циљу побољшања термо и звучне 

изолације 

  дозвољава се 

реконструкцију фасаде објекта у 

смислу затварања балкона  и лођа 

  дозвољено је само на нивоу целог објекта, 
једнобразно 

доградњу вертикалних 

комуникација (степениште, лифт) 

  дозвољава се 

претварање стамбених у  

пословни простор 

  дозвољава се 

претварање помоћног простора 

(таван, вешернице, оставе и сл.)   

у стамбени простор 

  дозвољава се, осим код подземних етажа које 
немају отвор на фасади висине веће од 80cm. 

претварање помоћног простора 

(таван, вешернице, оставе и сл.)   

у пословни простор 

  дозвољава се 

реконструкција објеката (санација, 

фасаде, конструкције, 

инсталација, функционална 

реорганизација) 

  дозвољава се 

 

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСОБАМА СА 

ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. 

гласник РС“, бр. 22/2015) дефинисани  су услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких 

површина, прилаза до јавних објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката, за јавно коришћење и 

др.), као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 

инвалидних лица. 

Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника, а налазе се у оквиру Плана јесу сви објекти 

намењени за јавно коришћење као  и саобраћајни објекти. 

Прилаз до објекта предвиђа се на делу објеката чији је приземни део у нивоу терена или је мање уздигнут 

у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: 

3) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 cm; 
4) спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 76 cm 

За савладавање  висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу  до објекта врши се 

применом рампи тако да : 

– Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а изузетно може износити 8.3%(1:12) за кратка растојања до (до 
6m); 

– Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m; 
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– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање 
дужине 150cm; 

– Најмања чиста ширина рампе за једносмерни пролаз износи 90 cm, а уколико је двокрака, чиста ширина 
рампе износи минимум 150 cm, са подестом од минимум 150 cm. 

– Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са обе стране 
двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70 cm, односно 90 cm. 

– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање. 
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%. 

У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или  друге препреке, док се постојаће 

препреке видно обележавају. 

Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки прелаз је 

постављен под правим углом према тротоару. За савладавање  висинске разлике између коловоза и тротоара  

користите се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са 

максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 

10%. 

Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm -160 cm изнад нивоа пода или тла, или ако то 

није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима не сме бити мања од 1,5 cm за 

унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу употребу. 

 

 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

 

Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу 

смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или о променама 

у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. Најчешће 

мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске ефикасности су: 

- замена необновљивих енергената обновљивим  
- замена енергетски нефеикасних портошача ефикасним  
- изолација простора који се греје  
- замена дотрајале столарије у просторима који се греју  
- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије  
- увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу енергије и сл.  

Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и подстицајне мере, као и техничке и организационе 

мере.  

Сектор саобраћаја - У сектору саобраћаја у планском периоду неопходно је: 

- дефинисање Програма развоја саобраћајне инфраструктуре, Програма развоја јединственог и 
ефикасног транспортног система, Програма развоја интегрисаног превоза путника у градском, 
приградском и међуградском саобраћају, Програма безбедности саобраћаја и смањења негативних 
утицаја на животну средину и Програма увођења информационих система; 

- иновација возног парка у свим секторима ; старост возног парка је поред других и са аспекта 
енергетске ефикасности једно од кључних питања.  

Сектор зградарства - У овом сектору дефинисане су следеће мере и активности, које је потребно 

реализовати у поступку спровођења Плана генералне регулације: 

- увођење нових видова и облика загревања (прелазак са грејања на електричну енергију);  
- употреба нове генерације расветних уређаја/сијалица у домаћинствима и пословним објектима; 
- примена СРПС и других пратећих стандарда о пројектовању  стамбених зграда и термичкој 

заштити, чиме је могуће смањити пројектну инсталисану снагу за грејање за 30-40 % и остварити 
приближно толику уштеду у енергији за грејање; 

- прелазак са паушалног обрачуна потрошње енергије на обрачун према мерењу потрошње 
топлотне енергије увођењем додатних уређаја; 

- оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите постојећих стамбених зграда. 
 

 ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Tarifni_sistem
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План детаљне регулације не прописује израду УП у обухвату Плана. 

 

III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

План детаљне регулације ће се, на територији његовог обухвата, спроводити:  

     Директно на основу правила уређења и грађења из Плана осим у појасу државног пута IIА реда 
број 217  где важи Генерални план Алексинца - измене и допуне за радну зону 6 /Житковац, где 
остају да важе сва плавила уређења и грађења осим за  канализациону мрежу. 

 

Локацијски услови и информација о локацији се издаје на основу Плана детаљне  регулације и издаје 

је надлежни општински орган у складу са одредбама Плана.  

Грађевинска дозвола се издаје у складу са законском регулативом на основу техничке документације у 

складу са одредбама Плана.  

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се ради на захтев власника земљишта, у складу 

са правилима парцелације датим у Плану.  

Грађевинска дозвола се издаје у складу са законском регулативом на основу техничке документације у 

складу са Планом.  

 

САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА: 

  

ПРИЛОЗИ 

1. Координате осовинских тачака 

2. Елементи кривина за саобраћајнице 

3. Координате граничних тачака површина јавне намене 

 

ГРАФИЧКИ   ДЕО 

1.Катастарско-топографски план са границом Плана ............................................ ......Р 1:5 000 

2.Регулациони план са аналитичко-Геодетским елементима за обележавање и карактеристичним профилима 

инфраструктуре .................................................................................................... ......Р 1:2 500 

3. План грађевинских парцела са смерницама за спровођење ............................. ......Р 1:2 500 

 
ДОКУМЕНТАЦИОНИ  ДЕО 

1.          Одлука о изради урбанистичког плана 
2.          Извод из Планова вишег реда 
3.          Рани јавни увид 
4.          Услови надлежних органа и институција 
5.          Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду, и другим  расправама о плану 

6.          Оверен катастарско-топографски план 
7.          Одлука о усвајању Плана 

 

I Број:02-54 

У Алексинцу, 18.03.2020. године 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

              

                    Заменик председника 

Србобран Миловановић, с.р. 
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На основу члана 88. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 , 

145/2014,83/18,31/19,37/19-др.закон и 9/20), Плана Детаљне  регулације насеља Алексиначки Рудник (''Сл. лист општине 

Алексинац'' , број 12/08), и члана 40. тачка 6. Статута општине Алексинац ("Службeни лист општине Алексинац",                     

број 29/18), Скупштине општине Алексинац, на седници одржаној дана 18.03.2020. године, донела је  

ОДЛУКУ 

 О ОДРЕЂИВАЊУ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА   

НА ОСНОВУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИК 

 

Члан 1. 

Границе грађевинског подручја насеља Алексиначки Рудник одређују се на основу Плана детаљне регулације 

регулације насеља Алексиначки Рудник (''Сл. лист општине Алексинац '', број 12/08). 

Члан 2. 

Унутар границе грађевинског подручја насеља Алексиначки Рудник КО Алексинац ван варош врши се промена 

намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште а на основу Плана Детаљне регулације насеља Алексиначки 

Рудник. 

 

Члан 3. 

Граница плана почиње од тромеђе кп. бр. 246, 195, 192, КO Алексинац ван варош и наставља пратећи ободе кп.бр. 

195, затим граница наставља ка југу пратећи планиране регулације саобраћајница (у дужини од око 2200 m) пресеца стари 

Регионални пут Београд-Ниш. Затим граница наставља пратећи ободе кп.бр.789, 790, 791, 792, 793/1, 794/1, 795/1, 762, 

864/3 затим граница долази до планиране регулације саобраћајнице и прати је до кп.бр 771/1 , даље прати обод 

к.п.бр.771/1, 770, 769, 460/1, 460/2, 441, 438/1, затим граница наставља ка северу пратећи планиране регулације 

саобраћајнице (у дужини од око 1100 m) затим граница наставља ободом к.п.бр.246 до тромеђе к.п.бр. 246, 195, 192 где 

се граница затвара. 

