
2014.
ГОДИНА IX БРОЈ 3 ДЕСПОТОВАЦ, 16.06. 2014. године

Цена овог броја  је  200,00 динара. Годишња претплата  је  1.500,00 динара

Ha основу члана 32. став 1, тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07) , члана 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/2012, 62/2013 и 108/2013) и члана 13. тачка 2
Статута општине Деспотовац („Службени гласник Општине Деспотовац, број 4/2008), а на
предлог Општинског већа Општине Деспотовац, Скупштина општине Деспотовац, на
седници одржаној дана 15. 06. 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

ЗА 2013. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и
издаци у Завршном рачуну Буџета општине Деспотовац у 2013. години износе у
динарима:

I -Укупно остварени текући приходи, примања и пренета
средства ...................................................................................... ....  636.395.631 динара
II- Укупно извршени текући расходи и издаци........................... 629.338.382 динара

III - Разлика укупних прихода и примања и укупних
расхода и издатака....................................................................       7.057.249 динара
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Члан 2.

У Билансу стања на дан 31.12.2013. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од
158.126.000 динара и укупна пасива у износу од 158.126.000 динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31.децембра 2013.године
(Образац 2) утврђени су буџетски суфицит  и кориговани вишак прихода - суфицит на нивоу
извора финансирања:

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине у износу од 628.942.507 динара.

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у
износу од 601.641.348 динара.

3. Буџетски суфицит (р.бр.1 – р.бр.2) утврђен је у износу од 27.301.159 динара.

4. Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:

А) Увећан за укључивање:

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који се користи за
покриће расхода и издатака текуће године у износу од 7.445.244 динара;

- износа приватизационих примања, који се користе за покриће расхода и издатака
текуће године у износу од 7.880  динара.

Б) Умањен за укључивање издатака:

- утрошених средстава текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима у
износу од 27.696.034 динара;

- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
за набавку финансијске имовине у износу од 1.000 динара.

5. Кориговани вишак прихода – суфицит износи 7.057.249 динара.

Члан 4.

Остварени вишак прихода-суфицит из члана 3. тачка 5. ове Одлуке у износу од
7.057.249 динара преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 2.458.024 динара који је
наменски опредељен Скупштини општине, Функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг,
за економску класификацију 611411 – Отплата главницe домаћим пословним банкама;
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- дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 1.100.000 динара који је
наменски опредељен ЈП ''Дирекцији за изградњу општине Деспотовац'', функција 620 –
Развој заједнице, за економску класификацију 511451 – Пројектна документација;

- дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 599.225 динара који је
наменски опредељен ЈП ''Дирекцији за изградњу општине Деспотовац'' Функција 360 – Јавни
ред и безбедност у саобраћају, за економску класификацију 512811 – Опрема за јавну
безбедност;

- дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 2.900.000 динара који је
наменски опредељен месним заједницама, функција 160 – Опште јавне услуге, за економску
класификацију 511321 – Капитално одржавање пословних зграда – Дома културе у МЗ
Велики Поповић.

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.јануара до
31.децембра 2013.године (Образац 3), утврђена су примања у износу од 8.000 динара и
укупни издаци од 75.248.000 динара.

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.јануара до 31.децембра
2013.године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 628.951.000
динара, и укупни новчани одливи у износу од 629.339.000 динара, и салдо готовине на крају
године у износу од 7.057.000 динара.

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.јануара до 31.децембра 2013.године
(Образац 5), утврђени   су  укупни текући приходи  и примања у износу од  628.943.000
динара,  и укупни текући расходи и издаци у износу од 601.642.000 динара, и укупна разлика
у износу од 27.301.000 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској
класификацији износе у динарима:



Службени гласник – број 3 Деспотовац,  16.06. 2014. године

4

П Р И Х О Д И

Ек.
Клас. Врста прихода

Планирано
буџетом и

ребалансом
Остварено %

остварења

321 Пренета неутрошена (вишак прихода)
средства из претходне године 7.445.244

711 Порез на зараде 200.000.000 204.570.835 102,29
711 Порез на прих.од сам.дел. који се плаћа

према оствар.нето приходу 6.500.000 9.965.738 153,32
711 Порез који се плаћа према пауш. нето

приходу  од самосталних делатности 3.000.000 3.143.412 104,78
711 Порез на приходе од непокретности 3.500.000 4.000.623 114,30
711 Порез на приходе од давања у закуп

покр.ствари 200.000 14.829
7,41

711 Порез на земљиште 2.500.000 1.000.136 40,01
711 Порез на прих.од осигурања лица 15.000 4.068 27,12
711 Порез на друге приходе 10.000.000 7.590.282 75,90
711 Самодоприноси 2.100.000 2.282.730 108,70
711 Порез на приходе од спортиста и спорт.

стручњака 13.318

711 Порез на прих. од пољ. и шум. по реш. Пор.
управе - 2.647

712 Порез на Фонд зарада осталих запослених 1.058
713 Порез на имовину од физичких лица 27.000.000 29.858.128 110,59
713 Порез на имовину од правних лица 8.000.000 5.648.876 70,61
713 Порез на наслеђе и поклоне 1.000.000 723.204 72,32
713 Порез на пренос апсолут.права на

непокретности по решењу пореске управе 2.500.000 2.329.762 93,19
713 Порез на пренос апсолут.права на пословна

моторна возила и пловне објекте по решењу
Пореске управе 3.000.000 3.008.872 100,30

714 Ком.такса за држање моторних друмских и
прикљ. Возила осим пољоп. Возила 12.000.000 11.111.151 92,59

714 Посебна накнада за заштиту и унап.жив.сред. 20.000.000 8.707.429 43,54
714 Нак.за пром.нам.обрад.пољоп.земљишта 77.001
714 Боравишна такса 400.000 265.290 66,32
716 Ком.такса за истицање фирме на

посл.простору 10.000.000 11.762.715 117,63

733 Ненамен. трансф. од Реп. у корист нивоа
Општина 248.332.818 248.332.824 100,00

733 Др.текући трансф.од Репуб.у корист нивоа
Општина 6.000.000

733 Текући нам.трансф.од Реп. у корист
Општине 34.917.241 20.543.000 58,83

741 Прих.Буџета Општине од камата на
сред.консолид.рачуна Трезора укључена у
депозит пословних банака 1.000.000 983.194 98,32

741 Ком.таксе за кориш. простора на јавним 2.500.000 490.527 19,62
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површ. или испред пословног простора
741 Накн.за коришћење грађевинског земљишта 35.000.000 35.702.818 102,01
741 Накнада за коришћ.минералних сировина 1.500.000 840.000 56,00
741 Накнада за коришћење шума и шумског

земљишта 107.343

741 Сливна вода накнада од правних лица 33.445
742 Прих.од давања у закуп,одн.на

коришћ.непокр. у држ.својини која користе
општине и индир.корисн. 3.000.000 1.465.776 48,86

742 Општинске административне таксе 2.500.000 1.562.866 62,51
742 Накнада за уређење грађевинског земљишта 10.000.000 1.983.718 19,84
742 Прих.који својом делатн.оствар.органи и

организ.општине 3.000.000 1.798.468 59,95
742 Накн.по основу конвер.права кор.својине 96.037
743 Прих.од новч.казни у

прекрш.пост.проп.актом Општине 200.000 137.000 68,50
743 Прих.од новч.казни за прекршаје

предвиђ.пропис. о обезбед.саобраћаја 3.150.000 3.265.230 103,66
745 Остали прих.у корист нивоа општине 34.900.000 5.361.664 15,36
772 Мемор.ставке за рефун.расх.из претходне

године 161.787

921 Прим.од прод.дом.акц.и ост.кап.у корист
нивоа општина 7.880

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА
ПРЕНЕТИМ ВИШКОМ ПРИХОДА 697.715.059 636.395.631 91,21

Члан 9.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и
буџетским корисницима износе у динарима:

РАСХОДИ

Екон
Клас.

Функ. Врста расхода План.буџетом и
ребалансом

Извршено % извр.

РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ФУНКЦИЈА 110 – ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
411 Плате и додаци запос. 1.169.708 1.022.604 87,42
412 Соц.допр.на тер.посл. 209.378 183.047 87,42
415 Накн.за запослене 50.000
416 Наг.бон.и ост.пос.расх. 1.000.000 349.046 34,90
421 Стални трошкови 300.000 197.864 65,95
422 Трошкови путовања 100.000 54.734 54,73
423 Услуге по уговору 23.820.000 23.783.155 99,85
424 Специјализ.услуге 100.000 42.345 42,35
426 Материјал 100.000 37.360 37,36
451 Текуће субвенције 13.000.000 13.000.000 100,00
481 Дот.невлад.организацијама 4.900.000 4.892.531 99,85
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482 Порези,обавезне таксе 50.000 2.564 5,13
483 Новчане казне и пен. по

реш. судова и ПЗФ
4.300.000 3.831.190 89,10

485 Накнаде штете 900.000 767.401 85,27

541 Земљиште 157.750

Укупно функција 110 49.999.086 48.321.591 96,64
Функција 170 - Трансакције везане за јавни дуг
441 Отпл. домаћих камата 10.494.000 8.204.230 78,18
444 Негативне курсне раз. 200.000 45.176 22,59
444 Пратећи трошк.задужив. 200.000 7.231 3,61
611 Отпл.глав.домаћ.кред. 27.657.000 27.696.034 100,14
Укупно функција 170 38.551.000 35.952.671 93,26
ФУНКЦИЈА 090 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
472 Нак.за соц.зашт.из буџета 16.000.000 15.997.438 99,98
Укупно функција 090 16.000.000 15.997.438 99,98
ФУНКЦИЈА 320 – УСЛ.ПРОТИВПОЖ.И ВАНР.ЗАШТИТЕ
424 Специјализоване услуге 100.000
425 Текуће поп.и одржавање 100.000
426 Материјал 200.000 178.741 89,37
484 Накн.штете услед.ел.неп. 500.000 239.473 47,89
512 Машине и опрема 100.000
Укупно функција 320 1.000.000 418.214 41,82
621 Набав.дом.акц.и ост.кап. 1.000
УКУПНО РАЗДЕО 1 105.550.086 100.690.914 95,40
РАЗДЕО 2 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ФУНКЦИЈА 110 – ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
411 Плате и додаци запослен. 6.157.192 5.721.414 92,92
412 Соц.допр.на терет послод. 1.102.137 1.024.504 92,96

415 Накнада за запослене 100.000 71.368 71,37
422 Трошкови путовања 1.200.000 986.438 82,20
423 Услуге по Уговору 1.600.000 1.520.488 95,03
426 Материјал 100.000 48.780 48,78
Укупно функција 110 10.259.329 9.372.992 91,36
УКУПНО РАЗДЕО 2 10.259.329 9.372.992 91,36
РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА
ФУНКЦИЈА 130 – ОПШТЕ УСЛУГЕ
411 Плате и додаци запос. 60.261.122 57.930.619 96,13
412 Соц.допр.на тер.посл. 10.809.442 10.380.873 96,04
413 Накнаде у натури 100.000 52.000 52,00
414 Соц.давања запослен. 1.200.000 938.253 78,19
415 Накн.за запослене 3.000.000 2.978.897 99,30
416 Наг,бонуси и ост. пос.

расх.
500.000 498.823 99,76

421 Стални трошкови 11.000.000 10.978.736 99,81
422 Трошкови путовања 500.000 370.794 74,16
423 Услуге по уговору 3.000.000 2.414.775 80,49
424 Специј ализ.услуге 50.000 22.809 45,62
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425 Текуће поправке и одр. 1.500.000 928.568 61,90
426 Материјал 4.250.000 4.109.344 96,69
482 Порези,обавезне таксе 150.000 56.919 37,95
483 Нов.каз.и пен.по

реш.судова
100.000

499 Средства резерви 1.540.000
512 Машине и опрема 1.500.000 1.166.086 77,74
Укупно функција 130 99.460.564 92.827.496 93,33
ФУНКЦИЈА 912 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
422 Трошкови путовања 16.416.000 16.383.814 99,80
463 Тек.тран.остал.нив.вл. 42.364.000 42.313.436 99,88
Укупно  функција 912 58.780.000 58.697.250 99,86
ФУНКЦИЈА 920 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
463 Текући транс.ост.нив.вл. 5.940.000 5.453.118 91,80
Укупно функција 920 5.940.000 5.453.118 91,80
ФУНКЦИЈА 090 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
463 Тек. тран. ост. нив.

власти
12.762.000 12.720.851 99,68

Укупно функција 090 12.762.000 12.720.851 99,68
ФУНКЦИЈА 700 - ЗДРАВСТВО
ДОМ ЗДРАВЉА
424 Специјализоване услуге 500.000 357.142 71,43

463 Тек.транс.ост.нив.власти 13.120.000 10.174.894 77,55

Укупно функција 700 13.620.000 10.532.036 77,33
ГЛАВА 3.01 - КУЛТУРА
ФУНКЦИЈА 820 - КУЛТУРА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „РЕСАВСКА ШКОЛА“
411 Плате и додаци запосл. 8.009.078 7.962.893 99,42
412 Соц.допр.на тер.посл. 1.433.622 1.425.357 99,42
413 Накнаде у натури 10.000
414 Соц.давања запослене 50.000
415 Накнада за запослене 501.706 385.895 76,92
416 Наг.бон.и ост.пос.расх. 202.405 191.221 94,47
421 Стални трошкови 1.530.000 1.510.507 98,73
422 Трошкови путовања 80.000 79.061 98,83
423 Услуге по уговору 1.590.000 1.497.376 94,17
424 Специјализоване услуге 40.000 30.000 75,00
425 Текуће поправке и

одржав.
384.000 62.750 16,34

426 Материјал 150.000 86.798 57,87
482 Порези,обавезне таксе 20.000 7.200 36,00
483 Новч.казне и пен.по

реш.суд
50.000

512 Машине и опрема 190.000 306.368 161,25
515 Нематеријална имовина 310.000 230.341 74,30
Укупно Народна библиотека 14.550.811 13.775.767 94,67
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
411 Плате и додаци

запосленима
5.913.168 5.913.168 100,00

412 Соц.допр.на тер.посл 1.059.374 1.058.658 99,93
413 Накнаде у натури 20.000 4.000 20,00
414 Соц.давања запосленима 402.500
415 Накн.за запослене 420.000 407.240 96,96
416 Наг.бон.и ост.пос.расх. 70.000 64.849 92,64
421 Стални трошкови 1.937.953 1.610.589 83,11
422 Трошкови путовања 150.000 61.848 41,23
423 Услуге по уговору 2.797.500 2.687.505 96,07
424 Специјализ. Услуге 3.610.000 3.587.496 99,38
425 Текуће попр.и одржавање 450.000 444.033 98,67
426 Материјал 641.997 634.879 98,89
481 Дотације невлад.организ. 770.000 766.804 99,58
482 Порези,обавезне таксе 20.000 6.750 33,75
483 Новч.каз и пен по реш

судова
50.000

511 Згр.и грађев.објекти 100.000
512 Машине и опрема 415.000 352.440 84,93
Укупно Центар за културу 18.827.492 17.600.259 93,48
Укупно функција 820 33.378.303 31.376.026 94,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.01 33.378.303 31.376.026 94,00
ГЛАВА 3.02 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
911 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
П.У. РАДА МИЉКОВИЋ“
411 Плате и додаци

запосленима
35.763.840 35.763.840 100,00

412 Соц.доп.на терет посл. 6.401.724 6.401.721 100,00
413 Накнаде у натури 50.000
414 Соц.давања запосл. 560.000 320.628 57,26
415 Накн.за запослене 1.750.000 1.697.444 97,00
416 Наг.бон.и ост.пос.расх. 550.000 234.682 42,67
421 Стални трошкови 4.105.000 3.895.079 94,89
422 Трошкови путовања 200.000 101.895 50,95
423 Услуге по уговору 2.025.000 2.023.490 99,93
424 Специј ализ.услуге 600.000 556.573 92,76
425 Текуће попр.и одржав. 500.000 336.933 67,39
426 Материјал 5.808.812 5.341.034 91,95
482 Порези,обавезне таксе 100.000 33.082 33,08
483 Новч.каз и пен по реш

судова
100.000

511 Зграде и грађ.објекти 2.275.000 1.577.727 69,35
512 Машине и опрема 731.158 636.086 87,00
Укупно функција 911 61.520.534 58.920.214 95,77
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.02 61.520.534 58.920.214 95,77
ГЛАВА 3.03 - ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ДИРЕКЦИЈЕ
ФУНКЦИЈА 620 – РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
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ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ“
411 Плате и додаци запосл. 11.220.000 10.196.115 90,87
412 Соц.допр.на тер.посл. 2.010.000 1.825.109 90,80
413 Накнаде у натури 30.000 14.000 46,67
414 Соц.давања запосл. 50.000 44.600 89,20
415 Накн.за запослене 300.000 246.793 82,26
416 Наг.бон.и ост.пос.расходи 100.000 46.530 46,53
421 Стални трошкови 6.000.000 5.485.461 91,42
422 Трошкови путовања 200.000 120.237 60,12
423 Услуге по уговору 2.000.000 1.766.770 88,34
424 Специјализ. Услуге 23.400.000 14.931.767 63,81
425 Текуће поп.и одржав. 46.500.000 39.568.969 85,09
426 Материјал 6.500.000 5.620.610 86,47
482 Порези,обавез.таксе 50.000 49.088 98,18
483 Новч. казне и пенали 50.000
485 Накнада штете 200.000 28.388 14,19
511 Зграде и грађ.објекти 37.400.000 22.458.348 60,05
512 Машине и опрема 2.500.000 2.493.775 99,75
541 Земљиште 3.200.000 1.887.655 58,99
Укупно функција 620 141.710.000 106.784.215 75,35
ФУНКЦИЈА 360 – ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ
426 Материјал 550.000 341.852 62,15
511 Зграде и грађевински

објекти
600.000 464.600 77,43

512 Машине и опрема 2.000.000 1.510.743 75,54
Укупно функција 360 3.150.000 2.317.195 73,56
Укупно функције 620 и 360 144.860.000 109.101.410 75,32
ФУНКЦИЈА 630 - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
ЈП „ТОПЛИК“
411 Плате и додаци запосл. 2.598.229 2.576.056 99,15
412 Соц.доп.на терет.посл. 465.090 461.110 99,14
413 Накнаде у натури 20.000 11.600 58,00
414 Соц.давања запосл. 60.000
415 Накнаде за запослене 50.000 45.786 91,57
416 Наг.бон.и ост.пос.расх. 20.000
421 Стални трошкови 200.000 197.876 98,94
422 Трошкови путовања 15.000
423 Услуге по уговору 723.305 713.918 98,70
424 Специј ализ .у слуге 1.600.000 846.658 52,92
425 Тек.поп.и одржав. 20.000 1.506 7,53
426 Материјал 160.000 133.660 83,54
482 Порези,обавез.таксе 140.000 106.218 75,87
483 Новч.казне и пен.по реш

суд
1.710.000 744.464 43,54

485 Накнаде штете 200.000 46.440 23,22
511 Зграде и грађ.објекти 12.370.000 11.445.466 92,53
512 Машине и опрема 30.000 23.030 76,77
Укупно функција 630 20.381.624 17.353.788 85,14
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УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.03 165.241.624 126.455.198 76,53
ГЛАВА 3.04 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФУНКЦИЈА 160 – ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
411 Плате и додаци запосл. 3.874.013 3.873.039 99,97
412 Соц.доп.на терет.посл. 693.421 693.258 99,98
413 Накнаде у натури 30.000
414 Соц.дав. запосленима 35.000
415 Накн.за запослене 60.000
416 Наг.бон.и ост.пос.расх. 150.000 147.578 98,39
421 Стални трошкови 8.590.000 8.588.071 99,98
422 Трошк.путовања 20.000
423 Услуге по Уговору 1.200.000 1.136.439 94,70
424 Специјализ.услуге 1.095.000 969.832 88,57
425 Текуће поп.и одржав. 5.350.000 5.131.104 95,91
426 Материјал 1.200.000 1.169.768 97,48
482 Порези,обавез.таксе 100.000 19.020 19,02
483 Новч.казне и пенали 900.000 660.097 73,34
511 Зграде и грађ.објекти 2.705.000 2.468.714 91,26
512 Машине и опрема 382.634 308.710 80,68
Укупно функција 160 26.385.068 25.165.630 95,38
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.04 26.385.068 25.165.630 95,38
ГЛАВА 3.05 - БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
ФУНКЦИЈА 500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
421 Стални трошкови 200.000
423 Услуге по Уговору 1.000.000 978.625 97,86
424 Специјализоване услуге 60.010.000 59.993.124 99,97
Укупно функција 500 61.210.000 60.971.749 99,61
ФУНКЦИЈА 420 – ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ
422 Трошкови путовања 200.000 182.000 91,00
423 Услуге по уговору 1.400.000 1.369.301 97,81
424 Специјализоване услуге 814.000 771.428 94,77
451 Субвенц.за пољопривр. 10.486.000 6.624.236 63,17
Укупно функција 420 12.900.000 8.946.965 69,36
ФУНКЦИЈА 070 – СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
421 Стални трошкови 50.000 5.714 11,43
423 Услуге по уговору 200.000 15.061 7,53
426 Материјал 20.000
472 Соц.помоћ угрож.стан. 2.100.000 1.074.881 51,18
Укупно функција 070 2.370.000 1.095.656 46,23
ФУНКЦИЈА 090 – ФОНД ЗА ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПЕНЗИОНЕРИМА
423 Услуге по уговору 300.000 109.944 36,65
472 Соц. зашт.угрожен.становн. 1.100.000 624.000 56,73
Укупно функција 090 1.400.000 733.944 52,42
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.05 77.880.000 71.748.314 92,13
ГЛАВА 3.06 – ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ФУНКЦИЈА 473 – ТУРИЗАМ
411 Плате и додаци

запосленима
7.272.783 7.147.484 98,28
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412 Соц.допр.на тер.послодавца 1.301.828 1.279.399 98,28
413 Накнаде у натури 25.000 18.000 72,00
414 Соц.давања запосленима 323.000 138.633 42,92
415 Накнаде за запослене 277.000 274.600 99,13
416 Нагр.бон.и ост.пос.расх. 100.000 98.239 98,24
421 Стални трошкови 1.950.000 1.949.518 99,98
422 Трошкови путовања 250.000 176.663 70,67
423 Услуге по уговору 1.500.000 1.260.049 84,00
424 Специј ализ .услуге 65.000 60.276 92,73
425 Тек.поправ.и одржавање 485.000 309.185 63,75
426 Материјал 400.000 241.273 60,32
482 Порези,обавезне таксе 50.000 10.620 21,24
483 Новч.казне и пен по реш

суд
50.000

512 Машине и опрема 190.000 62.817 33,06
Укупно функција 473 14.239.611 13.026.756 91,48
ФУНКЦИЈА 810 – УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
481 Дотације спортским орган 10.600.000 10.315.000 97,31
Укупно функција 810 10.600.000 10.315.000 97,31
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.06 24.839.611 23.341.756 93,97
УКУПНО РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА
УПРАВА

579.807.704 517.237.889 89,21

РАЗДЕО 4- ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
ФУНКЦИЈА 330 - СУДОВИ
411 Плате и додаци запосл. 1.669.160 1.659.607 99,43
412 Соц. допр.на терет

послодавца
298.780 297.071 99,43

416 Наг.бон.и оста.пос.расх 60.000 49.769 82,95
422 Трошкови путовања 20.000 1.606 8,03
426 Материјал 50.000 28.534 57,07
Укупно функција 330 2.097.940 2.036.587 97,08
УКУПНО РАЗДЕО 4 2.097.940 2.036.587 97,08
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ И ИЗВРШЕНИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

697.715.059 629.338.382 90,20

Члан 10.

Завршни рачун Буџета општине Деспотовац за 2013. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2013. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2013. до
31.12.2013. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
5. Извештај о извршењу Буџета у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем тржишту новца и
капитала и извршеним отплатама дугова;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
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9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
10. Извештај ревизије о финансијским извештајима Завршног рачуна за 2013. године;
11. Извештај о извршењу Одлуке о Буџету Општине (општи део и посебан део са
табеларним приказом примања и издатака према Одлуци о Буџету за 2013. годину) је
саставни део ове Одлуке.

Извештаји и образложење од тачке 6 до тачке 10. овог члана дати су уз Одлуку као
посебни прилози.

Члан 11.

Одлуку о Завршном рачуну Буџета општине Деспотовац за 2013. годину , заједно са
извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2013. годину, доставити
Управи за Трезор.

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Деспотовац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-175/2014-01 од  15.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

У 2013. години дошло је до одређених одступања између одобрених средстава и
извршења код корисника буџетских средстава, због мање оствареног прилива средстава,
односно укупних прихода и примања Буџета од планираних.

Укупни приходи и примања Буџета за 2013. годину остварени су у износу од
628.950.387 динара или 90,14% од планираних.

Због оваквог остварења прихода Буџета од планираних, расходи и издаци из Буџета су
се сагласно члану 17. Одлуке о буџету општине за 2013. годину према буџетским
корисницима извршавали према приоритету и потребама.

Извршење је ишло према обавезама које су утврђене законским прописима, стални
трошкови, уговорене обавезе и материјални трошкови неопходни за несметано
функционисање буџетских корисника, а након тога и остали трошкови.

Због тога је код већег броја корисника на одређеним позицијама – апропријацијама
дошло до одступања између одобрених средстава и извршења.

Код раздела 1 – Скупштина општине, функција 110 – извршни и законодавни органи,
економска класификација 541 – Земљиште, средства у износу од 157.750 динара утрошена су
за куповину грађевинског земљишта у Златово од ''Горње Ресаве'' АД у стечају за потребе МЗ
Златово. Наведена економска класификација у Одлуци о Буџету општине за 2013. годину
није планирана, али због указане потребе и интереса МЗ Златово дошло је до наведеног
одступања.

Код раздела 3, Глава 3.01 – Култура, буџетски корисник НБ ''Ресавска школа'', код
позиције 67, економска класификација 512 – Машине и опрема, утрошена су средства у
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износу од 306.368 динара и ту је дошло до прекорачења позиције из разлога што су решењем
Министарства културе и информисања добијена средства у износу од 150.000 динара,
наменска за суфинансирање пројекта дигитализације  завичајне грађе. На основу наведеног
Решења, а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему на наведеној  позицији у
Одлуци о Буџету општине за 2013. годину је отворен извор финансирања 07 – Трансфери од
других нивоа власти.

Из наведеног је дошло до прекорачења позиције.

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ

ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА
2013. ГОДИНУ

Општина Деспотовац у 2013. години није се кредитно задужила на домаћем и страном
тржишту новца и примала донације, већ је измиривала обавезе по раније узетим кредитима.

1.Од Војвођанске банке је 08.11.2005. године, узет кредит за капиталне инвестиционе
расходе водоснабдевања у износу од 40.000.000,00 динара или 464.894,11 евра, што је на дан
пуштања кредита у течај.

Уговор је закључен са валутном клаузулом са грејс периодом од 12 месеци и роком враћања
од 96 месеци од почетка коришћења кредита.

Кредит је 08.11.2013. године отплаћен у укупном износу од 45.616.245,94 динара или
464.894,11 евра. Камата је у 2013. години плаћена у износу од 143.198,71 динара.

2. Од Банке Интесе је 11.10.2007. године узет кредит за капиталне инвестиционе расходе
изградња трга и споменика у износу од 30.000.000,00 динара или 385.464,39 евра,  на дан
пуштања кредита у течај.

Уговор је закључен са валутном клаузулом, са грејс периодом од 24 месеца и роком враћања
од 120 месеци од почетка коришћења кредита.

Почетак отплате кредита  по плану отплате је од 11.11.2009. године, па до 11.10.2017. године.

Од почетка отплате па са стањем на дан 31.12.2013. године кредит је отплаћен у износу од
17.744.150,77 динара или 164.854,34 евра. Камата је у 2013. години плаћена у износу од
1.326.053,17 динара.

Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 31.12.2013. године износи 220.610,05 евра, што
по средњем курсу на наведени дан од  114,6421 динара износи 25.291.199,41 динара.

3. Од Банке Интесе је 29.09.2008. године узет кредит за комуналну инфраструктуру на
територији Општине у износу од 59.983.006,89 динара или 783.096,60 евра   на дан пуштања
кредита у течај.
Уговор је закључен  са валутном клаузулом са грејс периодом од 24 месеца и роком враћања
од 144 месеци, од почетка коришћења кредита.

Почетак отплате кредита  по плану отплате је од 29.10.2010. године, па до 29.09.2020. године.
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Од почетка отплате па са стањем на дан 31.12.2013. године кредит је отплаћен у износу од
21.113.920,93 динара или 192.672,32 евра.

Камата је у 2013. години плаћена у износу од 2.166.010,39 динара.

Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 31.12.2013. године износи 590.424,28 евра, што
по средњем курсу на наведени дан од 114,6421 динара износи 67.687.479,35 динара.

4. Од Банке Интесе је 14.06.2011. године узет кредит за потребе финансирања капиталних
инвестиционих пројеката у износу од 30.000.000,00 динара или 296.747,38 евра,  на дан
пуштања кредита у течај.

Уговор је закључен са валутном клаузулом, са грејс периодом од 24 месеца и роком враћања
од 120 месеци, од почетка коришћења кредита.

Почетак отплате кредита по плану отплате је од 14.07.2013. године, па до 14.06.2021. године.

Од почетка отплате кредита па са стањем на дан 31.12.2013. године кредит је отплаћен у
износу од 2.109.101,48 динара или 18.546,72 евра.

Камата је у 2013. години плаћена у износу од 1.566.133,13 динара.

Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 31.12.2013. године износи 278.200,66 евра што
по средњем курсу на наведени дан од 114,6421 динара износи 31.893.507,88 динара.

5. Општина је у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије РС у условима
економске кризе, од Фонда за развој РС, по уговору о комисиону од 02.02.2011. године узела
кредит за изградњу главног колектора и система за пречишћавање отпадних вода у Витанцу.

Износ кредита је 5.578.253,61 динара, увећан за референтну каматну стопу НБС + 2,5%.

Почетак отплате кредита је од 17.04.2012. године до 17.01.2016. године. Доспеће отплате је
тромесечно.

Од почетка отплате кредита па са стањем на дан 31.12.2013. године кредит је отплаћен у
износу од 2.179.877,91 динара, а неотплаћени износ кредита износи 3.398.375,70 динара.
Камата је у 2013. години плаћена у износу од 566.623,28 динара.

- По уговору о комисиону од 02.02.2011. године од Фонда за развој РС, узет је кредит за
реконструкцију система за водоснабдевање (Подсистем 1) у Општини.

Износ кредита је 1.313.005,08 динара, увећан за референтну каматну стопу НБС + 2,5%.

Почетак отплате кредита је од 17.04.2012. године до 17.01.2016. године. Доспеће отплате је
тромесечно.

Од почетка отплате кредита па са стањем на дан 31.12.2013. године кредит је отплаћен у
износу од 513.098,03 динара, а неотплаћени износ кредита износи 799.907,05 динара.

Камата је у 2013. години плаћена у износу од 133.371,34 динара.
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- По уговору о комисиону од 03.02.2011. године од Фонда за развој РС, узет је кредит за
доградњу објекта Предшколске комбиноване установе.

Износ кредита је 21.522.961,16 динара увећан за референтну каматну стопу НБС + 2,5%.

Почетак отплате кредита је од 31.03.2012. године до 22.11.2016. године.

Од почетка отплате кредита па са стањем на дан 31.12.2013. године кредит је отплаћен у
износу од 7.664.334,60 динара, а неотплаћени износ кредита износи 13.858.626,56 динара.
Камата је у 2013. години плаћена у износу од 2.302.840,04 динара.

У 2006. години на основу члана 8. Правилника о изменама и допунама Правилника о
начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна
трезора општине Деспотовац, Председник општине је донео Решење број: 400-5/06-02 од 26.
јануара 2006. године, о позајмици средстава са КРТ-а у циљу обезбеђивања текуће
ликвидности Буџета општине у износу од 5.000.000 динара и Решење број: 400-5-1/06-02 од
30. марта 2006. године, о позајмици средстава са КРТ-а, такође у циљу обезбеђивања текуће
ликвидности буџета општине у износу од 3.000.000 динара, што укупно износи 8.000.000
динара.

Позајмљена средства су коришћена за побољшање ликвидности буџета и измиривање
обавеза Буџета према буџетским корисницима.

Због настављеног тренда лоше ликвидности буџета у наредним годинама и мање
оствареног прилива средстава, односно укупних прихода и примања буџета од планираних и
одржавања текуће ливидности буџета, разлог је због чега до сада нису враћена средства.

И З В Е Ш Т А Ј
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2013. ГОДИНИ

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, део планираних прихода не
распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве 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.

У Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2013. годину била су планирана средства
резерве у износу од 10.000.000 динара, на апропријацији економске класификације – 499.

Према члану 8. став 2. Одлуке средства текуће буџетске резерве опредељена су у
износу од 8.500.000 динара, а одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине за 2013.
годину (ребаланс) средства текуће буџетске резерве повећана су за 4.280.000 динара и
Решењем председника општине сходно члану 61. став 12. Закона о буџетском систему за
5.725.000 динара, тако да је текућа буџетска резерва износила укупно 18.505.000 динара. На
основу решења надлежног извршног органа (Председника општине) из текуће буџетске
резерве коришћена су средства у износу од 18.465.000 динара.

Наведена средства су била распоређена буџетским корисницима на основу њихових
захтева, а била су распоређена на апропријацијама, повећане су одређене апропријације које
нису биле довољне по Одлуци о Буџету општине за 2013. годину и то:

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ФУНКЦИЈА 110 – Извршни и законодавни
органи, позиција 7, економска класификација 423 – Услуге по уговору у укупном износу од
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4.500.000 динара, позиција 13, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела у укупном износу од 300.000 динара, позиција 14, економска
класификација 485 – Накнада штете у укупном износу од 300.000 динара.

Укупно повећање за раздео 1 – Скупштина општине износи 5.100.000 динара.

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ФУНКЦИЈА 110 – Извршни и законодавни
органи, позиција 28, економска класификација 422 – Трошкови путовања у укупном износу
од 200.000 динара, позиција 29, економска класификација 423 – Услуге по уговору у укупном
износу од 300.000 динара.

Укупно повећање за раздео 2 – Председник општине износи 500.000 динара.

Раздео 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА, ФУНКЦИЈА 912 – Основно образовање,
позиција 48, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти у укупном
износу од 5.095.000 динара, за намене, 422 – Трошкови путовања у износу од 1.500.000
динара и 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од
3.595.000 динара.

Раздео 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА, ФУНКЦИЈА 130 – Опште услуге, позиција 37,
економска класификација 421 – Стални трошкови у укупном износу од 1.000.000 динара.

Раздео 3 – Глава 3.01 – КУЛТУРА, ФУНКЦИЈА 820 – Услуге културе, буџетских
корисник Н.Б. ''Ресавска школа'', позиција 59, економска класификација 421 – Стални
трошкови у укупном износу од 430.000 динара.

Буџетски корисник Центар за културу, позиција 69, економска класификација 411 –
Плате и додаци запослених у укупном износу од 9.857 динара, позиција 70, економска
класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца у укупном износу од 2.688
динара, позиција 77, економска класификација 423 – Услуге по уговору у укупном износу од
270.000 динара, позиција 79, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у
укупном износу од 350.000 динара, позиција 80, економска класификација 426 – Материјал у
укупном износу од 65.000 динара, позиција 81, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама у укупном износу од 170.000 динара. Укупно повећање за Главу
3.01 – Култура износи 1.297.545 динара.

Раздео 3 – Глава 3.04 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 – Опште јавне услуге,
позиција 140, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених у укупном износу
од 709.143 динара, позиција 141, економска класификација 412 – Социјални допринос на
терет послодавца у укупном износу од 103.312 динара, позиција 146, економска
класификација 421 – Стални трошкови у укупном износу од 1.700.000 динара, позиција 149,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге у укупном износу од 200.000
динара, позиција 150, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у
укупном износу од 400.000 динара, позиција 151, економска класификација 426 – Материјал
у укупном износу од 300.000 динара, позиција 153, економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова и судских тела у укупном износу од 100.000 динара и
позиција 154, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у укупном
износу од 1.200.000 динара. Укупно повећање за Главу 3.04 – Месне заједнице износи
4.712.455 динара.

Раздео 3 – Глава 3.05 – БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ, функција 500 – Заштита животне
средине, позиција 158, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у укупном
износу од 310.000 динара.
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Раздео 3 – Глава 3.06 – ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА, функција
473 – Туризам, позиција 421 – Стални трошкови у укупном износу од 450.000 динара.

У 2013. години укупно су искоришћена средства текуће буџетске резерве у износу од
18.465.000 динара, а остатак неискоришћених средстава износи 40.000 динара.

И З В Е Ш Т А Ј
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2013. ГОДИНИ

У Одлуци о буџету општине Деспотовац за 2013. годину за сталну буџетску резерву

планирана су средства на апропријацији економске класификације 499 – Средства резерве.

У члану 8. став 2. Одлуке средства сталне буџетске резерве опредељена су у износу од

1.500.000 динара.

Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему наведена средства су

планирана за отклањање последица ванредних околности, као што су поплаве, суша,

земљотрес, пожар и друге елементарне непогоде, које могу да угрозе живот и здравље људи

или проузрокују штету већих размена.

У 2013. години средства нису коришћена.

И З В Е Ш Т А Ј
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

У току 2013. године Општина Деспотовац није давала гаранције, што је у складу са

одредбама Закона о јавном дугу, по коме локалне власти не могу да дају гаранције.
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На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени
гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници
одржаној 15.06. 2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

ЗА  2014. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о Буџету општине Деспотовац за 2014. годину (''Службени гласник

општине Деспотовац'', број 12/2013) у члану 1 врше се следеће измене и допуне:
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износ од

1.023.254.260 динара, замењује се износом од 1.036.254.260 динара;
1.1. Текући приходи износ од 1.023.254.260 динара, замењује се износом од

1.036.254.260 динара;
- Буџетска средства износ од 771.387.554 динара, замењује се износом од 781.387.554

динара;
- Донације износ од 243.208.706 динара, замењује се износом од 246.208.706 динара;
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износ од 997.086.260

динара, замењује се износом од 1.010.086.260 динара;
2.1. Текући расходи износ од 633.026.842 динара, замењује се износом од 645.926.842

динара;
- Текући буџетски расходи износ од 600.640.662 динара, замењује се износом од

610.540.662 динара;
- Донације износ од 24.708.180 динара, замењује се износом од 27.708.180 динара.
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине износ од 364.059.418 динара, замењује

се износом од 364.159.418 динара;
- Текући буџетски издаци износ од 144.578.892 динара, замењује се износом од

144.678.892 динара.
Код укупних прихода и примања, расхода и издатака Буџета врше се следеће измене и

допуне:
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износ од 771.387.554

динара, замењује се износом од 781.387.554 динара.
- Трансфери, економске класификације 733, износ од 314.570.880 динара, замењује се

износом од 324.570.880 динара.
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине, износ од

745.219.554 динара, замењује се износом од 755.219.554 динара.
1. Текући расходи, економске класификације 4, износ од 491.002.662 динара, замењује

се износом од 500.902.662 динара;
1.1. Расходи за запослене, економске класификације 41, износ од 184.593.062 динара,

замењује се износом од 184.543.062 динара;
1.2. Коришћење роба и услуга , економске класификације 42, износ од 231.369.600

динара, замењује се износом од 231.319.600 динара;
1.6. Остали расходи, економске класификације 48 + 49, износ од 37.020.000 динара,

замењује се износом од 47.020.000 динара;
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- Остали расходи, економске класификације 48, износ од 24.540.000 динара, замењује
се износом од 34.540.000 динара.

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине, економске класификације 5, износ од
144.578.892 динара, замењује се износом од 144.678.892 динара.

Члан 2.
У члану 2. Одлуке врше се следеће измене и допуне:
1. Приходи и примања износ од 771.387.554 динара, замењује се износом од

781.387.554 динара;
2. Расхода и издатака износ од 745.219.554 динара, замењује се износом од

755.219.554 динара;
3. Укупних прихода и примања из свих извора износ од 1.023.254.260 динара,

замењује се износом од 1.036.254.260 динара;
4. Укупних расхода и издатака финансираних из свих извора износ од 997.086.260

динара, замењује се износом од 1.010.086.260 динара.

Члан 3.
У посебном делу Одлуке у члану 4. износ од 1.023.254.260 динара, замењује се

износом од 1.036.254.260 динара и распоређује се по буџетским корисницима са следећим
изменама и допунама:

- У разделу 1 – Скупштина општине, фунакција 320 – Услуге противпожарне и
ванредне заштите, позиција 22, економске класификације 484 – Накнада штете услед
елементарних непогода, износ од 500.000 динара, замењује се износом од 10.500.000 динара,
на истој позицији из осталих извора финансирања отвара се извор финансирања 08 – Текући,
добровољни трансфери од физичких и правних лица са износом од 3.000.000 динара, а износ
од 500.000 динара, замењује се износом од 13.500.000 динара.

- Укупно функција 320 – Услуге противпожарне и ванредне заштите, износ од
1.000.000 динара, замењује се износом од 11.000.000 динара, а износ од 1.000.000 динара,
замењује се износом од 14.000.000 динара.