            На основу текстуалног дела описа границе грађевинског подручја насеља Алексиначки Рудник и графичког 

приказа катастарско-топографског плана са границом обухвата плана и грађевинског подручија у оквиру границе 

грађевинског подручја налазе се следеће парцеле број: 

Катастарске парцеле које су у обухвату плана : кп. бр. 789/7, 789/6, 4979/2, 784/1, 785/1, 786/1, 787/2, 787/3, 788/2, 

783/4, 778/3, 779/2, 783/3, 782, 781, 780, 779/1, 778/1, 778/2, 777, 776, 864/3, 767/3, 768/3, 772/1, 774/1, 3239/4, 455/3,775, 

455/8, 455/7, 455/9, 455/6, 129/13, 1126/29, 1139/2, 164/3, 1165/2,  1138/2, 1137/3, 1140/3, 129/12, 129/2, 129/3, 129/4, 129/1, 

129/9, 1140/1, 1136/14, 1136/17,1135/3,1135/2,1140/4, 1164/2, 3234/2, 1166/3, 1166/2, 1165/4, 1163, 127, 1177/1, 1177/6, 

1471/4, 1178/4, 1178/3, 1177/2, 1471/3, 120, 129/8, 129/10, 129/7, 129/6, 129/5, 131, 134/1,  134/3, 134/2, 133, 132, 151/3, 141, 

140, 161, 162, 163/1, 163/2,  151/4,151/5,151/2,152,153,156, 5239/1, 4979/1, 5239/3, 209/7, 209/8, 199/5, 199/1, 198/2, 198/1, 

199/4, 199/3, 199/2,197, 200, 201,196, 242/2, 241/1, 240/1, 239/1, 238/1, 237/1, 236/4, 236/3, 220/1, 5247/1, 224/3, 46, 245/1, 

245/2, 244, 243/1, 242/3, 242/1, 241/1, 240/1, 243/3, 243/2, 242/4,247,248,249,250,251,252, 228/2, 226,229/3,229/3, 229/2, 

229/1, 225, 224/1, 438/3, 438/1, 440, 442/3, 442/4, 442/2, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 448, 449, 450,452, 453/2,453/1, 453/3, 

454, 457, 458, 459, 456, 460/1, 460/1, 460/2, 769, 770, 768/1, 771/1,771/3, 768/3, ,767/3, 782 све у КО Алексинац варош. 

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

I Број:011-29 

У Алексинцу, 18.03.2020.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                                                  Заменик председника 

Србобран Миловановић, с.р. 
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У складу са чланом 92. став 2. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13, испр. 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и чланом 40. став 1. тачка 2. Статута општине Алексинац 

(„Сл.лист општине Алексинац“, бр. 29/18), Скупштина општине Алексинац на седници од 18.03.2020.године доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета општине Алексинац за 2019. годину 

 

Члан 1. 

 У поступку доношења одлуке о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2019. годину ангажовати ревизора за 

обављање екстерне ревизије финансијских извештаја који чине садржај завршног рачуна у складу са чланом 79. Закона о буџетском 

систему. 

Члан 2. 

 Државна Ревизорска институција дала је сагласност број 400-499/2020-04 да екстерну ревизију завршног рачуна буџета 

општине Алексинац за 2019. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја 

прописане законом којим се уређује буџетско рачуноводство и ревизија. 

 

Члан 3. 

 Поступак ревизије извршити у складу са календаром за подношење годишњих финансијских извештаја из члана 78. Закона 

о буџетском систему и Извештај приложити као саставни део одлуке о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2019. годину. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.  

 

I Број: 011-30 

у Алексинцу, 18.03.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                                                  Заменик председника 

Србобран Миловановић, с.р 

 

 

На основу члана 77. став 1. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр.  83/2014, 46/2015, 112/2015 и 

20/2016 - аутентично тумачење), Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-11098/2018 од 20.11.2018.г., и члана 40. 

став 1. тачка 6. Статута Општине Алексинац ("Службени лист Општине Алексинац",број 29/18), Скупштина Општина 

Алексинац на седници одржаној дана 18.03.2020.године, донела је   

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНВЕРЗИЈУ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ОД СУБЈЕКТА 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

ДРУШТВА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ИНВАЛИДНОСТИ И РАДНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА „ЗАШТИТНА 

РАДИОНИЦА“ Д.О.О. БЕОГРАД 

Члан 1. 