- Код раздела 4 – Јавни правобранилац, функција 330 – Судови, позиција 181,
економске класификације 411 – Плате и додаци запослених, износ од 1.702.543 динара,
замењује се износом од 1.612.543 динара;

- Позиција 182, економске класификације 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ од 304.756 динара, замењује се износом од 294.756 динара;

- После позиције 182 отвара се нова позиција са економском класификацијом 415 –
Накнада за запослене са износом од 50.000 динара;

- Позиција 183 постаје позиција 184, економске класификације 422 – Трошкови
путовања, износ од 30.000 динара, замењује се износом од 20.000 динара;

- Позиција 184 постаје позиција 185, економске класификације 423 – Услуге по
уговору, износ од 42.600 динара, замењује се износом од 22.600 динара;

- Позиција 185 постаје позиција 186, економске класификације 426 – Материјал, износ
од 60.000 динара, замењује се износом од 40.000 динара;

- После позиције 186 отвара се нова позиција 187, економске класификације 512 –
Машине и опрема са износом од 100.000 динара.

Укупно Буџет Општине износ од 771.387.554 динара, замењује се износом од
781.387.554 динара, износ од 243.208.706 динара, замењује се износом од 246.208.706 динара
и износ од 1.023.254.260 динара, замењује се износом од  1.036.254.260 динара.
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Члан 4.
У Одлуци о извршењу буџета у члану 10 став 2, средства текуће буџетске резерве

износ од 11.480.000 динара, замењује се износом од 8.680.000 динара, а средства сталне
буџетске резерве износ од 1.000.000 динара, замењује се износом од 3.800.000 динара.

Члан 5.
Овлашћује се Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове

Општинске управе Деспотовац да уради пречишћени текст одлуке о буџету општине
Деспотовац за 2014. годину са изменама и допунама у табелама који су као прилози саставни
део Одлуке.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:  400-204/2014-01 од  15.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07) и члана 13. Статута општине  Деспотовац („Општински службени гласник“,
бр.4/2008) и члана  14. Одлуке о наградама и признањима Општине Деспотовац (''Општински
службени гласник'', број 4/2007, 4/2010 и 4/2011), а на предлог Комисије за доделу награда и
признања,  Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 15.06. 2014. године,
донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ

Поводом Дана општине Деспотовац - 16. јун, додељују се награде и признања
правним лицима и појединцима за постигнуте резултате  у раду и активностима који
заслужују  јавно истицање и опште признање и то:

''Златна  плакета Општине Деспотовац''

Чети за спасавање РМУ ''Рембас'' Ресавица, због исказане хуманости, несебичног
залагања и храбрости  у пружању помоћи при спасавању људи  и имовине од поплава.

''Плакета Општине Деспотовац''
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- Радивоју Павловићу – наставнику Раји из Деспотовца, јер је читав  живот
посветио  образовању  и васпитању   деце и младих, како кроз наставнички позив  тако и кроз
ангажовање у спорту.

- Петровић Владимиру  из Деспотовца, јер је као најбољи студент  Природно
математичког факултета и најмлађи доктор наука у општини Деспотовац, на најбољи могући
начин показао пут којим млади треба да иду.

Одлуку објавити  у '' Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 17-2/2014-01 од  15.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној   15. 06.
2014.  године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Члан 1.
У Одлуци о додели признања и награда пољопривредним произвођачима  за

постигнуте резултате у пољопривредној производњи, број 320-54/2013-01 од 24.12. 2013.
године, објављене у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'', број  12/2013), члан 3.
мења се и гласи:

''Као облик јавног признања установљава се ''Плакета за постигнуте резултате у
пољопривреди'' и новчана награда.

Уз Плакету додељује се новчана награда у износу од 50.000,00 динара.
У току једне године додељују се највише три овакве награде.''

Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
''Признања и награде додељује Председник Општине крајем године за постигнуте

резултате у току текуће године.
Председник Општине додељује признања и награде  на предлог Комисије за доделу

награда  и признања  Скупштине општине Деспотовац, по спроведеном јавном конкурсу.
Конкурс за доделу признања и награда за постигнуте резултате у пољопривреди

расписује Председник Општине.''
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Члан 3.
У члану 5. у првом ставу реч: ''Захвалнице'', мења се и гласи: ''Плакета за постигнуте

резултате у пољопривреди''.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 32-1/2014-01  од  15.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. став 2. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', број 88/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
119/2007) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  15.06.
2014.  године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ
О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

Члан 1.
У Одлуци о комуналној инспекцији, број 02-125/2013-01 од 16. јуна 2013. године,

објављена у  ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'', број 5/2013, у члану 13. став 1.
после алинеје 4. додаје се нова алинеја која гласи:

'' – подноси захтев за покретање прекршајног поступка ако се не поступи по извршном
решењу  комуналног инспектора;''.

Члан  2.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана по објављивању у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 355-114/2014-01  од  15.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић Владан,дипл.екон.,с.р.
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На основу  члана 1. и 6. Закона о сахрањивању и гробљима (''Службени гласник СР
Србије'', број 20/77) и  члана 20.  став 1. тачка 5. и члана 32.  Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 8. став 1. тачка 5. и члана 13. Статута Општине
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној  15.06. 2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О

САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА

Члан 1.
У Одлуци о сахрањивању и гробљима број 352-29/08-01 од 18.12. 2008. године

(''Општински службени гласник'', број 8/08 и  6/09), члан 22. мења се и гласи:
''Новчаном казном од 50.000,00  до 1.000.000,00 динара, казниће се правна лица, од

2.500,00 до 75.000,00 динара, казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу и
новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара, казниће се предузетник за прекршај: ако
скрнави гробове, гробнице, наноси штету гробовима и другим објектима на гробљу, ломи
цвеће, украсно шибље на грбољу, продаје робу на гробљу без одобрења предузећа, при
копању гроба не придржава се дате локације, врши преношење посмртних остатака из једног
гроба у други без одобрења надлежног органа, врши сахрањивање без одобрења предузећа
односно месне заједнице, пре него што је на прописан начин стекао право на гробно место,
врши пренос права коришћења гробнице на лице са којим није у сродству и ако приликом
извођења занатских радова на гробљу поступи противно одредбама ове Одлуке.''

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику

општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 352-10/2014-01  од  15.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ број 4/08), а у складу са Просторним планом општине Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотовац“ број 03/2009), усклађеним са Законом о планирању и
изградњи Одлуком о усклађивању Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и
10/2012) и прибављеног мишљења Комисије за планове општине Деспотовац, на седници
Комисије одржаној дана 07.05.2014. године, Скупштина општине Деспотовац, дана 15.06.
2014. године,   доноси:

О Д Л У К У
О ОДРЕЋИВАЊУ ГРАНИЦА ГРАЋЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БОГАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се границе грађевинског подручја насељаног места Богава на

територији општине Деспотовац.

Члан 2.
У циљу изградње објеката и примене правила грађења и уређења простора у

грађевинском реону насељеног места Богава на територији општине Деспотовац, а у складу
са Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац" број
03/2009), усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о усклађивању
Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012) и Елабората за одређивање
граница грађевинског подручја одређују се границе грађевинског подручја насељеног места
Богава.

Члан 3.
Граница грађевинског подручја насељеног места Богава почиње са северне стране од

тромеђе катастарских парцела број 2963/1, 412/3 и 412/4 све К.О. Богава и иде спољном
међом катастарских парцела број 412/4, 414/2, 414/1, 411/5, 410/2, и долази до кп.бр. 2964,
затим иде уз кп.бр. 2964 и сече је управно до кп.бр. 389 чија спољна међа чини границу
грађевинског подручја, затим граница наставља да иде спољном међом катастарских парцела
број 1409, 1405/1, 1426, 1427, 1428/2, 1428/1, 1429, и долази до кп.бр. 1396, затим иде десном
страном уз кп.бр. 1396 и сече је управно до кп.бр. 1368 чија спољна међа чини границу
грађевинског подручја, затим граница наставља да иде спољном међом катастарских парцела
број 1377/1, 1377/2, 1372/1, затим сече кп.бр. 2977 до кп.бр. 1758 која чини границу, а
границу даље чине следеће катастарске парцеле број: 1785, 1786, 1788/1, 1788/3, 1789/2,
1789/1, 1790/1, 1797, 1800/1, 1803, 1806/1, 1808, 1800, затим сече катастарску парцелу број
2979, иде њеном међом до кп.бр. 2041/2, која чини границу, даље границу чини кп.бр. 2040,
затим сече кп.бр. 2963/2 до кп.бр. 2031 која чини границу, а границу даље чине кп.бр. 2017,
2018, 2005/5, 2005/1, 2005/2, 2005/3, 1995, 1997/2, 1998/3, 1998/4, 2262, 2263, долази до кп.бр.
2928/1 иде њеном десном страном, затим је сече управно до кп.бр. 2289, која чини границу,
границу даље чине кп.бр. 2293, 2299, 2298, 2300/1, 1014, затим сече кп.бр. 2975, иде њеном
десном страном до кп.бр. 1928, коју сече до кп.бр. 1047 која чини границу, даље границу
чине следеће катастарске парцеле 1052/2 затим граница стиже до кп.бр. 2970 и иде њеном
десном страном, затим је сече управно до кп.бр. 1142 која чини границу, а границу даље чине
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следеће катастарске парцеле 1143 до кп.бр. 1139 даље граница иде уз кп.бр. 1139  и сече је
између кп.бр. 1136 и кп.бр. 1137 која чини границу, а границу даље чине катастарске парцеле
1138/1, 1138/2, 1152, 1153, 1155/1, 1156, 1157, 1158, долази до кп.бр. 2969 иде њеном десном
страном и сече је управно до кп.бр. 556 која чини границу, а границу даље чине кп.бр. 557,
поново долази до кп.бр. 2969 иде уз њу и сече је управно до кп.бр. 1173/5 која чини границу,
а границу даље чине кп.бр. 1173/3, 1173/7, 1173/2, затим сече кп.бр. 2966/1 до кп.бр. 1212
која чини границу, а границу даље чине кп.бр. 497, 496, 498, 500, 456, 458/1, 459, 460, 461,
462, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 473, 195, 196, 197, 198, 200, 199, 202/4, сеће кп.бр. 2963/1 и
долази до тромеђе катастарских парцела број 2963/1, 412/3 и 412/4 све К.О. Богава одакле је
и почела граница грађевинског подручја насељеног места Богава.

Наведене граничне парцеле остају у грађавинском подручју.
Изградња објеката може се вршити у грађевинском подручју које чине катастарске парцеле
број: 458/2, 413, 411/6, 410/3, 409/1, 409/2, 409/3, 408, 407/1, 407/2, 407/3, 406/1, 406/2, 406/3,
405, 404, 403, 402, 401, 400/1, 400/2, 399, 398, 397, 396, 395, 394/1, 394/2, 393, 392, 391, 390,
1408, 1407, 1406, 1405/3, 1404, 1403/1, 1403/2, 1403/3, 1403/4, 1403/5, 1403/6, 1402, 1401,
1400, 1399, 1398/1, 1398/2, 1397/1, 1397/2, 415, 416/1, 416/2, 417/1, 417/2, 418, 419, 420/1,
420/2, 421, 422, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 479,
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486/1, 486/2, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/3, 494/1,
494/2, 494/3, 494/4, 495, 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1210/5, 1211/1, 1211/2, 1213, 1214/1,
1214/2, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222/1, 1222/2, 1223,
1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230/1, 1230/2, 1230/3, 1231, 1232, 1233/1, 1233/2, 1234/1,
1234/2, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240/1, 1240/2, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246/1,
1246/2, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1248/1, 1248/2, 1249, 1250/1, 1250/2, 1251, 1252, 1253, 1254,
1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1263/2, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268,
1269/1, 1269/2, 1270/1, 1270/2, 1271, 1272/1, 1272/2, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278/1,
1278/2, 1279, 1280, 1281, 1282/1, 1282/2, 1283, 1284/1, 1284/2, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2,
1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1295/2, 1295/3,
1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1302, 1303/1, 1303/2, 1304, 1305/1, 1305/2, 1306,
1307/1, 1307/2, 1307/3, 1307/4, 1307/5, 1307/6, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1214, 1315,
1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327/1, 1327/2, 1328/1,
1328/2, 1328/3, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1330, 1331/1, 1331/2, 1331/3, 1332, 1333/1,
1333/2, 1333/3, 1333/4, 1334/1, 1334/2, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1336/1, 1336/2, 1337,
1338/1, 1338/2, 1338/3, 1338/4, 1338/5, 1338/6, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345/1,
1345/2, 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1353/1, 1353/2, 1354, 1355,
1356/1, 1356/2, 1357, 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1359/1, 1359/2, 1360, 1361/1, 1361/2,
1361/3, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1362/4, 1362/5, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1363/4, 1363/5, 1364/1,
1364/2, 1365, 1366/1, 1366/2, 1367, 1369/1, 1369/2, 1370, 1371, 1210/6, 1209, 1208, 1207, 1206,
1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1198, 1197/1, 1197/2, 1196, 1195/1, 1194, 1193, 1192,
1191/1, 1191/2, 1190/1, 1190/2, 1189, 1188, 1187, 1186, 1185, 1184, 1183, 1182/1, 1182/2,
1182/3, 1182/4, 1181/1, 1181/2, 1180, 1179, 1178, 1177, 1176, 1175, 1174, 1173/6, 1172/1,
1172/2, 1171, 1170, 558, 560/2, 560/1, 562, 1166, 1165/1, 1165/2, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859,
1860/1, 1860/2, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869/1, 1869/2, 1869/3, 1870,
1871, 1872, 1873, 1874, 1875/1, 1875/2, 1876/1, 1876/2, 1877, 1878/1, 1878/2, 1878/3, 1879,
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891/1, 1891/2, 1891/3, 1892,
1893/1, 1893/2, 1894, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 1895/4, 1896/1, 1896/2, 1897/1, 1897/2, 1897/3,
1898, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1900, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1902/4,
1903/1, 1903/2, 1903/3, 1903/4, 1903/5, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909/1, 1909/2, 1909/3,
1910/1, 1910/2, 1911, 1912, 1913, 1914/1, 1914/2, 1915, 1916/1, 1916/2, 1917/1, 1917/2, 1917/3,
1917/4, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926/1, 1926/2, 1926/3, 1927/1, 1927/2,
1928, 1929/1, 1929/2, 1930, 1931, 1932, 1933/1, 1933/2, 1934, 1935/1, 1935/2, 1936, 1937, 1938,
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1939, 1940, 1941/1, 1941/2, 1942, 1943, 1944, 1945/1, 1945/2, 1946, 1947/1, 1947/2, 1947/3,
1948/1, 1948/2, 1949/1, 1949/2, 1949/3, 1950/1, 1950/2, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1953/3,
1953/4, 1954, 1955/1, 1955/2, 1955/3, 1956/1, 1956/2, 1957, 1958, 1959/1, 1959/2, 1960/1, 1960/2,
1961, 1962/1, 1962/2, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969/1, 1969/2, 1969/3, 1970/1,
1970/2, 1970/3, 1971/1, 1971/2, 1971/3, 1971/4, 1971/5, 1971/6, 1972/1, 1972/2, 1973, 1974/1,
1974/2., 1975, 1976, 1977, 1978, 1979/1, 1979/2, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987/1, 1987/2, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1988/4, 1988/5, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993/1, 1993/2,
1933/3, 1993/4, 1994, 1995, 1996, 2005/2, 2005/4, 2005/6, 2005/7, 2005/8, 2005/9, 2005/10,
2005/11, 2005/12, 2031, 2030, 2029/1, 2029/2, 2028/1, 2028/2, 2028/3, 2027/1, 2027/2, 2027/3,
2026, 2025, 2024, 2023, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2021, 2020, 2019, 2294, 2295, 2296, 2297,
2300/2, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027/1, 1027/2, 1027/3, 1052/1, 1051, 1050, 1049/1, 1049/2, 1048, 1147/1, 1147/2, 1146/1, 1146/2,
1145/1, 1145/2, 1144, 1148, 1149/1, 1149/2, 1150, 1151/1, 1151/2, 1810, 1811/1, 1811/2, 1812/1,
1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1813/4, 1814, 1815/1, 1815/2, 1815/3,
1816, 1817, 1818/1, 1818/2, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827/1, 1827/2,
1827/3, 1828, 1829/1, 1829/2, 1829/3, 1830/1, 1830/2, 1831/1, 1831/2, 1831/3, 1831/4, 1832/1,
1832/2, 1832/3, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835, 1836/1, 1836/2, 1836/3, 1837/1, 1837/2, 1838/1,
1838/2, 1838/3, 1839/1, 1839/2, 1840/1, 1840/2, 1841, 1842, 1843/1, 1843/2, 1843/3, 1843/4,
1843/5, 1843/6, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1845, 1846, 1847/1, 1847/2, 1848, 1849/1, 1849/2, 1850/1,
1850/2, 1851/1, 1851/2, 1852/1, 1852/2, 1853/1, 1853/2, 1854/1, 1854/2, 2976/1, 2976/2, 2976/3,
2966/1, 2966/2, 2966/3, 2966/4, 2966/5, 2966/6, 2966/7, 2966/8, 2966/9, 2966/10, 2966/11,
2966/12, 2966/13, 2966/14, 2966/15, 2966/16, 2966/17, 2966/18, 2966/19, 2982/4, 2982/3, 2982/2,
2982/1, 1806/2, 1806/4, 1805/1, 1805/2, 1804/1, 1804/2, 1800/4, 1799, 1798, 1790/2, 1790/3,
1790/4, 1790/5, 1783, 1784, 1759, 1760/1, 1760/2, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767/1,
1767/2, 1768, 1769/1, 1769/2, 1770/1, 1770/2, 1770/3, 1771/1, 1771/2, 1771/3, 1771/4, 1772, 1773,
1774, 1775/1, 1775/2, 1776, 1777, 1778/1, 1778/2, 1779, 1780, 1781, 1782, 1372/2, 1373, 1374,
1375/1, 1375/2, 1376 и 2969 све К.О. Богава.

Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Елаборат за одређивање граница грађевинског подручја

насељеног места Богава на територији општине Деспотовац урађен од стране Одељења за
имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту
животне средине.

Члан 5.
Начин и поступак изградње објеката у грађевинским подручјима из чл. 3. ове Одлуке,

ближе је регулисан Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине
Деспотовац" број 03/2009) усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о
усклађивању Просторног плана општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012).

Члан 6.
Ова Одлука ступа на  снагу  осмог  дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-18/2014-01  од  15.06.2014. годинe

ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ број 4/08), а у складу са Просторним планом општине Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотовац“ број 03/2009), усклађеним са Законом о планирању и
изградњи Одлуком о усклађивању Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и
10/2012) и прибављеног мишљења Комисије за планове општине Деспотовац, на седници
Комисије одржаној дана 07.05.2014. године, Скупштина општине Деспотовац, дана 15.06.
2014. године,   доноси:

О Д Л У К У
О ОДРЕЋИВАЊУ ГРАНИЦА ГРАЋЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БРЕСТОВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се границе грађевинског подручја насељаног места Брестово

на територији општине Деспотовац.

Члан 2.
У циљу изградње објеката и примене правила грађења и уређења простора у

грађевинском реону насељеног места Брестово на територији општине Деспотовац, а у
складу са Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине
Деспотовац" број 03/2009), усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о
усклађивању Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012) и Елабората за
одређивање граница грађевинског подручја одређују се границе грађевинског подручја
насељеног места Брестово.

Члан 3.
Граница грађевинског подручја насељеног места Брестово почиње са северне стране

од тромеђе катастарских парцела број 2694, 1350/2 и 1350/1 све К.О. Брестово и иде спољном
међом катастарских парцела број 1350/1, 1351/1, 1351/2, 1355/1, 1353, и долази до кп.бр.
2701, затим иде уз кп.бр. 2701 и сече је управно до кп.бр. 1402 чија спољна међа чини
границу грађевинског подручја, затим граница наставља да иде спољном међом катастарских
парцела број 1401, 1308/1, 1307/2, 1303, и долази до кп.бр. 2697 сече је управно до кп.бр.
1456/2 чија спољна међа чини границу граађевинског подручја насељеног места Брестово,
даље граница иде спољном међом катастарских парцела број 1456/2, 1457, 1454/1, 1453/1,
1451, 1439/2, 1439/1, 1581, 1582/1, 1590/1, 1595, 1597, 1601, 1603, 1602, 1605, 1618, 1619/2,
1621/1, 1675, долази до кп.бр. 2704, затим иде уз кп.бр. 2704 и сече је управно до кп.бр. 1821
чија спољна међа чини границу грађевинског подручја, затим граница наставља да иде
спољном међом катастарских парцела број 1818, 1816, 1814/4, 1809/1, 1810, 1811, затим сече
кп.бр. 2712 до кп.бр. 2695 затим иде уз кп.бр. 2695 сече је управно до кп.бр. 2475 чија
спољна међа чини границу граађевинског подручја насељеног места Брестово, даље граница
иде спољном међом катастарских парцела број 2477, 2478, 2479/1, 2479/2, 2480/1, 2480/2,
2481/2, 2481/1, 2483, 2482/1, 1774, 1771, 1770/3, 1766/1, 1763/1, 1764/2, 1756/4, 1753/4, 1748,
1745/1, 725, 721, 719/1, 718/5, долази до кп.бр. 2710 сече је и долази до кп.бр. 2711, затим иде
уз кп.бр. 2711 и сече је управно до кп.бр. 691/2 чија спољна међа чини границу грађевинског
подручја, затим граница наставља да иде спољном међом катастарске парцеле број 690
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долази до кп.бр. 2694 сече је и долази кп.бр. 689 чија спољна међа чини границу
грађевинског подручја, затим граница  наставља да иде спољном међом катастарских
парцела број 684, 681/1, 677/1, 665/2, 664/1, 653, 657, 612/1, 609, 607/2, 606/2, 606/1, 605, 603,
долази до кп.бр. 2699 сече је и долази кп.бр. 834чија спољна међа чини границу грађевинског
подручја, затим граница наставља да иде спољном међом катастарских парцела број 837, 838,
840/1, 845/1, 846, долази до кп.бр. 2694 сече је и долази до тромеђе катастарских парцела
број 2694, 1350/2 и 1350/1 све К.О. Брестово одакле је и почела граница грађевинског
подручја насељеног места Брестово.

Наведене граничне парцеле остају у грађавинском подручју.
Изградња објеката може се вршити у грађевинском подручју које чине катастарске парцеле
број:
1350/5,1350/3,1354,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1365,1366/1,1366/2,1367,1368,1369,13
70,1371,1372,1373,1374,1376,1377,1378,1380/1,1380/2,1381,1383/1,1383/2,1384,1385,1386,1387
/1,1387/2,1400,1399/1,1399/2,1399/3,1398/1,1398/2,1397/1,1397/2,1397/3,1396,1395,1394,1393,1
391/1,1391/2,1392/1,1392/2,1390/1,1389,1388,1306/2,1403,1404,1405,1408/1,1408/2,1409/1,1409
/2,1409/3,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1419,1420,1421/1,1421/2,1422,1423,1424,1
425,1426,1427/2,1427/1,1428,1429,1431/3,1431/2,1431/1,1432,1433,1434/1,1435/2,1436/2,1436/1
,1437,1438,1439/4,1439/3,1440,1441/4,1441/3,1442,1443,1445,1446/2,1446/1,1447,1450,1453/2,1
453/3,1455/3,1455/2,1455/1,1456/1,1582/2,1583,1585/1,1585/2,1585/3,1585/4,1586,1587,1588/1,1
588/2,1589,1596,1604,1686,1687,1688/1,1688/2,1688/3,1621/2,1685/1,1685/2,1684,1683/1,1683/2
,1674,1676,1677/1,1677/3,1678,1679/1,1679/2,1680/1,1680/3,1682/1,1683/1,1683/2,1684,1685/1,1
685/2,1686,1687,1688/1,1688/2,1688/3,1689,1690,1691,1693,1694,1695/2,1696,1697/1,1697/2,16
98,1699/1,1699/2,1699/3,1700,1701,1702,1703/1,1703/2,1704,1705,1706,1707,1708/2,1709/2,171
0/1,1710/2,1711,1713,1714,1715,1716/1,1716/2,1717,1718,1719,1720,1721/1,1721/2,1722,1723,1
724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1734,1735/1,1735/2,1736,1737,1738,1739/1,1739/
2,1740,1742,1743/1,1743/2,1744,1749,1750,1752,1753/1,1753/2,1754,1756/1,1756/2,1756/3,1757,
1758,1759,1760/1,1760/2,1761/1,1761/2,1761/3,1762,1763/2,1767/1,1767/2,1769/1,1769/2,1770/1,
1770/2,1773,1775/1,1775/2,1776,1777,1778,1779,1780,1782,1783,1784,1785,1787,1789,1790,179
1,1792,1793,1794,1795/1,1795/2,1796,1797,1798,1799,1800,1801/1,1801/2,1802,1803,1804,1805,
1806,1807,1808,1809/2,753,754,756,757,758/2,759,760/1,760/2,761,764,765,766,768,769,770,771/
2,771/1,772,773/4,773/3,773/2,773/1,774/3,774/2,774/1,775,778,779,780,782,784/2,785/2,785/1,78
6,787,788,789,790,791/2,791/1,792,793,794,795,797/2,797/1,798/4,798/3,798/2,798/1,799,800,801
/1,803,804,805,806,807,808,809/2,809/1,810/2,810/1,811/2,811/1,813,814,816,817,819,820,821/2,
821/1,822,824/2,825,826,827,828,829,833,832,831/2,831/1,839,2482/2,2480/3,2476,752,751,750,7
49,747,745/1,745/2,745/3,744/1,744/2,740,739,738,736,735,734/4,731,730,729,728,727,726,724,7
23,718/1,718/2,718/3,718/4,718/5,718/6,607/1,607/2,608,609,611/1,612/1,658,659,661/2,661/3,661
/4,662/2,662/3,663/2,663/3,664/1,664/2,677/1,677/2,678,679/1,679/2,681/1,681/2,686,687/1,687/2,
688/1,688/2, и делови парцела 2697, 2699, 2694, 2704 и 2695, све К.О. Брестово.

Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Елаборат за одређивање граница грађевинског подручја

насељеног места Брестово на територији општине Деспотовац урађен од стране Одељења за
имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту
животне средине.

Члан 5.
Начин и поступак изградње објеката у грађевинским подручјима из чл. 3. ове Одлуке,

ближе је регулисан Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине
Деспотовац" број 03/2009) усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о
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усклађивању Просторног плана општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012).

Члан 6.
Ова Одлука ступа на  снагу  осмог  дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-19/2014-01 од 15.06.2014. годинe

ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ број 4/08), а у складу са Просторним планом општине Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотовац“ број 03/2009), усклађеним са Законом о планирању и
изградњи Одлуком о усклађивању Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и
10/2012) и прибављеног мишљења Комисије за планове општине Деспотовац, на седници
Комисије одржаној дана 07.05.2014. године, Скупштина општине Деспотовац, дана 15.06.
2014. године,   доноси:

О Д Л У К У
О ОДРЕЋИВАЊУ ГРАНИЦА ГРАЋЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЈЕЗЕРО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се границе грађевинског подручја насељаног места Језеро на

територији општине Деспотовац.

Члан 2.
У циљу изградње објеката и примене правила грађења и уређења простора у

грађевинском реону насељеног места Језеро на територији општине Деспотовац, а у складу
са Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац" број
03/2009), усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о усклађивању
Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012) и Елабората за одређивање
граница грађевинског подручја одређују се границе грађевинског подручја насељеног места
Језеро.

Члан 3.
Граница грађевинског подручја насељеног места Језеро почиње са северне стране од

тромеђе катастарских парцела број 478, 477 и 475 све К.О. Језеро и иде спољном међом
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катастарских парцела број 478, 481, 483/3, 484, 485, 486, 487, 496, 497, 498, 502, 504, 509/1,
пресеца катастарску парцелу број 544 (пут), и наставља да иде спољном међом катастарских
парцела број 559/2 и 559/1 све К.О. Језеро одакле пресеца катастарску парцелу број 188/2
(општински пут), и наставља да иде спољном међом катастарских парцела број 187, 188/1 и
190 све К.О. Језеро, пресеца катастарску парцелу број 2386 К.О. Језеро и наставља да иде
спољном међом катастарске парцеле број 241 К.О. Језеро, пресеца општински пут
(катастарска парцела број 222/1 К.О. Језеро) и даље иде спољном међом катастарских
парцела број 237 и 236 обе К.О. Језеро, пресеца општински пут (катастарска парцела број
2393 К.О. Језеро) одакле наставља да иде спољном међом катастарских парцела број 2393,
1544/1, 1544/2, 1546, 1550/1, 1551, 1552, 1536, 1556 и 1557/1 све К.О. Језеро, одакле граница
пресеца пут (катастарска парцела број 2397 К.О. Језеро) и наставља да иде спољном међом
катастарских парцела број 1567, 1568 и 1569 све К.О. Језеро. Граница грађевинског подручја
од катастарске парцеле број 1569 К.О. Језеро наставља да иде спољном међом катастарских
парцела број 1569, 2397, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508/2, 1508/1, 1508/3, 1506/4, 1506/1, 1506/3,
1506/2, 1505, 1503/1, 1503/3, 2416, 1454/1, 1454/2, 1449/1, 1446/3, 2415, 1446/1, 1446/5, 1448 и
2414 све К.О. Језеро што је уједно и граница катастарских општина Језеро и Кованица.
Граница даље пресеца поток (катастарска парцела број 1442 К.О. Језеро) и долази до тромеђе
катастарских парцела број 294, 1442 (поток) и 2398 (пут) све К.О. Језеро и наставља да иде
спољном међом катастарских парцела број 294 и 322 обе К.О. Језеро, пресеца општински пут
(катастарска парцела број 2398) и наставља да иде спољном међом катастарских парцела број
338/6, 2398, 338/8, 353, 356/1, 356/2, 357 и 360 све К.О. Језеро, одакле пресеца општински пут
(катастарска парцела број 2400 К.О. Језеро), и наставља да иде спољном међом катастарских
парцела број 365, 366/1, 400/3 и 400/2 све К.О. Језеро, и наставља да иде спољном међом
катастарских парцела број 403/1, 403/2, 403/3, 398 и 401 све К.О. Језеро, пресеца пут
(катастарска парцела број 2392 К.О. Језеро) и наставља да иде спољном међом катастарских
парцела број 413/1 и 426 обе К.О. Језеро, пресеца катастарску парцелу број 2386 К.О. Језеро
(поток Дубница) и наставља да иде спољном међом катастарске парцеле број 439, пресеца
катастарску парцелу број 438 К.О. Језеро (пут), одакле граница наставља да иде спољном
међом катастарске парцеле број 478 К.О. Језеро све до тромеђе катастарских парцела број
478, 477 и 475 све К.О. Језеро одакле је и започета граница грађевинског подручја.

Наведене граничне парцеле остају у грађавинском подручју.
Изградња објеката може се вршити у грађевинском подручју које чине катастарске

парцеле број: 187, 188/1, 188/2, 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2,
198, 199, 200, 201/1, 201/2, 202, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 207/1,
207/2, 207/3, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 221,
222/1, 222/2, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227, 228, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 240/1, 240/2, 241, 256, 257/1, 257/2, 267/1, 267/2, 267/3, 268/1, 270, 271/1, 271/2,
271/3, 271/4, 272/1, 272/2, 273, 274, 275/1, 275/2, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 328, 329/1, 329/2, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 334/1, 334/2, 335/1, 335/2,
336/1, 336/2, 338/1, 338/6, 338/8, 338/9, 353, 355, 356/1, 356/2, 357, 358, 360, 361/1, 361/2, 362,
364, 365, 366/1, 366/2, 366/3, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4,
376, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379, 380, 381, 382/1, 382/2, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389/1,
389/2, 390, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 400/1, 400/2, 400/3,
400/4, 400/5, 401, 403/1, 403/2, 403/3, 410/2, 410/3, 410/4, 411/1, 411/2, 413/1, 413/2, 426, 428,
429, 430,  431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436/1, 436/2, 437, 439, 478, 479/1, 479/2, 479/3, 480,
481, 482, 483/3, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 492/3, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 510/3, 511/1, 511/2, 511/3,
511/4, 512, 513, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 559/1,
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559/2, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414,
1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427/1, 1427/2, 1427/3,
1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441,
1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1445, 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1446/4, 1446/5,  1447, 1448, 1449/1,
1446/2, 1450, 1451, 1452/1, 1452/2, 1453, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459,
1460, 1461, 1462/1, 1462/2, 1462/3, 1462/4, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470/1,
1470/2, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1477, 1478, 1479,
1480/1, 1480/2, 1481, 1482, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493/1, 1493/2,
1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500, 1501/1, 1501/2, 1502, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1504,
1505, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/4, 1507, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513,
1514, 1515, 1516/1, 1516/2, 1517/1, 1517/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526,
1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542,
1543, 1544/1, 1544/2, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550/1, 1550/2, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555,
1556, 1557/1, 1557/2, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1567, 1568, 1569, 2386, 2392, 2393,
2397 и 2416 све К.О. Језеро.

Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Елаборат за одређивање граница грађевинског подручја

насељеног места Језеро на територији општине Деспотовац урађен од стране Одељења за
имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту
животне средине.

Члан 5.
Начин и поступак изградње објеката у грађевинским подручјима из чл. 3. ове Одлуке,

ближе је регулисан Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине
Деспотовац" број 03/2009) усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о
усклађивању Просторног плана  општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012).

Члан 6.
Ова Одлука ступа на  снагу  осмог  дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-20/2014-01  од 15.06.2014. годинe

ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ број 4/08), а у складу са Просторним планом општине Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотовац“ број 03/2009), усклађеним са Законом о планирању и
изградњи Одлуком о усклађивању Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и
10/2012) и прибављеног мишљења Комисије за планове општине Деспотовац, на седници
Комисије одржаној дана 07.05.2014. године, Скупштина општине Деспотовац, дана 15.06.
2014. године, доноси:

О Д Л У К У
О ОДРЕЋИВАЊУ ГРАНИЦА ГРАЋЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПОПОВЊАК НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се границе грађевинског подручја насељаног места Поповњак

на територији општине Деспотовац.

Члан 2.
У циљу изградње објеката и примене правила грађења и уређења простора у

грађевинском реону насељеног места Поповњак на територији општине Деспотовац, а у
складу са Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине
Деспотовац" број 03/2009), усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о
усклађивању Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012) и Елабората за
одређивање граница грађевинског подручја одређују се границе грађевинског подручја
насељеног места Поповњак.

Члан 3.
Граница грађевинског подручја насељеног места Поповњак почиње са северне стране

од тромеђе катастарских парцела број 583,585,586/1   све  К.О. Поповњак и иде спољном
међом катастарских парцела број  583,1982,1983,553/1, и долази до пута  Деспотовац
Поповњак, сече  га  управно до кп.бр.549 чија спољна међа чини границу грађевинског
подручја, затим граница  наставља да иде спољном међом катастарских парцела број
551,547/2,542,543,544,530/2, и долази до кп.бр.1980 , сече је  управно до кп.бр.503 чија
спољна међа чини границу граађевинског подручја насељеног места Поповњак, даље
граница  иде уз  катастарску  парцелу број 503, сече је  управно докп.бр.833/1 чија спољна
међа чини границу грађевинског подручја, затим граница  наставља да иде спољном међом
катастарских парцела број:838,850,851/2,852, и долази до кп.бр.1986 , сече је  управно до
кп.бр.891 чија спољна међа чини границу граађевинског подручја насељеног места
Поповњак, затим граница  наставља да иде спољном међом катастарских парцела број 906,
923/2, 923/1, 914, 920, 917, 950/1, 950/3, 949, 948/1, 946, 945/3, 945/2, 945/1, и долази до
кп.бр.1987, сече је  управно и иде њеном левом страном до кп.бр.997 чија спољна међа чини
границу грађевинског подручја, затим граница  наставља да иде спољном међом
катастарских парцела број:964/1,965,759/3,759/2,757/1,749,750,732,738,734,737,736, 1984,713,
сече кп.бр. 701  управно и иде њеном десном  страном до кп.бр.698 чија спољна међа чини
границу грађевинског подручја, затим граница  наставља да иде спољном међом
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катастарских парцела, 692/2,689,685,1983,590,588 и сдолази сдо кп.бр583 одакле је и почела
граница грађевинског подручја насељеног места Поповњак све К.О. Поповњак.

Наведене граничне парцеле остају у грађавинском подручју.
Изградња објеката може се вршити у грађевинском подручју које чине катастарске парцеле

број: 545, 546, 547/1, 548/1, 548/2, 550, 554, 555, 556/1,  556/3, 556/4, 557, 558,
559/1,559/4,559/5,559/6,560,561,562/1,562/2,563,564,566,567/1,568/1,568/2,569,570,571,572,573

,574,575,576,577,578,579/1,579/2,579/3,580,581/1,581/2,591,592,593,594,595,596,597,598,599,60
2/1,602/2,602/3,602/4,603,604/1,604/2,604/3,605,606/1,606/2,608,609,610,612,613,614,615/1,615/
2,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626/1,626/2,627,628/1,628/2,628/3,629,630,631/1,631/
2,631/3,631/4,631/5,631/6,631/7,631/8,632,633,634,635,636,637,638,639/1,639/2,640/1,640/2,641,6
42/1,642/2,643,644/1,644/2,644/3,645,646,647,648,649/1,649/2,649/3,650,651/1,651/2,652,653,654,
655/1,655/2,656,657/1,657/2,658/1,658/2,659/1,659/2,660,661,662,663,664,665/2,666,667,668,669,
670/1,670/2,671,672,673,674,675,676,677,678,680,682,683,684/1,684/2,686,687,688,689,690,691/1
,691/2,692/1,692/2,693,694/1,694/2,695,696,697,701,702,703,704,705,706,708,709/1,710,711,712,7
35,739,740,741/1,741/2,744,745,746,748/1,748/2,751,752,753,754/4,755/1,755/2,756/1,756/2,757/1,
757/2,760,761,762/1,762/2,762/3,763,764/1,764/2,765,766,767,768/1,768/2,769,770/1,770/2,771/1,
772,773,775/1,775/2,775/3,776,778,779/1,780,782,783,785,786,787,788,789,790,791,792/1,792/2,7
93,794,795/1,795/2,796,797,798/1,798/2,799,800,802,803/1,803/2,805/2,806/1,806/3,807/1,807/2,8
07/3,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818/1,818/3,818/4,818/5,819,820,821,822/1,822/2,823,8
24,825,826,827/1,827/2,828,829,830,831,832,833/2,833/3,908/1,908/2,908/3,909,910,911,912,913,9
14,915/1,915/2,916/1,916/2,919,950/2,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964/
2,964/3,964/4,945/2,995,996,и делови парцела 1980, 1986, 1987 и 1996.

Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Елаборат за одређивање граница грађевинског подручја

насељеног места Поповњак на територији општине Деспотовац урађен од стране Одељења за
имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту
животне средине.

Члан 5.
Начин и поступак изградње објеката у грађевинским подручјима из чл. 3. ове Одлуке,

ближе је регулисан Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине
Деспотовац" број 03/2009) усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о
усклађивању Просторног плана општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012).

Члан 6.
Ова Одлука ступа на  снагу  осмог  дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-21/2014-01  од  15.06.2014. годинe

ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине
Деспотовац“ број 4/08), а у складу са Просторним планом општине Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотовац“ број 03/2009), усклађеним са Законом о планирању и
изградњи Одлуком о усклађивању Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и
10/2012) и прибављеног мишљења Комисије за планове општине Деспотовац, на седници
Комисије одржаној дана 10.06.2014. године, Скупштина општине Деспотовац, дана 15.06.
2014. године,   доноси:

О Д Л У К У
О ОДРЕЋИВАЊУ ГРАНИЦА ГРАЋЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЗЛАТОВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се границе грађевинског подручја насељаног места Златово

на територији општине Деспотовац.

Члан 2.
У циљу изградње објеката и примене правила грађења и уређења простора у

грађевинском реону насељеног места Златово на територији општине Деспотовац, а у складу
са Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац" број
03/2009), усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о усклађивању
Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012) и Елабората за одређивање
граница грађевинског подручја одређују се границе грађевинског подручја насељеног места
Златово.

Члан 3.
Граница грађевинског подручја насељеног места Златово почиње са северне стране од

катастарске парцеле број 1010 и наставља парцелама 974, 978, 980, 982, 983, 984, 985, 944/1,
885/4, 885/5, 885/6, 873, 874, сече пут 856/1, 3229/3, 3229/4, 3229/5, 3229/1, 3230, 3255, 3256,
сече пут 4724/1, 3919/1, 3918/1, 3318/2, сече пут 3314, 3323/1, 3323/2, 3324, 3330, 3327, сече
пут 3313, 3303/2, 3369/2, 3369/1, 3365/5, 3361, 3362, 3363, 3369/5, 3211/1, 3210/1, 3209, 3208,
3200, 3199, 3184, сече пут 3124, 3120/2, 3119, 3115/1, 3109, 3052, 3050, 3047, 3405/3, 3405/2,
3405/1, 3426, 3427, 3430, сече пут 3431, сече пут 4733, 3436, 3438, 3442/1, 3444, сече пут
4732, 2728, 2726, 2724/1, сече пут 2729, 2730, сече пут 4427, 2750, 2754, 2756, 2747, 2758,
2760, 2763, 2790, 2792/2, 2792/3, 2801, 2812, 2807, 2810, 2809, сече пут 2253, 2231/1, сече пут
4724/1, 1116, 1114, 1113, 1110, 1109/2, 1109/1, 1102, 1101, 1079, 1078, 1165, сече пут 1011,
1170, 1064, сече пут 4719, 1043, 1045, 1034/1, сече пут 1014, 1015, 1013/3, 1013/4, сече пут
4717, завршава 1010 одакле је и почела граница грађевинског подручја насељеног места
Златово  све К.О. Златово.

Наведене граничне парцеле остају у грађавинском подручју.
Изградња објеката може се вршити у грађевинском подручју које чине катастарске парцеле
број: 1011/1, 1011/2, 1011/3, 944/2, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 953/1, 953/2, 953/3, 953/4,
953/5, 953/6, 953/7, 953/8, 954/1, 954/3, 954/4, 956, 959, 960, 961, 962, 965, 966, 967/1, 967/2,
968, 969, 1012/1, 971, 972, 973, 979, 856/2, 856/3, 857, 858, 859/1, 859/2, 859/3, 860/1, 860/2,
860/3, 860/5, 860/6, 861/1, 861/3, 862/1, 862/2, 862/3, 863/1, 863/2, 864/1, 864/2, 864/3, 864/4,
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865. 866, 868/1, 868/2, 869, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 885/7, 3226/1,
3226/2, 3226/3, 3627/1, 3627/2, 3228/2, 3228/3, 3228/4, 3319/2, 3320/1, 3320/2, део парцеле
3314, 3331,  3322/1, 3322/2, 3332/3, 3332/4, 3332/5, 3332/6, 3333/1, 3333/2, 3334/1, 3334/2,
3335/1, 3335/2, 3336/1, 3336/2, 3337, 3338, 3339, 3328, 3329, 3340, 3341/1, 3341/2, 3342/1,
3342/2, 3343, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351/1, 3351/2, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356,
3357, 3358, 3359, 3360, 3201, 3202, 3203, 3204/1, 3204/2, 3204/3, 3205, 3206/1, 3206/2, 3207,
3210/2, 3210/3, 3211/2, 3212, 3213, 3214, 3215, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223/1,
3223/2, 3224/1, 3224/2, 3225, 3125/1, 3125/2, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3132, 3135, 3136,
3137, 3138/1, 3138/2, 3139, 3142, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3153, 3154, 3155,
3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169/1, 3169/2,
3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 1034/2,
1035, 1036/1, 1036/2, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042/1, 1042/2, 1044/1, 1044/2, 1044/3,
1065, 1066/1, 1066/2, 1066/3, 1067, 1068, 1070/1, 1070/2, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076/1,
1076/2, 1076/3, 1077, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091,
1092, 1093, 1094/1, 1094/2, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1111, 1112, 1115, 2880, 2881/2,
2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890/1, 2890/2, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896,
2897, 2898/1, 2898/2, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909/1, 2909/2,
2910/1, 2910/3, 2911/1, 2911/2, 2912/1, 2912/2, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919/1,
2920, 2921/1, 2921/2, 2921/3, 2924, 2925, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932/1, 2932/2, 2932/3,
2932/4, 2933, 2934/1, 2934/2, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939/1, 2939/2, 2940, 2941/1, 2941/2,
2941/3, 2943, 2944, 2945/1, 2945/2, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951/1, 2951/2, 2954, 2956,
2957/1, 2957/2, 2957/3, 2958, 2959, 2960/1, 2960/2, 2961, 2962, 2964, 2965, део 4724/2, 2967,
2969/1, 2969/2, 2970/1, 2970/3, 2971, 2972/1, 2972/2, 2973, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980,
2982, 2983, 2984, 2985/1, 2985/2, 2986, 2987, 2988, 2989/1, 2989/2, 2990, 2991, 2993/1, 2993/2,
2993/3, 2993/4, 2994, 2995, 2996, 2998, 2999, 3000, 2966, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084/1, 3085,
3087, 3088, 3089, 3092/1, 3092/2, 3093, 3094, 3095, 3096, 3074, 3098, 3099, 3100/1, 3100/2,
3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3116, 3117/1, 3117/2, 3118, 2858/1, 2860, 2861,
2862, 2863/1, 2863/2, 2864, 2865/2, 2866, 2867, 2868/1, 2868/2, 2869, 2870/1, 2870/2, 2871,
2872, 2873/1, 2873/2, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878/1, 2878/2, 2879, део парцеле 4727, 3002,
3003/1, 3004, 3005/1, 3005/2, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023/1, 3023/2, 3024, 3025/1, 3026, 3027/1, 3028, 3029/1,
3029/2, 3030/1, 3031, 3032/2, 3033, 3034/1, 3034/2, 3035/1, 3035/2, 3036/1, 3036/2, 3036/3,
3037/2, 3038, 3039, 3040, 3044/1, 3044/2, 3045/1, 3846/1, 3046/2, 3046/3, 3048, 3049, 3051,
3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3066, 3067, 3069, 3070,
3071/3, 3072/1, 3073, 3075/1, 3075/2, 3076/1, 3076/2, 3077, 3078/1, 3078/2, 3079, 2231/2, 2821/1,
2821/2, 2821/3, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829/2, 2830, 2831, 2832/1, 2832/2, 2834, 2836,
2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854,
2855, 2856, 2857, 3405/4, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410/1, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/1,
3415/2, 3416, 3417/1, 3417/2, 3418, 3419, 3420, 3421/2, 3422, 3423, 3424, 3425, 3437/1, 3437/2,
3442/2, 2727, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2742, 2743, 2744/1,
2744/2, 2745, 2746/1, 2746/2, 2748, 2749, 2755, 2761/1, 2761/2, 2762, 2764, 2765, 2766, 2767,
2768, 2769, 2770, 2771/1, 2771/2, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777/1, 2777/2, 2778, 2779,
2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786/1, 2786/2, 2787/1, 2787/2, 2788, 2789, 2792/1, 2792/4,
2793, 2794/1, 2794/2, 2794/3, 2795, 2796/2, 2797, 2798, 2799, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 2800/4,
2811, 2813, 2817 и 2820/1 све К.О. Златово.

Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Елаборат за одређивање граница грађевинског подручја

насељеног места Златово на територији општине Деспотовац урађен од стране Одељења за
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имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту
животне средине.

Члан 5.
Начин и поступак изградње објеката у грађевинским подручјима из чл. 3. ове Одлуке,

ближе је регулисан Просторним планом општине Деспотовац ("Службени гласник општине
Деспотовац" број 03/2009) усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о
усклађивању Просторног плана општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012).

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-22/2014-01 од  15.06.2014. годинe

ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
50/2013, 54/2013 и 98/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник
општине Деспотовац“ број 4/08), и прибављеног мишљења Комисије за планове општине
Деспотовац, на седници Комисије одржаној 10.06.2014. године, Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној  15.06. 2014. године,  донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛЕ

"ВОДНА" НА РЕЦИ РЕСАВИ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације мини хидроцентрале "Водна" на реци
Ресави у општини Деспотовац (у даљем тексту: план), који је израдло Друштво за
производњу, промет и услуге "ЕЛ-АРТ" д.о.о., ул. Босанска 24, Ћуприја, а у циљу уређењa
простора и увођењa специфичних намена у складу са програмским концептом Просторног
плана општине Деспотовац који је дефинисао главне правце развоја, усмеравања и
могућности за уређење простора у њиховом непосредном окружењу, као и заштита
постојећих природних вредности, а све у циљу стварања услова за реализацију улагања у
изградњу мини хидроелектрана на реци Ресави за производњу нових количина електричне
енергије из обновљивих извора енергије неопходне за снабдевање привреде и грађана, као и
улагања у инфраструктурни привредни развој општине Деспотовац.

Саставни део ове одлуке јесте План детаљне регулације мини хидроцентрале "Водна"
на реци Ресави у општини Деспотовац, чији је саставни део Извештај о стратешкој процени
утицаја плана детаљне регулације мини хидроцентрале "Водна" на реци Ресави у општини
Деспотовац на животну средину за који је издата сагласност надлежног органа за заштиту
животне средине број 501-39/14-08 од 09.06.2014. године.
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Члан 2.
Граница Плана обухвата катастарске парцеле број 1, 2, 3, 5, 6, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 10, 11/1

(пут) и 2903 (река Ресава) све К.О. Јеловац.
Граница Плана почиње на западној страни од тромеђе катастарских парцела број 9/6,

9/7 и 11/1 све К.О. Јеловац, одакле граница иде ободом катастарске парцеле број 9/7,
наставља ободом катастарских парцела број 9/3, 9/4 и 9/5 са јужне стране, затим источним
ободом катастарске парцеле број 9/5, ободом катастарске парцеле 10 све до међе са
катастарском парцелом 11/1, путем, где граница наставља међом пута 11/1 К.О. Јеловац, на
јужној страни до парцеле број 5, затим ободом парцела 5 и 6 до сусрета са међом катастарске
парцеле 11/1 тј. пута, све до водозахвата и моста преко реке Ресаве, где граница плана
пресеца катастарске парцеле 11/1 (пут) и 2093 (реку Ресаву) обе К.О. Јеловац на месту
постојећег моста преко реке, са источне стране, затим наставља границом катастарских
општина Јеловац и Стрмостен, са северне стране и границом катастарских општина Јеловац
и Стењевац са западне стране, пресеца катастарску парцелу број 2903 (река Ресава), наставља
ободом катастарске парцеле број 1 и пресеца катастарску парцелу број 11/1 (пут), где се
граница затвара.

Површина обухвата Плана износи 3,16 ха.

Члан 3.
План детаљне регулације из члана 1. ове одлуке се састоји од: текстуалног дела,

графичких приказа и документационе основе, који су оверени печатом Скупштине општине
и потписом председника Скупштине општине Деспотовац.

Члан 4.

Плана детаљне регулације садржи:

ОПШТИ ДЕО

- Решење о регистрацији привредног субјекта

- Решење о одређивању одговорног урбанисте

- Лиценца одговорног планера

I   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА

- Правни и плански основ за израду плана

- Опис граница плана

- Оцена расположивих подлога за израду плана

- Анализа и оцена постојећег стања

- Постојеће намена површина

- Концепт плана

II   ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

1.1. Грађевинско подручје

1.2. Земљиште ван грађевинског подручја

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

2.1. Правила уређења за целине и зоне одређене планом

2.2. Услови за уређење и изградњу површина и објеката и мреже саобраћајне и друге

инфраструктуре

3. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

3.1. Услови за заштиту животне средине – стратешка процена утицаја

3.2. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи

3.3. Мере енергетске ефикасности изградње

3.4. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцеле

III   СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

IV   ПОЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

V   ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

VI   ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА

Члан 5.
План детаљне регулације урађен је у четри примерка оригинала у аналогном и

дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине општине Деспотовац као
доносиоца плана, Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине општине Деспотовац и Републичког геодетског
завода.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

општине Деспотовац"

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 350-92/2014-01 од  15.06.2014. годинe

ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.
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ПЛAН ДETAQНE РEГУЛAЦИJE
MИНИХИДРOEКЛEКTРAНE "ВOДНA" НA РEЦИ РEСAВИ У OП[TИНИ

ДEСПOTOВAЦ

С A Д Р @ A J

Oп{тa дoкумeнтaциja

- Рe{ewe o рeгистрaциjи приврeднoг субjeктa
- Рe{ewe o oдрe|ивawу oдгoвoрнoг урбaнистe
- Лицeнцa oдгoвoрнoг плaнeрa

И ПOЛAЗНE OСНOВE ПЛAНA ДETAQНE РEГУЛAЦИJE

ИЗВOД ИЗ TEКСTУAЛНOГ ДEЛA КOНЦEПTA ПЛAНA

- Прaвни и плaнски oснoв зa изрaду прojeктa
- Oпис грaницa плaнa
- Oцeнa рaспoлo`ивих пoдлoгa зa изрaду плaнa
- Aнaлизa и oцeнa пoстoje}eг стawa

- Пoстoje}a нaмeнa пoвр{инa и врстa изгрaдwe

- Кoнцeпт плaнa

ИИ ПЛAНСКИ ДEO ПЛAНA ДETAQНE РEГУЛAЦИJE

1. НÂ ИН КOРИ[]EWA ЗEMQИ[TA

1.1 Грa|eвинскo пoдру~je
1.2 Зeмqи{тe вaн грa|eвинскoг пoдру~ja

2. ПРAВИЛA УРE\EWA И ГРA\EWA

2.1 Прaвилa урe|ewa зa цeлинe и зoнe oдрe|eнe плaнoм
2.2 Услoви зa урe|ewe и изгрaдwу пoвр{инa и oбjeкaтa и мрe`e сaoбрa}ajнe и другe

инфрaструктурe

3. OСTAЛИ УСЛOВИ ИЗГРAДWE И УРE\EWA ПРOСTOРA

3.1 Услoви зa зa{титу `ивoтнe срeдинe - стрaтe{кa прoцeнa утицaja
3.2 Oп{ти и пoсeбни услoви и мeрe зa{титe `ивoтa и здрaвqa qуди
3.3 Meрe eнeргeтскe eфикaснoсти изгрaдwe

3.3 Прaвилa пaрцeлaциje, прeпaрцeлaциje и испрaвкe грaницa пaрцeлe

ИИИ СMEРНИЦE ЗA СПРOВO\EWE ПЛAНA

ИВ ПРEЛAЗНE И ЗAВР[НE OДРEДБE
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В ГРAФИ^КИ ДEO ПЛAНA

ВИ ДOКУMEНTAЦИOНИ ДEO ПЛAНA

Нa oснoву ~лaнa 46. и 48. Зaкoнa o плaнирawу и изгрaдwи ("Слу`бeни глaсник РС"
бр.72/09и 81/09-испрaвкa и 24/11), Прaвилникa o сaдр`ини, нa~ину и пoступку изрaдe
плaнских дoкумeнaтa ("Слу`бeни глaсник РС" бр.31/10,69/10 и 16/11 - измeнe и
дoпунe), рaди сe:

ПЛAН ДETAQНE РEГУЛAЦИJE MИНИ
ХИДРOEЛEКTРAНE "ВOДНA" НA РEЦИ РEСAВИ У OП[TИНИ

ДEСПOTOВAЦ

Нaцрт Плaнa дeтaqнe рeгулaциje мини хидрoeлeктрaнe "Вoднa" нa рeци Рeсaви у
oп{тини Дeспoтoвaц прeдстaвqa пoлaзни, стру~ни и прaвни oснoв зa изрaду Плaнa
дeтaqнe рeгулaциje мини хидрoeлeктрaнe "Вoднa" нa рeци Рeсaви у oп{тини
Дeспoтoвaц нa oснoву дoнeтe Oдлукe Скуп{тинe oп{тинe Дeспoтoвaц o прoступawу
изрaди Плaнa дeтaqнe рeгулaциje мини хидрoeлeктрaнe "Вoднa" нa рeци Рeсaви у
oп{тини Дeспoтoвaц, дoнeтoj дaнa 24.12.2013.гoдинe.

И ПOЛAЗНE OСНOВE ПЛAНA ДETAQНE РEГУЛAЦИJE

ИЗВOД ИЗ TEКСTУAЛНOГ ДEЛA КOНЦEПTA ПЛAНA

ПРAВНИ И ПЛAНСКИ OСНOВ ЗA ИЗРAДУ ПЛAНA ДETAQНE
РEГУЛAЦИJE

Прaвни oснoв зa изрaду плaнa je:

- Зaкoн o плaнирawу и изгрaдwи - ("Сл. глaсник РС" бр. 72/09, 89/09-испрaвкa,
64/10 oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС и 98/2013
- oдлукa УС, "Сл. глaсник РС" бр. 95/2013, "Сл. глaсник РС" бр. 106/2013),
- Зaкoн o eнeргeтици - Слу`бeни глaсник РС бр.57/2011, 80/2011, 93/2012 и
124/2012;
- Зaкoн o вoдaмa - Слу`бeни глaсник РС бр.30/2010
- Oдлукa o приступawу изрaди Плaнa дeтaqнe рeгулaциje мини
хидрoeлeктрaнe "Вoднa" нa рeци Рeсaви у oп{тини Дeспoтoвaц - Слу`бeни
глaсник oп{тинe Дeспoтoвaц бр.12 oд 25.12.2013.гoдинe.

Плaнски oснoв зa изрaду плaнa je:

- Прoстoрни плaн oп{тинe Дeспoтoвaц - "Слу`бeни глaсник oп{тинe
Дeaспoтoвaц" бр.03/2009;
- Oдлукa o усклa|ивawу Прoстoрнoг плaнa oп{тинe Дeспoтoвaц зa oдрeдбaмa
Зaкoнa o плaнирawу и изгрaдwи - "Слу`бeни глaсник oп{тинe Дeспoтoвaц", брoj
06/2009 и 07/2009.

OПИС ГРAНИЦA ПЛAНA СA ПOПИСOM OБУХВA]EНИХ ПAРЦEЛA

Лoкaциja зa изрaду Плaнa дeтaqнe рeгулaциje нaлaзи сe:
Oп{тинa: Дeспoтoвaц
Кaтaстaрскa oп{тинa: Jeлoвaц
Кaтaстaрскe пaрцeлe:1, 2, 3, 5, 6, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 10, 11/1 и 2903.
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Грaницa Плaнa oбухвaтa кaтaстaрскe пaрцeлe брoj, 1, 2, 3, 5, 6, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7,
10, 11/1 (пут) и 2903 (рeкa Рeсaвa), свe КO Jeлoвaц.

Грaницa пo~иwe нa зaпaднoj стрaни oд трoмe|e кaтaстaрских пaрцeлa брoj 9/6,
9/7 и 11/1 (пут), свe КO Jeлoвaц, oдaклe грaницa идe oбoдoм кaтaстaрскe пaрцeлe брoj
9/7, нaстaвqa oбoдoм кaтaстaрских пaрцeлa 9/3, 9/4 и 9/5 сa jу`нe стрaнe, зaтим
истo~ним oбoдoм кaтaстaрскe пaрцeлe 9/5, oбoдoм кaтaстaрскe пaрцeлe 10 свe дo мe|e
сa кaтaстaрскoм пaрцeлoм 11/1, путeм, гдe грaницa нaстaвqa мe|oм путa 11/1 КO
Jeлoвaц, нa jу`нoj стрaни дo пaрцeлe брoj 5, зaтим oбoдoм пaрцeлa 5 и 6 дo сусрeтa
сa мe|oм кaтaстaрскe пaрцeлe 11/1 тj. путa, свe дo вoдoзaхвaтa и мoстa прeкo рeкe
Рeсaвe, гдe грaницa плaнa прeсeцa кaтaстaрскe пaрцeлe 11/1 (пут) и 2093 (рeку Рeсaву)
oбe КO Jeлoвaц нa мeсту пoстoje}eг мoстa прeкo рeкe, сa истo~нe стрaнe, зaтим
нaстaвqa грaницoм кaтaстaрских oп{тинa Jeлoвaц и Стрмoстeн, сa сeвeрнe стрaнe и
грaницoм кaтaстaрских oп{тинa Jeлoвaц и Стeњeвaц сa зaпaднe стрaнe, прeсeцa
кaтaстaрску пaрцeлу брoj 2903 (рeкa Рeсaвa), нaстaвqa oбoдoм кaтaстaрскe пaрцeлe
брoj 1 и прeсeцa к.п.бр. 11/1(пут), гдe сe грaницa зaтвaрa.

Пoвр{инa oбухвaтa Плaнa изнoси 3,16хa.

OЦEНA РAСПOЛO@ИВИХ ПOДЛOГA ЗA ИЗРAДУ ПЛAНA

Зa изрaду Кoнцeптa Плaнa дeтaqнe рeгулaциje MХE "Вoднa" нa рeци Рeсaви у
oп{тини Дeспoтoвaц, кoри{}eн je Извoд из Прoстoрниг плaнa oп{тинe Дeспoтoвaц,
из кoгa je прeузeт тeкст кojи сe oднoси нa прeдмeтну лoкaциjу.

Прeдмeтнa лoкaциja прeмa ППO Дeспoтoвaц нaлaзи сe вaн грa|eвинскoг
пoдру~ja и прeмa нaмeни припaдa {умскoм и oстaлoм пoqoприврeднoм зeмqи{ту. Нa
прeдмeтнoj лoкaциjи ППO Дeспoтoвaц прeдви|eнa je изгрaдwa MХE "Вoднa"
Кaтaстрoм пoтeнциjaлних мини хидрoeлeктрaнa у сливу рeкe Рeсaвe, пoд рeдним
брojeм 10.

Зa изрaду Плaнa дeтaqнe рeгулaциje кoри{}eн je Кaтaстaрскo тoпoгрaфски
плaн рaзмeрe 1:1000 прeдмeтнe лoкaциje (КO Jeлoвaц). Кaтaстaрскo тoпoгрaфски плaн
je снимqeн и oвeрeн oд стрaнe РГЗ зa пoтрeбe изрaдe Кoнцeптa и Нaцртa плaнa и у
пoтпунoсти зaдoвoqaвa зaкoнoм прoписaнe пoтрeбe зa изрaду ПДР.

AНAЛИЗA И OЦEНA ПOСTOJE]EГ СTAWA

Oцeнa пoстoje}eг стawa

Грaницoм кoнцeптa Плaнa oбухвa}eн je прeтe`нo нeизгрa|eн прoстoр вaн
грa|eвинскoг пoдру~ja. Пoстoje}a нaмeнa пoвр{инa je пoqoприврeднo зeмqи{тe,
{умскo зeмqи{тe и рeкa. Грaницoм су oбухвa}eнe свe пaрцeлe, нa прeдмeтнoм
пoдру~jу,  ~иjи je влaсник Toмицa Сими} a зaкупaц нa 99 гoдинa, Брaнислaв Сими},
oтaц Toмицe Сими}a, инвeститoр буду}e MХE "Вoднa".
Свe oбухвa}eнe пaрцeлe излaзe нa лoкaлни пут, к.п.бр.11/1, тaкo дa пoстoje услoви зa
ствaрawe грa|eвинских пaрцeлa и рeaлизaциja oбjeкaтa и нaмeнa кoje су ППO
Дeспoтoвaц прeдви|eнe нa дaтoм прoстoру. Уз зaхтeв влaсникa и буду}eг инвeститoрa
тe пaрцeлe су и oбухвa}eнe oвим Кoнцeптoм Плaнa.

Нa прeдмeтнoj лoкaциjи ППO Дeспoтoвaц je прeдви|eнa изгрaдwa MХE
"Вoднa", кoнстaтoвaни су сви нeoпхoдни услoви и пoтeнциjaли зa ту нaмeну и у тoм
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смислу oвaj Плaн би трeбaлo дa oмoгу}и зaкoнскe тj. плaнскe услoвe зa wихoвo
спрoвo|ewe.

Пoстoje}a нaмeнa пoвр{инa и влaсни~ки стaтус зeмqи{тa:

к.п.бр. Влaсник зeмqи{тa Пoвр{инa Врстa зeмqи{тa Нaмeнa пoвр{инe

1 Toмицa Сими} 19 a 40 м2 пoqoприврeднo
зeмqи{тe wивa 6. клaсe

2

Toмицa Сими} 1/4
Стojaдин Димитриjeви}

1/4
Aндриja Mили} 1/4

Свeтoзaр Qубисaвqeви}
1/4

5 a 32 м2 пoqoприврeднo
зeмqи{тe пa{waк 5. клaсe

3

Toмицa Сими} 1/4
Стojaдин Димитриjeви}

1/4
Aндриja Mили} 1/4

Свeтoзaр Qубисaвqeви}
1/4

17 a 77 м2 пoqoприврeднo
зeмqи{тe пa{waк 6. клaсe

5 Toмицa Сими} 15 a 00 м2 пoqoприврeднo
зeмqи{тe wивa 7. клaсe

6 Toмицa Сими} 20 a 40 м2 {умскo зeмqи{тe {умa 7. клaсe

9/3 Toмицa Сими} 10 a 00 м2 {умскo зeмqи{тe {умa 7. клaсe

9/4 Toмицa Сими} 5 a 00 м2 {умскo зeмqи{тe {умa 7. клaсe

9/5 Toмицa Сими} 19 a 00 м2 {умскo зeмqи{тe {умa 7. клaсe

9/7 Toмицa Сими} 3 a 60 м2 {умскo зeмqи{тe {умa 7. клaсe

10 Toмицa Сими} 11 a 00 м2 пoqoприврeднo
зeмqи{тe вo}waк 5. клaсe

11/1 Oп{тинa Дeспoтoвaц 26 a 63 м2 oстaлo jaвнo зeмqи{тe oп{тински пут

2093
Jaвнo Вoдoприврeднo

Прeдузe}e
"СРБИJAВOДE" сa П.O. 119 a 13 м2 oстaлo зeмqи{тe рeкa Рeсaвa

- пoстoje}a врстa изгрaдwe

Нa прeдмeтнoj лoкaциjи трeнутнo имa изгрa|eних oбjeкaтa и тo стaрa уру{eнa
вoдeницa, oд кoje су oстaли сaмo тeмeqи и тo нe кoмплeтни a кoja сe нaлaзи нa
к.п.бр.2 и 3, и три нeдoвр{eнa oбjeктa - викeндицe нa к.п.бр.9/3, 9/4 и 9/7 oд кojих je
сaмo jeднa уписaнa у кaтaстaр нeпoкрeтнoсти и тo oбjeкaт нa к.п.бр.9/3, пoвр{инe
34м2. Свe пoстoje}e oбjeктe влaсник пaрцeлa дoбиo je купoвинoм пaрцeлa oд
прeтхoдних влaсникa.

- стawe сaoбрa}ajнe мрe`e и кaпaцитeтa сaoбрa}ajнe инфрaструктурe

Нa лoкaциjи Кoнцeптa Плaнa пoстojи слeдe}a сaoбрa}ajнa инфрaструктурa:
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- рeгиoнaлни пут Дeспoтoвaц - Стрмoстeн
- лoкaлни пут зa Jeлoвaц и
- лoкaлни пут к.п.бр.11/1

Пoстojи дирeктaн приступ свих Кoнцeптoм плaнa oбухвa}eних пaрцeлa jaвнoj
сaoбрa}ajници тj.лoкaлнoм путу к.п.бр. 11/1 jeр oн тaнгирa свe, нaпрeд нaбрojaнe,
пaрцeлe, пoсeбнo oнe нa кojимa сe прeдви|a кoмплeтнa изгрaдwa MХE, тe je збoг тoгa
и трaсa цeвoвoдa плaнирaнa weгoвoм трaсoм, прaтe}и прирoдни тoк рeкe, лeвoм
oбaлoм.

- Пoстoje}e стawe кoмунaлнe oпрeмqeнoсти прoстoрa

Нa oснoву прeтхoдних услoвa, издaтих oд стрaнe Кoмунaлнoг стaмбeнoг
Прeдузe}a "Стaн" JП, брoj:554/1 oд 09.05.2013.гoдинe кoнстaтуje сe дa нa прeдмeтнoj
лoкaциjи нe пoстojи кoмунaлнa инфрaструктурa (вoдoвoднa и кaнaлизaциoнa мрe`a) ,
пa сaмим тим нe пoстoje ни услoви нaдлe`нe институциje.

- Eлeктрoeнeргeтикa

Зa пoтрeбe изрaдe Кoнцeптa плaнa издaти су услoви зa прикqу~ewe нa
eлeктрoeнeргeтску мрe`у. Спрoвeдeнa aнaлизa (сa стaнoви{тa испуweнoсти
критeриjумa дoзвoqeнe снaгe MХE), пoкaзaлa je дa сe буду}a eлeктрaнa мo`e
прикqу~ити нa пoстoje}и дaлeкoвoд 10кВ "Стeweвaц-кoтa-Стрмoстeн-Jeлoвaц"

- Прeглeд eвидeнтирaних и зa{ти}eних oбjeкaтa, спoмeникa културe и прирoдe и
aмбиjeнтaлних цeлинa

Нaкoн излaскa нa тeрeн и увидa у пoстoje}у дoкумeнтaциjу Зaвoд зa зa{титу
спoмeникa културe Крaгуjeвaц утврдиo je дa у oквиру плaнирaнoг зaхвaтa пoдру~ja
Плaнa ни у нeпoсрeднoj oкoлини нeмa утвр|eних спoмeникa културe, дoбaрa кoja
у`ивajу прeтхoдну зa{титу и рeгистрoвaних aрхeoлo{ких лoкaлитeтa, тaкo дa нeмa ни
пoсeбнo прoписaних услoвa зa{титe. У кoликo дo|e дo рeaлизaциje прeдмeтнoг
прojeктa тj.изгрaдwe MХE "Вoднa", oбaвeзнo je пo{тoвaњe ~лaнa 109 Зaкoнa o
културним дoбримa ("Сл.глaсник РС" бр.71/49) кojи глaси:

" Aкo сe у тoку извo|ewa рaдoвa нaи|e нa aрхeoлo{кa нaлaзи{тa или
aрхeoлo{кe прeдмeтe, извo|a~ рaдoвa je ду`aн дa oдмaх, бeз oдлaгaњa, прeкинe рaдoвe
и oбaвeсти нaдлe`aн Зaвoд зa зa{титу спoмeникa куптурe и дa прeузмe мeрe дa сe
нaлaз нe уни{ти и нe o{тeти и дa сe сa~увa нa мeсту и у пoлo`ajу у кoмe je
oткривeн."

- Зa{титa прирoдe

Нa oснoву издaтoг Рe{ewa o услoвимa зa{титe прирoдe, Зaвoдa зa зa{титу
прирoдe Србиje 03брoj.020-337/2 oд 22.102012.гoдинe a увидoм у дoстaвљeну
дoкумeнтaциjу и Цeнтрaлни рeгистaр зa{ти}eних прирoдних дoбaрa Србиje,
кoнстaтoвaнo je дa сe прeдмeтнe лoкaциje, зa изгрaдњу MХE "Вoднa" нa рeци Рeсaви,
нe нaлaзe нa пoдру~jу зa{ти}eнoг прирoднoг дoбрa. Me|утим, прeдмeтнe лoкaциje
прeдстaвqajу дeo нaциoнaлнe eкoлo{кe мрe`e, утвр|eнe Урeдбoм o eкoлo{кoj мрe`и
("Сл.глaсник РС", бр.102/2010) кao и EMEРAЛД пoдру~je (РС0000055), тe су утвр|eни
услoви зa извo|ewe рaдoвa уз примeну мeрa зa{титe прирoдe. При тoмe сe имaлo у
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виду дa плaнирaни рaдoви нису у супрoтнoсти сa дoнeтим прoписимa и дoкумeнтимa
из oблaсти зa{титe прирoдe.

КOНЦEПT ПЛAНA

Кoнцeпт Плaнa je урa|eн нa oснoву плaнскe дoкумeнтaциje {ирих цeлинa,
aнaлизe и oцeнe пoстoje}eг стawa, aнaлизe прoстoрних мoгу}нoсти и пoтeнциjaлa
прoстoрa и услoвa нaдлe`них институциja.

Циq изрaдe Нaцртa Плaнa je ствaрawe плaнских услoвa кojимa }e сe прeцизниje
дeфинисaти прaвилa урe|ewa и прaвилa грa|ewa у склaду сa плaнoм ви{eг рeдa,
oднoснo плaнирaнa диспoзициja, врстa и нaмeнa oбjeкaтa, тeхни~кe кaрaктeристикe,
услoви и стaндaрди грaдwe зa MХE у склaду сa Зaкoнoм o плaнирawу и изгрaдwи.

У склaду сa ~лaнoм 69. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдwи ("Сл. глaсник РС" бр.
72/09, 89/09-испрaвкa, 64/10 oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 -
oдлукa УС и 98/2013 - oдлукa УС, "Сл. глaсник РС" бр. 95/2013, "Сл. глaсник РС" бр.
106/2013), кao рe{eн приступ jaвнoj сaoбрa}ajнoj пoвр{ини зa грa|eвинску пaрцeлу нa
кojoj сe грaдe, oднoснo пoстaвqajу инфрaструктурни, oднoснo eлeктрoeнeргeтски
oбjeкти или урe|ajи, признaje сe и угoвoр o прaву слу`бeнoсти прoлaзa сa влaсникoм
пoслу`нoг дoбрa. Зa пoстaвqawe eлeктрoдистрибутивних и eлeктрoпрeнoсних стубoвa
нe примewуjу сe oдрeдбe o фoрмирawу грa|eвинскe пaрцeлe, вe} сe, кao дoкaз o
рe{eним имoвинскo-прaвним oднoсимa нa зeмqи{ту мo`e признaти и угoвoр o зaкупу
зeмqи{тa у привaтнoj свojини сa влaсникoм зeмqи{тa у привaтнoj свojини. Зa
изгрaдwу кoмунaлнe инфрaструктурe кao дoкaз o рe{eним имoвинскo-прaвним
oднoсимa нa зeмqи{ту мo`e дa сe пoднeсe пoпис кaтaстaрских пaрцeлa сa
прилo`eним сaглaснoстимa влaсникa, oднoснo кoрисникa зeмqи{тa.

Зa изгрaдwу мaлих хидрoeлeктрaнa, грa|eвинскa пaрцeлa прeдстaвqa зeмqи{ни
пojaс нeпoтпунe eкспрoприjaциje дeлa кaтaстaрских пaрцeлa крoз кoje сe прoстирe
oбjeкaт и пojeдинa~них пaрцeлa нa кojимa сe нaлaзe припaдajу}и нaдзeмни oбjeкти. Кao
дoкaз o рe{eним имoвинскo-прaвним oднoсимa зa изгрaдwу линиjских
инфрaструктурних oбjeкaтa, пoрeд нeпoтпунe или пoтпунe eкспрoприjaциje, признajу сe
и угoвoри o устaнoвqaвawу прaвa слу`бeнoсти зaкqу~eни сa влaсницимa кaтaстaрских
пaрцeлa.

Зa изгрaдwу мaлих хидрoeлeктрaнa кoje сe грaдe нa кaтaстaрским пaрцeлaмa кoje
сe грaни~e сa пaрцeлaмa кoje су у вoднoм, пoqoприврeднoм или {умскoм зeмqи{ту,
грa|eвинскa пaрцeлa сe фoрмирa унутaр кaтaстaрскe пaрцeлe нa кojoj сe грaди глaвни
нaдзeмни oбjeкaт. Кao дoкaз o рe{eним имoвинскo-прaвним oднoсимa зa пoдзeмни или
нaдзeмни дeo oвих oбjeкaтa - цeвoвoдe, уз зaхтeв зa издaвawe грa|eвинскe дoзвoлe
дoстaвqa сe угoвoр o устaнoвqaвawу прaвa ствaрнe слу`бeнoсти сa jaвним
прeдузe}eм, oднoснo другoм oргaнизaциjoм кoja гaздуje вoдним или {умским
зeмqи{тeм.

Инвeститoр изгрaдwe oбjeкaтa имa прaвo прoлaзa и прoвoзa прeкo сусeднoг и
oкoлнoг зeмqи{тa кoje je у свojини других влaсникa, рaди извo|ewa рaдoвa у тoку
изгрaдwe, кaдa тo зaхтeвa тeхнoлo{ки пoступaк. Сви влaсници и др`aoци сусeднoг и
oкoлнoг зeмqи{тa ду`ни су дa oмoгу}e нeсмeтaн приступ грaдили{ту и трпe
извo|ewe рaдoвa зa пoтрeбe изгрaдwe. Инвeститoр je ду`aн дa влaсницимa или
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др`aoцимa сусeднoг и oкoлнoг зeмqи{тa нaдoкнaди {тeту кoja будe при~иweнa
прoлaзoм и прeвoзoм.

Кoнцeпт Плaнa сe у свeму oслawa нa прeдлo`eнo рe{ewe из Гeнeрaлнoг
прojeктa зa изгрaдwу MХE "Вoднa", нa oснoву кoгa су дoбиjeнa ми{qewa,
сaглaснoсти и услoви зa изгрaдwу истe. У тoм смислу у нaстaвку слeди тeхни~ки oпис
кaрaктeристикa MХE "Вoднa" oнaкo кaкo je тo Гeнeрaлним прojeктoм прeдви|eнo.

ПЛAНСКИ ДEO ПЛAНA ДETAQНE РEГУЛAЦИJE

. . . НÂ ИН КOРИ[]EWA ЗEMQИ[TA

Спeцифи~aн oбухвaт Плaнa и интeрвeнциje у прoстoру кoje oбухвaтajу изгрaдwу нa
вoднoм зeмqи{ту вoдних и других oбjeкaтa (сaoбрa}ajницa и мa{инскa згрaдa),
oдрeдили су прeплитawe плaнирaнoг грa|eвинскoг и вoднoг зeмqи{тa. Oсим вoднoг
зeмqи{тa и oбjeкaтa ~иja je изгрaдwa дoзвoqeнa нa вoднoм зeмqи{ту у склaду сa
Зaкoнoм o вoдaмa ("Сл.глaсник РС" бр. 30/10) oстaли дeo плaнa je дeo вaн
грa|eвинскoг пoдру~ja.
Цeлoкупнa пoвр{инa плaнa су пoвр{инe пoqoприврeднoг, {умскoг и вoднoг
зeмqи{тa oсим путa кojи je oстaлo зeмqи{тe jaвнe нaмeнe.

Грa|eвинскo пoдру~je

Плaнирaнo грa|eвинскo пoдру~je oбухвaтa пoвр{инe плaнирaнe зa мa{инску згрaду
кao и oнe нa кojимa сe нaлaзe вe} изгрa|eни oбjeкти.

Укупнa пoвр{инa плaнирaнoг грa|eвинскoг пoдру~ja изнoси 0.82хa.

Зeмqи{тe вaн грa|eвинскoг пoдру~ja

Oбjeкти мини хидрoeлeктрaнe су вoдни oбjeкти (oсим мa{инскe згрaдe) и нaлaзe сe нa
вoднoм зeмqи{ту.
Пo Зaкoну o вoдaмa и ППРС oкo свих вoдoтoкa и других aквaтoриja (jeзeрa, бaрa кoje
имajу кaрaктeр стaлних влa`них стaни{тa) успoстaвqa сe рe`им тзв. вoднoг
зeмqи{тa. Вoднo зeмqи{тe прeдстaвqa пoвр{инa сaмих aквaтoриja рeкa и jeзeрa при
прoлaску стoгoди{we вeликe вoдe, кao и пojaс oд нajмawe 10м oкo вoдoтoкa. нa
вoднoм зeмqи{ту ниje дoзвoqeнa билo кaквa грaдwa стaлних oбjeкaтa oсим
хидрoтeхни~ких oбjeкaтa, aли сe мo`e бeз oгрaни~ewa кoристити зa пoqoприврeдну
прoизвoдwу, плaнтa`нe зaсaдe ({умe, вo}waци, винoгрaди), спoртскe и рeкрeaциoнe
пoвр{инe - бeз oбjeкaтa кojи oмeтajу рaзвoj систeмa зa зa{титу oд вoдa и спрoвo|ewe
мeрa oдбрaнe (прилaз мeхaнизaциje, прo{ирewe пoстoje}их нaсипa, рeaлизaциjу
дрeнa`них систeмa зa зa{титу приoбaqa).
Плaнoм су прoписaнe мeрe зa{титe вoдa и зa{титe oд вoдa и услoви и нa~ини
кoри{}ewa вoдa и вoднoг зeмqи{тa.

. . . ПРAВИЛA УРE\EWA И ГРA\EWA

Прaвилa урe|ewa зa цeлинe и зoнe oдрe|eнe плaнoм

Прoстoр у oбухвaту Плaнa дeтaqнe рeгулaциje пoдeqeн je у склaду сa пoстoje}им
стaweм и плaнирaнoм кoнцeпциjoм изгрaдwe мини хидрoeлeктрaнe oднoснo рeгулaциje
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рeкe и урe|ewa прoстoрa кoje сe нaлaзи нeпoсрeднo уз oбaлу рeгулисaнoг дeлa тoкa
рeкe.
Пoдeлa прoстoрa нa цeлинe извр{eнa je нa слeдe}и нa~ин:
 Зoнa 1 - тj. зoнa изгрaдwe MХE, кoja oбухвaтa вoднo зeмqи{тe сa

вoдoзaхвaтoм, мa{инскoм згрaдoм и вoдoтoкoм рeкe Рeсaвe, кao и дeo
к.п.бр.11/1 тj. oп{тински лoкaлни пут ду` кojeг }e сe прoтeзaти цeвoвoд oд
вoдoзaхвaтa дo мa{инскe згрaдe. Пoвр{инa зoнe a je 2.37хa.

 Зoнa 2 - oбухвaтa прoстoр сa вe} изгрa|eним стaмбeним oбjeктимa - викeнд
ку}aмa и припaдajу}им пoqoприврeдним и {умским пoвр{инaмa. Пoвр{инa
зoнe 2 je 0.79хa.

. . . УСЛOВИ ЗA УРE\EWE И ИЗГРAДWУ ПOВР[ИНA И OБJEКATA И
MРE@E

СAOБРA]AJНE И ДРУГE ИНФРAСTРУКTУРE

У oбухвaту Плaнa нeмa плaнирaних пoвр{инa jaвнe нaмeнe.

. . . СAOБРA]AJНA ИНФРAСTРУКTУРA

Нa лoкaциjи Плaнa пoстojи слeдe}a сaoбрa}ajнa инфрaструктурa:

- рeгиoнaлни пут Дeспoтoвaц - Стрмoстeн
- лoкaлни пут зa Jeлoвaц и
- лoкaлни пут к.п.бр.11/1.

Друмски сaoбрa}aj

Лoкaлни пут к.п.бр.11/1 нaмeweн je друмскoм сaoбрa}ajу, уjeднo прeдстaвqa и
приступну сaoбрa}ajницу дo пaрцeлe нa кojoj сe плaнирa изгрaдwa мa{инскe згрaдe
MХE "Вoднa" и oстaлих урe|aja зa пoтрeбe рaдa eлeктрaнe.

. . . EЛEКTРOEНEРГETСКA ИНФРAСTРУКTУРA

Изгрaдwa oбjeкaтa MХE "Вoднa" укqу~уjу}и и oбjeктe зa вeзу сa
eлeктрoeнeргeтским систeмoм, сe мo`e приступити нa oснoву дoбиjeнe грa|eвинскe
дoзвoлe, сaглaснo "Зaкoну o плaнирawу и изгрaдwи" ("Сл.глaсник РС" 72/2009,
81/2009 и 64/2010, 24/2011 и 121/2012). Дoзвoлa сe издaje нa oснoву oдoбрeнe тeхни~кe
дoкумeнтaциje (глaвнoг прojeктa) изрa|eнe oд стрaнe oвлa{}eних прojeктaнaтa уз
прeтхoднo прибaвqeнe услoвe и ми{qewa нaдлe`них институциja.