Скупштина општине Алексинац је сагласна да се потраживања општине Алексинац од субјекта приватизације  

Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ д.о.о.Београд, (у даљем 

тексту: Субјекат приватизације) матични број: 20034386, ПИБ: 103876373 у складу са предложеном мером  Унапред 

припремљеног плана реорганизације (удаљем тексту:УППР), конвертује са стањем на дан 31. мај 2018. године, у трајни 

улог у капиталу Субјекта приватизације. 

Конверзија се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у износу од 147.713,86 динара, 

заједно са обрачунатом каматом на овај приход на дан 17.04.2019.године, као и по основу неплаћеног припадајућег дела 

пореза на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и доприноса у износу од 41.819,40 динара, заједно са обрачунатом 

каматом на овај приход на дан 17.04.2019.године, што укупно износи 189.533,26 динара. 

Износ за конверзију је утврђен у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-11098/2018 од 

20.11.2018.г, Спецификацијом пореза на зараде и остале приходе број: 142/19-1241 од 27.11.2019. године и дописом 

Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ д.о.о.Београд, 

број:142/20-117 од 12.02.2020.године. 
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Члан 2. 

Конверзија потраживања доспелих са стањем на дан 31. мај 2018. године у трајни улог општине Алексинац у 

капиталу привредног друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ 

д.о.о.Београд,  по основу неизмирених уступљених јавних прихода, спровешће се као мера реализације усвојеног и 

правоснажног Унапред припремљеног плана реорганизације привредног друштва. 

  

Члан 3. 

    Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује испуњеност услова у складу са чланом 

77. ст.1. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично тумачење): 

1. Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 023-11098/2018 од 20.11.2018.г, 

2. Спецификацијом пореза на зараде и остале приходе, број: 142/19-1241 од 27.11.2019. године, 

3. Дописа Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ 

д.о.о.Београд, број: 142/20-117 од 12.02.2020.године, 

4. Одлуком о промени структуре основног капитала Друштва смањење код члана Републике Србије а повећање код 

локалних самоуправа, број:142/19-1595 од 04.12.2019.године. 

 

                                                                                   Члан 4. 

 Након усвајања ове одлуке општина Алексинац и субјекат приватизације закључиће Уговор о конверзији 

потраживања у капитал. 

Члан 5. 

Ову одлуку доставити Министарству привреде, Министарству финансија-Пореској управи и субјекту 

приватизације. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алексинац.   

 

I Број:011-31 

У Алексинцу,18.03.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Заменик председника 

Србобран Миловановић, с.р 

 
На основу члана 12.Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон)  и 

члана 40. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службeни лист општине Алексинац“, број 29/18), а по предходно прибављеној 

сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, број 19-00-00581/2010-02 од 29.01.2013.године, 

Скупштине општине Алексинац, на седници одржаној дана 18.03.2020. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА НИШКИ РЕГИОН 

Члан 1. 

У Одлуци о доношењу и имплементацији регионалног плана управљања отпадом за Нишки регион  („Службени лист 

општине Алексинац“, број 10/13), члaн 4. мења се и гласи: 

„Регионални план управљања отпадом за Нишки регион, Уговор о међусобним правима и обавезама у имплементацији 

Регионалног плана управљања отпадом Нишког региона број 5010-27 од 19.07.2013.године и нацрт Анекса Уговора о међусобним 

правима и обавезама у имплементацији Регионалног плана управљања отпадом Нишког региона, саставни су део ове Одлуке.“ 

           Члан 2. 

Ова одлука о измени и допуни Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.    

I Број:011-32 

У Алексинцу,18.03.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             Заменик председника 

Србобран Миловановић, с.р 
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На основу члана 76б. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 121. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац", број 29/2018) и члана 67. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“, број 5/2019 и 25/2019), Скупштина општине Алексинац, на седници од 18.03.2020. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

О РАСПУШТАЊУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЊАНЕ, СТАНЦИ И ПРЋИЛОВИЦА 

 

Члан 1. 