Инвeститoр je прибaвиo Услoвe зa прикqу~ewe MХE нa eлeктрoeнeргeтску мрe`у
oд нaдлe`нe Eлeктрoдистрибуциje - Eлeктрoдистрибуциja Jaгoдинa, Пoгoн ]уприja,
брoj.5517 oд 13.09.2011.гoдинe, кojимa сe кoнстaтуje дa je: "спрoвeдeнa aнaлизa
пoкaзaлa (сa стaнoви{тa испуweнoсти критeриjумa дoзвoqeнe снaгe MХE) дa сe
буду}a eлeктрaнa мo`e прикqу~ити нa пoстoje}и дaлeкoвoд 10кВ "Стeweвaц-кoтa-
Стрмoстeн-Jeлoвaц" и дaти су oстaли услoви кojи сe трeбajу испунити дa би сe
прикqу~aк мoгao рeaлизoвaти a кojи сaдр`e пoдaткe кao {тo су:

- мeстo прикqу~ewa, врстa и прeсeк прикqу~нoг вoдa и другe пoтрeбнe oпрeмe
(прeкидa~и, рaстaвqa~и);
- пaрaмeтрe мрe`e oд кoje пoлaзи прикqу~ни вoд (снaгу крaткoг спoja, рe`им рaдa
нeутрaлнe тa~кe и пoдaткe o струjи зeмqoспoja).
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Инфoрмaциja je издaтa сa рoкoм вa`ewa oд гoдину дaнa.

. . . ПРAВИЛA УРE\EWA

Прикqу~ewe MХE нa дистрибутивну мрe`у

Пoступaк зa прикqу~ewe MХE сe пoкрe}e писaним зaхтeвoм инвeститoрa пo
зaвр{eтку изгрaдwe, сa прилo`eним дoкaзимa кojи пoтвр|уjу испрaвнoст oпрeмe и
урe|aja.

Пo oбaвqeним испитивawимa и пoдe{aвawу угрa|eнe oпрeмe, упрaвqa~ких и
зa{титних урe|aja сa~иwaвajу сe oдгoвaрajу}и зaписници и дoстaвqajу дистрибутeру
кojи пo пoтрeби вр{и прeглeд прикqу~кa и мeрнoг мeстa, нaкoн ~eгa сe eлeктрaнa
прикqу~уje нa дистрибутивну мрe`у, {тo сe дoкумeнтуje oдгoвaрajу}им зaписимa.
Зaписник o прикqу~ewу сa~иwaвajу oпeрaтeр дистрибутивнe мрe`e и влaсник MХE
oднoснo wихoви oвлe{}eни прeдстaвници.
Угoвoр o прикqу~ewу нa дистрибутивну мрe`у зaкqу~уjу влaсник MХE и oпeрaтeр
дистрибутивнe мрe`e у пoгoднoj фaзи изгрaдwe oбjeкaтa.
Угoвoр сaдр`и прaвa и oбaвeзe угoвoрeних стрaнa кoд прикqу~ewa и oдр`aвawa
урe|aja и oпрeмe, кoнтрoлe и прa}ewa испрaвнoсти пoгoнa и мe|усoбнoг
oбaвe{тaвawa и приступa oбjeкту.
Угoвoр o прeузимawу и испoруци eлeктри~нe eнeргиje, влaсник MХE и купaц
eлeктри~нe eнeргиje, пo прaвилу прe прикqу~ewa нa дистрибутивну мрe`у, a сaдр`и
прaвa и oбaвeзe угoвoрeних стрaнa у вeзи oбрa~унa и плa}awa прeузeтe eлeктри~нe
eнeргиje.
Првo прикqу~ewe MХE нa мрe`у EД сe вр{и кaдa су испуweни сви услoви нaвeдeни
у прeтхoднoj тa~ки oвoг oписa, у присуству влaсникa MХE - инвeститoрa, oвлa{}eнoг
прeдстaвникa нaдлe`нe EД и глaвнoг извo|a~a рaдoвa.
Нeпoсрeднo прe првoг укqу~ewa MХE нa дистрибутивну мрe`у вр{и сe:
- визуeлни прeглeд MХE, пoгoнских урe|aja гeнeрaтoрa и рaсклoпнoг пoстрojewa;
- упoрe|ewe прojeктнe дoкумeнтaциje сa извeдeним стaweм;
- прoвeрa приступa~нoсти спojнoм прeкидa~у и мeрнoм мeсту;
- прoвeрa зa{титe - систeмскe прeмa т~.82 и зa{титe прикqу~нoг вoдa прeмa т~.8.3
T.П16;
- прoвeрa испрaвнoсти прикqу~aкa MХE укqу~уjу}и зa{титнe и мeрнe урe|aje и
рaсклoпнe aпaрaтe нa мeсту прикqу~ewa нa дистрибутивни систeм.
Испитивawe зa{титних урe|aja кoд првoг прикqу~ewa MХE сe вр{и у рeaлним
услoвимa кao примaрнo испитивawe (зajeднo сa мeрним трaнсфoрмaтoримa) и
сeкундaрнo испитивawe, сa прoбoм дeлoвawa нa искqу~ewe спoqнoг прeкидa~a.
Прoвeрa функциoнисawa урe|aja зa синхрoнизaциjу (ру~ну или aутoмaтску) и других
урe|aja кojи oмoгу}aвa бeзбeднo прикqу~ewe гeнeрaтoрa нa дистрибутивни систeм и
прoвeрa:
- испaдa трoфaзнoг нaпoнa у ДС.
- aкo у MХE имa ви{e гeнeрaтoрa, рeдoслeд укqу~ewa нa Д.С. и утвр|ивawe нajмawe
врeмeнскe зaдр{кe дo прикqу~ewa нaрeднoг гeнeрaтoрa;
- функциoнисawe пoстрojewa зa кoмпeнзaциjу рeaктивнe eнeргиje у зaвиснoсти oд типa
гeнeрaтoрa и oстaлих пoтрeбa зa рeaктивнoм eнeргиjoм.
O извр{eним испитивawимa сa~иwaвa сe пoсeбaн дoкумeнт - прoтoкoл.
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Пoгoн MХE

Сaглaснo oдрeдбaмa Прaвилникa o тeхни~ким нoрмaтивимa зa пoгoн и oдр`aвawe
eлeктрoeнeргeтских пoстрojewa и вoдoвa ("Сл.глaсник СРJ" бр.41/93) влaсник MХE je
ду`aн дa у дeфинисaним рoкoвимa вр{и кoнтрoлу испрaвнoсти функциoнисawa
спojнoг прeкидa~a и зa{титних урe|aja. Рeзултaти испитивawa сe унoсe у пoсeбaн
прeтoкoл.
Oвлa{}eни прeдстaвник E.Д. мo`e у свaкo дoбa дa трa`и рeзултaтe испитивawa
систeмскe зa{титe MХE и зa{титe прикqу~нoг вoдa у MХE a у слу~ajу дa пoгoнски
услoви Д.С. тo зaхтeвajу и прoмeну пoдe{aвawa зa{титe.
У слу~ajу квaрoвa и пoрeмe}ewa у дистрибутивнoм систeму MХE сe мoрa oдвojити oд
дистрибутивнoг систeмa.
У слу~ajу oпaснoсти и смeтwи у дистрибутивнoм систeму E.Д. имa прaвo дa трeнутнo
oдвojи MХE oд Д.С. и o тoмe oбaвeсти влaсникa. O искqу~ewу MХE збoг нeoпхoдних
рaдoвa (рeмoнт, рeвизиja и сл) у Д.С. влaсник MХE сe тaкo|e прaвoврeмeнo
oбaвe{тaвa у склaду сa рoкoвимa дeфинисaним у "Прaвилнику o рaду дистрибутивнoг
систeмa".
Oвлa{}eнoм прeдстaвнику E.Д. мoрa у свaкo врeмe бити oмoгу}eн приступ
рaсклoпним aпaрaтимa, зa{титним и мeрним урe|ajимa у MХE o ~eму сe зaкqу~уje
пoсeбaн угoвoр o пoгoну.
У слу~ajу нeстaнкa jeднoсмeрнoг нaпoнa зa нaпajawe зa{титних урe|aja и рaсклoпних
aпaрaтa у MХE из AКУ-бaтeриje трeбa дa дo|e дo aутoмaтскoг зaустaвqawa
гeнeрaтoрa-рaстeрe}ewa гeнeрaтoрa, прeкид пaрaлeлнoг рaдa MХE сa Д.С.
искqу~ивawe спojнoг прeкидa~a, рaзбу|ивawe и зaустaвqawe.
Нaдлe`нa E.Д. и влaсник MХE сe мoрajу узajaмнo oбaвe{тaвaти o битним измeнaмa у
EД мрe`и oднoснo пoстрojewу MХE кoje имajу утицaj нa пaрaлeлни рaд кao {тo су
зaмeнe зa{титних урe- |aja и рaсклoпних aпaрaтa, урe|aja зa кoмпeнзaциjу рeaктивнe
eнeргиje и сл.

Oстaлe инстaлaциje у MХE

Eлeктри~нe инстaлaциje нискoг нaпoнa у MХE нeoпхoднe зa функциoнисawe oбjeктa
мoрajу oдгoвaрaти oдрeдбaмa Прaвилникa o тeхни~ким нoрмaтивимa зa eл.инстaлaциje
нискoг нaпoнa ("Сл.лист СФРJ" бр.53/88 и "Сл.лист СРJ" бр.28/98).
У инстaлaциjи мoрajу бити зaступqeнe свe пoтрeбнe мeрe тeхни~кe зa{титe и тo:
- зa{титa oд дирeктнoг дoдирa и зa{титa oд индирeктнoг дoдирa сaглaснo СРПС
Н.Б2.741
- зa{титa oд пo`aрa
- зa{титa oд прeкoмeрних струja
- зa{титa oд рeнaпoнa
- зa{титa oд пaдa и нeстaнкa нaпoнa.
Пoслe извo|ewa инстaлaциja мoрa сe извр{ити прeглeд прeмa ~л.192 и испитивawe
прeмa ~л.193 нaвeдeнoг Прaвилникa и oд стрaнe oвлa{}eнe устaнoвe oбeзбeдити
стру~ни нaлaз кao дoкaз испрaвнoсти инстaлaциja.
Oбjeкaт MХE мoрa пoсeдoвaти инстaлaциje зa зa{титу oд aтмoсфeрских прa`wewa.
Грoмoбрaнскa зa{титa сe извoди сaглaснo "Прaвилнику o тeхни~ким нoрмaтивимa зa
зa{титу oбjeкaтa oд aтмoсфeрских прa`wewa" ("Сл.лист СРJ" бр.11/96) и СРПС-ИEЦ
1024-1 грoмoбрaнскe инстaлaциje - oп{ти услoви - прeмa т~.2 и 3 нaвeдeнoг
стaндaрдa.
Пoслe извo|ewa грoмoбрaнскe инстaлaциje трeбa извр{ити прeглeд и вeрификaциjу
кojимa сe утвр|уje испрaвнoст и функциoнaлнoст инстaлaциje.
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. . . ПРAВИЛA ГРA\EWA

Зa прaвилнo функциoнисawe буду}e MХE "Вoднa" пoтрeбнo je:
- изгрaдити прeдви|eнe aрхитeктoнскe oбjeктe;
- изгрaдити нaпojнe вoдoвe зa пoвeзивawe MХE сa EД систeмoм;
- oпрeмити MХE "Вoднa" пoтрeбнoм oпрeмoм кoja }e сe дeфинисaти Глaвним
прojeктoм зa изгрaдњу MХE;
- MХE oспoсoбити зa aтмoсфeрски рaд - рaд бeз пoсaдe;
- прeдвидeти свe пoтрeбнe систeмскe мeрe зa{титe зa MХE и мeрe зa{титe нaпojних
вoдoвa, кoje }e oмoгу}ити oдвajawe MХE oд дистрибутивнoг систeмa у слу~ajу
хaвaриje у дистрибутинoм систeму или MХE;
- нaдзeмнe вoдoвe зa{титити oд aтмoсфeрских прa`wewa угрaдwoм зa{титнoг у`eтa
изнaд прoвoдникa дaлeкoвoдa сa узeмqeweм прeкo кoнструкциje ~eли~нo рe{eткaстих
стубoвa;
- MХE зa{титити oд aтмoсфeрскoг прa`wewa oдгoвaрajу}oм грoмoбрaнскoм
инстaлaциjoм;
- у MХE спрoвeсти oдгoвaрajу}e мeрe зa{титe oд нaпoнa дoдирa и нaпoнa кoрaкa;
- oбeзбeдити зa{титу oд нaстaнкa пo`aрa у oбjeктимa уз oбeзбe|ewe вaтрoгaснoг путa
зa приступ вaтрoгaснoг вoзилa пo пoтрeби;
- свe инстaлaциje MХE и нaпojних вoдoвa извeсти уз пo{тoвawe вa`e}их прoписa;
- мeрewe пoтрo{we снaгe - прeдaтe дистрибутивнoм систeму и прeузeтe из истoг
рeaлизoвaти прeкo двoсмeрнe мeрнe групe;
- oмoгу}ити приступ oпeрaтoру дистрибутивнoг систeмa у Р.П. и MХE у свaкoм
трeнутку;
- oвлa{}eни прeдстaвник дистрибутивнoг систeмa мo`e трa`ити испитивawe
систeмскe зa{титe MХE укoликo oцeни дa зa тo пoстojи пoтрeбa;
- инвeститoр - влaсник MХE je ду`aн дa вр{и пeриoди~нa испитивawa зa{титe у
рoкoвимa прeмa Прaвилнику o тeхни~ким нoрмaтивимa зa пoгoн и oдр`aвawe
eлeктрoeнeргeтских пoстрojewa и вoдoвa ("Сл.лист СРJ" бр.41/93) и рeзултaтe унeсe у
пoсeбaн прoтoкoл дoступaн oпeрaтeру дистрибутивнoг систeмa;
- инвeститoр je ду`aн дa кoд изгрaдwe oбjeктa oбeзбeди дaqинскo o~итaвawe.

Зa прeнoс пoдaтaкa дo цeнтрa упрaвqawa oбeзбe|уje сe прeнoсни пут кojи дeфини{e
oпeрaтeр дистрибутивнoг систeмa.
У цeнтру трeбa дa je oмoгу}eн нaдзoр - дaqинскo o~итaвawe пoтрo{we eлeктри~нe
eнeргиje зa oбрa~ун, дaqинскo o~итaвawe мeрeних вeли~инa билo кaдa у тoку дaнa,
прa}ewe oптeрe}ewa, мeмoрисawe измeрeних вeли~инa у бaзу пoдaтaкa, прeглeд
o~итaних пoдaтaкa, изрaдa пoтрeбних извe{тaja, издaвawe рa~унa и др.

Дa би сe рeaлизoвao прикqу~aк MХE пoтрeбнo je изгрaдити прикqу~ни вoд oд 10кв
oд MХE дo дaлeкoвoднoг стубa нa кoмe }e бити угрa|eн склoпкa рaстaвqa~. Tип вoдa
je СН кaбл XНE49-A или СНСКС XНE48/0-A oдгoвaрajу}eг прeсeкa.
Нaпoн прикqу~ewa 10кв.
Meстo прикqу~ewa у oбjeкту прoизвo|a~a eлeктри~нe eнeргиje: Извoднa }eлиja  10кв у
MХE.
Meстo прикqу~ewa нa мрe`у дистрибутивнoг eлeктрoeнeргeтскoг систeмa:
Дaлeкoвoдни стуб у трaси дaлeкoвoдa 10кв Стeweвaц-Кoтa-Стрмoстeн из TС 110/35/10
Стeweвaц.
Врстa прикqу~кa : трoфaзни.
Нa~ин прикqу~ewa; Oстaли услoви извo|ewa прикqу~нoг вoдa: прeмa TП-16 и другим
тeхни~ким прeпoрукaмa EД Србиje.
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Зa мeрewe примqeнe eнeргиje угрaдити:
- Tрoсистeмску двoсмeрну мeрну групу, рeaлизoвaну кao микрoпрoцeсoрскo
ви{eфункциoнaлнo брojилo 3x100в, 5A у кoмe су интeгрисaнe функциje брojилa
aктивнe eнeргиje зa индирeктнo мeрewe клaсe тa~нoсти 0.5 брojилa рeaктивнe eнeргиje
тa~нoсти 3, пoкaзивa~eм мaксимaлнe снaгe кл.1. функциja MTК приjeмникa, функциja
пaм}ewa oбрa~унских пoдaтaкa зa нajмawe 12 мeсeци. Брojилo мoрa дa имa функциjу
дaqинскoг o~итaвawa oбрa~унских пoдaтaкa прeкo ГПРС-a.
- Tри струjнa мeрнa трaнсфoрмaтoрa, прeнoснoг oднoсa 10/5A, сa слeдe}им
кaрaктeристикaмa jeзгaрa:
 Први мeрни нaмoтaj; снaгa 15ВA, клaсa 0.5 Фс<=5;
 Други зa{титни нaмoтaj: снaгa 15ВA, клaсa 5Р10.

- Tри jeднoпoлнo изoлoвaнa нaпoнскa мeрнa трaнсфoрмaтoрa нaзнa~eнoг прeнoснoг
oднoсa 10/1, 73/0.1/1, 73/0.1/3кв, сa слeдe}им кaрaктeристикaмa jeзгaрa:
 И мeрни нaмoтaj: снaгa 20ВA, клaсa 0.5;
 ИИ зa{титни нaмoтaj: снaгa 90ВA, клaсa 1/3Р.

Meстo угрaдwe мeрних и зa{титних урe|aja; Meрнa групa мoнтирa сe у дeлу зa
нискoнaпoнску oпрeму извoднe }eлиje 10кВ у eлeктрaни.
Прикqу~ни рaсклoпни aпaрaти, eлeктри~ни и мeрни урe|ajи мoрajу бити дeклaрисaни
зa систeм нaзнa~eних нaпoнa 10кВ.
Moгу сe кoристити сaмo мeрни и упрaвqa~ки урe|ajи кojи су oдoбрeни oд стрaнe
Зaвoдa зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe - Бeoгрaд.
Зa{титa: Oбeзбeдити зa{титу гeнeрaтoрa и eлeмeнaтa рaсклoпнe  aпaрaтурe MХE oд
мoгу}их хaвaриja и o{тe}ewa услeд квaрoвa и пoрeмe}aja у дистрибутивнoj мрe`и
(крaтaк спoj, зeмqoспoj, прoмeнa нaпoнa и/или прoмeнa фрeквeнциje) у услoвимa
пaрaлeлнoг рaдa, сaглaснo Прaвилнику o рaду дистрибутивнoг систeмa и TП 16.
Oбeзбeдити:

- систeмску зa{титу
- зa{титу прикqу`нoг вoдa

a прeмa Прaвилнику o рaду дистрибутивнoг систeмa и TП брoj 16.
Дeлoвaweм зa{титe нa спojнoм прeкидa~у мoрa сe aутoмaтски прeкинути пaрaлeлaн
рaд сa мрe`oм и извр{ити хaвaриjскo зaустaвqawe гeнeрaтoрa.
Oбaвeзнa je угрaдwa oдгoвaрajу}их зa{титних и других тeхни~ких урe|aja MХE, кojи
}e oбeзбeдити дa прикqу~ewe MХE нa мрe`у EД будe извр{eнo сaмo aкo je нa свим
фaзним прoвoдницимa присутн нaпoн мрe`e.
Прикqу~ewe нaрeднoг гeнeрaтoрa нa дистрибутивaн систeм смe дa сe извeдe нajмawe
двa минутa пoслe прикqу~ewa прeтхoднoг гeнeрaтoрa.
Ниje дoзвoqeнo oстрвскo нaпajawe дистрибутивнoг систeмa из мaлe eкeлтрaнe.
Пoдaци пoтрeбни зa прoрa~унe при изрaди дoкумeнтaциje зa прикqу~ewe нa СН/НН
мрe`у рa~унaти сa : Tипизирaним врeднoстимa мaксимaлнo дoзвoqeних струja (снaгa)
трoфaзних крaтких спojeвa oд 250MВA, при нaпoну 10кВ и кaпaцитивнe стуje
зeмqoспoja кoja у изoлoвaнoj 10кВ мрe`и ниje вe}a oд 20A.
Кoмпeнзaциja рeaктивнe снaгe:
Фaктoр снaгe MХE у oднoсу нa мрe`у у рe`иму прeдaje или приjeмa eлeктри~нe
eнeргиje трeбa дa изнoси цoс ϕ=0.95. Зa oдр`aвawe зaхтeвaнe врeднoсти фaктoрa снaгe
нeoпхoднa je угрaдwa кoндeнзaтoрских бaтeриja, a у склaду сa тa`кoм 3.5.7.14.6.
Прaвилa o рaду дистрибутивнoг систeмa и тa`кoм 9 TП бр.16.

Teхни~кoм дoкумeнтaциjoм oбjeкaт прeдвидeти нa прoписaнoм рaстojawу oд
eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa испoру~иoцa.



Службени гласник – број 3 Деспотовац,  16.06. 2014. године

51

Влaсници и нoсиoци других прaвa нa нeпoкрeтнoстимa кoje сe нaлaзe испoд, изнaд или
пoрeд eнeргeтскoг oбjeктa нe мoгу прeдузимaти рaдoвe или другe рaдwe кojимa сe
oнeмoгу}aвa или угрo`aвa рaд или функциoнисawe eнeргeтскoг oбjeктa бeз прeтхoднoг
oдoбрewa eнeргeтскoг субjeктa кojи je влaсник, oднoснo кoрисник eнeргeтскoг oбjeктa.
Oдoбрewe зa извo|ewe рaдoвa издaje eнeргeтски субjeкт нa зaхтeв влaсникa или
нoсиoцa других прaвa нa нeпoкрeтнoстимa кoje сe нaлaзe испoд, изнaд или пoрeд
eнeргeтскoг oбjeктa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa пoднo{ewa зaхтeвa.
Tрo{кoвe нaбaвкe oпрeмe, мaтeриjaлa и урe|aja зa изгрaдwу eлeктрoeнeргeтских
oбjeкaтa нeoпхoдних зa прикqу~ewe прeдмeтнoг oбjeктa снoси купaц.

Meрe зa oтклawawe oпaснoсти и {тeтнoсти

 Oпaснoст oд слу~ajнoг дoдирa дeлoвa пoд нaпoнoм сe oтклawa прaвилним избoрoм
oпрeмe и примeнoм oдгoвaрajу}их зa{титних мeрa; Примeweнa су зa{титнa ку}и{тa
зa рaзвoднe тaблe нискoг нaпoнa и В.Н. рaзвoднa пoстрojewa.
 Oпaснoст oд изнo{ewa пoтeнциjaлa eлимини{e сe прaвилним узeмqeweм oбjeктa;
 Прeвисoки нaпoн дoдирa кojи сe у слу~ajу квaрa мo`e пojaвити нa мeтaлним

ку}и{тимa oпрeмe, кojи у нoрмaлнoм рaду нису пoд нaпoнoм, a у слу~ajу квaрa
дoлaзe пoд нaпoн oпaсaн пo `ивoт oсoбqa, мo`e сe oтклoнити мeрoм aутoмaтскoг
искqу~ewa у примeweнoм систeму зa{титe;

 Зa{титa oд oпaснoг нaпoнa кoрaкa мo`e уклoнити прaвилним узeмqeweм oбjeктa;
 Дejствo струje крaткoг спoja oтклawa сe дeлoвaweм зa{титe oд крaткoг спoja,

oднoснo прeгoрeвaweм oсигурa~a у нискoнaпoнскoj изстaлaциjи и искqу~eweм
зa{титних прeкидa~a;

 Зa{титa oд прeoптeрe}ewa сe oбeзбe|уje прaвилним избoрoм oпрeмe и
димeнзиoнисaweм прaвилникa и кaблoвa;

 Oпaснoст oд тeхни~кoг нaпрeзawa прoвoдникa и кaблoвa мo`e сe oтклoнити
прaвилним избoрoм истих прeмa o~eкивaнoм струjнoм oптeрe}ewу;

 Нeдoзвoqeни пaд нaпoнa у В.Н. инстaлaциjaмa сe спрe~aвa дeлoвaweм пoднaпoнскe
зa{титe a у инстaлaциjaмa Н.Н. прaвилним избoрoм oпрeмe кoja нe мo`e изaзвaти
прeвeлики пaд нaпoнa;

 Oпaснoст oд нeстaнкa нaпoнa, пoсeбнo пoмo}нoг jeднoсмeрнoг нaпoнa, нe мo`e
изaзвaти пoслeдицe jeр oстaлa зa{титa oбeзбe|уje oтклawawe oпaснoсти;

 Oпaснoсти oд aтмoсфeрских прa`wewa нa В.Н. вoдoвимa сe мo`e спрe~ити
зa{титним у`eтoм изнaд прoвoдникa дaлeкoвoдa узeмqeним прeкo кoнструкциje
стубoвa и кoри{}eweм кaтoдних oднoдникa прeнaпoнa нa крajу вoдoвa. Нa
oбjeктимa T.С., РП и MХE извoди сe грoмoбрaнскa зa{титa кoja спрe~aвa тe`e
пoслeдицe aтмoсфeрскoг прa`wewa;

 Oпaснoсти oд пoгoнских и aтмoсфeрских прeнaпoнa oтклawa прeнaпoнскoм
зa{титoм MХE и вaрни~aримa и кaтoдним oдвoдницимa нa нaпojним вoдoвимa;

 Утицaj влaгe, вoдe и прa{инe сe oтклaњa прaвилним избoрoм мeхaни~кe зa{титe
зa oпрeму;

 Oпaснoст oд букe и вибрaциja нe пoстojи jeр je MХE прeдви|eнa зa рaд бeз пoсaдe
a прeдви|eнa oпрeмa нe изaзивa буку изнaд прoписaних грaницa;

 Пo`aр и eксплoзиja сe нe o~eкуjу збoг квaлитeтнe oпрeмe кoja сe кoристи и
прaвилнoг димeнзиoнисawa oпрeмe и инстaлaциja кoja би мoглa бити узрo~ник
изaзивaњa пo`aрa. Oбeзбe|eweм приступних путeвa дo MХE oмoгу}eнa je брзa
интeрвeнциja вaтрoгaсних вoзилa. Пoсeдoвaњe прoтивпo`aрних aпaрaтa у T.С. и
Р.П. и интeрвeнтним вoзилимa eлeктрoдистрибутивних eкипa, oмoгу}aвa сe брзo
гa{ewe нaстaлих пo`aрa;
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 Прeдви|eнa oпрeмa и инстaлaциje у MХE, РП и TС нe изaзивajу aeрoзaгa|ewa пa
сe нe прeдви|ajу пoсeбнe мeрe зa зa{титу `ивoтнe срeдинe.

ИНСTAЛAЦИJE КOMУНAЛНE ИНФРAСTРУКTУРE

. . . ВOДOВOДНA И КAНAЛИЗAЦИOНA MРE@A

У oквиру пoдру~ja плaнa нe пoстoje ни вoдoвoднa ни кaнaлизaциoнa мрe`a.
Схoднo тoмe вoдoснaбдeвawe свих пoстoje}их и плaнирaних oбjeкaтa вр{и}e сe
бу{eweм бунaрa тaмo гдe je тo мoгу}e.

Снaбдeвawe вoдoм мa{инскe згрaдe MХE "Вoднa", плaнирaнo je сa пoстoje}eг бунaрa
нa к.п.бр.1 КO Jeлoвaц.

ВOДНO ЗEMQИ[TE

Рeкa Рeсaвa припaдa сливу Jу`нe Moрaвe и вoднoм пoдру~jу Moрaвa.
Изгрaдwa минихидрoeлeктрaнe "Вoднa" нa рeци Рeсaви сe плaнирa у близини зaсeoкa
Вoднa. Рeкa Рeсaвa je дeснa притoкa Вeликe Moaвe, нoси рeлaтивнo мaли eрoзивни
мaтeриjaл, oднoснo мaлe нaслaгe aлувиoнa, нaрo~итo у дoweм и срeдweм дeлу a oбaлe
су дoстa стaбилнe. Хидрoгрaфскa мрe`a je дoбрo рaзвиjeнa сa мawим кoли~инaмa вoдe
у лeтwим мeсeцимa. Слив je дoстa пo{умqeн, нaрo~итo у свojим гoрwим дeлoвимa
гдe имa oдликe плaнинскoг сливa.

Услoви зa прojeктoвawe MХE

Глaвни прojeкaт MХE сa прaтe}им oбjeктимa, трeбa урaдити у свeму прeмa
тeхни~ким прoписимa, стaндaрсимa и нoрмaтивимa зa oву врсту рaдoвa уз пo{тoвawe
oп{тих услoвa зa прojeктoвawe:
 Зa свe хидрaули~кe прoрa~унe кojи сe oднoсe нa хидрoтeхни~кe грa|eвинe

трeбa кoристити хидрoлo{кe пoдaткe дoбиjeнe у Mи{qewу РХMЗ-a;
 Сви хидрoтeхни~ки oбjeкти кojи сe прojeктуjу мoрajу бити димeнзиoнисaни тaкo

дa испуwaвajу стaти~ку и филтрaциoну стaбилнoст зa грaни~нe услoвe прoмeнe
нивoa у рeци, уз услoв мaксимaлнoг кoри{}ewa рaспoлo`ивoг eнeргeтскoг
пoтeнциjaлa;

 Прeглaду у рe~нoм тoку и вoдoзaхвaт зa MХE трeбa прojeктoвaти трeбa
прojeктoвaти нa нajу`eм прoфилу и при тoмe прeдвидeти зa{титу рe`нoг
кoритa oд утицaja eрoзиje, узвoднo и низвoднo oд прeгрaдe;

 Прeдвидeти зa{титу дeлa прирoднoг рe~нoг кoритa (днo и oбaлe) узвoднo и
низвoднo oд прeгрaдe, у нeoпхoднoj ду`ини, oд утицaja eрoзиje кoja мo`e
изaзвaти o{тe}ewa изгрaдwoм зa{титних oбjeкaтa (кoнсoлидaциoни прaгoви,
oсигурawe кoсинa и днa oблoгoм oд кaмeнa и сл.);

 Схoднo ~л.81 Зaкoнa o вoдaмa, низвoднo oд вoдoзaхвaтa мaлe хидрoeлeктрaнe,
мoрa дa сe oбeзбeди минимaлни oдр`иви прoтицaj у вoдoтoку, зa пoтрeбe
o~увawa квaлитeтa вoдe и eкoсистeмa у рe~нoм тoку. Нa~ин и мeрилa зa
oдрe|ивawe минимaлнoг oдр`ивoг прoтицaja прoписуjу министри нaдлe`ни зa
вoдe, oднoснo зa{титу `ивoтнe срeдинe. Узимajу}и у oбзир кaрaктeр и
хидрoлo{ки рe`им рeкe Рeсaвe минимaлни oдр`иви прoтицaj низвoднo oд
вoдoзaхвaтa трeбaлo би дa изнoси нajмawe 15% oд срeдwe вoдe,
oднoснo0,272м3/с. To знa~и дa сви прoтицajи рeкe Рeсaвe исти или мawи oд
нaвeдeнoг мoрajу дa прoпустe крoз рe~нo кoритo.
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 Нa мeсту изгрaдwe вoдoзaхвaтa, прeгрaдни прaг трeбa прojeктoвaти ткo дa
минимaлни oдр`иви прoтицaj никaдa нe будe угрo`eн зaхвaтaweм вoдe зa мaлу
хидрoeлeктрaну. To знa~и дa нa прeливнoм прaгу трeбa рeзeрвисaти дeo зa
oдр`иви прoтицaj, aс слoбoдним прeливoм - бeз устaвa, кojи {e нa кoти
прeливa вoдoзaхвaтa зa eлeктрaну имaти прoпусну спoсoбнoст oд 0,272м3/с.

 Схoднo ~л.74. стaв 2. Зaкoнa o вoдaмa, нa вoдoзaхвaту трeбa прojeктoвaти,
oднoснo прeдвидeти мeрни урe|aj зa рeгистрoвawe прoтицaja и зaхвa}eнe
кoли~инe вoдe зa eлeктрaнy.

 Низвoднo oд вoдoзaхвaтa, нa тoпoгрaфски пoвoqнoм тeрeну трeбa прeдвидeти
изгрaдwу тaлo`ницe, сa прoписним прeливoм и муqним испустoм.

 Дa сe зaхвa}eнa вoдa пoслe искoри{}ewa eнeргиje (прoлaскa крoз турбинe)
врaти у вoдoтoк и тo нeумaweнa;

 Дa сe нe спрe~aвa кoри{}ewe вoдe зa пoтрeбe других кoрисникa, пoсeбнo зa
вoдoснaбдeвawe;

 Дa сe нe умawи стeпeн зa{титe oд {тeтнoг дejствa вoдe у зoни oбjeктa;
 Дa сe нe пoгoр{aвajу услoви сaнитaрнe зa{титe и нe ути~e нeгaтивнo нa стawe

`ивoтнe срeдинe;
 Зa дoвoд вoдe oд вoдoзaхвaтa дo MХE трeбa прojeктoвaти дeривaциoни

цeвoвoд, уз избoр oптимaлнe трaсe, имajу}и у виду гeoлo{ки сaстaв тeрeнa,
eвeнтуaлнe прeпрeкe, стaбилнoст oбaлe или других oбjeкaтa. Tрaсa цeвoвoдa oд
вoдoзaхвaтa дo eлeктрaнe сe нe мo`e прojeктoвaти и грaдити ду` тoкa рeкe,
oднoснo у рe~нoм кoриту зa вeлику вoду.

 Цeвoвoд трeбa прojeктoвaти сa oдгoвaрajу}oм aрмaтурoм и oсигурaeимa, тaкo
дa сe oбeзбeди weгoвa функциoнaлнoст и стaбилнoст зa усвojeну прoпусну
спoсoбнoст и пaдoвe - притискe.

 Нa мeстимa укр{тawa цeвoвoдa сa мawим пoтoцимa, кaнaлимa и jaругaмa, кoтa
гoрwe ивицe укoпaнoг цeвoвдa мoрa бити нa минимaлнoj дубини oд 1,5м oд
кoтe днa кoритa пoтoкa, уз пoтрeбнo oсигурawe прeлaзa.

 Oбjeкaт мa{инскe згрaдe и прaтe}их oбjeкaтa мoрa бити вaн утицaja вeликих
вoдa рeкe, рaнгa Q1% . У тoм смислу у Глaвнoм прojeкту трeбa прикaзaти
кaрaктeристи~нe пoпрe~нe и пoду`ни прoтицajни прoфил рeкe сa уцртaним
линиjaмa нивoa вeликих вoдa, кao и линиje нивoa мaлих и срeдwих вoдa.

 Oдвoд вoдe из турбинe дo кoритa рeкe прojeктoвaти вoдe}и рa~унa o
стaбилнoсти oбaлe и зa{тити oд eрoзиje нa мeсту изливa у кoритo рeкe.

 Oбeзбeдити вoдoснaбдeвawe упрaвнe згрaдe MХE сaнитaрнo-хигиjeнски
испрaвнoм вoдoм зa пи}e, изгрaдwoм свих пoтрeбних припaдajу}их oбjeкaтa
вoдoснaбдeвawa.

 Сaнитaрнo-фeкaлнe oтпaднe вoдe из упрaвнe згрaдe, прикупити у прoписнo
изгр|eнe вoдoнeпрoпуснe бeтoнскe jaмe и прaзнити их вoзилимa нaдлe`нoг
JКП-a.

 Укoликo пoстojи билo кaквa упoтрeбa нaфтe и weних дeривaтa, прeдвидeти свe
мeрe зa{титe дa нe дo|e дo зaгa|ewa вoдoтoкa.

ПРAВИЛA УРE\EWA И ГРA\EWA ЗA ИЗГРAДWУ ПOВР[ИНA И OБJEКATA
OСTAЛИХ НAMEНA

. . . СTAНOВAWE

Врстa oбjeкaтa
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 пoрoди~ни стaмбeни oбjeкти (сa мoгу}им пoслoвним прoстoрoм) сa мaх. ~eтири
стaмбeнe jeдиницe;

 eкoнoмски oбjeкти.

ПРAВИЛA ГРA\EWA

Вeли~инa грa|eвинскe пaрцeлe прeмa типу дoмa}инствa:
 зa нeпoqoприврeднa дoмa}инсктвa - мин.400м2;
 зa мe{oвитa дoмa}инствa - мин.600м2;
 зa пoqoприврeднa дoмa}инствa - мин 800м2. (функциoнaлнo 1000м2)
 нa грa|eвинскoj пaрцeли ~иja je пoвр{инa мawa oд нajмawe дoзвoqeних

врeднoсти, мo`e сe Инфoрмaциjoм o лoкaциjи или Лoкaциjкoм дoзвoлoм
утврдити изгрaдwa или рeкoнструкциja oбjeктa спрaтнoсти дo П+1, индeксa
изгрa|eнoсти дo 40%.

Урбaнисти~ки пaрaмeтри:
 индeкс изгрa|eнoсти мaх.0,6
 стeпeн зaузeтoсти мaх. 30%

Спрaтнoст oбjeкaтa:
 мaксимaлнa спрaтнoст П+1+Пк (призeмqe , спрaт и пoткрoвqe).
 мoгу}a je и спрaтнoст НП+ВП+1(Пк)(нискoпризeмqe, висoкo призeмqe и спрaт/

пoткрoвqe) прeмa услoвимa - нигибу , тeрeнa.

Рaстojawe грa|eвинскe линиje oд рeгулaциoнe линиje

Рaстojawe грa|eвинскe линиje oд рeгулaциoнe линиje мин. 5,0м изузeв у слу~ajeвимa
кaдa пoзициja пoстoje}их квaлитeтних oбjeкaтa фoрмирa прeтe`ну грa|eвинску линиjу,
a мe смeтa сaoбрa}ajну прeглeднoст кao ни успoстaвqeни систeм рeгулaциje и
грa|eвинских линиj у oкру`ewу.

Рaстojawe oбjeкaтa:
Нajмawe дoзвoqeнo рaстojawe oснoвнoг гaбaритa (бeз испaдa) пoрoди~нoг стaмбeнoг
oбjeктa и линиje сусeднe грa|eвинскe пaрцeлe je зa:
 слoбoднoстoje}e oбjeктe нa дeлу бo~нoг двoри{тa сeвeрнe oриjeнтaциje и линиje

сусeднe грa|eвинскe пaрцeлe......................2,5м
 двojнe oбjeктe и oбjeктe у прeкинутoм низу нa бo~нoм дeлу

двoри{тa..........................4,0м
Зa изгрa\eнe стaмбeнe oбjeктe ~иje je рaстojawe oд грaницe грa|eвинскe пaрцeлe мawe
oд oвих врeднoсти, нe мoгу сe нa сусeдним стрaнaмa прeдви|aти oтвoри стaмбeних
jeдиницa.

Нa грa|eвинскoг пaрцeли мo`e сe лoцирaти и други стaмбeни oбjeкaт (пo дубини), кao
двojни или слoбoднoстoje}и у oквиру индeксa изгрa\eнoсти и искoри{}eнoсти
пaрцeлe, сa укупним мaксимaлним кaпaцитeтoм oд `eтири стaмбeнe jeдиницe нa
пaрцeли. други oбjeкaт нa пaрцeли мo`e бити и типa вилa и викeндицa (jeднa
стaмбeнa jeдиницa aли рaзли~ит стaндaрс стaнoвawa).

Нajмawa {иринa приступнoг путa пaрцeли je.....................2,5м

[иринa грa|eвинскe пaрцeлe:
 зa слoбoднoстoje}e oбjeктe..............10м
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 зa двojнe oбjeктe...............................12м

Пaркирawe:

Пoрoди~ни стaмбeни oбjeкти мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje aкo нe
пoстoje смeтwe гeoтeхни~кe и хидрoтeхни`кe прирoдe.
Зa пaркирawe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoди~них и стaмбeних свих
врстa и пoмo}них oбjeкaтa, пo прaвилу, oбeзбe|уjу прoстoр нa сoпствeнoj грa|eвинскoj
пaрцeли, извaн пoвр{инe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрa`нo мeстo нa двe
стaмбeнe jeдиницe.
Укoликo уз стaмбeни прoстoр пoстojи пoслoвни прoстoр мoрa сe oбeзбeдити пaркинг
прoстoр и тo - jeднo пaркинг или гaрa`нo мeстo нa 70,0м2 кoриснoг прoстoрa.

Oстaли услoви:

Пoстaвqawe oгрaдe:

Грa|eвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрa|ивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0,9м
(рa~унajу}и oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1,4м.
Врaтa кaпиje нa ули~нoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje.
Грa|eвинскe пaрцeлe нa кojимa сe нaлaзe oбjeкти кojи прeдстaвqajу нeпoсрeдну
oпaснoст o `ивoт qуди, кao и грa|eвинскe пaрцeлe спeциjaлнe нaмeнe, oгрa|уjу сe у
склaду сa прoписимa из тe oблaсти.

Oбликoвawe
Спoqни изглeд oбjeктa, oблик крoвa, примeweни мaтeриjaли, бoje и други eлeмeнти
утвр|уjу сe идejним aрхитeктoнским прojeктoм.
Te`ити уjeднa~eнoм aрхитeктoнскoм oбликoвawу ду` пoтeзa рeгулaциje.