Распушта се Савет Месне заједнице Трњане, Станци и Прћиловица. 

 

Члан 2. 

До конституисања савета месне заједнице Трњане, Станци и Прћиловица, текуће и неодложне послове обављаће 

повереник општине Милојевић Драган из Алексинца, улица Књаза Милоша, број 115/2-5, секретар Скупштине општине 

Алексинац.  

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 
I Број:011-33 

У Алексинцу,18.03.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             Заменик председника 

Србобран Миловановић, с.р 

 

 
 

На основу члана 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицима локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 86/19-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018) Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 

18.03.2020. године, донела је 

 

                                             

  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

  

Члан1. 

У Кадровском плану општине Алексинац за 2020.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 25/19), после члана 4. 

додаје се нови члан 4а. који гласи:  

 

„   Број приправника који се планирају у 2020.години: 

 

приправник Број радних места Број извршиоца 

VII степен стручне спреме 1 1 

 

Члан 2. 

   Измена и допуна Кадровског плана ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

I Број:119-1 

У Алексинцу,18.03.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             Заменик председника 

Србобран Миловановић, с.р 
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            На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон,  95/18- др.закон 86/19-др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места 

и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

број 88/16, 113/17- др. Закон, 95/18- други закон и 86/19-др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима 

за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 88/16), 

као и члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 15/17), 

члана 13. Одлуке о правобранилаштву („Службени лист општине Алексинац“ број 21/14, 27/16 и 23/18), Општинскo веће, на предлог 

Начелника Општинске управе и Правобраниоца општине Алексинац, дана 18.03.2020.године, усвојило је   

 

ПРАВИЛНИК 

О 

  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   

 

 

Члан 1. 

            У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Алексинац 

II/01 број: 110-17/17, 110-19/17, 110-27/17, 110-1/18, 110-10/18, 110-17/18, 110-25/18, 110-35/18, 011-36/19, 110-14/19, 110-18/19 и 110-

22/19 („Службени лист општине Алексинац“ број 17/17, 20/17, 26/17, 1/18, 9/18, 21/18, 26/18, 30/18, 6/19,  16/19,  22/19 и 28/19), мења 

се: 

 

             У члану 4. Систематизација радних места: 

 

         У табели службеници извршиоци: 

 -  код звања „ Саветник“, мења се број  радних места, тако што се број „33“ замењује бројем    

        „34“, и мења се број  службеника, тако што се број „42“ замењује бројем „43“,  

 - код звања „Млађи саветник“, мења се број радних места, тако што се број „13“ замењује  

          бројем „12“ и мења се број службеника, тако што се број „14“ замењује бројем „13“, 

- код звања „виши референт“ мења се број радних места, тако што се број „20“ замењује бројем „21“ и мења се број службеника, тако 

што се број „25“ замењује бројем „26“, и  

- код звања референт мења се број радних места, тако што се број „1“ замењује  „ - “ и мења се број службеника, тако што се број „1“ 

замењује  „ - “. 

У табели намештеници: 

-код „Четврте врсте радних места“, мења се број намештеника, тако што се број“5“ замењује  бројем „6“ и 

- мења се укупан број намештеника, тако што се број „14“ замењује бројем „15“. 

           

Члан 2. 

 

           У члану 5. Систематизација радних места: 

- Мења се укупан број систематизованих радних места, тако што се број „125“ замењује бројем „126“. 

- Мења се број намештеника, тако што се број „14“ замењује бројем „15“. 

                                                               Члан 3. 

 

          У члану 12. Систематизација радних места у Општинској управи: 

 

           У табели службеници извршиоци:  

  -  код звања „ Саветник“, мења се број  радних места, тако што се број „33“ замењује бројем    

        „34“, и мења се број  службеника, тако што се број „42“ замењује бројем „43“,  

 - код звања „Млађи саветник“, мења се број радних места, тако што се број „13“ замењује  

          бројем „12“ и мења се број службеника, тако што се број „14“ замењује бројем „13“, 

- код звања „виши референт“ мења се број радних места, тако што се број „19“ замењује бројем       „20“ и мења се број службеника, 

тако што се број „24“ замењује бројем „25“, и  

- код звања референт мења се број радних места, тако што се број „1“ замењује  „ - “ и мења се број службеника, тако што се број „1“ 

замењује  „ - “. 