. . . TУРИЗAM

У циqу прoмoциje рaзвoja рурaлнoг/aгрoрурaлнoг туризмa, дaje сe мoгу}нoст
oргaнизoвawa туристи~кo-смe{тajних услугa, кao прaтe}e нaмeнe стaнoвawa и тo у
виду сoбa зa издaвawe у oквиру oснoвнoг или пoсeбнoг oбjeктa нa пaрцeли (пo
нoрмaтиву 70м² пaрцeлe/1 лe`aj, aли нe ви{e oд 15 лe`aja), или ку}a/стaнoвa зa
oдмoр. Пoсeбни oбjeкaт мo`e дeлими~нo или у цeлини бити нaмeweн зa туризaм. У
oвoм слу~ajу пoмo}ни прoстoр сe рeaлизуje искqу~ивo у oквиру oснoвнoг oбjeктa
стaнoвawa.

стaнoвawe зa oдмoр и издaвawe - викeнд стaнoвawe, рeзидeнциjaлнo и двojнo
стaнoвawe

Moгу}a je квaлитaтивнa рeкoнструкциja oбjeкaтa, {тo пoдрaзумeвa aдaптaциjу и
прeнaмeну стaмбeних oбjeкaтa зa кoмeрциjaлнo кoри{}ewe сa туристи~кoм нaмeнoм.

У oквиру туристи~кe нaмeнe дoзвoqeнe су слeдe}e врстe oбjeкaтa туризмa, сa
oбaвeзнoм минимaлнoм кaтeгoриjoм, прeмa вa`e}eм Зaкoну o туризму и Прaвилнику o
рaзврстaвawу, минимaлним услoвимa и кaтeгoризaциjи угoститeqских oбjeкaтa:

- ку}e и стaнoви зa oдмoр - двe звeздицe.
- сoбe зa изнajмqивawe - двe звeздицe (пo нoрмaтиву 70м² пaрцeлe/1 лe`aj,

aли нe ви{e oд 15 лe`aja).
Зa нoву изгрaдwу нa нeизгрa|eним пaрцeлaмa прeтe`нo сe зaдр`aвa пoстoje}a

грa|eвинскa линиja. Прoмeнa грa|eвинскe линиje je мoгу}a зa функциoнaлну
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квaлитaтивну дoгрaдwу, кao и кoд зaмeнe дoтрajaлoг грa|eвинскoг фoндa, прeмa
кoнкрeтним услoвимa лoкaциje.

Tип стaмбeнoг oбjeктa мoрa бити прилaгo|eн {ирини пaрцeлe.
Пoмo}ни прoстoр oргaнизoвaти у сaстaву oснoвнoг oбjeктa или у зaсeбнoм

oбjeкту изa грa|eвинскe линиje oснoвнoг. Moгу}a je изгрaдwa пaртeрних oбjeкaтa и
oстaлих eлeмeнaтa урe|ewa пaртeрa (прeмa прaвилимa зa стaмбeнe oбjeктe).

Смe{тaj вoзилa je искqу~ивo нa пaрцeли или у oбjeкту, уз прeпoруку дa сe
прeтe`ни кaпaцитeт рeaлизуje у oквиру oбjeктa (oснoвнoг или пoмo}нoг) у циqу
рaстeрe}ewa oтвoрeних пoвр{инa. Нoрмaтиви зa пaркирawe у oквиру туристи~кe
нaмeнe, у свeму прeмa Прaвилнику o рaзврстaвawу, минимaлним услoвимa и
кaтeгoризaциjи угoститeqских oбjeкaтa.

Пoслoвни прoстoр je мoгу} у призeмним дeлoвимa oснoвнoг oбjeктa (прeмa
услoвимa пaрцeлe), зa услу`нe дeлaтнoсти кoje пoдрaзумeвajу снaбдeвawe и днeвнe
пoтрeбe нaсeqa, aли и услу`нo зaнaтствo у функциjи пoтрeбa нaсeqa и рaзвoja
туризмa у oвим зoнaмa.

Mинимaлнa пoвр{инa пaрцeлe зa изгрaдwу jeднoг стaмбeнoг oбjeктa трeбa дa
будe 300 м², a зa изгрaдwу двojнoг oбjeктa 450 м².

- Индeкс изгрa|eнoсти - мaксимaлнo 0,6
- Индeкс искoри{}eнoсти - мaксимaлнo 30%

- Спрaтнoст oбjeктa - мaксимaлнo П+1+Пк (призeмqe, спрaт и пoткрoвqe).

. . . EКOНOMСКИ И ПOMO]НИ OБJEКTИ

Прaвилa зa изгрaдwу eкoнoмских и пoмo}них oбjeкaтa:
Eкoнoмски oбjeкти су:
- стo~нe стaje (`ивинaрници, свиwци, гoвeдaрници, oв~aрници, кoзaрници),

испусти зa стoку, |убри{нe jaмe-|убри{тa, пoqски клoзeти и др.
Пoмo}ни oбjeкти су:
- уз стaмбeни oбjeкaт: лeтwa кухиwa, млeкaрa, сaнитaрни прoпусник, мaгaцин

хрaнe зa сoпствeну упoтрeбу и др.
- уз eкoнoмскe oбjeктe: пу{ницe, су{ницe, кo{eви, aмбaри, нaдстрe{ницe зa

мa{инe и вoзилa, мaгaцини хрaнe и oбjeкти нaмeweни исхрaни стoкe и др.
- Me|усoбнo рaстojawe стo~нe стaje oд стaмбeнoг oбjeктa je минимaлнo 15м, a

oд бунaрa, oднoснo `ивoг извoрa вoдe, минимaлнo 20м.
- Рaстojawe |убри{тa и пoqскoг клoзeтa oд стaмбeнoг oбjeктa, бунaрa, oднoснo

`ивoг извoрa вoдe je минимaлнo 20м и тo сaмo нa ни`oj кoти.
- Oбjeкти зa др`awe стoкe и ну`ници мoрajу имaти сaнитaрнo испрaвну

сeпти~ку jaму, уз oбeзбe|eнo oдвo|ewe вoдe, или weнo биoлo{кo прe~и{}aвawe.
\убри{тa мoрajу имaти пoрeд сeпти~кe jaмe, и oсo~aру.

- Me|усoбнa рaстojawa eкoнoмских oбjeкaтa рaзли~итe врстe зaвисe oд
oргaнизaциje eкoнoмскoг двoри{тa, с тим дa сe "прqaви" oбjeкти мoгу пoстaвqaти
сaмo низ вeтaр у oднoсу нa "~истe" oбjeктe.

- Пoзициja eкoнoмских oбjeкaтa у oднoсу нa грa|eвинску линиjу утвр|уje сe
Инфoрмaциjoм o лoкaциjи, примeнoм нajмawих дoзвoqeних рaстojawa утвр|eних
oп{тим урбaнисти~ким прaвилимa.

- Aкo сe eкoнoмски дeлoви сусeдних пaрцeлa нeпoсрeднo грaни~e, рaстojawe
нoвих eкoнoмских oбjeкaтa oд грaницe пaрцeлe je минимaлнo 1,0м. Oстaвe зa
склaди{тewe стo~нe хрaнe или другoг зaпaqивoг мaтeриjaлa, мoрajу бити удaqeнe
минимум 3,0м oд грaницe прeмa сусeднoj пaрцeли и 10м oд билo кoг oбjeктa.
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- Aкo сe eкoнoмски дeo jeднe пaрцeлe нeпoсрeднo грaни~и сa стaмбeним дeлoм
другe пaрцeлe, рaстojawe нoвих eкoнoмских oбjeкaтa у oднoсу нa стaмбeни oбjeкaт нa
другoj пaрцeли сe утвр|уje:

-зa стo~ну стajу-минимaлнo 15м,
-зa |убри{тe и пoqски клoзeт-минимaлнo 20м
искqу~ивo нa ни`oj кoти.

- Нa пaрцeли сa нaгибoм тeрeнa, у слу~ajу нoвe изгрaдwe, eкoнoмскo двoри{тe
сe пoстaвqa нa ни`oj кoти oд стaмбeнoг двoри{тa.

- Нajмawa {иринa приступнoг eкoнoмскoг путa нa пaрцeли je 3м.
- Вoзилa зa oбaвqawe пoqoприврeднe дeлaтнoсти смeстити у пoмo}нoм oбjeкту

у oквиру eкoнoмскoг двoри{тa.
- Eкoнoмскo двoри{тe сe мo`e пoстaвqaти уз jaвни пут, a eкoнoмски oбjeкти

нa грa|eвинскoj линиjи (aкo су нa ни`oj кoти oд стaмбeнoг двoри{тa), ~иje сe
рaстojawe oд рeгулaциoнe линиje утвр|уje oп{тим прaвилимa урбaнисти~кe рeгулaциje,
увe}aним зa нajмawe 3,0м зeлeнoг пojaсa.

- Спрaтнoст пoмo}нoг oбjeктa je П,
- Пoмo}ни oбjeкaт сe грaди изa грa|eвинскe линиje oснoвнoг oбjeктa, сa

удaqeнo{}у oд сусeднe пaрцeлe мин. 3,0м. Изузeтнo: кaдa je прирoдни тeрeн у нaгибу
вe}eм oд 12%, пoмo}ни oбjeкaт - гaрa`a сa мaх. 2 пaркинг мeстa, мo`e сe грaдити
измe|у рeгулaциoнe и грa|eвинскe линиje, нa кoти сaoбрa}ajницe, a нa мин. 3,0м oд
рeгулaциoнe линиje.

- Пaртeрни oбjeкaт je спeцифи~aн oтвoрeни или зaтвoрeни oбjeкaт пaртeрнoг
прoгрaмa: бa{тeнски пaвиqoн, трeм и сл, брутo пoвр{инe дo 25 м². Дoзвoqeнa
спрaтнoст je призeмqe, бeз мoгу}нoсти фoрмирawa пoдрумскe и пoткрoвнe eтa`e. Oвa
врстa oбjeкaтa мo`e сe грaдити испрeд грa|eвинскe линиje oснoвнoг oбjeктa, a нa
oдстojawу oд рeгулaциoнe линиje, кao и oд сусeднe пaрцeлe минимум 3,0м. Нa пaрцeли
мo`e бити нajви{e jeдaн oтвoрeни пaртeрни oбjeкaт кojи сe нe oбрa~унaвa крoз
урбaнисти~кe пaрaмeтрe. Oстaли eлeмeнти урe|ewa пaртeрa: пeргoлe, бaзeни, и
пoвр{инe зa спoрт и рeкрeaциjу, кao oтвoрeни oбjeкти нe улaзe у oбрa~ун
урбaнисти~ких пaрaмeтaрa.

. . . MИНИ ХИДРOEЛEКTРAНA

Oбjeкти мини хидрoeлeктрaнe "Вoднa" нaлaзe сe нa вoднoм и грa|eвинскoм
зeмqи{ту.
У oвoм пoглaвqу сe прoписуjу oп{ти услoви изгрaдwe зa свe дeлoвe, oднoснo, oбjeктe
MХE "Вoднa" a нa oснoву изрa|eнe дoкумeнтaциje зa изгрaдwу MХE "Вoднa" и
дoбиjeних услoвa зa изрaду тeхни~кe дoкумeнтaциje.

Нa oснoву извoдa из Хидрoлo{кe студиje мoгу сe oдрeдити oснoвнe хидрoлo{кe
кaрaктeристикe рeкe Рeсaвe у прoфилу вoдoзaхвaтa MХE "Вoднa" кoje }e бити
искoри{}eнe приликoм oдрe|ивawa хидрoeнeргeтских пaрaмeтaрa MХE "Вoднa" кao
и зa oрe|ивawe oснoвних димeнзиja и гaбaритa oбjeкaтa oвe MХE.

Oснoвнe хдрoлo{кe кaрaктeристикe рeкe Рeсaвe у прoфилу вoдoзaхвaтa MХE "Вoднa"
ду слeдe}e:

Хиqaдугoди{wa вeликa вoдa..................................................... Q0,1% ц = 376 м3/с
Стoгoди{wa вeликa вoдa............................................................ Q 1% = 209 м3/с
Пeдeсeтoгo{иwa вeликa вoдa................................................. Q 2% = 169 м3/с
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Двaдeсeтoгo{иwa вeликa вoдa............................................... Q 5% = 169 м3/с
Срeдwe вoдe................................................................. Q ср = 1.81 м3/с
Mинимaлни срeдwи мeсe~ни прoтoк - oбeзбe|eнoсти 95%... Q мин 95% = 1.81 м3/с
Срeдwe вoдe................................................................. Ф сл = 163 км2

OСНOВНE КAРAКTEРИСTИКE MХE "ВOДНA"

Mинихидрoeлeктрaнa "Вoднa" снaгe oкo 160кв, нa рeци Рeсaви сaдр`a}e слeдe}e
oбjeктe нaмeweнe weнoм функциoнисawу:

II Вoдoзaхвaтну грa|eвину сa припaдajу}им oбjeктимa;
III Taлo`ницу;
IV Цeвoвoд и
V Ma{инску згрaду.

Вoдoзaхвaтнa грa|eвинa сa припaдajу}им oбjeктимa грaди}e сe нa вoдoзaхвaтнoм
прoфилу рeкe Рeсaвe, нa к.п.бр.2903 КO Jeлoвaц. Сaстaвни дeлoви вoдoзaхвaтнe
грa|eвинe су брaнa сa вoдoзaхвaтoм, прeлив, прeлив зa мeрewe "биoлo{кoг
минимумa" и рибqa стaзa.

Брaнa сa вoдoзaхвaтoм билa би пoстaвqeнa упрaвнo нa рe~ни тoк рeкe Рeсaвe у виду
бeтoнскe прeгрaдe висинe 2.0м и ду`инe oкo 14м,  60м низвoднo oд мoстa прeкo кojeг
вoди aсфaлтни пут зa сeлo Jeлoвaц, сa прeливoм и тaлo`ницoм нa лeвoj oбaли.

Нa крajу вoдoзaхвaтa кojи спрoвoди вoдe кa тaлo`нику и цeвoвoду, би}e сaгрa|eнa
зaтвaрa~ницa у виду тaблaстe устaвe.

Meрewe биoлo{кoг гaрaнтoвaнoг минимумa вр{илo би сe прeкo o{трoиви~нoг
прaвoугaoнoг прeливa сa вoдoмeрнoм лeтвoм или лимнигрaфoм сa aутoмaтским
o~итaвaweм и рeгистрoвaweм, {тo je дeфинисaнo Mи{qeweм Р.Х.M.З.Србиje и
вoдним услoвимa Mинистaрствa пoqoприврeдe, {умaрствa и вoдoприврeдe Рeпубли~кe
дирeкциje зa вoдe.

Рибqa стaзa зa кoминикaциjу рибa у рeци сa низвoднoг крaja вoдoзaхвaтнe грa|eвинe
кa узвoднoм, прeдви|eнa je дa сe изгрaди уз дeсни бoк брaнe.

Рибqa стaзa je дeo нa прeливнoм прaгу рeзeрвисaн зa oдр`иви прoтицaj сa
слoбoдним прeливoм (бeз устaвa), кojи }e нa кoти прeливa вoдoзaхвaтa зa eлeктрaну
имaти прoпусну спoсoбнoст дeфинисaну биoлo{ким минимумoм. Нa дeлу брaнe гдe сe
нaлaзи рибqa стaзa пoстojи oтвoр кojим сe рибqa стaзa снaбдeвa вoдoм из
aкумулaциje или дирeктнo из рeкe. Oтвoр крoз кojи вoдa прoлaзи из брaнe у рибqу
стaзу димeнзиoни{e сe тaкo дa мo`e дa прoпусти гaрaнтoвaну и вe}у кoли~ину вoдe.

Дeтaqaн прoрa~ун рибqe стaзe дeфинисa}e сe глaвним прojeктoм. Прojeктoвaњe
рибqe стaзe вр{и сe прeмa врсти рибe у рeци нa кojoj сe грaди MХE. Me|утим ниje
битнa сaмo врстa рибe, вe} пoстojи ~итaв низ зaхтeвa кojи су битни зa прeлaзaк рибe
из зoнe испрeд вoдoзaхвaтa у зoну изa вoдoзaхвaтa. Из тих рaзлoгa рибљa стaзa мoрa
дa зaдoвoљи слeдe}e услoвe:
 Дa у вoди рибqe стaзe имa дoвoљнo свeтлa;
 дa сe нa кaскaдaмa прeлaзa ~уje прирoдни `убoр вoдe;
 дa сe зa изгрaдwу стaзe кoристe прирoдни мaтeриjaли кao {тo je дрвo и клeсaн
кaмeн кojи сe спaja цeмeнтним мaлтeрoм;
 дa нaгиб днa бaзeнa будe мawи oд 0.05%;
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 дa мaксимaлнa брзинa вoдe у стaзи нe прeлaзи 5м/с.

Oви услoви зaхтeвajу дa сe кoнструктивнo oсмисли тaкaв прeлaз зa рибу кojи }e
бити сa слoбoднoм пoвр{инoм, блaгим пaдoм и глaтким днoм. Зa oдмoр рибe
прeдвидeти мaлe бaзeнe.

Дoвoдни кaнaл сa рe{eткoм слу`и дa сe вoдa зaхвaтa и oдвoди дo тaлo`ницe и
дaqe у цeвoвoд. Oснoвнe димeнзиje свeтлoг oтвoрa бeтoнскoг кaнaлa су истe пo цeлoj
ду`ини и трeбa вoдити рa~унa дa бo~нe ивицe буду рaвнe и глaткe.

Вoдe из вoдoзaхвaтa би сe, цeвoвoдoм oдгoвaрajу}eг прe~никa, сливaлe у тaлo`ницу,
гдe би сe вр{илo истaлo`aвawe суспeндoвaних ~eстицa. Димeнзиje тaлo`ницe би}e
oдрe|eнe нa oснoву кoли~инa зaхвaтних вoдa и прe~никa ~eстицa суспeндoвaнoг
нaнoсa.

Taлo`ницa сe нaлaзи пoслe дoвoднoг кaнaлa кojи идe oд вoдoзaхвaтa. Oснoвнa
нaмeнa тaлo`ницe je дa прe~исти вoду, oднoснo дa je дoвeдe у стawe упoтрeбqивoсти
зa турбину. Из тoг рaзлoгa, тaлo`ницa имa знa~ajну улoгу и дa би испунилa свoj
зaдaтaк мoрa сe прaвилнo димeнзиoнисaти. Tрeбa прeдлo`ити кoнструктивнo рe{ewe
зa кoje сe смaтрa дa eфикaснo издвaja ~eсти~ни мaтeриjaл (пeсaк, {qунaк, биoлo{ки
oтпaд биqнoг пoрeклa) из вoдe и тaлo`и гa нa днo. Пo{тo сe рaди o хидрoтeхни~кoм
oбjeкту кojи мoрa дa будe вoдoнeпрoпустqив, зa изгрaдwу je нeoпхoднo кoристити
бeтoн сa дoдaткoм плaстификaтoрa, тj. aдитивa кojи мoрajу дa буду вoдoнeпрoпустqиви
aли и oтпoрни нa дejствo вoдe и мрaзa, хaбawe и aгрeсивнo дejствo срeдинe, при ~eму
пoсeбну пa`wу трeбa oбрaтити нa прeкидe у бeтoнирawу при извo|ewу збoг изрa`eнe
ду`инe тaлo`ницe.
Приликoм димeнзиoнисawa прeтпoстaвити дa }e сe у тaлo`ници истaлo`aвaти
фрaкциje вe}e или jeднaкe oд 0.30мм, при ~eму сe зa oву врсту фрaкциje срeдњa
брзинa у тaлo`ници крe}e у oпсeгу oд В=0.2-0.4м/с.

Нa oснoву истaлисaнoг прoтoкa, брзинe вoдe у тaлo`ници и рa~унскe дубинe
тaлo`ницe, усвojити пoтрeбну {ирину тaлo`ницe и пoтрeбну ду`ину рaднoг дeлa
тaлo`ницe.

Нa излaзу из тaлo`ницe, прeдви|eнa je изгрaдwa зaтвaрa~ницe сa припaдajу}oм
oпрeмoм зa oтвaрawe и зaтвaрawe, oднoснo кoнтрoлисaнo упу{тawe вoдa кa цeвoвoду
и мa{инскoj згрaди.
Цeвoвoд пoд притискoм слу`и зa дoвoд вoдe oд вoдoзaхвaтa и тaлo`ницe дo мaлe
хидрoeлeктрaнe. Прoстирao би сe трaсoм стaрoг нaпу{тeнoг лoкaлнoг путa кojи вoди
зa сeлo Jeлoвaц, нa к.п.бр.11/1 у ду`ини oд 620м.

Цeви цeвoвoдa трeбa пoлo`ити у рoв oдгoвaрajу}e {иринe, нaгибa кoсинe 5:1, дубинe
oкo 1.5м. Цeви сe пoлa`у у слoj пeскa минимaлнe дeбљинe 10цм и 5цм oкo цeви.
Нивeлeтa цeвoвoдa je у стaлнoм пaду oд вoдoзaхвaтa дo тубинe.

Зa рeгулисaњe прaвнo-имoвинских oднoсa зa прoлaз цeвoвoдa, Инвeститoр je ду`aн дa
дoстaви списaк влaсникa пaрцeлa ду` рe~нoг кoритa гдe je прeдви|eнa изгрaдwa
цeвoвoдa и угoвoрe o слу`бeнoсти прoлaзa цeвoвoдa, сa влaсницимa пaрцeлa,  oвeрeнe
кoд нaдлe`нoг судa

При крajу трaсe, цeвoвoд сa путa скрe}e кa мa{инскoj згрaди.
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Ma{инскa згрaдa je плaнирaнa дa сe изгрaди нa лeвoj oбaли рeкe Рeсaвe нa к.п.бр.1
КO Jeлoвaц.
У мa{инскoj згрaди je плaнирaн прoстoр зa турбину, eлeктри~ни oрмaн и кoмaндни
цeнтaр.
Димeнзиja мa{инскe згрaдe }e сe oдрeдити нa oснoву гaбaритa турбинe, гeнeрaтoрa и
припaдajу}e хидрoмa{инскe oпрeмe.
Нa oснoву висинскe рaзликe и кoли~инe вoдe (кoje je бити дoбиjeнa Mи{qeweм
Р.Х.M.З.Србиje) дaqoм рaзрaдoм прojeктнe дoкумeнтaциje би}e oдрe|eнa врстa и снaгa
угрa|eнe турбинa кao и прoизвo|a~.

OСTAЛИ УСЛOВИ ИЗГРAДWE И УРE\EWA ПРOСTOРA

. . . MEРE ЗA[TИTE КУЛTУРНИХ ДOБAРA

Зa{титa нeпoкрeтних културних дoбaрa

Увидoм, aрхeoлoгa нa пoдру~je вoдoзaхвaтa и мa{инскe згрaдe, трeбaлo би
утврдити пoстojawe aрхeoлo{кoг мaтeриjaлa нa пoвр{ини тeрeнa. Aкo сe у тoку
зeмqaних рaдoвa нa изгрaдwи трaсe цeвoвoдa и мa{инскe згрaдe нaи|e нa
нeeвидeнтирaн aрхeoлo{ки лoкaлитeт или weгoв дeo, инвeститoр - извo|a~ рaдoвa,
ду`aн je дa oдмaх oбустaви рaдoвe и o тoмe бeз oдлaгawa oбaвeсти нaдлe`ни Зaвoд
зa зa{титу спoмeник културe. Инвeститoр je ду`aн дa прeдузмe мeрe дa сe нaлaз нe
уну{ти и нe o{тeти и дa сe сa~увa нa мeсту и у пoлo`ajу у кoмe je oткривeн (~лaн
109. Зaкoнa o културним дoбримa, "Сл.глaсник РС" бр.71/94, 52/11 и 99/11).

. . . MEРE ЗA[TИTE ПРИРOДНИХ ДOБAРA

Нa oснoву дoстaвqeнe дoкумeнтaциje Зaвoдa зa зa{титу прирoдe Србиje, 03 Бр.020-
337/2 oд 22.10.2012.гoдинe и увидoм у Цeнтрaлни рeгистaр зa{ти}eних прирoднoх
дoбaрa Србиje, кoнстaтoвaнo je дa сe прeдмeтнe лoкaциje Плaнa нe нaлaзe нa пoдру~jу
зa{ти}eнoг прирoднoг дoбрa: Me|утим прeдмeтнe лoкaциje прeдстaвqajу дeo
нaциoнaлнe eкoлo{кe мрe`e, утвр|eнe Урeдбoм o eкoлo{кoj мрe`и ("Слу`бeни гл.
РС" бр.102/2010) кao и EMEРAЛД пoдру~je (РС0000055), тe су утвр|eни услoви зa
извo|ewe рaдoвa уз примeну мeрa зa{титe прирoдe.

Плaнирaни рaдoви нису у супрoтнoсти сa дoнeтим прoписимa и дoкумeнтимa из
oблaси зa{титe прирoдe.

. .. УСЛOВИ ЗA ЗA[TИTУ @ИВOTНE СРEДИНE - СTРATE[КA ПРOЦEНA
УTИЦAJA НA @ИВOTНУ СРEДИНУ

Maлe хидрoeлeктрaнe имajу знa~ajну улoгу у систeмимa зa упрaвqawe и
кoри{}ewe вoдa. Зaхвaqуjу}и свojим кoнструктивним и рaдним кaрaктeристикaмa oнe
сe лaкo прилaгo|aвajу пoстoje}им услoвимa зa{титe `ивoтнe срeдинe и
инфрaструктурe, кao и другим кoрисницимa прoстoрa и вoдe.

Изгрaдwoм MХE смawуje сe ризик oд плaвqewa, смawуje сeзoнскa
нeрaвнoпрaвнoст прoтицaja рeкe, oмoгу}aвa кoнтрoлa прoтoкa и кoри{}ewa вoдe зa
пoтрeбe пoqoприврeдe или зa снaбдeвawe стaнoвни{твa.

Пa`qивим прojeктoвaweм и извo|eweм MХE мoгу}e их je врлo дoбрo уклoпити
у пoстoje}e eстeтскe и визуeлнe врeднoсти oкoлинe. Aкумулaциje MХE сe мoгу
кoристити зa пoтрeбe рeкрeaциje, туризмa, спoртa и рибoлoвa a дa сe њихoвoм
изгрaдwoм битнo нe ути~e нa прoмeнe гeoлo{ких и сeизми~ких кaрaктeристикa тeрeнa
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нити нa прoмeнe кoритa рeкa. Mawe aкумулaциje нe прoузрoкуjу знa~ajнe eфeктe
тeрми~кe стрaтификaциje вoдe, a прoлaскoм крoз турбинe вoдa сe пo прaвилу дoдaтнo
oбoгa}уje кисeoникoм.

Упркoс нaвeдeним пoгoднoстимa MХE мoгу имaти и низ нeпoвoqних утицaja нa
`ивoтну срeдину, пoсeбнo у пoглeду мoгу}их прoмeнa квaлитeтa вoдe и брзих
флуктуaциja прoтoкa и нивoa вoдe ( у aкумулaциjи и низвoднo).
Нeгaтивни утицajи нa `ивoтну срeдину:
 тoкoм изгрaдwe: зaгa|ewe вaздухa, зaгa|ewe вoдa, пojaвa букe, визуeлни eфeкти,
сoциjaлни и eкoнoмски eфeкти;
 тoкoм eксплoaтaциje: мoгу}e прoмeнe квaлитeтa вoдe, флуктуaциja вeли~инe
прoтoкa и нивoa вoдa, дирeктни утицajи нa рибqи и други `иви свeт у вoди, визуeлни
eфeтки и сoциjaлни и eкoнoмски утицajи.

Утицajи нa qудe су oд мaweг знa~aja jeр лoкaциje прeдви|eнe зa изгрaдwу MХE нису
у нeпoсрeднoj близини нaсeqeних мeстa.

Прoцeнa утицaja MХE нa `ивoтну срeдину

MХE "Вoднa" прeдстaвqa мawи хидрoeнeргeтски oбjeкaт кojи сe сaстojи oд брaнe сa
рибqoм стaзoм, тaлo`ницe, цeвoвoдa пoд притискoм и мa{инскe згрaдe у кojoj }e
бити смe{тeнa турбинa. У oквиру сaглeдaвawa укупнoг утицaja MХE нa `ивoтну
срeдину кoнстaтoвaни су и пoзитивни eфeкти. Изгрaдwoм MХE и weнoм прaвилнoм
eксплoaтaциjoм и oдр`aвaweм oбeзбeди}e сe дoдaтнa стaбилнoст рe~них oбaлa и
спрe~aвawe дaqeг eрoзивнoг дejствa рe~нoг кoритa изгрaдwoм нaсипa и урe|eweм
oбaлa.

Прoцeнa утицaja нa `ивoтну срeдину у слу~ajу удeсa:

Кoд oбjeкaтa кao {тo су мaлe хидрoeлeктрaнe, мoгу}e je дa пoд oдрe|eним услoвимa
дo|e дo слeдe}их aкцидeнтних ситуaциja:
 пуцawe вoдoзaхвaтнe грa|eвинe услeд нaилaскa вeликих вoдa или из нeкoг другoг
рaзлoгa;
 фoрмирawe пoплaвнoг тaлaсa у низвoднoм дeлу дoлинe oд вoдoзaхвaтнe грa|eвинe;
 плaвqewe oбjeкaтa сa турбинoм;
 руинирawe и/или зaпу{ewe рибqe стaзe грaweм и другим нaнoсимa;
 eлeктрoстaти~кo прa`wewe нa нoвим oбjeктимa;
 зaму}ewe вoдe у вoдoтoку услeд извo|ewa грa|eвинских рaдoвa у пeриoду ду`eм
oд 5 дaнa;
 пo`aр нa нoвим oбjeктимa и у oкoлини (пoсeбнo {умскoм зeмqи{ту);
 квaр нa турбини услeд рaдa у "прaзнoм хoду";
 кoри{}ewe eксплoзивa и weгoвo нeкoнтрoлисaнo дeтoнирawe услeд
нeпридр`aвawa мeрa тeхни~кe зa{титe;
 испу{тaњe aнтикoрoзивних мaтeриjaлa (oпaсних и {тeтних зaaквaти~нe
eкoсистeмe) у вoдoтoкe;
 нeкoнтрoлисaнo испу{тawe уqa из трaнсфoрмaтoрa.
Toкoм изгрaдwe MХE нeoпхoднo je прeдузeти свe пoтрeбнe мeрe у циqу o~увawa
`ивoтнe срeдинe. Примeнa oдгoвaрajу}их прaвилa и мeтoдa кao и oстaлих пoтрeбних
мeрa, нeгaтивaн утицaj нaвeдeнe MХE нa oкoлну `ивoтну срeдину минимизирa и
свoди нa прaкти~нo зaнeмaрqив нивo. Нa oвaj нa~ин изгрaдњa и eксплoaтaциja MХE
"Вoднa" , у нajмawoj мoгу}oj мeри рeмeти пoстoje}e стawe `ивoтнe срeдинe, a
пoсти`у сe и oдрe|eни пoзитивни eфeкти.
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Meрe зa{титe `ивoтнe срeдинe

Приликoм прojeктoвawa, изгрaдwe и eксплoaтaциje MХE "Вoднa", мoрajу сe
примeнити oдгoвaрajу}e мeрe зa{титe `ивoтнe срeдинe кoje сe дeфини{у у oквиру
услoвa кoje издajу нaдлe`нe др`aвнe устaнoвe: Рeпубли~ки хидрoмeтeoрoлo{ки зaвoд,
Зaвoд зa зa{титу прирoдe Србиje кao и другe нaдлe`нe устaнoвe.

Рe{eweм Зaвoдa зa зa{титу прирoдe Србиje дoнeти су слeдe}и услoви зa{титe
прирoдe:

1) Извo|a~ рaдoвa сe мoрa придр`aвaти лoкaциja, грa|eвинских пaрaмeтaрa и
стaндaрдa дeфинисaних у oбрaзлo`eњу нa oснoву Извoдa;

2) Сви oбjeкти мoрajу бити тaкo изгрa|eни дa сe склaднo уклoпe у aмбиjeнтaлни
цeлину;

3) Уклawawe дрвeнaстe и `бунaскe вeгeтaциje ниje дoзвoqeнo у плaвнoj зoни кaкo
би сe o~увaлa стaбилнoст oбaлa;

4) Зa сe~у je нeoпхoднa сaглaснoст и дoзнaкa нaдлe`нe "Србиja{умe";
5) При изрaди eлeмeнaтa oд бeтoнa нeoпхoднo je oблo`ити их сa спoqнe стрaнe

грубo клeсaним кaмeнoм или другa~иje припрeмqeним кaмeним eлeмeнтимa;
6) Ma{инскa згрaдa мoрa бити урa|eнa у трaдициoнaлнoм стилу лoкaлних

стaмбeних или пoмo}них oбjeкaтa (вoдeницe, пojaтe и сл.) и oбeзбe|eнa oд
улaскa нeoвлa{}eних лoцa;

7) Извo|ewe рaдoвa и eксплoaтaциja MХE нe смejу дa дoвeду дo битниje прoмeнe
хидрoлo{кoг рe`имa рeкe Рeсaвe и weних притoкa;

8) Инвeститoр je у oбaвeзи дa рe{и имoвинскo-прaвнe oднoсe сa
влaсницимa/кoрисницимa пaрцeлa;

9) Ниje дoзвoqeнo пoтпунo зaуствqawe вoдoтoкa у фaзи извo|ewa рaдoвa, a и
приликoм кoри{}ewa MХE;

10)Плaнирaни рaдoви и oбjeкти нe смejу дa изaзoву прoмeнe ин`eњрскo-гeoлo{ких
свojстaв тeрeнa;

11)Укoликo тoкoм извo|ewa рaдoвa, aли и кaсниje тoкoм кoри{}ewa oбjeктa MХE,
дo|e дo пojaвe eрoзиje, Инвeститoр je oбaвeзaн дa хитнo прeдузмe oдгoвaрajу}e
aнтиeрoзивнe мeрe;

12) Toкoм извo|eњa грa|eвинских рaдoвa, мaксимaлнo кoристити пoстoje}e
сaoбрa}ajницe и нaкoн зaвр{eткa рaдoвa врaтити их у истo или стaњe бoqe oд
oнoг у кoмe су зaтe~eнe;

13)Пoсeбну пa`њу трeбa пoсвeтити мoгу}им aкцидeнтним ситуaциjaмa (пo`aр,
изливaњe oпaсних мaтeриja идт.) и у склaду сa тимпрoписaти oдгoвaрajу}e мeрe;

14)Aкo дo|e дo aкцидeнтнoг зaгa|ewa зeмqи{тa, пoвр{инских и пoдзeмних вoдa
трeнутнo oбустaвити рaдoвe, oбaвeстити нaдлe`нe институциje и прeдузe}e
oвлa{}eнo зa сaнирaњe. У слу~ajу изливaњa {тeтних мaтeриja у вoдoтoкe,
пoтрeбнo je извр{ити oдгoвaрajу}e aнaлизe вoдe и прeдузeти мeрe сaнaциje и
зa{титe `ивoтнe срeдинe;

15) Хумус кojи сe скидa у тoку рaдoвa зaсeбнo дeпoнoвaти и зa{титити oд
испирawa. Кoристити гa зa сaнaциjу тeрeнa нaкoн зaвр{eткa рaдoвa;

16) Зaбрaweнo je фoрмирawe пoзajми{тa, пoвр{инских кoпoвa или eксплoaтaциja
гeoлo{кoг мaтeриjaлa из вoдoтoкa рaди oбeзбe|ивaњa грa|eвинскoг мaтeриjaлa,
изузeв из искoпa зa oбjeктe;

17)Инвeститoр мoрa унaпрeд дa oдрeди лoкaциje зa приврeмeнo дeпoнoвawe
грa|eвинскoг мaтeриjaлa, oпрeмe и мeхaнизaциje. Oсим тoгa, ниje дoзвoљeнo
приврeмeнo дeпoнoвawe мaтeриjaлa у плaвнoj зoни;
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18)Прeнoс прoизвeдeнe eлeктри~нe eнeргиje oргaнизoвaти тaкo дa сe мa{ински
oбjeкaт нajкрa}им путeм пoвe`e сa пoстoje}oм eлeктрoмрe`oм;

19)Ma{инскa згрaдa мoрa бити aдeквaтнo oбeзбe|eнa oд eлeктрoстaти~кoг
прa`wewa;

20)У oбjeкту мa{инскe згрaдe ниje дoзвoqeнo успoстaвqaњe грejawa, сaнитaрнoг
~вoрa и кaнaлизaциje;

21)Нa прилaзу мa{инскoj згрaди и вoдoзaхвaтним грa|eвинaмa нeoпхoднo je
пoстaвqawe тaбли сa упoзoрeњeм o зaбрaни приступa и o oпaснoсти oд висoкoг
нaпoнa;

22)Квaлитeт вoдe пo испу{тawу из мa{инскe згрaдe мoрa бити исти кao и у
рeципиjeнту;

23)Инвeститoр je oбaвeзaн дa рeдoвнo a и прeмa пoтрeби, прaти квaлитeт вoдa
низвoднo oд испустa;

24)Укoликo сe кoнстaтуje дa je вoдa низвoднo oд испустa лo{иjeг квaлитeтa услeд
зaгa|ewa у мa{инскoj згрaди, MХE мoрa прeстaти сa рaдoм дoк сe извoр
зaгa|ewa нe eлимини{e у пoтпунoсти;

25) Изгрaдwa свих кoнструктивних eлeмeнaтa MХE мoрa дa будe рeaлизoвaнa у
склaду сa вa`e}им прoписимa зa труснa пoдру~ja oдгoвaрajу}eг стeпeнa;

26)Испу{тaњe oпaсних и {тeтних мaтeриja (пoгoнских гoривa, уљa, мaзивa и сл.)
и oтпaдних вoдa oд рeдoвнoг oдр`aвaњa aлaтa и грa|eвинских мa{инa тoкoм
изгрaдwe и у фaзи eксплoaтaциje у вoдoтoкoвe je зaбрaweнo;

27) Зaбрawуje сe извo|ewe свих грa|eвинских рaдoвa кojи мoгу изaзвaти зaму|ewe
вoдe у пeриoду ду`eм oд 5 дaнa;

28)Хидрoтeхни~ки oбjeкти мoрajу бити тaкo кoнструисaни дa будe oбeзбe|eн
минимaлни oдр`иви прoтoк у склaду сa ~лaнoм 81. Зaкoнa o вoдaмa
("Сл.глaсникРС", бр.30/10) и Прaвилникoм o спeциjaлним тeхни~кo-
тeхнoлo{ким рe{ewимa кoja oмoгу}aвajу нeсмeтaну и сигурну кoмуникaциjу
дивљих `ивoтињa ("Сл.глaсник РС", бр.72/10), oднoснo дa нe будe угрo`eн
oпстaнaк и мигрaциja рибa и других вoдeних oргaнизaмa;

29)Инвeститoр je oбaвeзaн дa сaкупqeни ву~eни нaнoс трaнспoртуje у кoритo
вoдoтoкa низвoднo oд мa{инскe згрaдe и ствoри услoвe дa гa мaтицa вoдoтoкa
дaљe прoнoси;

30)Oбaвeзнa je рeдoвнa кoнтрoлa турбинa и другe oпрeмe у мa{инскoг згрaди. Oвo
oдр`aвawe oргaнизoвaти тaкo дa сe спрe~и oтицawe билo кaквих мaтeриja, кoje
}e бити кoри{}eнe, у вoдoтoк;

31)^и{}ewe oпрeмe млaзoм oд aбрaзивa сe мo`e вр{ити у oдгoвaрajу}oj
рaдиoници или eвeнтуaлнo нa грaдили{ту, aли пoд услoвoм дa нe дoспejу у
вoдoтoкe;

32) Зa зa{титу oд кoрoзиje инвeститoр je oбaвeзaн дa нa лицу мeстa (у мa{инскoj
згрaди) кoристи сaмo oнa срeдствa кoja нису oпaснa и {тeтнa пo aквaти~нe
eкoсистeмe;

33)Приврeмeнo дeпoнoвawe грa|eвинскoг мaтeриjaлa, oпрeмe и др. oргaнизoвaти нa
унaпрeд oдрe|eним лoкaциjaмa, aли тaкo дa сe нe изaзoвe o{тe}eњe висoкoe
вeгeтaциje и нe oмeтa бeзбeднo oдвиjawe друмскoг сaoбрa}aja нa лoкaлним
путeвимa;

34) Зa приврeмeнo oдлaгawe ~врстoг oтпaдa плaнирaти дoвoqaн брoj кoнтejнeрa
кojи oбeзбe|уjу изoлaциjу oтпaдних мaтeриja oд oкoлнoг прoстoрa. Кoнтejнeри
сe мoрajу рeдoвнo прaзнити oд стрaнe нaдлe`нe слу`бe;

35) При изгрaдwи прeгрaднe грa|eвинe oбaвeзнa je изгрaдwa рибqe стaзe. Рибqa
стaзa мoрa бити тaкo димeнзиoнисaнa и пoзициoнирaнa у oднoсу нa oстaтaк
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брaнe дa у woj вoдe имa увeк и у кoли~ини кoja oдгoвaрa срeдweм
минимaлнoм мeсe~нoм прoтицajу, кaкo би биo oмoгу}eн нeсмeтaни прoлaз
ихтиoфaунe и других вoдeних oргaнизaмa;

36) у слу~ajу дa сe рибqa стaзa сaстojи oд вe}eг брoja мaњих бaзeнa, висинскa
рaзликa измe|у њих нe смe прe}и 0,2м;

37)Рибqу стaзу пoзициoнирaти уз oбaлу, aли тaкo дa je њeн улaз у дeлу вoдoтoкa
сa нajвe}oм брзинoм вoдe, oднoснo тaмo гдe je кoнцeнтрaциja рибa у мигрaциjи
нajвe}a;

38)Прeпoру~eнa брзинa вoдe у сaмoj стaзи je 0,8 - 2,0м/с, {тo истoврeмeнo
oриjeнти{e рибe (кoje сe инa~e крe}у пoзитивнo рeoтaкси~нo) нa мигрaциje уз
стaзу;

39)Tурбулeнциja вoдe крoз рибљу стaзу мoрa бити {тo ни`a кaкo би њoмe мoгли
дa мигрирajу и jувeнили (млaди) oблици `ивoтиwa;

40)Днo рибqe стaзe мoрa бити пoкривeнo прирoдним супстрaтoм. Нajбoqe je
кoристити супстрaт из сaмoг вoдoтoкa, oднoснo oнaj дeo кojи сe тaлo`и
узвoднo oд брaнe;

41) Tипи~нe мигрaциje сaлмoнидa oдвиjajу сe у пeриoду дeцeмбaр-jaнуaр, дoк
ципринидe мигрирajу у пeриoду мaj-jун. Вeoмa je вa`нo дa рибqe стaзe
функциoни{у у нaвeдeним пeриoдимa, кaдa су мигрaциje рибa нajвe}e.
eвeнтуaлнe рaдoвe нa oдр`aвaњу и сaнaциjи рибqих стaзa пaлнирaти у пeриoду
нajни`eг вoдoстaja у гoдини и тo у мaксимaлнoм трajaњу oд 30 дaнa;

42)Нeсмeтaнo функциoнисaњe рибqe стaзe мoрa имaти приoритeт у oднoсу нa
прoизвoдwу eлeктри~нe eнeргиje, {тo знa~и дa у слу~ajу минимaлних прoтoкa
рaд турбинa мoрa бити oбустaвqeн, кaкo би у рибqoj стaзи билo дoвoqнo вoдe;

43)Нaвeдeни бaзeни и рибqa стaзa у цeлини мoрajу aдeквaтнo oбeзбe|eни,
укqу~уjу}и улaзни и излaзни дeo, кaкo би сe oнeмoгу}иo приступ
нeoвлe{}eним лицимa и пoстaвqaњe билo кaквe oпрeмe зa излoв ихтиoфaунe;

44)Рибqa стaзa мoрa бити рeдoвнo ~и{}eнa oд свих нaнoсa кojи мoгу дa oмeтajу
крeтawe aквaти~них oргaнизaмa;

45) У слу~ajу зa~eпqewa рибqe стaзe или других aкцидeнaтa кojи прoузрoкуjу weну
дeсфункциjу, MХE мoрa прeстaти сa рaдoм дoк сe нe oтклoнe узрoци oвe
пojaвe;

46)Нa грaдили{ту сe мoгу кoристити сaкo oнe грa|eвинскe мa{инe и трaнспoртнa
срeдствa кoja су урeднo сeрвисирaнa и у испрaвнoм стawу;

47) Зaбрaweнo je сeрвирирawe грa|eвинских мa{инa и вoзилa у тoку изгрaдwe нa
прeдмeтнoj лoкaциjи;

48)Свa oпрeмa и мaтeриjaли кojи }e бити кoри{}eни при изгрaдwи и
eксплoaтaциjи MХE мoрajу бити aтeстирaни и мoрajу дa зoдoвoqaвajу свe
прoписaнe стaндaрдe зa oвaкву врсту oбjeкaтa;

49)Нaкoн oкoн~awa свих рaдoвa oбaвeзнo трeбa сaнирaти свe дeгрaдирaнe
пoвр{инe (плaнирawe зaмqи{тa, зaтрaвqивawe и сл.) и уклoнити свe ви{кoвe
грa|eвинскoг мaтeриjaлa и oпрeмe, мa{инe и сл. Пoсeбнo пoсвeтити пa`wу
урe|ewу дeлoвa oбaлa и кoритa рeкe oкo вoдoзaхвaтних грa|eвинa, кao и ду`
цeвoвoдa;

50) Зa сaнaциoнe и другe рaдoвe нa прeдмeтнoм пoдру~jу мoгу сe кoристити
искqу~ивo aутoхтoнe врстe, типи~нe зa {ирe oкру`ewe прeдмeтних лoкaциja.
Унo{ewe aлoхтoних врстa je зaбрaweнo;

51) Укoликo сe у тoку рaдoвa нaи|e нa гeoлo{кa или пaлeoнтoлo{кa дoкумeнтa
(фoсили, минeрaли, кристaли и др.) кoja би мoглa прeдстaвqaти зa{ти}eну
прирoдну врeднoст, oдрeдбoм ~лaнa 99. Зaкoнa o зa{тити прирoдe ("Сл.глaсник
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РС", бр.36/09, 88/2010, и 91/10) нaлaзa~ je ду`aн дa приjaви нaдлe`нoм
Mинистaрству у рoку oд oсaм дaнa o дaнa прoнaлaскa и прeдузмe мeрe зa{титe
oд уну{тewa, o{тe}ивawa или крa|e дo дoлaскa oвлa{}eнoг лицa;

52) Нaкoн прeстaнкa рaдa мини хидрoeлeктрaнe инвeститoр je oбaвeзaн дa уклoни
свe oбjeктe или дa у дoгoвoру сa лoкaлнoм сaмoупрaвoм или другим прaвним и
физи~ким лицимa извр{и прeнaмeну oбjeкaтa;

53) Приликoм eвeнтуaлнoг пуцaњa хидрoтeхни~ких грa|eвинa инвeститoр je
oбaвeзaн дa пoступи у склaду сa вa`e}им oбaвeзaмa прoписaним у плaну
oдбрaнe oд пoплaвa и примeни свe нeoпхoднe мeрe зa{титe qуди, мaтeриjaлних
дoбaрa и `ивoтнe срeдинe. Истa мeрa зa{титe вa`и и зa слу~aj пojaвe
изнeнaднoг пoплaвнoг тaлaсa;

54) У сaрaдwи сa кoрисникoм рибaрскoг пoдру~ja oбeзбeдити мoнитoринг стawa
`ивoг свeтa у вoдoтoку, пoсeбнo ихтиoфaунe, кaкo би сe прaтиo дaqи рaзвoj
рибqeг нaсeqa у тoку кoри{}ewa oбjeктa.