У табели намештеници: 

-код „Четврте врсте радних места“, мења се број намештеника, тако што се број“5“ замењује  бројем „6“ и 

- мења се укупан број намештеника, тако што се број „14“ замењује бројем „15“. 
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Члан 4. 

 

           У члану 15. Одељење за општу управу и друштвене делатности, 

Одсек за друштвене делатности,  

 

- Радно место под редним бројем  48. Радно место: Послови исплате породиљског одсуства и књиговодствено-

рачуноводствени послови породиљског одсуства и финансијско-рачуноводствени послови за установу за спорт 
-  мења назив тако што се део назива: “и финансијско-рачуноводствени послови за установу за спорт“ – брише; као  и  

- део описа послова: “ Обавља финансијско рачуноводствене послове за установу за спорт (СРЦА),“. 

 

- Радно место под редним бројем 50. Послови за инвалидско борачку заштиту – реченица у делу описа послова:“ Одлучује 

о захтевима за одобрење бесплатне правне помоћи.“ – брише се. 

 

Одсек за заједничке послове, обезбеђење и осигурање објеката и имовине, 

 

- Радно место под редним бројем  54. Интерни курир, мења се број извршилаца, тако што се број „1“ замењује бројем „2“. 

Члан 5. 

 

р                   У члану 16. Одељење за привреду,  

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, 

 

- Радно место под редним бројем 71. Послови озакоњења и вођења регистра стамбених зграда, мења се звање:“млађи 

саветник“ и постаје:“саветник“ и део услова:“ завршен приправнички стаж“, мења се и гласи:“ 3 године радног искуства у струци“. 

 

Члан 6. 

 

            У члану 19. Одељење за скупштинске послове, 

 

- Радно место под редним бројем 97. Послови правне помоћи, у делу описа послова додаје се као прва реченица:“ Одлучује 

о захтевима за одобрење бесплатне правне помоћи.“ 

 

- Радно место под редним бројем 100. Пословни секретар Начелника управе, мења се звање:“референт“ и постаје:“виши 

референт“ и део услова:“ 3 године радног искуства у струци“ и гласи:“ 5 година радног искуства у струци“. 

 

Члан 7. 

После члана 21. Самостални извршилац, додаје се члан 21а Приправници и волонтери, при чему  

            Став 1. гласи:  За приправника прима се лице које је има стечено високо образовање, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама  и испуњава опште услове за рад у државним органима. За приправника прима се лице без радног 

искуства и заснива радни однос на годину дана. Пиправник обавља послове предвиђене Програмом обуке приправника који утврђује 

ментор одређен од стране начелника Општинске управе.  

          Став 2. 

         У Општинској управи може бити примљено лице које има стечено средње или високо образовање, а ради стицања радног 

искуства и услова за полагање државног стручног испита (волонтер). Волонтер обавља послове утврђене Програмом обуке.        

 

   Члан 8. 

 

             Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања  у „Сл. листу општине Алексинац“. 

          

 

II/01 Број: 110-2/2020 

У Алексинцу, 18.03.2020.година 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК,                                                                             

                                                                   Ненад Станковић, с.р. 
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На основу Одлуке  о постављању и уклањању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене и другим површинама на територији општине Алексинац (“Службени лист општине Алексинац”, број 

5/2019) и члана 69. став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац, (“Службени лист општине Алексинац”, број 29/2018), Општинско 

Веће општине Алексинац на седници од  18.03.2020. године, донело је 

 

ПРОГРАМ 

 О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА 

 

Члан 1.  

Овим Програмом утврђују се ближа правила постављања мањих монтажних, покретних и других објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене и другим површинама у насељеном месту Алексинац, дефинисани Одлуком о постављању 

и уклањању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим 

површинама на територији општине Алексинац 

 

- Киосци 

Члан 2.  