. . . ЗA[TИTA OД ПOПЛAВA

Хидрoлo{ки ризик и рaзнe врeмeнскe нeпoгoдe

У нaвeдeни oквир спaдajу пoплaвe, рaзни oблици пoкрeтaњa тлa (урвинe, oдрoни,
oдизawe слojeвa), снe`нe лaвинe, нaнoси кao и eфeкти oдмрзaвawa и мoгу}e вe{тa~ки
изaзвaнo изливawe вoдe, кojи мoгу пoстaти oпaсни изaзивajу}и ру{ewa oбjeкaтa и
пoплaвe, узрoкoвaнe билo пoкрeтaweм тлa oднoснo oдрe|eнoм мeтeoрoлo{кoм или
другoм ситуaциjoм у изгрaдwи.
Прeмa прeлиминaрним прoцeнaмa пoдру~je лoкaциje MХE "Вoднa" прeдстaвqa
рeлaтивнo стaбилнo хидрoгeoлo{кo пoдру~je. Узимajу}и нaвeдeнo у oбзир пoтрeбнo je
прeдузeти стaндaрднe мeрe зa{титe у циљу свo|eњa хидрoгeoлo{кoг ризикa нa
прoписaни нивo, тoкoм изгрaдwe и eкслoaтaциje MХE "Вoднa".
Кoнкрeтнe мeрe зa{титe oд нaвeдeних ризикa прoписa}e сe у фaзи изрaдe тeхни~кe
дoкумeнтaциje, a у склaду сa Рe{eweм o издaвawу вoдних услoвa кoje издaje
Рeпубли~кa дирeкциja зa вoдe Mинистaрствa пoqoприврeдe, {умaрствa и
вoдoприврeдe.

. . . ЗA[TИTA OД ЗEMQOTРEСA

Излo`eнoст ризику oд зeмqoтрeсa

Буду}и дa зeмqoтрeси кao спeцифи~aн прирoдни фeнoмeн увeк нoсe кao oснoвнo
oбeлe`je свoг дeструктивнoг дejствa рaспрoстирaњe у нeкoм прoстoрнo - рeгиoнaлнoм
кoнтинуму, oвaj oсврт }e сe oднoсити нa сeизми~нoст тeритoриje нa кojoj сe нaлaзи
MХE "Вoднa" и {ирe oкру`ewe кoмe припaдa.
Сви зeмqoтрeси кojи сe дoгa|ajу у oвoм дeлу зaпaднoг Бaлкaнa су тeктoнскoг типa.
Eпицeнтрaлнo пoдру~je лoцирaних зeмqoтрeсa нaлaзи сe у рeгиoнaлнoм гeoтeктoнскoм
пoглeду, унутaр блoкa Кoпaoникa, у сeизми~нoj зoни цeнтрaлнe Србиje.
Сeизми~ки хaзaрд у oвoj кaтeгoриjи тeрeнa изнoси И=80 MСК-64.
Зa{титa oд сeизми~ких утицaja oбeзбe|уje сe прojeктoвaweм и извo|eweм oбjeкaтa зa
зa{титним кoнструктивним систeмoм кojи oдгoвaрa кaрaктeру oбjeкaтa и сeизми~нoсти
пoдру~ja oд 7º Meркaлиjeвe скaлe.

. . . ЗA[TИTA OД ПO@AРA

Ризик oд вaтрe и пo`aрa
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Вeрoвaтнo}a пojaвe пo`aрa нa MХE "Вoднa" пoстojи прaкти~нo сaмo у
мa{инскoj згрaди кao и у висoкoнaпoнскoм рaсклoпнoм пoстрojewу.
Схoднo тoмe трeбaлo би oбрaтити пa`wу нa избoр мaтeриjaлa зa грa|eвинскo-
кoнструктивнe eлeмeнтe мa{инскe згрaдe. Избoр мaтeриjaлa трeбa дa будe тaкaв дa сe
смawи мoгу}нoст дa ти eлeмeнти буду извoр или узрo~ник пo`aрa, aли и дa спрe~e
њeгoвo qeгoвo eвeнтуaлнo {ирewe. Зa свe угрa|eнe грa|eвинскe мaтeриjaлe пoтрeбнo
je прибaвити aтeстe прoизвo|a~a нa вaтрooтпoрнoст.
Свa угрa|eнa eлeктрo-oпрeмa мoрa имaти прeдви|eнe aтeстe oвлa{}eних прoизвo|a~a
o вaтрooтпoрнoсти. Сви рaсклoпни блoкoви мoрajу имaти глaвнe склoпкe кojимa сe
мo`e извр{ити брзo искqу~eњe пojeдиних дeлoвa или ~итaвoг пoстрojewa.

Зa{титa oд пo`aрa сe спрoвoди oп{тим мeрaмa у пoглeду рeгулaциje сaoбрa}ajницa и
прoтивпo`aрних путeвa и изгрaдњoм систeмaпрeoтивпo`aрнe зa{титe у унутрa{woсти
сиистeмa aу сaглaснoсти сa прoтивпo`aрним услoвимa. Oбjeкaт мoрa бити извeдeн у
склaду сa Зaкoнoм o зa{тити пo`aрa ("Сл.глaсник РС", бр.111/09).

. . . ЛOКAЦИJE ЗA КOJE СE OБAВEЗНO РAДИ УРБAНИСTИ^КИ ПРOJEКAT

У oквиру Плaнa ниje прeдви|eнa изрaдa урбaнисти~кoг прojeктa.

. . . MEРE EНEРГETСКE EФИКAСНOСTИ ИЗГРAДWE

Унaпрe|ewe eнeргeтскe eфикaснoсти jeстe смawewe пoтрo{we свих врстa eнeргиje,
у{тeдa eнeргиje и oбeзбe|ивawe oдр`ивe грaдwe примeнoм тeхни~ких мeрa, стaндaрдa
и услoвa плaнирawa, прojeктoвawa, изгрaдwe и упoтрeбe oбjeкaтa.

Прeдлoг мeрa зa унaпрe|ewe eнeргeтскe eфикaснoсти изгрaдwe oбjeкaтa oбухвaтa:
 Прeлaзaк нa грejawa eнeргиjoм из oбнoвqивих извoрa eнeргиje;
 Зaмeнa клaси`них сиjaлицa у дoмa}инствимa и пoслoвним oбjeктимa

{тeдqивим рaсвeтним тeлимa;
 Пoбoq{awe изoлaциje зидoвa oбjeкaтa избoрoм сaврeмeних мaтeриjaлa сa

вe}им кoeфициjeнтoм зa{титe или дoдaтним спoqним или унутрa{wим
oблaгaweм зидoвa;

 Зaмeнa прoзoрa прoзoримa сa тeрмo-стaклoм и сaврeмeниjoм тeхнoлoгиjoм
зaптивawa;

 Увo|ewe oбaвeзнoг прибaвqawa сeртификaтa eнeргeтскe eфикaснoсти зa згрaдe
и

 кao и свих oстaлих мeрa кoje дoпринoсe пoвe}awу eнeргeтскe eфикaснoсти
oбjeкaтa.

. . . РAСПИСИВAWE JAВНИХ КOНКУРСA

У oквиру плaнa нe прeдви|ajу сe пoвр{инe и oбjeкти зa кoje сe прeдлa`e
рaсписивawe jaвних кoнкурсa.

. . . ПРAВИЛA ПAРЦEЛAЦИJE, ПРEПAРЦEЛAЦИJE И ИСПРAВКE ГРAНИЦA
ПAРЦEЛE

Oп{тa прaвилa зa пaрцeлaциjу и прeпaрцeлaциjу зeмqи{тa су:
 Грa|eвинскa пaрцeлa jeстe дeo грa|eвинскoг зeмqи{тa, сa приступoм jaвнoj

сaoбрa}ajнoj пoвр{ини, кoja je изгрa|eнa или плaнoм прeдви|eнa зa изгрaдwу.
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 Пaрцeлa je дeфинисaнa приступoм нa jaвну пoвр{ину, грaницaмa прeмa
сусeдним пaрцeлaмa и прeлoмним тa~кaмa кoje су oдрe|eнe гeoдeтским
eлeмeнтимa.

 Грa|eвинскa пaрцeлa je утвр|eнa рeгулaциoнoм линиjoм прeмa jaвнoj
сaoбрa}ajнoj пoвр{ини, грaницaмa грa|eвинскe пaрцeлe прeмa сусeдним
пaрцeлaмa и прeлoмним тa~кaмa кoje су дeфинисaнe aнaлити~кo-гeoдeтским
пoдaцимa.

 Грa|eвинскa пaрцeлa трeбa дa имa прибли`нo oблик прaвoугaoникa или трaпeзa
и дa je бo~ним стрaнaмa пoстaвqeнa упрaвнo нa oсoвину jaвнe сaoбрa}ajницe.

 Oблик и вeли~инa грa|eвинскe пaрцeлe мoрa дa oмoгу}и изгрaдwу oбjeктa у
склaду сa рe{ewимa из плaнa, прaвилимa o грa|ewу и тeхни~ким прoписимa.

 Пaрцeлaциja и прeпaрцeлaциja грa|eвинскoг зeмqи{тa сe вр{и нa зaхтeв
влaсникa oднoснo кoрисникa зeмqи{тa.

 Пoдeлa пoстoje}e пaрцeлe нa двe или ви{e мawих пaрцeлa сe вр{и пoд
слeдe}им услoвимa:

a) пoдeлa сe вр{и у oквиру грaницa пaрцeлe
б) приступ нa jaвну пoвр{ину нoвoфoрмирaних пaрцeлa мo`e сe

oбeзбeдити и сa сукoрисни~ких пoвр{инa.
 Спajaweм пaрцeлa вa`e}a прaвилa изгрaдwe зa плaнирaну нaмeну сe нe мoгу

мewaти, a кaпaцитeт сe oдрe|уje прeмa нoвoj пoвр{ини. Збoг бoqe oргaнизaциje
и искoри{}eнoсти прoстoрa oн мo`e бити вe}и oд збирa пojeдинa~них
кaпaцитeтa спojeних пaрцeлa.

 Спajaweм сe фoрмирa пaрцeлa нa кojoj тип изгрaдwe бeз oбзирa нa вeли~ину
пaрцeлe, трeбa дa будe у склaду сa нeпoсрeдним oкру`eweм, a у зa{ти}eним
пoдру~jимa у склaду сa усoвимa зa{титe.

 Грa|eвинскa пaрцeлa мoрa имaти излaз нa jaвну сaoбрa}ajницу oднoснo трajнo
oбeзбe|eн приступ нa jaвну сaoбрa}ajницу.

 Aкo сe грa|eвинскa пaрцeлa нe oслawa, oднoснo нeмa прилaз дирeктнo нa jaвну
сaoбрa}ajницу, weнa вeзa сa jaвнoм сaoбрa}ajницoм сe oствaруje прeкo
приступнoг путa мaксимaлнe ду`инe 50м, ~иja je минимaлнa {иринa:

1) зa стaнoвawe...................................................................................................4,0м
2) зa индустриjу, прoизвoднo зaнaтствo, грa|eвинaрствo и склaди{тa........5,0м
3) зa услу`нo-кoмeрциjaлнe дeлaтнoсти............................................................4,0м
4) зa привaтнe прoлaзe........................................................................................3,0м
5) зa пe{a~кe стaзe.............................................................................................1,5м

 Aкo сe приступни пут кoристи зa jeдну грa|eвинску пaрцeлу, мo`e сe
фoрмирaти у oквиру тe пaрцeлe, a aкo сe кoристи зa пoвeзивawe двe или ви{e
грa|eвинских пaрцeлa сa jaвнoм сaoбрa}ajницoм, фoрмирa сe кao пoсeбнa
пaрцeлa.

СMEРНИЦE ЗA СПРOВO\EWE ПЛAНA

Лoкaциjскa дoзвoлa и инфoрмaциja o лoкaциjи сe издajу нa oснoву Плaнa
дeтaqнe рeгулaциje и издaje их нaдлe`ни oп{тински oргaн у склaду сa oдрeдбaмa
oвoг плaнa.

Грa|eвинскa дoзвoлa сe издaje у склaду сa зaкoнскoм рeгулaтивoм нa oснoву
тeхни~кe дoкумeнтaциje у склaду сa oдрeдбaмa oвoг плaнa.

Прaвилa изгрaдwe и рeгулaциje сe дeфини{у пojeдинa~нo зa свaки oбjeкaт нa
грa|eвинскoj пaрцeли.
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Пaрцeлaциja и прeпaрцeлaциja грa|eвинскoг зeмqи{тa сe рaди нa зaхтeв влaсникa
зeмqи{тa, у склaду сa прaвилимa пaрцeлaциje дaтим у Плaну.

Нaцрт Плaнa сaстojи сe из тeкстуaлнoг дeлa и грaфи~ких прилoгa. Кoнцeпт плaнa
пoдлe`e стру~нoj кoнтрoли Кoмисиje зa плaнoвe Oп{тинe Дeспoтoвaц у склaду сa
Зaкoнoм o плaнирawу и изгрaдwи ("Сл.глaсник РС бр.79/09, 81/09, 64/10 и 24/11).

ДOСTAВQEНA ДOКУMEНTAЦИJA

- Кaтaстaрскo тoпoгрaфски плaн Oбjeкaт MХE "Вoднa", изрa|ивa~ Aгeнциja
Гeoплaн Плус Дeспoтoвaц, aвгустa 2012.гoдинe;
- Кoпиja плaнa сa пoсeдoвним листoвимa зa кп.бр.1, кп.бр.5, кп.бр.6, кп.бр.9/3,
кп.бр.9/4, кп.бр.9/5, кп.бр.9/7 и кп.бр 10 КO Jeлoвaц;
- Инфoрмaциja o лoкaциjи брoj 350-92/11-11, издaтa дaнa 15.06.2011.гoд. o
мoгу}нoстимa и oгрaни~ewимa изгрaдwe минихидрoeлeктрaнe у сливу рeкe Рeсaвe;
- Гeнeрaлни прojeкaт MХE ВOДНA кojи су изрaдилa прeдузe}a "Крaгуjпрojeкт"
д.o.o. из Крaгуjeвцa и "[умaдиjaпрojeкт" д.o.o. из Пaрa}инa;
- Сaглaснoст Mинистaрствa пoљoприврeдe, {умaрствa и вoдoприврeдe, Упрaвa зa
пoqoприврeднo зeмqи{тe, брoj: 320-11-08551/2013-14, oд 02.12.2013.гoдинe;
- Рe{ewe o издaвawу вoдних услoвa, Mинистaрствa пoљoприрeдe, {умaрствa и
вoдoприврeдe - Рeпубли~кa дирeкциja зa вoдe - брoj:325-05-00823/2013-07, oд
26.08.2013.гoдинe;
- Сaглaснoст зa изгрaдwу мaлe хидрoeлeктрaнe "Вoднa" нa рeци Рeсaви,
инстaлисaнe снaгe 160кW, кoтa гoрwe вoдe=290мнм, кoтa дoњe вoдe=284,3мнм,
тeритoриja oп{тинe Дeспoтoвaц,  Mинистaрствa зa инфрaструктуру и eнeргeтику
брoj:312-01-01065/2010-02 издaту дaтумa: 07.03.2012.гoдинe;
- Mи{qewe зa издaвawe вoдних услoвa у пoступку изрaдe тeхни~кe дoкумeнтaциje
зa изгрaдњу MХE "Вoднa" нa рeци Рeсaви, Рeпубли~кoг хидрoмeтeoрoлo{кoг зaвoдa
брoj: 92-1-1-20/2012 издaтo дaтумa: 24.01.2012.гoдинe;
- Mи{qewe Jaвнoг вoдoприврeднoг прeдузe}a "Србиjaвoдe" Бeoгрaд,
Вoдoприврeдни цeнтaр "Moрaвa" - Ни{ 04 брoj: 1342/3 , издaтo дaнa:
14.09.2012.гoдинe у Ни{у;
- Услoви зa прикqу~ewe нa eлeктрoeнeргeтску мрe`у (oбjeкaт прoизвo|a~a
eлeктри~нe eнeргиje), JП EПС - "Eлeктрoсрбиja" д.o.o. Крaљeвo, Eлeктрoдистрибуциja
Jaгoдинa, Пoгoн ]уприja, брoj: 5517 oд дaтумa: 13.09.2011.гoдинe;
- Рe{ewe o услoвимa зa{титe прирoдe, Зaвoдa зa зa{титу прирoдe Србиje, 03 брoj:
020-337/2 oд дaтумa:22.10.2012.гoдинe;
- Рe{ewe o измeнaмa рe{ewa o услoвимa зa{титe прирoдe зa припрeму и изрaду
тeхни~кe дoкумeнтaциje зa изгрaдwу MХE "Вoднa" нa рeци Рeсaви, oп{тинa
Дeспoтoвaц, 03 Брoj.020-337/4 oд 27.11.2012.гoдинe;
- Дoпис Зaвoдa зa зa{титу спoмeникa културe Крaгуjeвaц, брoj. 863/1 oд дaнa
24.10.2012.гoдинe o нeпoстojaњу утвр|eних спoмeникa културe, дoбaрa кoja уи`ивajу
прeтхoдну зa{титу и рeгистрoвaних aрхeoлo{ких лoкaлитeтa нa прeдмeтнoj лoкaциjи.
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
50/2013, 54/2013 и 98/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник
општине Деспотовац“ број 4/08), и прибављеног мишљења Комисије за планове општине
Деспотовац, на седници Комисије одржаној 10.06.2014. године, Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној  15.06. 2014. године,  донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛЕ

"СТЕЊЕВАЦ" НА РЕЦИ РЕСАВИ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације мини хидроцентрале "Стењевац" на

реци Ресави у општини Деспотовац (у даљем тексту: план), који је израдо Биро за
пројектовање, планирање и извођење радова у грађевинарству, технички пријем објеката и
консалтинг "ИНКОПРОЈЕКТ ИНЖЕЊЕРИНГ", ул. Др. Сергеја Димитријевића 22, Лесковац,
а у циљу уређењa простора и увођењa специфичних намена у складу са програмским
концептом Просторног плана општине Деспотовац који је дефинисао главне правце развоја,
усмеравања и могућности за уређење простора у њиховом непосредном окружењу, као и
заштита постојећих природних вредности, а све у циљу стварања услова за реализацију
улагања у изградњу мини хидроелектрана на реци Ресави за производњу нових количина
електричне енергије из обновљивих извора енергије неопходне за снабдевање привреде и
грађана, као и улагања у инфраструктурни привредни развој општине Деспотовац.

Саставни део ове одлуке јесте План детаљне регулације мини хидроцентрале
"Стењевац" на реци Ресави у општини Деспотовац, чији је саставни део Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације мини
хидроцентрале "Стењевац" на реци Ресави у општини Деспотовац за који је издата
сагласност надлежног органа за заштиту животне средине број 501-43/14-08 од 12.06.2014.
године.

Члан 2.
У границама Плана обухваћене су следеће катастарске парцеле: катастарска парцела

број 452/1 (један део), 452/2, 456, 457 и 466 све К.О. Стењевац, 3582 (река Ресава),
,487/1,487/2 све К.О. Стењевац, 3610, 3611 К.О. Стењевац и 4238 К.О.Сладаја (река Ресава
заједнички објекат катастарских општина Стењевац и Сладаја), 4239 К.О.Сладаја (пут
заједнички објекат катастарских општина Стењевац и Сладаја) и 3437, 3438, 3439, 3440 К.О.
Сладаја.

Површина обухвата Плана износи 8,51ха.
Граница Плана почиње на југозападној страни од тромеђе катастарских парцела број

954, 3582 и 487/2 све К.О. Стењевац, одакле се наставља северном регулацијом државног
пута II реда Деспотовац - Двориште - Водна (Р.пут 216) све до преломне тачке 1 ( са
координатним тачкама X 4 884 175, Y 7 545 257 ) где се прелази речно корито до тачке 2 ( са
координатним тачкама X 4 884 175, Y 7 545 195 ) даље пресеца се део КП 3437 до прелoпмне
тачке 3 ( са координатним тачкама X 4 884 122, Y 7 545 122 ),наставља кроз део КП 3440 до
преломне тачке 4 ( са координатним тачкама X 4 884 175, Y 7 545 257 ) и десном регулацијом
реке Ресава све до грађевинске парцеле 452/2 на чијој површини је смештен објекат за
машинско постројење, одатле граница продужава до регулацоје општинског пута где понова
пресеца реку Ресаву и завршава се у полазну тачку.
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Дужина границе обухвата износи L=4.239 m.
Површина обухвата износи P=8,5 ha

У границама обухвата Плана захваћено је,целом површином или само једним делом
своје површине, укупно 15 катастарски парцела двеју катастарских општина Стењевац и
Сладаја.

Члан 3.
План детаљне регулације из члана 1. ове одлуке се састоји од: текстуалног дела,

графичких приказа и документационе основе, који су оверени печатом Скупштине општине
и потписом председника Скупштине општине Деспотовац.

Члан 4.

Плана детаљне регулације садржи:
Т Е К С Т У А Л Н И Д Е О
П О Л А З Н Е О С Н О В Е
1. УВОДНИ ДЕО.............................................................................................................................. 1
1.1. Правни и плански основ............................................................................................................ 1
1.2. Повод и циљ израде плана......................................................................................................... 1
1.3. Обухват плана и грађевинског подручја.................................................................................. 2
1.3.1. Опис границе обухвата плана…............................................................................................. 2
1.3.2. Опис границе грађевинског подручја (попис парцела које улазе грађ.подручје)............. 3
1.4. Извод из усвојеног концепта плана у виду закључка............................................................. 3
П Л А Н С К И Д ЕО
2. ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА.......................................................................................................................................... 4
2.1. Концепција уређења и изградње са основним програмским елементима............................ 4
2.2. Основна намена у обухвату плана и биланс површина.......................................................... 4
2.3. Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене..................................................... 5
2.3.1. Грађевинско земљиште јавних намена.................................................................................. 5
2.3.2. Грађевинско земљиште осталих намена............................................................................... 5
2.4. Трасе, коридои и регулацијасаобраћајница и јавне ком.инфраструктуре............................ 5
2.4.1. Електроенергетика................................................................................................................... 6
2.4.2. Телекомуникације.................................................................................................................... 7
2.5. Уређење зелених површина....................................................................................................... 7
2.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите........................................................................ 7
2.6.1. Мере за ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну
средину............................................................................................................................................... 9
2.6.2. Еколошка валоризација простора за одрживи развој..........................................................11
2.6.3. Заштита природних и културних добара............................................................................. 12
2.6.4. Мере заштите од елементарних непогода........................................................................... 12
2.6.5. Мере заштите од ратних разарања....................................................................................... 12
2.6.6. Мере енергетске ефикасности изградње и стандарди приступачности........................... 12
2.7. Инжењерско–геолошки услови............................................................................................... 12
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3. ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА....................................................................................................................................... 14
3.1. Правила грађења на грађевинском земљишту јавних намена............................................. 17
3.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена.. ....................................... 17
3.2. Правила грађења на грађ.земљишту осталих намена........................................................... 17
3.2.2. Општа правила грађења........................................................................................................ 21
4. Садржај документације............................................................................................................ 23
Г Р А Ф И Ч К И Д Е О
1а. Извод из Просторног плана општине Деспотовац – Намена површина и (карта 2.).
1:50.000
1б. Извод из Просторног плана општине Деспотовац – Мрежа насеља и инфра- структурни
системи (карта 3) 1:50.000
2. Катастарско–топографски план ....................................................................................... 1: 2.500
3. Катастарско–топографски план са границом обухвата Плана ...................................... 1: 2.500
4. Постојеће стање са стеченим обавезама.......................................................................... 1: 2.500
5. План намене површина са картом спровођења............................................................... 1: 2.500
6. План регулације и нивелације........................................................................................... 1: 2.500

Члан 5.
План детаљне регулације урађен је у четри примерка оригинала у аналогном и

дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине општине Деспотовац као
доносиоца плана, Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине општине Деспотовац и Републичког геодетског
завода.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

општине Деспотовац"

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-19/2014-01  од  15.06.2014. годинe

ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

мини хидро електране „Стењевац“ на реци Ресави у општини Деспотовац

П О Л А З Н Е   О С Н О В Е

1. УВОДНИ ДЕО

1.1. Правни и плански основ

Правни основ за израду Плана чине:
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,

54/13-одлука УС и 98/13-одлука УС);
• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената

(„Службени гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11);
•  Одлуке о изради Плана детаљне регулације мини хидро електране „Стењевац“  на

реци Ресави у општини Деспотовац br.350-219/2013.god.

Плански основ за израду је Просторни план општине Деспотовац (“Службени гласник
опшине Деспотовац бр. 12/13).

1.2. Повод и циљ израде Плана

Повод за израду Плана је потреба да се обухваћени простор плански уреди, у циљу
омогућавања издавања одговарајућих дозвола за изградњу.
Непосредни повод за израду Плана јесте уређење простора и увођење специфичних намена
у складу са програмским концептом Просторног плана општине Деспотовац који је
дефинисао главне правце развоја, усмеравања и могућности за уређење простора у њихивом
непосредном окружењу, као и заштита постојећих природних вредности, а све у циљу
стварања услова за реализацију улагања у изградњу мини хидроелектрана на реци Ресави за
производњу нових количина електричне енергије из обновљивих извор енергије неопходне
за снабдевање привреде и грађана, као и улагања у инфраструктурни привредни развој
општине Деспотовац.

Циљеви израде овог Плана су:
• дефинисање грађевинског земљишта јавних и осталих намена и одређивање

намене површина;
• дефинисање саобраћајне матрице и планирање саобраћајница у складу са

функционалним рангом и простором који опслужују;
• сагледавање стања постојеће инфраструктуре и дефинисање услова прикључења

на исту;
• одређивање нивелационог и регулационог решења са правилима уређења и

грађења;
• обезбеђење адекватне заштите животне средине.

Непосредни циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског основа за решавање
имовинско-правних односа и издавање локацијске дозволе, односно утврђивање правила
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уређења и правила грађења за изградњу мини хидроелетрана, у складу са правилама и
смерницама из планова ширег подручја.

1.3.Обухват плана и грађевинског подручја
У границама Плана обухваћене су следеће катастарске парцеле: КП бр. 452/1 (један

део), 452/2, 456, 457, и 466 све К.О. Стењевац,  3582 (река Ресава), ,487/1,487/2 све К.О.
Стењевац , 3610, 3611 К.О. Стењевац и 4238 К.О.Сладаја (река Ресава заједнички објекат
катастарских општина Стењевац и Сладаја), 4239 К.О.Сладаја (пут заједнички објекат
катастарских општина Стењевац и Сладаја) и 3437, 3438, 3439, 3440 К.О. Сладаја.
Површина обухвата Плана износи 8,51ха.

1.3.1. Опис границе обухвата плана
Граница Плана почиње на југозападној страни од тромеђе катастарских парцела број 954,
3582 и 487/2 све К.О. Стењевац, одакле се наставља северном регулацијом државног пута II
реда Деспотовац - Двориште - Водна (Р.пут 216) све до преломне тачке 1 ( са координатним
тачкама X 4 884 175, Y 7 545 257 ) где се прелази речно корито до тачке 2 ( са координатним
тачкама X 4 884 175, Y 7 545 195 ) даље пресеца се део КП 3437 до прелoпмне тачке 3 ( са
координатним тачкама X 4 884 122, Y 7 545 122 ),наставља кроз део КП 3440 до преломне
тачке 4 ( са координатним тачкама X 4 884 175, Y 7 545 257 ) и десном регулацијом реке
Ресава све до грађевинске парцеле 452/2 на чијој површини је смештен објекат за машинско
постројење, одатле граница продужава до регулацоје општинског пута где понова пресеца
реку Ресаву и завршава се у полазну тачку.
Дужина границе обухвата износи L=4.239 m.
Површина обухвата износи P=8,5 ha
У границама обухвата Плана захваћено је,целом површином или само једним делом своје
површине, укупно 15 катастарски парцела двеју катастарских општина Стењевац и Сладаја.

1.3.2. Опис границе грађевинског подручја (попис парцела које улазе
грађевинско подручје)

Целокупна површина, обуваћена границом Плана, представља пољопривредно и
водно земљиште, осим у делу грађевинске парцеле (452/2) намењене за изградњу објекта
за машинско постројење и површине " колског прилаза са јавне површине до грађевинске
парцеле - са следећим координатама тачака:

 грађевинска парцела 452/2
а ( X 4 883 104, Y 7 543 976)
b ( X 4 883 104, Y 7 543 976)
c ( X 4 883 082, Y 7 543 969)
d ( X 4 883 089, Y 7 543 979)

 прилазна саобраћајница
а1( X 4 883 090, Y 7 543 967)
а2( X 4 883 090, Y 7 543 968)
а3( X 4 883 076, Y 7 543 943)
а4( X 4 883 108, Y 7 543 944)
а5( X 4 883 067, Y 7 543 923)
а6( X 4 883 072, Y 7 543 925)
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а7( X 4 883 076, Y 7 543 919)
а8( X 4 883 065, Y 7 543 919)

1.4. Извод из усвојеног концепта плана у виду закључка
Уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове СО Деспотовац, донета је

одлука о изради плана детаљне регулације (br.350-219/2013.god.) на седници Скупштине
општине Деспотовац, одржаној 24.12.2013.године. На истој седници СО Деспотовац ( бр.501-
108/2013-01) одлучено је да се, истовремено са израдом Плана, изради и стратешка процена
утицаја на животну средину.

Стручна контрола фазе концепта плана је обављена на седници Комисије за планове СО
Деспотовац, одржане 14.02.2014. године. Концепт плана, као први корак у припреми нацрта
плана, је урађен на основу смерница за развој дефинисаних у Просторном плану општине
Деспотовац, анализе и оцене постојећег стања, података и услова надлежних институција и
анализе просторних могућности и потенцијала простора.

Постојећи начин коришћења земљишта је приказан на графичком прилогу број 4. -
“Постојеће стање са стеченим обавезама ”.

Концептом плана утврђена је прелиминарна основна намена површина, односно
прелиминарно је одређено грађевинско земљиште, које је подељено, у складу са режимом
коришћења земљишта, на грађевинско земљиште за јавне и остале намене.
Концептом плана предложена је основна концепција развоја предметног подручја, као
дела планираног објекта  за развој алтернативних извора енергије на подручју општине
Деспотовац.

П Л А Н С К И  Д Е О

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Концепција уређења и изградње са основним програмским елементима

Предметно подручје се налази у зони утицаја коридора државног пута II реда
Деспотовац - Двориште - Водна (Р.пут 216) и реке Ресаве и предвиђено је за развој
производно-пословних делатности, конкретно за развој производње алтернативних извора
енергије - мини хидроелектрана. Простире кроз две катастарске општине Стењевац и
Сладаја.
Шира локација МХЕ "Стењевац" је на реци Ресави непосредно узводно од насеља  Стењевац
у општини Деспотовац.
За напајање ове МХЕ предвиђа се израда водозахвата у горњем току реке Ресаве на око 3 км
узводно од села Стењевац, односно непосредно  низводно од засеока Водна. Довод воде са
водозахвата је деривационим каналом са слободним течењем дуж десне обале реке Ресаве до
таложнице. Из таложнице све до машинске зграде иде цевовод.
Прилаз локацијима  будуће машинске зграда и водозахвата   је обезбеђен асфалтним  путем
Двориште-Стењевац-Водна који је у релативно добром стању.
Прикључак на електродистрибутивну мрежу је на оближњи далековод који пролази поред
села Стењевца.
Река Ресава је десна притока реке Велике Мораве. Изворни делови реке Ресаве налазе се у
планинским, карстним деловима источних планина Србије. Од изворишта до Деспотовца,
Ресава тече, углавном, као планинска река. Подужни падови су велики, корито је добрим
делом усечено у планинске масиве, кривудаво је и обрасло дрвећем. За време великих вода
има знатне количине, не само суспендованог наноса, него се покреће и ваља крупно камење,
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које се лагерује на теренима мањег подужног пада. Корито реке Ресаве, на делу локације
машинске зграде, као и корито на локацији захвата, је нерегулисано. Не постоје изграђени
водопривредни објекти, који би и на индиректан начин, могли бити угрожени изградњом
предметних објеката.
Основни програмски елементи  овог Плана су:

- дефинисање грађевинског земљишта, површина од јавног интереса  и одређивање
намене површина;

-одређивање нивелационог и регулационог решења са правилима уређења и грађења;
-обезбеђење адекватне заштите животне средине,

Непосредни повод израде овог Плана је стварање правног и планског основа за решавање
имовинско-правних односа са дефинисањем услова за изградњу мини хидроелектране на
реци Ресави..

Повољне комуникацијске везе су битан развојни фактор предметног подручја за
предметну намену, с обзиром да је зона непосредно до коридора државног пута II реда
Деспотовац - Двориште - Водна (Р.пут 216) и приступ реци Ресави.

2.2. Основна намена у обухвату Плана и биланс површина
Према основној намени површина, подручје у граници обухвата Плана, већим делом

припада пољоппривредномо и водном земљишту, које је подељено, у складу са режимом
коришћења земљишта, на грађевинско земљиште за јавне и остале намене.

Редни
број ОСНОВНА  НАМЕНА Површина (ha)

Проценат учешћа
(%)

1 Грађевинско земљиште 0,40 4,80

2
Пољопривредно земљиште

(шума)
5,60

65,88

3 Водно земљиште 2,50 29,41

4 Остало земљиште 0.00 0.00

Укупно од 1 - 4
8,50 100

2.3. Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене
Планирана намена земљишта је приказана на графичком прилогу број 5.-”План намене
површина са поделом на грађевинско земљиште за јавне и остале намене”.

2.3.1. Грађевинском земљишту јавних намена
Грађевинско земљиште јавних намена обухвата површине чије је коришћење, односно
изградња од општег (јавног) интереса, у складу са прописима о експропријацији.

• део коридора oштинског пута и планирана прилазна саобраћајница унутар планског
подручја;

• јавно, пољопривредно земљиште - шуме,пашњаци у власништву "ЈП Србија шуме"
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• објекти енергетске, хидротехничке и телекомуникационе инфраструктуре -
постојећи и планирани

2.3.2. Грађевинско земљиште осталих намена
Сво остало земљиште, обухваћено Планом, осим грађевинског земљишта јавних намена,
водног земљишта, земљишта у власништву Србијашуме припада грађевинском земљишту
осталих намена и намењено је за изградњу објекта машинског постројења, а у мањем делу,
задржавају се постојеће површине у власништву Водопривреде Србије и Србијашуме као
зелене површине, пољопривредне површине,пашњаци, шуме.
Кроз планско подручје пролазе и два некатегорисана пута, која се директно прикључују на
државни пут II реда број 216 (R-216), са земљаним су застором, просечне ширине 3,0 до
5,0m.
Путна и улична  инфраструктура – планирано стање
По функционалном рангу, путна  мрежа у обухвату Плана је подељена на:

 постојећи општински,локални пут (КП 3588), који је директно повезана са
државним путем II реда Деспотовац - Двориште - Водна (Р.пут 216),

 прилазна саобраћајница - (веза КП 452/2 са јавном површином) веза локални
општински пут до објекта машинског постројења. Ширина колског прилаза је
3,75 м.

Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода на основу података и услова  издатих
од ЈКП  „СТАН” из Деспотовца, број 106/1 од 08.02.2012.год. – на простору захвата Планом
ЈП „Стан“ не поседује комуналну инфраструктуру. Није предвиђена изградња наведене
инфраструктуре јер намена и функција планираног објекта за машинско постројење нема
потребе за тим.

Кишна канализација треба да омогући одвођење атмосферских вода са саобраћајница, крова
објекта и осталих уређених површина унутар посматраног подручја до реципијента – реке
Ресаве. Зауљене атмосферске воде (са паркинг и манипулативних површина), претходно
третирати на сепаратору за уља и масти, пре упуштања у атмосферску канализацију. Развој
атмосферске канализације има задатак да заштити урбанизоване површине унутар подручја и
индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију конципирати
за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша и слично),
а може се етапно реализовати. Сливајуће воде са околних брда (изван границе планског
обухвата) ће се прихватити отвореним каналима дуж државног пута до најближег пропуста
испод коловоза, са могућношћу да се ове воде директно улију у живи ток реке Ресаве.

2.4. Трасе, коридори и регулацијасаобраћајница и јавне ком.инфраструктуре

2.4.1. Електроенергетика

На основу података из Просторног плана општине Деспотовац, у планском подручју
нема објеката 10 kV и виших напонских нивоа.
За потрошаче веће снаге (машинско постројење) нисконапонска мрежа ће се градити као
кабловска, кабловима типа Xpoo/ASJ или Ppoo/ASJ, одговарајућег пресека. Прикључак ове
врсте објеката ће се вршити преко КПК по систему “улаз – излаз” из најближе трафостанице,
ићи ће са најближег стуба нисконапонске мреже, уколико капацитет исте задовољава.
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Унутрашње инсталације у комплексу се изводе сагласно Правилнику о техничким
нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Службени лист СФРЈ”, број 53/88 и
54/88 и “Службени лист СРЈ”, број 28/95).
Сви објекти треба да поседују заштиту од атмосферских пражњења, помоћу громобранских
инсталација према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења (“Службени лист СРЈ”, број 11/96).
Према условима надлежне електродистрибуције, постоји изграђена инфраструктура која би
прихватила  производ МХЕ.
За МХЕ,,Стењевац,, је предвиђено да ради паралелно са електричном мрежом при чему се
комплетна произведена електрична енергија предаје мрежи. Острвски или комбиновани
режим рада електране није предвиђен и не постоји локална електрична мрежа коју би
електрана напајала.
За МХЕ,,Стењевац,, је такође предвиђено да ради у аутоматском режиму уз могућност
ручног режима рада. Ручни режим рада се користи само за испитивање односно подешавање
електране, током њеног одржавања или ремонта и евентуално у случају када други реţими
рада нису могући.
Аутоматски режим рада подразумева рад електране без посаде. У овом режиму управљање,
командовање и надзор електране обавља ПЛЦ (програмабилни логички контролер) односно
рачунар. Све функције електране су потпуно аутоматизоване и електрана је у стању да се
прилагоди свакој новонасталој ситуацији по питању дотока воде у водозахват. Осим тога
систем упављања ће предузети одговарајуће акције и одговарајуће реаговати и у односу на
сваку новонасталу ситуацију у самој електрани као и на ситуацију у електродистрибутивној
мреţи на коју је електрана прикључена.
И поред потпуно аутоматског режима рада МХЕ,,Стењевац,, без поседе, а у циљу
дуготрајног исправног рада електране, неопходно је организовати и одговарајуће одржавање
електране (периодични прегледи, чишћења водозахвата и таложнице, подмазивање, ремонти
лтд.). Ради задовољења ових потреба потребно је ангажовати известан број одговарајуће
стручно оспособљених лица.
Како је већ наведено у хидрограђевинском делу овог пројекта приликом конструкције
машинске зграде и водозахвата посебна пажња је посвећена уклапању објекта у околни
простор у естетском и еколошком смислу.
Узимајући у обзир наведено избор електро-опреме је између осталог извршен и у складу са
овим захтевима. (нпр. прикључни вод између МХЕ ,,Стењевац,, и места прикључења у ТС
,,Стењевац,, 35/10кV је изведен подземним средењенапонским каблом, отвори за хлађење
електро опреме су изведени у складу са архитектонским решењем, са спољњих страна
објекта видљива је једино громобранаска инсталација на крову итд.).
МХЕ "Стењевац" це бити прикључена на 35кV-ну електродистрибутивну (ЕД) мрежу у
ТС35/10 кV "Стењевац". Ради испуњења ових захтева у наведеној ТС ће се формирати
одговарајуће изводно поље МХЕ "Стењевац". Изводно поље МХЕ ће садржати одговарајућу
расклопну и мерну опрему која је у складу са Типским препорукама бр. 16
Електродистрибуције Србије као и у складу са осталим ваţећим прописима, стандардима и
препорукама из предметне области.(прилог „Идејни пројекат“ )



Службени гласник – број 3 Деспотовац,  16.06. 2014. године

79

2.4.2. Телекомуникације
На основу података и услова, издатих од Предузећа за телекомуникације „Телеком

Србија“, Извршна једница Деспотовац, број 108809/2-2013 од 04.04.2013. године, у планском
подручју нема телекомуникационих капацитета. Предметни објеката нема потребе за
наведеном инфраструктуром.

2.5. Уређење зелених површина
Структуру планираних зелених површина у планском подручју чине:

повезујуће зелене површине (дрвореди);
 самосталне зелене површине (у функцији заштите и раздвајања намена (поред

водотока реке Ресаве);
интегрисане зелене површине (зеленило интегрисано у комплекс)

Повезујуће зелене површине представљају категорију “линијског зеленила” и значајне су и
са аспекта естетског уобличавања простора. Код формирања дрвореда, избор врста
прилагодити висини и намени објеката у улици, са најмањим растојањем између садница од
6m а садњу усагласити са синхрон планом инсталација у улици. Дрворед може бити хомоген
и нехомоген (једна иста врста или комбинација више врста) и једностран и двостран, у
зависности од типа улице.
Самосталне, заштитне, зелене површине су позициониране поред водотока, реке Ресаве и
имају функцију стварања повољнијих микроклиматских услова, као и раздвајања функција.

2.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите
Одлуком  ом приступању изради плана детаљне регулације мини хидроелектране

„Стењевац“ на реци Ресави у општини Деспотовац, обавезна је израда Извештаја о
стратешкој процени утицаја Плана на животну средину:

Члан 7.
„На основу миђшљења надлежног органа за заштиту животне средине број 501-103/2013-
10 од 20.12.2013. године потребно је приступити изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја плана на животну средину. Саставни део ове одлуке је и Одлука о приступању и
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације мини хидроелектране
„Стењевац“ на реци Ресави у општини Деспотовац на животну средину која ће бити
посебно деонета од стране склуштине општине Деспотовац“
Локација будуће МХЕ се не налази на простору који је под посебном заштитом природних,
односно културно-историјских добара.
Мини хидроелектране не спадају у енергетске објекте који емитују штетне материје.
Хидроенергија спада у обновљиве изворе енергије, а производња електричне енергије у
хидроелектранама припада такозваној чистој производњи електричне енергије.
Противпожарне мере, мере заштите од експлозија, хаварија и сличних акцидената којима
се обезбеђује сигурност људи и имовине, ће бити примењене у складу са важећим законским
прописима за овакву врсту производног објекта.

ЕКОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ПРИЛИКОМ ИЗГРАДЊЕ МХЕ
Прво и основно - сваки значајнији захват у подручју измене режима вода а нарочито

измена природног протока , структуре протока , услова протока , корита и околног подручја
мора бити уз осигурање очувања природне равнотеже акватичних и семиакватичних
екосистема и њиховог функционисања.
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Као основу података прелиминарна аналитичка разматрања као последице по екосистем , те
мерење и праћење протока рекама на посматраном подручју , уз избор типа МХЕ (тиролски
водозахват) сам проблем јавља се у минималним испуштеним водама у „старом кориту" од
водозахвата низводно нарочито у периоду суше , односно малих вода. Ово као основ
упозорења са еколошког становишта , посебно разматрати у наредним фазама реализације
објекта.
Еколошки прихватљив проток износи 60 литара у секунди и он представља најмању
количину воде која осигурава очување природне равнотеже водних екосистема и пејзажних
карактеристика водотока. У случају употребе или кориштења текуће воде којим се смањује
њен проток , еколошки прихватљив проток ће бити осигуран у току целе године осим када је
природни проток нижи од одређеног еколошког протока.
Еколошки прихватљив проток одредити , на основу средњег протицаја , па 10% од тога. Овај
минимум би био остварен на целој дужини водотока .Како непосредно испод бране нема
изграђених објеката , аспект угрожености постојећих објеката не постоји.

У даљој фази израде планске и пројектне документације , поред горе наведених
чињеница , посебну пажњу треба посветити :

• укупној штети по рибљи фонд и адекватно распоређење компензације на све
пројекте ;

• приступни и сеоски путеви ће бити интегрално посматрани како се не би у кањону за
сваки пројекат путна инфраструктура посебно градила и посматрала.

1. Величина ископа и вишак материјала је практично егзактна и лако мерљива
величина , те ће се према израчунатим величинама тражити адекватно трајно одлагалиште.

2. Сервисни пут и приступни пут су непосредно уз општински пут . Обзиром на ,
структуру шуме (кржљаво , нетехничко дрво , жбуње и сл.) исказати ће се површина
дефорестизације (одстрањење шуме) и кубатура дрвне масе. Ово нарочито због могућих
ерозионих процеса , уз обавезу да ће се ревитализирати подручје уз пут.

4. Посебна пажња ће се посветити ихтиофауни. На основу постојећих студија , дају се
подаци о врсти рибље популације (поточна пастрмка) , количини , угрожености , те се на
основу свега тога даје и процена штета.

5. Мере за смањење штета приликом изградње ће се таксативно набројати према
степену могуће угрожености.

- За рад у кориту механизацијом због састава тла корита и приобаља изазива велику
густоћу и концентрацију замућење воде. Ради тога радови ће се обављати са паузама ради
бистрења воде. Ово је неопходно ради што мање штете рибљем фонду низводно.

- Вишак материјала с пута и ископа неће се гурати у корито реке.

- Избећи ће се ризични послови на механизацији (поправке , измене моторних уља и
сл .) и не вршити непосредно уз корито реке.

- Због мрешћења риба значајније радове у кориту реке који замућују воду неће се
вршити у периоду септембар-новембар.

Регулисати права локалног становништва (уколико га буде) низводно на гравитациони
водозахват воде (домаћинство , пољопривреда) изнад водозахвата , а не у зони „еколошки
прихватљивог минималног протока".

2.6.1. Мере за ограничавање негативних и увећање позитивнихутицаја на животну
средину

Заштита вода
Планирани садржаји  у планском подручју не могу негативно утицати на квалитет подземних
и површинских вода реке Ресаве. Заштита и унапређење квалитета површинских и
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подземних вода заснована је на мерама и активностима којима се њихов квалитет штити и
унапређује преко мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и
мониторинга.
Опште мере заштите површинских и подземних вода:

• обавезно комунално и инфраструктурно опремање простора зграде за машинско
постројење,
• канализациони систем градити као сепарациони са посебним колектором за одвођење
атмосферских вода,
• обавезан је претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са
манипулативних и осталих површина преко сепаратора-таложника уља и масти до законом
захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент;
• обавезан је третман свих технолошких отпадних вода
• генератори отпадних вода, који имају уређаје за пречишћавање отпадних вода у обавези су
да обезбеде редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде
дневник њиховог рада;
• обавезно је одвођење свих отпадних вода на постројење за пречишћавање, пре испуштања у
реципијент,
• предвидети савремени технолошки поступак пречишћавања на постројењу како би се
омогућило пречишћавање отпадних вода до квалитета који ће одговарати категорији реке
Ресаве
• обавезна је контрола квалитета и количина отпадних вода пре и након пречишћавања у
постројењу за пречишћавање отпадних вода, а пре упуштања у реципијент,
• регулацију водотока, поред функционалних критеријума, примерити и урбаним, естетским
и другим условима који оплемењују животну средину;
• Забрањено је формирање позајмишта и експлоатације материјала из водотока (реке Ресаве)
ради обезбеђивања геолошког грађевинског материјала;
• Забрањено је извођење свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде у
периоду дужем од пет дана.
Заштита земљишта
Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово
одрживо коришћење које се спроводи кроз:
• обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћeња
земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције земљишта;
• обавезно је управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и подзаконским
актима;
• обавезно је управљање отпадним водама на планском подручју.

Посебне мере заштите:
• све цеви мреже извести благовремено, пожељно при изградњи саобраћајница, како би се
избегло накнадно прекопавање;
• грађевински отпад који ће настајати у току реализације планираних садржаја евакуисати са
локације према условима надлежног комуналног предузећа;
• хумусни слој који се скида при извођењу радова користити при уређењу локације за
санацију површина деградираних током радова и приликом озелењавања;
• уређивање простора и одржавање санитарно-хигијенских услова вршити према важећим
Законским условима,
• спречити свако неконтролисано изливање опасних материја (нафтних деривата, уља,
мазива) применом техничких мера заштите (чување опасних материја у непропусним,
некорозивним, херметичким посудама, на непропусној подлози или танкванама које могу да
прихвате комплетну количину опасног отпада у случају изливања).
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Еколошка компензација
Мере компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације
планских решења на животну средину и здравље људи на подручју Плана детаљне
регулације. Приликом реализације планских решења, комплекса и пратећих садржаја, доћи
ће до уклањања постојећег зеленила, па је у том смислу неопходно надокнадити губитак
зелених површина кроз утврђивање нових локација под зеленилом.
Како је циљ компензације на подручју Плана заштита животне средине, здравља људи и
квалитета живота, локалитете за формирање нових зелених површина треба утврдити на
основу процене вероватноће, обима и карактера могућих негативних утицаја планираних
садржаја на животну средину. Како су потенцијални извори негативних утицаја на животну
Заштита од буке и вибрација
Опште мере заштите становништва од буке у животној средини, 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:
• подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно- историјски
локалитети, велики паркови.
Остале зоне – зоне са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од буке и
обухватају:
• туристичка подручја, кампови и школске зоне,
• Политику превенције удеса по достављању Обавештења надлежном органу ресорног
Министарства - Оператери SEVESO постројења нижег реда;
• Извештај о безбедности и План заштите од удеса - Оператери SEVESO постројења вишег
реда.
Оператер IPPC постројења (према Листи активности и постројења за које се издаје
интегрисана дозвола) у обавези је да:
• за ново постројење поднесе захтев за издавање интегрисане дозволе, пре добијања дозволе
за употребу;
• за постојеће постројење, према року за прилагођавање до 2015. године;
• надлежност за издавање интегрисане дозволе је у зависности од тога који орган издаје
одобрење за градњу (грађевинску дозволу) одређује се ко је надлежни орган за интегрисану
дозволу;
• BREF документ даје информације о специфичном индустријском сектору или
пољопривредном сектору, техникама и процесима заступљеним у том сектору, свим
постојећим емисијама у воду, ваздух и земљиште као и генерисаним отпадима, у зависности
од производних капацитета, техникама које се разматрају у одређивању BAT.
2.6.2. Еколошка валоризација простора за одрживи развој
Природне карактеристике, створене вредности простора у обухвату Плана, карактеристике и
утицаји непосредног и ширег окружења, потенцијали и ограничења, представљају подлогу за
вредновање ове зоне у циљу планирања мера заштите животне средине, а према
критеријумима економске оправданости и одрживост и еколошке прихватљивости.
Концепт заштите и унапређења животне средине за подручје Плана заснован је на заштити
простора, оптималном коришћењу природних ресурса, заштити биодиверзитета, еколошки
прихватљивом управљању природним вредностима, превенцији и контроли потенцијалних
облика и извора загађивања, заштити и мониторингу стања животне средине. У циљу
одрживог и еколошки прихватљивог управљања простором, природним вредностима и
животном средином у обухвату Плана, извршена је валоризација простора.
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Да би се проценили могући утицаји, ефекти и последице по природну и животну средину,
извршено је вредновање плана са аспекта заштите животне средине. На основу резултата
валоризације ППО Деспотовац, према критеријумима за функционални еко-зонинг и
могућим значајним утицајима, условима за даљи развој и обезбеђивање капацитета и
квалитета животне средине, простор у границама Плана детаљне регулације производно-
пословне зоне  припада просторно-еколошкој целини МХЕ "Стењевац" на реци Ресави.
Општи услови и режими заштите животне средине за предметну еколошку целину - чији су
главни репери форланд реке Ресаве и државни пут II реда. Еколошки капацитет ове целине
није значајно нарушен, издвајају се делови са изразито очуваним квалитетом животне
средине. Мањи део ове целине има нарушен регенеративни и апсорпциони капацитет
животне средине, пре свега због непланског управљања отпадом у зонама насеља, државних
и општинске путне мреже, отпадним водама у зонама насеља, пољопривредним земљиштем
и шумским површинама (појава водне и еолске ерозије). Еколошки најосетљивији су
појасеви у форланда реке Resave и њених притока, што је резултирало вредновање
еколошког појаса.

Обавезне мере и услови заштите животне средине за еколошки појас
• oбавезно је подизање заштитног појаса у коридору државног пута II реда (линеарно
обострано озелењавање, дрворедно, вишередно, вишеспратно);
• обавезно је уређење форланда реке Ресаве и форланда свих њених притока на „натуралан“
начин – максимално коришћење природних материјала (камен, земља);
• забрањено је упуштање непречишћених отпадних вода у реку Ресаву, њене притоке и зонe
приобаља, испуштање и просипање отпадних вода на земљиште;
• забрањено је мењати (или реметити) правац водотока, преграђивати га (осим Планом
предвиђени објекат водозахвата), односно затварање миграторних путева водених животиња,
а извођење радова у обалном појасу не сме угрозити стабилност и морфологију обалног
појаса;
• извођење регулационих радова на водотоцима је дозвољено уз обавезно очување
хидролошког режима водотоковаи обезбеђивање биолошког минимума;
• обавезно је инфраструктурно и комунално опремање издвојених комплекса и локација;
• обавезно је управљање отпадом, у складу са Планом управљања отпадом;

2.6.3. Заштита природних и културних добара

Локација будуће МХЕ се не налази на простору који је под посебном заштитом природних,
односно културно-историјских добара.

2.6.4. Мере заштите од елементарних непогода
Заштита од земљотреса - На основу података из Просторног плана општине Деспотовац,
планско подручје припада зони 8°MCS скале. Заштита од земљотреса се спроводи кроз
примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих
објеката (Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима, „Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) и
кроз трасирање главних коридора комуналне инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених
површина на одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани
објекти мора да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким
нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.

Заштита од пожара - Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система
водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који
омогућавају несметано кретање противпожарних возила.
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Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за основну заштиту од
пожара. У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова,
планирани објекти треба да се реализују према Закону о заштити од пожара („Службени
гласник РС“, број 11/09) и осталим законским прописима из предметне области. Саставни
део Плана је мишљење број 82-10/12 од 19.12.2012. године, издато од МУП-а, Сектора за
ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Деспотовцу

2.6.5. Мере заштите од ратних разарања
У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких
планова значајних за одбрану земље („Службени лист СРЈ“, број 39/95), за израду овог
Плана прибављено је обавештење од Министарства одбране, Управе за инфраструктуру,
Инт.број 4006-2 од 17.12.2012. године, у коме је прописано да нема посебних услова и
захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
На основу Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09, 92/11 и
93/12), инвеститори немају обавезу изградње склоништа, нити обавезу плаћања накнаде.

2.6.6. Мере енергетске ефикасности изградње и стандарди приступачности
Пошто се планира коришћење обновљивих извора енергије и објекту специфиче намене није
потребно посебно третирати мере енергетске ефикасности јер у планираним објектима није
предвиђено дуже задржавање радника који управљају објектом.

2.7. Инжењерско – геолошки услови
Према тектонској гра|и терен оп{тине Деспотовац припада карпато-

балканоидима у свом централном и исто~ном делу, док западни део припада моравском
рову који одваја карпато-балканоиде од родопске масе.

Према старости, терен изгра|ују кристаласти комплекси, магмадске и седиментне
творевине: палеозоика, мезозоика и кенозоика:

Старији палеозоик представqен је ниско кристаластим {криqцима, пе{~арима и
глинама.

Мла|и палеозоик заступалу формације црвених пермских пе{~ара.
Мезозојске стене ~ине тријаски, јурски и кредни седименти, углавном

карбонатног минералног састава.
Кенозоик је представqен магмадским и седиментним стенама.
Према ин`еwерско-геоло{ком карактеру издваја се неколико категорија

стена:
Алувијални наноси - ду` Ресаве, Ресавице и wихових притока. ^ине их пескови,

{qункови и глине разли~итог грануларног састава, који имају зна~ајан капацитет у
прикупqаwу воде.

Падинска дробина - ју`но од врха Беqанице, испод Великог кр{а и на
Кло~аници, углавном је кре~wа~ког састава.

Комплекс пескова и глина - западно од Деспотовца и северно од Паwевца,

Конгломерати и пе{~ари представqају комплексе који садр`е поред поменутих
стена и глинице, лапорце, пескове и пескове са угqем који се смеwују. Могу се на}и
код Пла`ана, Златова, југоисто~но од Деспотовца, око Паwевца, Стрмостена, Равне Реке
и Сеwског рудника.

Бигар - око брзих токова на изворима. Најви{е га има код Великог Врела и
wеговог водопада.
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Дацити, риолити и андезити заузимају мала пространстава. Има их код
Стеwеваца и код Равне Реке.

Гранитноидне стене - издвојене су код Јелове косе. То су магматске зрнасте
стене, масивне до слабо {криqаве, местими~но знатно повр{ински алтерисане у
гранитски грус.

Габрови и габродијабази - код Мале Тресте и Омани{а,

Јурски кре~wаци - лоцирани су северно од Деспотовца и Двори{та и у исто~ном
делу територије, карстифицирани, поломqени и испресецани пукотинама, кавернама и
пе}инама.

10. Масивни и лапоровити кре~wаци - у виду појаса од Миливе до Златова, око
Ло`ице, Липовице и Радулове реке. Нај~е{}е су масивни, ре|е пло~асти или
банковити, маwе или ви{е лапоровити, веома испуцали и испуцали, ~есто и згру{авани
{то је последица великих и јаких тектонских покрета,

11. Кре~wаци доwе креде - северно од Сладаје, изме|у Стеwевца и Стрмостена,
од Стрмостена до Пасуqанских ливада. Услојени су, са много врта~а, понора и пе}ина,
доста су испуцали,

12. Црвени пе{~ари - изме|у Сладаје, Стеwевцу Рвне Реке и Сеwских рудника,
затим северозападно од Пла`ана и северно од Паwевца. Слојевити су или са~иwени од
кварцних зрна са силицијумским, глиновитим или карбонатним везивом. Хидроксид
гво`|а даје овој стени црвену боју. Лако се испирају и у wима се запа`ају младе
вододерине и јаруге.

13. Пе{~аре и аргило{исти силура издвојени су у извори{ном делу Ресавице и
Некудова.

14. Пе{~ари и глинци девова издвојени су у извори{ном делу Некудова и ју`но
од Полома,
15. Зелени {криqци ({криqци ниског кристалинитета) евидентирани су на истоку
терена.

ПРЕДЛОГ МЕРА У СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНОГ ИЛИ ТРАЈНОГ ПРЕСТАНКА РАДА
ХИДРОЕЛЕКТАНЕ

МХЕ Стењевац, планирана је да ради врло дуг временски период. У Србији постоје мале
хидроелектране које раде близу или преко 100 година. С обзиром да хидроенергија
водотокова спада у обновљиве изворе енергије, то значи да у нормалним околностима, извор
енергије неће бити исцрпљен, односно да век постројења за производњу енергије није
ограничен расположивим извором енергије. Интерес инвеститора је да постројење ради што
дуже, тако да се, уколико не буде неких непредвидивих значајних препрека може очекивати
врло дуг радни век хидроелектране, наравно уз адеквантно одржавање и обнављање.
За случај привременог или сталног прекида рада хидроелектране, затвара се довод воде у
турбине, а вода се из акумулације одводи у реку.
Рад или престанак рада хидроелектране нема утицаја на отицај воде у реку . Она иста
количина воде са врло сличним протоцима ће отицати у реку Ресаву, независно да ли
хидроелектрана ради или не ради. Једини утицај хидроелектране ће бити тај да ће отицај
воде из хидроелектране бити уједначенији, без екстремних промена протока на недељном
нивоу.

Заустављањем рада хидроелектране и затварањем довода воде у хидроелектрану, она
постаје обичан грађевински објекат који нема утицаја на функционисање било ког другог
постројења или инфраструктуре, нити утицај на загађење животне средине.
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Неопходна мера при дужем прекиду рада је конзервисање опреме, али ова активност је у
служби интереса инвеститора. У случају одлуке да се дефинитивно престане са радом
хидроелектране, будући власник ће уклонити опрему из машинске зграде, а машинска зграда
у том случају може променити намену, или ће бити такође уклоњена.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења представљају основ за директну примену Плана, односно издавање
локацијске дозволе.
Еколошки услови – услови заштите животне средине су прописани у поглављу 2.6.1.
МХЕ "Стењевац" као систем састоји се од машинске зграде са агрегатом у који се уводи
инсталисани протицај са реке Ресаве, водозахвата са таложницом и цевовда од челика
профила Ø1600 мм и дужине око 1840 м.
Водозахватна грађевина је тиролског типа са решетком на каналу за захватање воде за
потребе МХЕ. Водозахват је од армираног бетона. У склопу водозахвата је таложница која
има улогу да исталожи нанос који се нађе у води. Из таложнице иде цевовод који одводи
воду у количини инсталисаног протицаја до агрегата у машинској згради.
Обзиром на усвојене принципе при пројектовању овог објекта не мења се режим течења воде
у односу на постојеће стање нити се мења положај корита Ресаве. Остварује се делимично
успорено течење у зони постојећих брзака што се позитивно одражава на процес ерозије.
Није поремећен ни начин евакуације великих вода те се ни у том смислу решење не коси са
постојећом ситуацијом. Не постоје у овом тренутку посебни захтеви других корисника који
би условили промене техничког решења или захтевали повећање радова и поскупљење
објекта. Не постоје изграђени водопривредни објекти који би на било који начин условили
градњу објеката МХЕ.
Корито реке Ресаве није регулисано.
МХЕ "Стењевац" је постројење које не располаже залихама воде и она ће радити на дотоку
односно као проточна. То значи да електрана не може пратити промене оптерећења у
систему из чега произилази да ће постојати ситуације када су захтеви локалног конзума
(ниво 10 кВ) максимални а доток минималан и обрнуто када су дотоци максимални а потребе
конзума минималне.
При појави мањих дотока електрана престаје са радом а проток се испушта преко прелива.
За коришћење великих вода меродаван је инсталисани проток , а за мале воде технички
минимум турбина.
Код одабира инсталисаног протока треба наћи компромис између производње електричне
енергије и инвестиција у опрему.
Водоток Ресаве има изразите осцилације у количини воде, водоток бујичарског типа. Стога
да би се постигао рад на што ширем опсегу дотока потребно је одабрати већи инсталисани
проток што омогућава да се максимално искористе периоди великих вода у пројећним и
јесењим месецима.
Водозахват на раци Ресави је на коти 282 мнм. док је кота доње воде код машинске зграде
око 258 мнм.
Процењена годишња производња електричне енергије ове МХЕ је око 2.900.000,00 кWх .
Прилаз локацијима  будуће машинске зграда и водозахвата   је обезбеђен локалним
макадамским који је у релативно добром стању.
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Концепција техничког решења
Објекти који обезбеђују довод инсталисаног протока су:

- водозахват на коти 282 мнм којим се захвата вода из водотока. Из водозахват се вода
одводи у таложницу у којој се исталожава нанос.

- Из таложнице вода иде у цевовод. Траса цевовода се пружа десном обалом реке
Ресаве.

Таложница се мора редовно чистити од наноса. Нанос се испушта назад у водоток.
Електро-машинска опрема
У машинској згради изнад коте доње воде од око 258 мнм смештен је генератор,

Основни хидролошки и хидраулички подаци:
Средњи годишњи проток, Qср=2,09 м3/с
Инсталисани проток, Qи= 0,30 м3/с
Кота горње воде 282 мнм
Кота доње воде 258 мнм
Пречник цевовода, Д=1600 мм
Дужина цевовода, Л=1840 м
Остале основне карактеристике овог агрегата су:

- турбина је израђена од нерђајућег челика – прохрома
- еластична спојница за повезивање турбине и генератора
- лептирасти затварач са електромоторним погоном, који има функцију сигурносног

затварача турбине (предтурбински склоп)
- монтажно – демонтажни део
- монтажни материјал (завртњеви, заптивачи) који су потребни за монтажу опреме.
- генератор се поставља на специјални носач на галерији
- електро орман за паралелан рад МХЕ са ЕД мрежом.

Дакле, ова мала хидроцентрала (МХЕ) у свом саставу има низ капиталних
хидрограђевинских и грађевинских објеката који чине њену целину и без њих она не би
могла да одговори својој основној функцији да производи електричну енергију.
У овом случају нова машинска зграда али и остали грађевински и хидрограђевински
инфраструктурни објекти морају да се уклопе у природни амбијент који их окружује и да се
граде од природних материјала.
Да би у фукционалном смислу МХЕ испунила задатак за који је намењена она у свом
систему мора да има следеће грађевинске и хидрограђевинске објекте:

- Камена брана или водозахват бруто.
- Преливни праг који се налази у саставу водозахвата или слапиште
- Доводни канал (отворени) иде дуж изохипсе са падом од три промила до решетке

испред улаза у таложницу. Од водозахвата на каменој брани до таложнице води канал који је
укопан у земљу а направљен је од армираног бетона или је озидан каменим блоковима који
су везани међусобно цементним малтером дужине .

- Две хидромеханичке табласте уставе, једна у каналу којим се вода доводи до
таложнице и једна на самом водозахвату којим се чисти алувијални нанос из акумулације;
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- Таложнице која се наставља на канал чија је функција да елиминише ситне честице
песка и другог алувиона који би евентуално могао да нанесе штету турбине у машинској
згради;

- Три цевна табласта затварача, о којима ће бити више речи у поглављу које обрађује
хидромеханичку опрему;

- Рибљу стазу;
- Цевовод под притиском који иде од таложнице до машинске зграде поред локаног

општинског  пута и који ће бити укопан;
- Машинску зграду која је тако пројектована да се уклапа у природни амбијент а да

истовремено може да обавља функцију за коју је намењена и
- Одводни канал који зависи од типа турбине.

Машинска зграда ће се налазити на катастарској пар КП 452/2 КО Стењевац која је
власништво инвеститора и која се налази на десној страни реке Ресаве.
С обзиром да наведена хидрограђевинска и грађевинска инфраструктура мора бити у
функцији МХЕ а да би ова МХЕ могла да ради, онда те објекте треба повезати цевоводом
који води од водозахвата, односно, од таложнице до машинске зграде. Комплетан систем
приказан је на секцији 1:5000 уз истовремен пластичан приказ положаја МХЕ у односу на
околни терен. Сви цртежи су приложени у додатку овог Плана..
На основу катастарско – топографског плана терена извршити  пројектовање машинске
зграде МХЕ "Стењевац " и осталих објеката који спадају у њен састав, на локацији реке
Клочанице, на делу катастарске парцеле која је у приватној својини (власништво
инвеститора) ,водопривредно земљиште и земљиште у власништви ЈП Србијашуме (шуме,
пашњаци..)
Истовремено израђен је топографски план терена у зони водозахвата и у зони машинске
зграде на којем се виде сви грађевински инфраструктурни објекти који се налазе у систему
МХЕ.
На овим топографском плану јасно  дефинисати положај сваког објекта у смислу
геометријских величина али и величина које одређују положај истих у односу на друге
околне објекте.
Мала хидроелектрана "СТЕЊЕВАЦ" је деривациона хидроелектрана на реци Ресави са
водозахватом на водозахватном профилу како је приказано у овом пројекту. За производњу
електричне енергије електрана ће користити воду захваћену из реке Ресаве. Концепцијски
електрана је тако разрађена да садржи све потребне објекте за нормалан рад у периоду
експлоатације.
Мала хидроелектрана "СТЕЊЕВАЦ" као систем има следеће објекте:

- Водозахват;
- Таложницу;
- Цевовод пречника Ø1600 мм и дужине Л= 1840 м;
- Машинску граду са агрегатима и
- Одводни-турбински канал.

3.1. Правила грађења на грађевинском земљишту и површина  јавних намена
3.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена
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Овим Планом није предвиђано образовање грађевинскох парцела јавне намене нити
изградња објеката од јавног интереса. Планирана прилазна саобраћајница је у функцији
власника објекта.
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

На водном земљишту је забрањена изградња. Изузетно је дозвољена градња објеката у
функцији водопривреде у складу са Законом о водама и водопривредним условима.
Водозахватна грађевина:

Објекти у склопу водозахвата су од армираног  и набијеног бетона МБ-30.
На графичком прилогу бр.6 приказане су прелиминарне координате водозахватне

грађевине на реци Ресави:

TEME Y X
A 75 45 202.04 48 84 164.93

B 75 45 221.54 48 84 182.16

C 75 45 205.51 48 84 155.55

D 75 45 225.02 48 84 162.78

E 75 45 212.09 48 84 137.79

F 75 44 231.60 48 84 145.03

са нормалним успореним нивоом на коти 282 мнм. (графички прилог 6)
Карактеристични протицаји реке Ресаве на водозахватном профилу будуће МХЕ дефинисани
су на основу Мишљења бр. 92-1-1-603/2011 од 22.09.2011. године добијеног од РХМЗ
Београд. Према наведеним документима карактеристични рачунски протицаји реке Ресаве на
месту будућег водозахвата износе:

- Хиљадугодишње велике воде Q0,1% =395 m3/s
- Стогодишње велике воде Q1% = 218 m3/s
- Педесетогодишње велике воде Q2% = 175 m3/s
- Двадесетогодишње велике воде Q5% = 127 m3/s
- Средње воде Qsr = 2,09 m3/s
- Мале воде трјања 30 дана Qmin.95% = 0.185 m3/s

Да би се добила приближна производња електричне енергије на годишњем нивоу неоходно је
било утврдити расположиву количину воде за производњу струје која је урађена на бази
расподеле средњих месечних протицаја у току године на водозахватном профилу МХЕ као
што је приказано у следећој табели:

Река Ресава

mesec I II III IV V VI
Qsr.mes.

(m3/s)
1.830 2.670 3.790 4.520 2.880 2.790

mesec VII VIII IX X XI XII
Qsr.mes.

(m3/s)
1.500 0.890 0.740 0.840 1.050 1.590

Карактеристике слива реке Ресаве до преградног профила



Службени гласник – број 3 Деспотовац,  16.06. 2014. године

90

- Површина слива 189 km2

- Површина под шумом 62%
- Површина под пашњацима и ливадама 10%
- Житарице, окопавине и воћнаци 28%
- Qmin.95%=0.185 m3/s

Да би се израдила било која водозахватна грађевина треба урадити читав низ
претходних радњи и радова.

У општем случају то се односи на земљане радове при рашчишћавању терена као и
ископе ровова и шлицева (проширења) на мијестима где се спајају цијеви у рововима. То се
односи и на темељне јаме за водозахвате.

Све ископе вршити са разупирањем од површине терена. Пре почетка свих бетонских
и монтажерских радова извршити нивелманску и геометријску предају, надзорном органу,
свих ископаних темељних јама и ровова за цевоводе.

У току ископа из темељних јама и ровова треба испумпавати површинску воду а при
ископу придржавати се свих прописа заштите нараду и прописа противпожарне заштите а
посебно водити рачуна да се постојеће инсталације, уколико их има, на оштете.

По завршетку земљаних радова прећи на бетонске радове који морају бити урађени
стручно и квалитетно придржавајући се свих прописа и стандарда:

- за цемент, ЈУС Б.Ц1.010 и ЈУС Б.Ц1.012;
- за бетонско гвожђе, ЈУС Б0.500, ЈУС Ц.Б3.021, ЈУС Ц.К6.020 и ЈУС Ц.К6.021;
- за воду ЈУС У.М1.014;
- за оплату, скеле и подупираче, ЈУС Д.Б1.024, ЈУС Д.Б1.025, ЈУС Д.Б1.040, ЈУС

Д.Ц1.041 и ЈУС Д.А11.020.
Израда свих конструктивних елемената мора да буде урађена према прописима за

земљотресна подручја. Не дозвољава се употреба две различите врсте цемента. Справљање
бетона вршити машинским путем. Оплата мора бити прецизно и стабилно урађена са
довољним бројем подупирача да приликом бетонирања бе би дошло до деформација.
Унутрашње површине оплате морају бити равне. Оплату пре бетонирања наквасити водом.

У општем смислу бетонски радови обухватају следеће послове при изради
водозахвата:

- израду тела и слапишта гравитационог водозахвата од хидротехничког
водонепропусног бетона,
- израда облоге слапишта,
- израда таложника од хидротехничког водонепропусног бетона,
- израда доводног цевовода до водостана,
- уградња грубе решетке на каналу водозахвата,
- уградња свих табластих устава и
- уградња финих решетки.

Код пројектовања и градње водозахватне грађевине, посебна пажња мора да се обрати
на следеће:

 У случају појаве хиљадугодишњих вода врло је важно обезбедити водозахват
да не дође до клизања, превртања или испливавања. У свим овим случајевима дејство разних
сила је врло комплексно а за њихово дефинисање неопходна су одређена хидрогеолошка и
геолошка мерења.

 Дејство сила узгона (На хидротехничку конструкцију, а у овом случају то је
водозахват, уколико вода на истом нивоу окружује конструкцију тада вода делује на ту
хидротехничку конструкцију силом потиска. Потисак као вертикално оптерећење од воде
делује на контуру водозахвата и претставља тежину воденог стуба изнад тачке на коју
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делује па до коте горње воде (КГВ). Дејство потиска, у овом случају, се манифестује
двоструко тако што на подземну површину водозахвата делује потисак који се зове УЗГОН
(У н ) и овај део потиска тежи да дигне хидротехничку конструкцију. Део потиска који
настаје услед кретања воде од вишег ка нижем нивоу, кроз или испод саме хидротехничке
конструкције назива се ФИЛТРАЦИОНИ ПОТИСАК или ФИЛТРАЦИОНИ ДЕО УЗГОНА (У
Ф ).

 Обезбедити сигурност испливавања водозахвата (Сигурност против
испливавања хидротехничке конструкције а у овом случају водозахвата претставља један
од основних делова прорачуна опште стабилности водозахвата. Овим прорачуном треба да
се докаже да је тежина хидротехничке конструкције, воде и осталог оптерећења на њој
довољна да савлада силу узгона и остале силе које делују на горе нарочито у случају појаве
хиљадугодишњх вода. Резлтат прорачуна је  Коефицијенат сигурности против испливавања
хидротехничке конструкције  К и који мора да буде већи од минималног за посматрани
водозахват а у овом случају његова вредност мора битивећа од 1,50)

 Обезбедити сигурност против превртања впдпзахвата (Сигурност против
превртања хидротехничке конструкције а у овом случају водозахвата претставља, такође,
један од основних делова прорачуна опште стабилности водозахвата. Овим прорачуном
треба да се докаже да је тежина хидротехничке конструкције, воде и осталог оптерећења
на њој и које чине момент враћања је довољна да савлада силу узгона и остале силе које
делују на горе и чине момент превртања, нарочито у случају појаве хиљадугодишњх вода).

 Стабилност на смицање (клизање) за хиљадугодишње воде (Гравитациона
бетонска брана је стабилна ако се може одупрети смицању - клизању - и претурању.)

 Притисак услед ширења леденог покривача (Појава леденог покривача на
водозахвату је једино могуће на бучници и у том случају ледени покривач би директно вршио
притисак на бетонски прелив нарочито у зимским месецима када су мале воде а ради
одражавања коте горње воде створила би се релативно мирна површина воде у бучници
чиме би се омогућило стварање леденог покривача. Одређивање величине притиска леда при
ширењу леденог покривача је компликовано јер има укупно 16 параметара који утичу на
стварање оптерећења, односно притиска на јединицу ширине бетонског преливног прага. Да
би се дефинисало то оптерећење неопходно је одредити релативну дебљину леденог
покривача.)

 Моменат савијања услед подизања и спуштања нивоа воде (При дизању или
спуштању нивоа воде у односу на ниво при коме је дошло до залеђивања поља леда за
бучницу водозахвата поред вертикалне силе јавља се и момент савијања.)

 Сеизмичко оптерећење ( У зонама у којима долази до померања земљине коре
то померање се манифестује као земљотрес. Ово померање може бити неправилнио са
различитим амплитудама и периодима.)
Закључак:

Сви до сада  релевантни параметри који су везани за стабилност водозахвата од силе
која је последица хидродинамичког притиска, сила тежине армиранобетонске конструкције и
силе узгона треба да покажу да је пројектована конструкција водозахватне грађевине добро
урађена и да ће при појави хиљадугодишњих вода издржати све силе и напрезања која се
тада јављају.
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Траса цевовода:
Код пројектовања и градње цевовода, посебна пажња мора да се обрати на следеће:
 Урадити прорачун анкер блокова у теменима хоризоталних и вертикалних

прелома осе цевовода,
 Анализу сила које делују на цевовод (У случају појаве стогодишњих вода врло

је важно обезбедити да не дође до испливавања цевовода. У свим овим
случајевима дејство разних сила је врло комплексно а за њихово дефинисање
неопходна су одређена хидрогеолошка и геолошка мерења.)

Машинска зграда:
Код пројектовања и градње машинске зграде, посебна пажња мора да се обрати

на анализу сила које делују на овај објекат:
У случају појаве хиљадугодишњих вода врло је важно обезбедити да не дође до

клизања, превртања или испливавања. У свим овим случајевима дејство разних сила је врло
комплексно а за њихово дефинисање неопходна су одређена хидрогеолошка и геолошка
мерења

 Силе тежине које оптерећују машинску зграду (У том контексту потребно је
дефинисати дејство сила тежине на тле од саме конструкције.Дејсто
хидростатичких, сила тежине армиранобетонске конструкције и силе од
узгона. Интензитет сила тежине од армиранобетонске конструкције делују
вертикално и наниже а њихов правац и смер је дефинисан на шеми о којој је
већ било речи),

 Дејство сила узгона на машинску зграду (На хидротехничку конструкцију, а у
овом случају то је машинска зграда, уколико вода на истом нивоу окружује
конструкцију тада вода делује на ту хидротехничку конструкцију силом
потиска. Потисак као вертикално оптерећење од воде делује на контуру
машинске зграде и претставља тежину воденог стуба изнад тачке на коју
делује па до коте горње воде (КГВ). Дејство потиска, у овом случају, се
манифестује двоструко тако што на подземну површину машинске зграде
делује потисак који се зове УЗГОН (У н ) и овај део потиска тежи да дигне
машинску зграду. Део потиска који настаје услед кретања воде од вишег ка
нижем нивоу, кроз или испод саме хидротехничке конструкције назива се
ФИЛТРАЦИОНИ ПОТИСАК или ФИЛТРАЦИОНИ ДЕО УЗГОНА (У Ф ).