Киоск је квадратне или правоугаоне основе, површине до 10.5 квадрата, висине до 3.5 метара. Уз киоск могу бити постављене 

само једна вертикална и једна хоризонтална расхладна машина (фрижидер, замрзивач и слично).  

Уколико постоје услови два киоска могу бити спојена у један и чинити јединствену целину. 

 

Члан 3.  

 Постављање привремених монтажних објеката може се вршити на следећим локацијама: 

 

Ред 

број 

 

Локација 

 

Кп.бр. 

 

Тип објекта 

 

Површина 

Број 

објек

та 

 

1. 

      На углу ул. 

Т.Ђорђевића и Аце  

Милојевића (код 

храма «Св.Николе») 

на делу кп.бр. 

2900 КО 

Алексинац-варош 

 

 

типски киоск 

  

 

 

10,50 м2 

 

 

1 

 

2. 

      На углу ул. 

Т.Ђорђевића и Аце  

Милојевића (код 

храма «Св.Николе») 

на делу кп.бр. 2900 

КО Алексинац-

варош 

 

типски киоск 

  

 

 

10,50 м2 

 

 

1 

 

 

3. 

 

Ул. Аца Милојевић 

(код храма 

«Св.Николе») 

 

 

на делу кп.бр. 

2900 КО 

Алексинац-варош 

 

 

типски киоск 

 

 

10,50 м2 

   

 

     1 

 

 

4. 

 

 

Ул. Аца Милојевић 

(код храма 

«Св.Николе») 

 

 

на делу кп.бр. 

2900 КО 

Алексинац-варош 

 

 

типски киоск 

 

 

 

 10,50 м2 

 

 

1 

 

5. 

 

Ул.М.Поповића 

(код болнице) 

 

на делу кп.бр. 

2902 КО 

Алексинац-варош 

 

 

типски киоск 

 

 

10,50 м2 

 

1 
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6. 

Ул.М.Поповића 

( Угао код беле 

зграде) 

на делу кп.бр. 

2902 КО 

Алексинац-варош 

 

типски киоск 

 

10,50 м2 2 

 

7.  

 

 

 

Ул. ,,22 децембра,, 

(код аутобуске 

станице) 

 

На делу кп.бр. 

  2820 КО 

Алексинац-варош 

 

типски киоск 

 

5,00 м2 

 

1 

 

8. Улица Душана 

тривунца код улаза у 

пијацу 

На делу кп.бр. 

  2142 КО 

Алексинац-варош 

типски киоск 

 

10,50 м2 1 

9. У улици Вука 

Kараџића  

На делу кп.бр. 

  2509 КО 

Алексинац-варош 

киоск 

 

10,50 м2 2 

 

10. 

 

Ул.Мајора Тепића  

( угао улица М.Тепића 

и 7.Јули) 

На делу кп.бр. 

  20630 КО 

Алексинац-варош 

типски киоск 

 

10,50 м2  

1 

 

11. 

Ул.Мајора Тепића  

( угао улица М.Тепића 

и  

На делу кп.бр. 

  2152/8 КО 

Алексинац-варош 

киоск 

 

10,50 м2 2 

 

Као и друге локације у ширем центру и периферији на јавним површинама, у складу са урбанистичким условима које издаје 

надлежно одељење ОУ. 

 

Члан 4.  

 На основу овог Програма расписаће се јавни оглас за давање у закуп локација из претходног члана ради постављања 

монтажних објеката на јавним површинама. 

 

Члан 5.  

            Након спроведеног поступка усменог јавног надметања тј. лицитације по објављеном  огласу  и  правоснажности решења о 

давању локације у закуп , са закупцем локације закључиће се уговор. 

             Уговором ће се ближе регулисати  међусобна права и обавезе, а нарочито: 

              - временски период давања локације у закуп; 

              - накнада за закуп локације и начин плаћања; 

              - тип и величина привременог монтажног објекта; 

              - забрана давања  локације у подзакуп трећем лицу; 

              - намену делатности коју ће закупац обављати у објекту, као и друга 

права и обавезе. 

На другим површинама (у приватној својини) Одобрење за привремено постављање се мозе издати најдуже за период од 3 године. 

 

Уз захтев за одобрење се предаје идејни пројекат објекта који садржи ситуационо решење постављеног објекта на предметној 

парцели. 

 

Летње баште 

-Летње баште у пешачкој зони- 
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Члан 6.  

 Постављање летњих башти у делу улице Књаза Милоша – пешачка зона, у Алексинцу, могуће је само у складу са Планом 

заузећа за летње баште коју за текућу годину израђује надлежно Одељење за привреду – Одсек за урбанизам и стамбено комуналну 

делатност. 

Одељење План заузећа за летње баште израђује до 15.марта за текућу годину, а у складу са захтевима за закуп јавне 

површине које до тада пристигну. 

Члан 7.  

 Право на закуп јавне површине за летње баште имају само регистровани предузетници за вршење угоститељске 

делатности, који до 15. марта текуће године имају регистровану делатност у периоду не краћем од месец дана. 

Члан 8.  

Уз захтев се предаје скица заузећа јавне површине, која за пешачку зону мора бити у складу са Планом заузећа за летње 

баште надлежног Одељења и која мора садржати распоред столова и целокупног мобилијара на јавној површини. Скица се оверена 

од стране овлашћеног лица. 

 Уколико се поставља надстрешница,тенда или сунцобнран потребно је доставити Скицу и доказ о стабилности оверен од 

стране овлашћеног лица 

Члан 9.  

 За надкривање летње баште могу се користити тенде, надстрешнице и сунцобрани. 

 Тенде, надстрешнице и сунцобрани морају бити у беж или зеленој боји, без истицања комерцијалних реклама на њима. 

Члан 10.  

 Није дозвољено постављање платформе на којој се подиже летња башта, нити било какав застор на поду. 

 Закупци су сами дужни да обезбеде еклектричне и друге прикључке из својих локала до летњих башти 

Члан 11.  

 У случају потребе и писменог обавештења од стране ОУ Алексинац, закупци су у обавези да у року од 48 сати уклоне 

летње баште 

Члан 12.  

 Закупац је дужан да обезбеди приступ ревизионим шахтама и хитним радоваим на било којим инфраструктурној 

инсталацији. 

У обавези су да одржавају јавну површину под закупом чистом. 

- Покретне тезге, изложбени пулт, покретни уређаји за припрему хране и пружање угоститељских услуга и сл. Објекти за 

извођење забавних програма за децу 

Члан 13.  

 Локације за заузећа типа - Покретне тезге, Изложбени пулт, покретни уређаји за припрему хране и пружање угоститељских 

услуга и сл. објекти за извођење забавних програма за децу у складу а у складу са Одлуком су: 

- део кп. Бр. 2907 и то: 

 „бивша семенкара код књижаре“, „угао код фонтане (угао код ВИП-а)“, „на месту бившег киоска код старе пиљаре“, „код маркета 

јагодњак“, „код алфа банке“ и „угао испред беле зграде поред локала Липовца“, у складу са Планом размештаја коју израђује 

надлежно одељење за привреду- одсек за урбанизам и стамбено комуналну делатност. 

Члан 14.  

У пешачкој зони изнад излога локала се могу постављати само рол-тенде на висини преко 3.0.метара максималне сирине 

1,2 метара у бојама беж или зелено. 

Члан 15.  

У делу пешачке зоне у улицама Дракчета Миловановића и Таушановићева могу се поставити изложбени пултови за 

излагање робе у дужини локала а до ширине од 1,0 метар. 

Члан 16.  

У ужем и ширем центру града дозвољено је постављање излозбеног пулта испред радње до 1 метар ширине ако задовољава 

услов да преостала шрина тротоара износи минимум 1,6 метара.  

Члан 17. 

Измене и допуне Програма вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење. 
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Члан 18. 

Овај Програм ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Алексинац”. 

II/01 Број: 352-20 

У Алексинцу, 18.03.2020. године 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                             Ненад Станковић , с.р.        
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