 Сигурност против испливавања (Сигурност против превртања хидротехничке
конструкције а у овом случају машинске зграде претставља, такође, један од
основних делова прорачуна опште стабилности машинске зграде. Овим
прорачуном треба да се докаже да је тежина хидротехничке конструкције,
воде и осталог оптерећења на њој и које чине момент враћања је довољна да
савлада силу узгона и остале силе које делују на горе и чине момент
превртања, нарочито у случају појаве хиљадугодишњх вода.)

 Стабилност на клизање машинске зграде

Да би се добила приближна производња електричне енергије на годишњем нивоу
неоходно је било утврдити расположиву количину воде за производњу струје која је урађена
на бази расподеле средњих месечних протицаја у току године на водозахватном профилу
МХЕ.
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3.2. Правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (Сл. гласник РС бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10
– УС и24/11 )

20.4. Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле
Члан 69.

За  грађење,  односно  постављање инфраструктурних, електроенергетских и
електронских објеката или уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање или веће
површине од површине предвиђене планским документом за ту зону, под условом да постоји
приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.

У случају из става 1. овог члана, као решен приступ јавној саобраћајној површини
признаје се и уговор о праву службености пролаза са власником послужног добра.
За  постављање  стубних  трансформаторских станица 10/04 kV и 20/04 kV,
електродистрибутивних и електропреносних  стубова,  као  и  стубова електронских
комуникација не примењују се одредбе о формирању  грађевинске  парцеле  прописане  овим
законом.
Као  доказ  о  решеним  имовинско-правним односима на земљишту, за објекте из става 1.
овог члана, може се признати и уговор о закупу земљишта у приватној својини са власником
земљишта, закључен у складу са посебним прописима. За изградњу, доградњу или
реконструкцију  постојеће  комуналне инфраструктуре, као доказ о решеним имовинско-
правним односима на земљишту, може да се поднесе и попис  катастарских  парцела  са
приложеним сагласностима  власника,  односно  корисника
земљишта.

За  изградњу  надземних  линијских инфраструктурних објеката, ветроелектрана
снаге 10 и више MW и објеката малих хидроелектрана, грађевинска парцела  представља
земљишни  појас  непотпуне експропријације дела катастарских парцела кроз које се
простире објекат и појединачних парцела на којима се налазе припадајући надземни
објекти. Као доказ о решеним имовинско-правним односима за изградњу линијских
инфраструктурних објеката, поред непотпуне или потпуне експропријације, признају се и
уговори о установљавању  права  службености  закључени  са власницима катастарских
парцела.  За  изградњу ветроелектрана, грађевинска парцела представља катастарску
парцелу на којој се налазе ветротурбине
са  припадајућим  надземним  објектима ветроелектрана (трансформаторске станице,
стубови далековода и слично), с тим да се надземни водови високонапонских далековода и
елисе ветротурбина сматрају повласним добром у односу на земљиште
других власника које прелећу, а које се сматра послужним добром, тако да се за
катастарске парцеле овако  одређеног  послужног  добра  не  формира грађевинска парцела,
нити се захтева подношење доказа у смислу члана 54. став 5. тачка 3) овог закона.

Уколико се надземни линијски инфраструктурни објекат простире преко територија
две или више катастарских општина, пре издавања употребне дозволе, формира се једна
или више грађевинских парцела, тако да једна грађевинска парцела представља збир делова
појединачних катастарских парцела унутар границе катастарске општине, осим у случају
када је као доказ о решеним имовинско-правним односима у поступку издавања локацијске,
односно грађевинске дозволе служио уговор о праву службености, у складу са овим законом.

Уколико се подземни линијски инфраструктурни објекат или траса цевовода малих
хидроелектрана и постројења за биогас простире преко територија две или више
катастарских општина, грађевинска парцела се формира само за улазна и излазна места.
Земљиште изнад подземног  линијског  инфраструктурног  објекта  не
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представља површину јавне намене. Изнад подземног инфраструктурног објекта могу се
градити објекти у складу са овим законом, уз прибављање техничких услова у складу са
посебним законом, зависно од врсте инфраструктурног објекта.

За  изградњу  малих  хидроелектрана, ветропаркова и постројења за биогас које се
граде на катастарским  парцелама  које  се  граниче  са парцелама које су у водном,
пољопривредном или шумском земљишту, грађевинска парцела се формира унутар
катастарске парцеле на којој се гради главни надземни објекат/објекти, а као доказ о
решеним имовинско-правним односима, уз захтев за издавања локацијске дозволе, доставља
се доказ у складу са чланом 135. овог закона, односно други докази предвиђени овим законом.
Као доказ о решеним имовинско-правним  односима  за  подземни  или надземни део ових
објеката - цевоводе, односно водове, уз захтев за издавање грађевинске дозволе доставља се
уговор о установљавању права стварне службености са јавним предузећем, односно другом
организацијом која газдује водним или шумским земљиштем, а када је власник тог
земљишта друго правно или физичко лице,  доказ  о  установљавању  права  стварне
службености у складу са посебним законима.

Ветроелектране и мале хидроелектране се могу градити и на пољопривредном
земљишту, уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове
пољопривреде.

Инвеститор за изградњу објеката из става 1. овог члана има право пролаза и провоза
преко суседног и околног земљишта које је у својини других власника, ради извођења радова
у току изградње, када то захтева технолошки поступак.
Сви власници и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да омогуће несметани
приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње објекта или уређаја из
става 1. овог члана.
Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима  суседног  или  околног  земљишта
надокнади штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут
споразум о висини накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд.

3.2.1. Правила за формирање грађевинских парцела осталих намена
3.2.1.1. Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити,
утврђена регулационом линијом према јавном путу, границама грађевинске парцеле према
суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима, које се
приказују са аналитичко-геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.
3.1.1.2. Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује се према врсти и типу објеката.
Грађевинска парцела, по правилу, има облик приближан правоугаонику или трапезу, са
бочним странама постављеним управно на осовину улице.
3.1.1.3. Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава изградњу објекта у складу са
овим Планом, правилима грађења (индекс заузетости земљишта) и техничким прописима.
3.1.1.4. Грађевинска парцела може се делити парцелацијом, односно укрупнити
препарцелацијом, према постојећој или планираној изграђености, а применом правила о
парцелацији/препарцелацији.
3.1.1.5. Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле може се утврдити пројектом парцелације,
односно пројектом препарцелације, ако су испуњени услови за примену правила
парцелације/препарцелације за новоформиране грађевинске парцеле и правила регулације за
објекте из овог Плана.
3.1.1.6. Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може градити у складу са правилима
парцелације и регулације из овог Плана, постају грађевинске парцеле.
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3.1.1.7. Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајну
површину, директно или изузетно индиректно преко приступног пута.
3.1.1.8. Ако се приступни пут користи за једну парцелу, може се формирати у оквиру те
парцеле, а ако се користи за повезивање две или максимално три грађевинске парцеле са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела минималне ширине 5,5 m.

3.2.2. Општа правила грађења
Машинску зграду  градити од чврстог материјала према условима и правилима предвиђени
законом за ову врсту објеката. Она треба да служи за смештај агрегата и пратеће опреме.
Градити је на КП452/2, КО Стењевац, општина Деспотовац.У посебном делу машинске
зграде сместити управљачку опрема за рад хидроелектране. Величина машинске зграде мора
бити у складу са потребама смештаја неопходне опреме за рад хидроелектране. Објекат
машинске зграде је лоциран тако да је ван утицаја великих вода.
Разводно постројење са трансформатором се гради уз машинску зграду. Хидроелектрана се
повезује на електродистрибутивну мрежу средњег напона.

Оваква концепција омогућава веома флексибилни рад хидроелектране и поштовање
свих лимита у погледу кота воде у акумулацији , као и поштовање биолошког минимума
река у сушном периоду.

За случај да из било ког непредвиђеног разлога , престану са радом  турбине ,
посебним цевоводом мора бити омогућен несметан протицај воде у реку.

Правила грађења наведених објеката морају бити у складу са законом о планирању и
изградњи (за предметне објекте).
Машинска зграда је лоцира се на приближним координатама:

Y X

75 43 965.98 48 83 099.20

75 43 973.56 48 83 101.02

75 43 968.88 48 83 087.05

75 43 976.47 48 83 088.86

Рад електране је потпуно безбедан по околину и она својим радом само оплемењује квалитет
воде која се после проласка кроз турбине враћа у реку.

Претежна намена земљишта – На графичком прилогу број 5. - “План намене површина са
поделом на грађевинско земљиште за јавне и остале намене”, приказане су претежне намене
грађевинског земљишта осталих намена, с тим што се подразумева изградња и других,
компатибилних намена. На нивоу појединачне парцеле, компатибилна намена може бити
доминантна или једина.
Кота пода приземља - Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног
или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

• кота приземља  објекта на  терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута;
Положај објекта у односу на регулацију - Грађевинска линија јесте линија на, изнад и
испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.
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Грађевинска линија испод површине земље до које је дозвољено грађење, по правилу је до
граница парцеле и до регулационе линије.
Грађевинска линија се налази на грађевинској парцели на растојању од регулационе
линије, које је утврђено овим Планом.
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно, унутар
простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана
удаљења од граница суседних парцела и суседних објеката). Дозвољена
грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели и
која се не сме прекорачити према регулационој линији, а може бити више повучена ка
унутрашњости комплекса. (графички прилог 6).
Положај зграде мале хидроцентрале одређен је топографијом терена и налази се на коти
5279мнм. Положај машинске зграде такође је одређен и одводним каналом који мора бити
тако постављен да вода која излази из њега не еродира обале и дно реке Ресаве, односно да
има миран ток.
Према хидролошким параметрима који су дефинисани хидролошком Студијом одредити
геометрију цевовода (пречник цевовода), бруто и нето пад и инсталисани протицај. На бази
ових параметара предложити  тип турбине и генератора и они у основи диктирају и будућу
геометрију машинске зграде.
Објекат зграде мале хидроелектране има приземне габарите и путни прилаз са јавне
површине односно локалног пштинског пута (село Двориште),испод ње је водна комора -
одводни канал са турбинским одводом који је уграђен у армирано-бетонски склоп.
Машинска зграда састоји се из једне просторије у којој је смештен агрегат,
електрохидраулични актуатор, цевовод под притиском са комплетном арматуром,
нисконапонски-управљачко разводни орман, исправљач са батеријама, два вентилатора за
елиминацију загрејаног ваздуха, бројило електричне енергије, мосна дизалица и
противпожарни апарати. Ван зграде у посебној просторији која се налази уз саму машинску
зраду смештен је кућни и енергетски трансформатор са сабирницама и осталом
средњенапонском електро- опремом.
Висина радне просторије у машинској згради је 6.00 м.
Зграда МХЕ биће израђена у складу са околном архитектуром а материјали који ће бити
уграђени у њу одговараће околној средини и у складу са урбанистичко техничким условима.
Основни захтев је да се машинска зграда својим конструктивним решењима не истиче од
околног простора.
Изглед машинске зграде приказан је на цртежима који су приложени уз План  а дати су и
основни пресеци машинске хале са изгледом уграђеног агрегата.
Саставни део овог Плана су графички прилози од1а,1б, до 6:
На графичком прилозима дат је списак координата које дефинишу границу Плана и границу
грађевинског подручја и списак координата нових међних тачака.
Такође, сатавни део овог Плана јесте  грађевински пројекат „Идејно решење“ са свим
неопходним информацијама за ову врсту Плана.

4. Садржај документације
Саставни део овог Плана је документација, која садржи:
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 концепт плана детаљне регулације (текстуални део, графички део, захтеви поднети
надлежним институцијама, услови, сагласности и мишљења надлежних институција);

 документација Општинске управе општине Деспотовац о току спровођења законске
процедуре;

 стратешка процена утицаја на животну средину,
 Извод из грађевинског пројекта „Идејно решење“ са свим неопходним

информацијама за ову врсту Плана – ( Концепција техничког решења )
 Елаборат захватања парцела трасом цевовода
 Елаборат „Основне хидролошке карактеристике реке Ресаве у профилу водозахвата

МХЕ „Стењевац“

4.3. Смернице за примену и спровођење плана
Овај План представља основ за издавање и израду Информације о локацији, Локацијске
дозволе, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и
Пројекта исправке граница суседних парцела, у складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13-одлука УС).

4.4. Остало
Овај План је урађен у три (3) истоветна примерака у аналогном облику и четири (4)
истоветна примерка у дигиталним облику, од којих се: 1) један (1) примерак у аналогном
облику и један (1) примерак у дигиталном облику налазе у архиви Општинске управе
општине Лебане и 2) два (2) примерка у аналогном облику и два (2) примерка у дигиталном
облику се налазе у Општинској управи општине Лебане, надлежном одељењу за послове
урбанизма.
Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Деспотовца”.

Одговорни урбаниста
Ђорђевић Спасоје,дипл.инж.арх.
Бр.лиценце:200 0239 03
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
50/2013, 54/2013 и 98/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац („Службени гласник
општине Деспотовац“ број 4/08), и прибављеног мишљења Комисије за планове општине
Деспотовац, на седници Комисије одржаној 10.06.2014. године, Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној  15.06. 2014. године,  донела је

ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације мини хидроцентрале "Пољане - Куњак" на реци

Клочаници у општини Деспотовац

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације мини хидроцентрале "Пољане -

Куњак" на реци Клочаници у општини Деспотовац (у даљем тексту: план), који је израдо
Биро за пројектовање, планирање и извођење радова у грађевинарству, технички пријем
објеката и консалтинг "ИНКОПРОЈЕКТ ИНЖЕЊЕРИНГ", ул. Др. Сергеја Димитријевића 22,
Лесковац, а у циљу уређењa простора и увођењa специфичних намена у складу са
програмским концептом Просторног плана општине Деспотовац који је дефинисао главне
правце развоја, усмеравања и могућности за уређење простора у њиховом непосредном
окружењу, као и заштита постојећих природних вредности, а све у циљу стварања услова за
реализацију улагања у изградњу мини хидроелектрана на реци Клочаници за производњу
нових количина електричне енергије из обновљивих извора енергије неопходне за
снабдевање привреде и грађана, као и улагања у инфраструктурни привредни развој општине
Деспотовац.

Саставни део ове одлуке јесте План детаљне регулације мини хидроцентрале "Пољане -
Куњак" на реци Клочаници у општини Деспотовац, чији је саставни део Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације мини
хидроцентрале "Пољане - Куњак" на реци Клочаници у општини Деспотовац за који је
издата сагласност надлежног органа за заштиту животне средине број 501-42/14-08 од
12.06.2014. године.

Члан 2.
У границама Плана обухваћене су следеће катастарске парцеле: КП бр. 2902 (река

Клочаница), 2918 (локални некат.пут),  811/16 (грађевинска парцела за објекат машинског
постројења), 811/1 (део парцеле), 2362, 233, 2364,2405, 2406 и 2407 (део парцеле), 2408/1 (део
парцеле) ,  2498 (део парцеле), 2498/1 (део парцеле), 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665,
2679,2680, 2681,2682,2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801 ( део парцеле), 2802 (део парцеле),
2803, 2804 (део парцеле), 2805, 2812, 2815 (део парцеле), 2816 (део парцеле), 2817, 2819 и
2827/1 (део парцеле) сце КО Јеловац.

Површина обухвата Плана износи 16,20ха.
Граница Плана на југоисточној страни почиње од катастарских парцела број 2902  К.О.

Јеловац (са координатним тачкама X 4 879 918, Y 7 554 721 ), одакле се наставља међом –
јужном регулацијом реке Колачанице све до преломне тачке 1 (са координатним тачкама X 4
877 429, Y 7 558 827) где се прелази речно корито до тачке (КП 2827/1) 2 (са координатним X
4 877 455, Y 7 558 846 ) даље пресеца се део КП 1498/1 до прелoпмне тачке 3 (са
координатним тачкама X 4 877 478, Y 7 558 807), наставља кроз део КП2498/1 до детаљних
тачака 4, 5 и 6, даље наставља кроз део КП 2816 са детаљним тачкама 7 и 8, даље, делом КП
2409/1 кроз детаљних тачака 9, 10 и 11 пресеца међну линију КП 2815 и делом те парцеле
пролази кроз детаљних тачака 12, 13, 14, 15, 16 и 17 одакле даље пресеца међну линију КП
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2498/1 усмерена преко детаљних тачака од 18. до 24. Све до преломне тачке међне линије КП
2804 (са координатним тачкама X 4 877 627, Y 7 557 893) пролази делом ове КП преко
детаљних тачака25, 26, 27, 28, 29 и 30, одакле наставља делом КП 2498/1 (детаљне тачке 31,
32 и 33), даље делом КП 2802 (Д.Т.34 и 35), затим делом преко КП 2801(Д.Т. 36, 37, 38 и 39 и
све тако до крајње детаљне тачке 156 на КП 811/1 одакле граница Плана пресеца реку
Клочаницу и спаја се са полазном тачком (графички прилог 6).

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног Планом износи приближно 16,2
хектара.

Члан 3.
План детаљне регулације из члана 1. ове одлуке се састоји од: текстуалног дела,

графичких приказа и документационе основе, који су оверени печатом Скупштине општине
и потписом председника Скупштине општине Деспотовац.

Члан 4.

Плана детаљне регулације садржи:
Т Е К С Т У А Л Н И Д Е О
П О Л А З Н Е О С Н О В Е
1. УВОДНИ ДЕО.............................................................................................................................. 2
1.1. Правни и плански основ............................................................................................................ 2
1.2. Повод и циљ израде плана......................................................................................................... 2
1.3. Обухват плана и грађевинског подручја.................................................................................. 3
1.3.1. Опис границе обухвата плана…............................................................................................. 3
1.3.2. Опис границе грађевинског подручја (попис парцела које улазе грађ.подручје)............. 4
1.4. Извод из усвојеног концепта плана у виду закључка............................................................. 4
П Л А Н С К И Д ЕО
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА.................................................................................................................. 5
2.1. Концепција уређења и изградње са основним програмским елементима............................ 6
2.2. Основна намена у обухвату плана и биланс површина.......................................................... 6
2.3. Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене..................................................... 6
2.3.1. Грађевинско земљиште јавних намена.................................................................................. 6
2.3.2. Грађевинско земљиште осталих намена............................................................................... 7
2.4. Трасе, коридори и регулација саобраћајница и јавне ком.инфраструктуре......................... 7
2.4.1. Електроенергетика................................................................................................................... 7
2.4.2. Телекомуникације.................................................................................................................... 8
2.5. Уређење зелених површина....................................................................................................... 9
2.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите........................................................................ 9
2.6.1. Мере за ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну
средину............................................................................................................................................. 10
2.6.2. Еколошка валоризација простора за одрживи развој..........................................................12
2.6.3. Заштита природних и културних добара............................................................................. 13
2.6.4. Мере заштите од елементарних непогода........................................................................... 13
2.6.5. Мере заштите од ратних разарања....................................................................................... 14
2.6.6. Мере енергетске ефикасности изградње и стандарди приступачности........................... 14
2.7. Инжењерско–геолошки услови............................................................................................... 14
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА............................................................................................................. 16
3.1. Правила грађења на грађевинском земљишту јавних намена............................................. 16
3.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена.. ....................................... 18
3.2. Правила грађења на грађ.земљишту осталих намена........................................................... 22
3.2.2. Општа правила грађења........................................................................................................ 22
4. Садржај документације............................................................................................................ 22
Г Р А Ф И Ч К И Д Е О
1а. Извод из Просторног плана општине Деспотовац – Намена површина и (карта 2.)............... 1:50.000
1б. Извод из Просторног плана општине Деспотовац – Мрежа насеља и инфра- структурни системи
(карта 3).................................................................................................................................. 1:50.000
2. Катастарско–топографски план (лист 2) ......................................................................... 1: 2.500
3. Катастарско–топографски план са границом обухвата Плана (лист 3) ....................... 1: 2.500
4. Постојеће стање са стеченим обавезама.......................................................................... 1: 2.500
5. План намене површина са картом спровођења............................................................... 1: 2.500
6. План регулације и нивелације........................................................................................... 1: 2.500

Члан 5.
План детаљне регулације урађен је у четри примерка оригинала у аналогном и

дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине општине Деспотовац као
доносиоца плана, Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине општине Деспотовац и Републичког геодетског
завода.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

општине Деспотовац"

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број:  350-94/2014-01  од 15.06.2014. годинe

ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
мини хидро електране „Пољане –Куњак“ на реци Клочаници у општини Деспотовац

П О Л А З Н Е   О С Н О В Е

1. УВОДНИ ДЕО

1.1. Правни и плански основ

Правни основ за израду Плана чине:
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,

54/13-одлука УС и 98/13-одлука УС);
• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената

(„Службени гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11);
• Одлука о изради Плана детаљне регулације мини хидроелектране „Пољане -

Куњак“ на реци Клочаници у општини Деспотовац (у даљем тексту План) је донета
на седници Скупштине општине Деспотовац, која је одржана 24.12.2013.године (број
350-218/2013-01) и објављена у “Службеном гласнику општине Деспотовац”

Плански основ за израду је Просторни план општине Деспотовац (“Службени гласник
опшине Деспотовац бр. 12/13).

1.2. Повод и циљ израде Плана

Повод за израду Плана је потреба да се обухваћени простор плански уреди, у циљу
омогућавања издавања одговарајућих дозвола за изградњу.
Непосредни повод за израду Плана јесте уређење простора и увођење специфичних намена
у складу са програмским концептом Просторног плана општине Деспотовац који је
дефинисао главне правце развоја, усмеравања и могућности за уређење простора у њихивом
непосредном окружењу, као и заштита постојећих природних вредности, а све у циљу
стварања услова за реализацију улагања у изградњу мини хидроелектрана на реци
Клочаници за производњу нових количина електричне енергије из обновљивих извор
енергије неопходне за снабдевање привреде и грађана, као и улагања у инфраструктурни
привредни развој општине Деспотовац.

Циљеви израде овог Плана су:
• дефинисање грађевинског земљишта јавних и осталих намена и одређивање

намене површина;
• дефинисање саобраћајне матрице и планирање саобраћајница у складу са

функционалним рангом и простором који опслужују;
• сагледавање стања постојеће инфраструктуре и дефинисање услова прикључења

на исту;
• одређивање нивелационог и регулационог решења са правилима уређења и

грађења;
• обезбеђење адекватне заштите животне средине.

Непосредни циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског основа за решавање
имовинско-правних односа и издавање локацијске дозволе, односно утврђивање правила
уређења и правила грађења за изградњу мини хидроелетрана, у складу са правилама и
смерницама из планова ширег подручја.
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1.3.Обухват плана и грађевинског подручја
У границама Плана обухваћене су следеће катастарске парцеле: КП бр. 2902 (река

Клочаница), 2918 (локални некат.пут), 811/16 (грађевинска парцела за објекат машинског
постројења), 811/1 (део парцеле), 2362, 233, 2364,2405, 2406 и 2407 (део парцеле), 2408/1 (део
парцеле) , 2498 (део парцеле), 2498/1 (део парцеле), 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665,
2679,2680, 2681,2682,2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801 ( део парцеле), 2802 (део парцеле),
2803, 2804 (део парцеле), 2805, 2812, 2815 (део парцеле), 2816 (део парцеле), 2817, 2819 и
2827/1 (део парцеле) сце КО Јеловац.
Површина обухвата Плана износи 16,20ха.

1.3.1. Опис границе обухвата плана
Граница Плана на југоисточној страни почиње од  катастарских парцела број  2902
К.О.Јеловац ( са координатним тачкама X 4 879 918, Y 7 554 721 ), одакле се наставља међом
– јужном регулацијом реке Колачанице све до преломне тачке 1 ( са координатним тачкама X
4 877 429, Y 7 558 827 ) где се прелази речно корито до тачке (КП 2827/1) 2 ( са
координатним X 4 877 455, Y 7 558 846 ) даље пресеца се део КП 1498/1 до прелoпмне тачке
3 ( са координатним тачкама X 4 877 478, Y 7 558 807),наставља кроз део КП2498/1 до
детаљних тачака 4,5 и 6, даље наставља кроз део КП 2816 са детаљним тачкама 7 и 8, даље,
делом КП 2409/1  кроз детаљних  тачака 9,10 и 11 пресеца међну линију КП 2815 и делом те
парцеле пролази кроз детаљних тачака 12,13,14,15,16 и 17 одакле даље пресеца међну линију
КП 2498/1 усмерена преко детаљних тачака од 18. до 24. Све до преломне тачке међне линије
КП 2804 ( са координатним тачкама X 4 877 627, Y 7 557 893 ) пролази делом ове КП преко
детаљних тачака25,26,27,28,29 и 30, одакле наставља делом КП 2498/1
(детаљне тачке 31,32 и 33), даље делом КП2802 (Д.Т.34 и 35 ), затим делом преко КП
2801(Д.Т.36,37,38 и 39 и све тако до крајње детаљне тачке  156  на КП 811/1 одакле граница
Плана пресеца реку Клочаницу и спаја се са полазном тачком.(графички прилог 6 )

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног Планом износи приближно 16,2
хектара.

1.3.2. Опис границе грађевинског подручја (попис парцела које улазе
грађевинско подручје)

Целокупна површина, обуваћена границом Плана, представља пољопривредно и
водно земљиште, осим у делу грађевинске парцеле (811/16) намењене за изградњу објекта
за машинско постројење која има директни пролаза са јавне површине - са следећим
координатама тачака:

 грађевинска парцела 811/16
а ( X 4 879 921, Y 7 554 752)
b ( X 4 879 917, Y 7 554 762)
c ( X 4 879 909, Y 7 554 758)
d ( X 4 879 912, Y 7 554 749)

1.4. Извод из усвојеног концепта плана у виду закључка
Уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове СО Деспотовац, донета је

одлука о изради плана детаљне регулације (br.350-218/2013.god.) на седници Скупштине
општине Деспотовац, одржаној 24.12.2013.године. На истој седници СО Деспотовац ( бр.501-
107/2013-01) одлучено је да се, истовремено са израдом Плана, изради и стратешка процена
утицаја на животну средину.

Стручна контрола фазе концепта плана је обављена на седници Комисије за планове СО
Деспотовац, одржане 14.02.2014. године. Концепт плана, као први корак у припреми нацрта
плана, је урађен на основу смерница за развој дефинисаних у Просторном плану општине
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Деспотовац, анализе и оцене постојећег стања, података и услова надлежних институција и
анализе просторних могућности и потенцијала простора.

Постојећи начин коришћења земљишта је приказан на графичком прилогу број 4. -
“Постојеће стање са стеченим обавезама ”.

Концептом плана утврђена је прелиминарна основна намена површина, односно
прелиминарно је одређено грађевинско земљиште, које је подељено, у складу са режимом
коришћења земљишта, на грађевинско земљиште за јавне и остале намене.
Концептом плана предложена је основна концепција развоја предметног подручја, као
дела планираног објекта  за развој алтернативних извора енергије на подручју општине
Деспотовац.

П Л А Н С К И Д Е О

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Концепција уређења и изградње са основним програмским елементима

Шира локација за изградњу МХЕ "КУЊАК" је река Клочаница узводно од села Стрмостен у
општини Деспотовац. Машинска зграда МХЕ "Куњак" лоцирана је непосредно поред
макадамског пута Лисине-Кленеуш. Корито реке Клочанице на делу локације није
регулисано. Не постоје изграђени водопривредни објекти који би на индиректан начин могли
бити угрожени изградњом објеката МХЕ. Имајући у виду карактеристике и снагу МХЕ
"Куњак" она ће имати локални значај. Основна функција објекта је производња електричне
енергије.
Простире кроз катастарску општину Јеловац.
Река Клочаница представља типичну планинску реку са ралативно малим протоком и
релативно великим подужним падом. Оваква конфигурација терена погодује изградњи
хидроелектрана проточног типа, које са аспекта очувања животне средине представљају
најпогодније решење. На читавом току реке Клочанице Просторним планом општине
Деспотовац је предвиђена изградња минихидроцентрала.
Имајући у виду конфигурацију терена као и карактеристике реке Клочанице за искоришћење
енергетског потенцијала који та река поседује најбоље решење је изградња проточне
хидроелектране.Иначе, река Клочаница припада сливу реке Ресаве и највећим својим дело
представља реку понорницу. У горњем делу тока богата је водом, њеним доњим током-
кањоном Суваје вода протиче површински само повремено, док највећим делом протиче
подземним током. Том водом се хране извори у доњем делу кањона Склопа.
Расположиви хидроенергетски потенцијал
На разматраном потезу расположиви хидроенергетски потенцијал дефинисан је
расположивим падом и билансом вода. На пснову расположивих података укупан
расположиви потенцијал износи:

Qср
(м3/с)

Хбр
(м)

Т
(х)

W
(ГWх)

Клочаница 0,182 112 8760 1,75

Технички искористив потенцијал
Под технички искористивим хидроенергетским потенцијалом подразумева се онај
потенцијал који се, према актуелном стању технологије производње опреме и могућности
грађевинске оперативе, може реализовати на неком хидроенертгетском профилу и који је
техничком документацијом доказан. За случај проточних хидроелектрана може се сматрати
да су технички искористив потенцијал и економски исплатив хидропотенцијал једнаки.
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Код МХЕ "КУЊАК" техничко решење је тако конципирано да она ради са максималним
технички искористивим потенцијалом.
На бази прорачуна производње електричне енергије за израчунате средње месечне вредности
протока на профилу водозахвата, добијена је могућа годишња производња (која уједно
представља и технички искористив потенцијал) за МХЕ "КУЊАК", која годишње износи
1,28 ГWх. У односу на расположиви хидроенергетски потенцијал, технички искористив
потенцијал износи око 73%.

Прикључак на електродистрибутивну мрежу је на оближњи далековод који пролази поред
села Стрмостен.
Основни програмски елементи  овог Плана су:

- дефинисање грађевинског земљишта, површина од јавног интереса  и одређивање
намене површина;

-одређивање нивелационог и регулационог решења са правилима уређења и грађења;
-обезбеђење адекватне заштите животне средине,

Непосредни повод израде овог Плана је стварање правног и планског основа за решавање
имовинско-правних односа са дефинисањем услова за изградњу мини хидроелектране на
реци Клочаници.

Повољне комуникацијске везе су битан развојни фактор предметног подручја за
предметну намену као и приступ реци Клочаници.

2.2. Основна намена у обухвату Плана и биланс површина
Према основној намени површина, подручје у граници обухвата Плана, већим делом

припада пољоппривредномо и водном земљишту, које је подељено, у складу са режимом
коришћења земљишта, на грађевинско земљиште за јавне и остале намене.

Редни
број ОСНОВНА  НАМЕНА Површина (ha) Проценат учешћа (%)

1 Грађевинско земљиште 0,10 0,62

2 Пољопривредно земљиште (шума) 7,43 45,86

3 Водно земљиште 4,40 27,16

4 Путно земљиште 2,68 16,54

5 Остало земљиште 1.59 9.81

Укупно од 1 - 5
16,20 100

2.3. Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене
Планирана намена земљишта је приказана на графичком прилогу број 5.-”План намене
површина са поделом на грађевинско земљиште за јавне и остале намене”.
2.3.1. Грађевинском земљишту јавних намена
Грађевинско земљиште јавних намена обухвата површине чије је коришћење, односно
изградња од општег (јавног) интереса, у складу са прописима о експропријацији.

• део коридора oштинског пута и планирана прилазна саобраћајница унутар планског
подручја;

• јавно, пољопривредно земљиште - шуме,пашњаци у власништву "ЈП Србија шуме"
• објекти енергетске, хидротехничке и телекомуникационе инфраструктуре -

постојећи и планирани
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2.3.2. Грађевинско земљиште осталих намена
Сво остало земљиште, обухваћено Планом, осим грађевинског земљишта јавних намена,
водног земљишта, земљишта у власништву Србијашуме припада грађевинском земљишту
осталих намена и намењено је за изградњу објекта машинског постројења( КП811/16 КО
Јеловац), а у мањем делу, задржавају се постојеће површине у власништву Водопривреде
Србије и Србијашуме као зелене површине, пољопривредне површине,пашњаци, шуме. Три
катастарске парцеле у приватном власништву КП 2803, 2800 и 2797 налазе се у „зони“ реке
Клочанице (водном земљишту - под управом водопривреде Србије) и даље третираће се као
„водно земљиште.
Кроз планско подручје (кањон Суваје) пролазе  некатегорисан пут са земљаним застором ,
просечне ширине 6,0 до 7,0m.,  који се директно прикључује на државни пут II реда број 385
(R-385) Водно-Јеловац.
Путна и улична  инфраструктура – планирано стање
По функционалном рангу, путна  мрежа у обухвату Плана је подељена на:

 постојећи општински,локални пут (КП 2918 КО Јеловац), који је директно
повезана са државним путем II реда Деспотовац - Двориште - Водна – Јеловац
(Р.пут 385),

Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода на основу података и услова  издатих од
ЈКП  „СТАН” из Деспотовца, број 106/1 од 08.02.2012.год. – на простору захвата Планом ЈП
„Стан“ не поседује комуналну инфраструктуру. Није предвиђена изградња наведене
инфраструктуре јер намена и функција планираног објекта за машинско постројење нема
потребе за тим.

Кишна канализација треба да омогући одвођење атмосферских вода са саобраћајница, крова
објекта и осталих уређених површина унутар посматраног подручја до реципијента – реке
Клочанице. Зауљене атмосферске воде (са паркинг и манипулативних површина), претходно
третирати на сепаратору за уља и масти, пре упуштања у атмосферску канализацију. Развој
атмосферске канализације има задатак да заштити урбанизоване површине унутар подручја и
индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију конципирати
за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша и слично),
а може се етапно реализовати. Сливајуће воде са околних брда (изван границе планског
обухвата) ће се прихватити отвореним каналима дуж државног пута до најближег пропуста
испод коловоза, са могућношћу да се ове воде директно улију у живи ток реке Клочанице.

2.4. Трасе, коридори и регулацијасаобраћајница и јавне ком.инфраструктуре
2.4.1. Електроенергетика
На основу података из Просторног плана општине Деспотовац, у планском подручју

нема објеката 10 kV и виших напонских нивоа.
За потрошаче веће снаге (машинско постројење) нисконапонска мрежа ће се градити као
кабловска, кабловима типа Xpoo/ASJ или Ppoo/ASJ, одговарајућег пресека. Прикључак ове
врсте објеката ће се вршити преко КПК по систему “улаз – излаз” из најближе трафостанице,
ићи ће са најближег стуба нисконапонске мреже, уколико капацитет исте задовољава.
Унутрашње инсталације у комплексу се изводе сагласно Правилнику о техничким
нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Службени лист СФРЈ”, број 53/88 и
54/88 и “Службени лист СРЈ”, број 28/95).
Сви објекти треба да поседују заштиту од атмосферских пражњења, помоћу громобранских
инсталација према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења (“Службени лист СРЈ”, број 11/96).
Према условима надлежне електродистрибуције, постоји изграђена инфраструктура која би
прихватила  производ МХЕ.
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За МХЕ,,Пољане-Куњак,, је предвиђено да ради паралелно са електричном мрежом при чему
се комплетна произведена електрична енергија предаје мрежи. Острвски или комбиновани
режим рада електране није предвиђен и не постоји локална електрична мрежа коју би
електрана напајала.
За МХЕ,,Пољане-Куњак,, је такође предвиђено да ради у аутоматском режиму уз могућност
ручног режима рада. Ручни режим рада се користи само за испитивање односно подешавање
електране, током њеног одржавања или ремонта и евентуално у случају када други реţими
рада нису могући.
Аутоматски режим рада подразумева рад електране без посаде. У овом режиму управљање,
командовање и надзор електране обавља ПЛЦ (програмабилни логички контролер) односно
рачунар. Све функције електране су потпуно аутоматизоване и електрана је у стању да се
прилагоди свакој новонасталој ситуацији по питању дотока воде у водозахват. Осим тога
систем упављања ће предузети одговарајуће акције и одговарајуће реаговати и у односу на
сваку новонасталу ситуацију у самој електрани као и на ситуацију у електродистрибутивној
мреţи на коју је електрана прикључена.
И поред потпуно аутоматског режима рада МХЕ,,Пољане-Куњак,, без поседе, а у циљу
дуготрајног исправног рада електране, неопходно је организовати и одговарајуће одржавање
електране (периодични прегледи, чишћења водозахвата и таложнице, подмазивање, ремонти
лтд.). Ради задовољења ових потреба потребно је ангажовати известан број одговарајуће
стручно оспособљених лица.
Како је већ наведено у хидрограђевинском делу овог пројекта приликом конструкције
машинске зграде и водозахвата посебна пажња је посвећена уклапању објекта у околни
простор у естетском и еколошком смислу.
Узимајући у обзир наведено избор електро-опреме је између осталог извршен и у складу са
овим захтевима. (нпр. прикључни вод између МХЕ ,,Пољане-Куњак,, и места прикључења у
ТС ,,Лисине 3,, 10/0,4кВ/кВ је изведен подземним средењенапонским каблом, отвори за
хлађење електро опреме су изведени у складу са архитектонским решењем, са спољњих
страна објекта видљива је једино громобранаска инсталација на крову итд.).
МХЕ "Пољане-Куњак" це бити прикљуĉена на 10кВ-ну електродистрибутивну (ЕД) мреţу у
будућу ТС 10/0,4 кВ/кВ "Лисине 3". Ради испуњења ових захтева у наведеној ТС ће се
формирати одговарајуће изводно поље МХЕ "Пољане-Куњак". Изводно поље МХЕ ће
садржати одговарајућу расклопну и мерну опрему која је у складу са Типским препорукама
бр. 16 Електродистрибуције Србије као и у складу са осталим ваţећим прописима,
стандардима и препорукама из предметне области.(прилог „Идејни пројекат“ )

2.4.2. Телекомуникације
На основу података и услова, издатих од Предузећа за телекомуникације „Телеком

Србија“, Извршна једница Деспотовац, број 108809/2-2013 од 04.04.2013. године, у планском
подручју нема телекомуникационих капацитета. Предметни објеката нема потребе за
наведеном инфраструктуром.
2.5. Уређење зелених површина
Структуру планираних зелених површина у планском подручју чине:

повезујуће зелене површине (дрвореди);
 самосталне зелене површине (у функцији заштите и раздвајања намена (поред

водотока реке Клочанице);
интегрисане зелене површине (зеленило интегрисано у комплекс)

Повезујуће зелене површине представљају категорију “линијског зеленила” и значајне су и
са аспекта естетског уобличавања простора. Код формирања дрвореда, избор врста
прилагодити висини и намени објеката у улици, са најмањим растојањем између садница од
6m а садњу усагласити са синхрон планом инсталација у улици. Дрворед може бити хомоген
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и нехомоген (једна иста врста или комбинација више врста) и једностран и двостран, у
зависности од типа улице.
Самосталне, заштитне, зелене површине су позициониране поред водотока, реке Клочанице
и имају функцију стварања повољнијих микроклиматских услова, као и раздвајања функција.

2.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите
Одлукомом приступању изради плана детаљне регулације мини хидроелектране

„Пољане - Куњак“ на реци Клочаници у општини Деспотовац, обавезна је израда Извештаја
о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину:

Члан 7.
„На основу миђшљења надлежног органа за заштиту животне средине број 501-102/2013-
10 од 20.12.2013. године потребно је приступити изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја плана на животну средину. Саставни део ове одлуке је и Одлука о приступању и
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације мини хидроелектране
„Пољане-Куњак“ на реци Клочаници у општини Деспотовац на животну средину која ће
бити посебно деонета од стране склуштине општине Деспотовац“
Локација будуће МХЕ се не налази на простору који је под посебном заштитом природних,
односно културно-историјских добара.
Мини хидроелектране не спадају у енергетске објекте који емитују штетне материје.
Хидроенергија спада у обновљиве изворе енергије, а производња електричне енергије у
хидроелектранама припада такозваној чистој производњи електричне енергије.
Противпожарне мере, мере заштите од експлозија, хаварија и сличних акцидената којима
се обезбеђује сигурност људи и имовине, ће бити примењене у складу са важећим законским
прописима за овакву врсту производног објекта.

ЕКОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ПРИЛИКОМ ИЗГРАДЊЕ МХЕ
Прво и основно - сваки значајнији захват у подручју измене режима вода а нарочито

измена природног протока , структуре протока , услова протока , корита и околног подручја
мора бити уз осигурање очувања природне равнотеже акватичних и семиакватичних
екосистема и њиховог функционисања.
Као основу података прелиминарна аналитичка разматрања као последице по екосистем , те
мерење и праћење протока рекама на посматраном подручју , уз избор типа МХЕ (тиролски
водозахват) сам проблем јавља се у минималним испуштеним водама у „старом кориту" од
водозахвата низводно нарочито у периоду суше , односно малих вода. Ово као основ
упозорења са еколошког становишта , посебно разматрати у наредним фазама реализације
објекта.
Еколошки прихватљив проток износи 60 литара у секунди и он представља најмању
количину воде која осигурава очување природне равнотеже водних екосистема и пејзажних
карактеристика водотока. У случају употребе или кориштења текуће воде којим се смањује
њен проток , еколошки прихватљив проток ће бити осигуран у току целе године осим када је
природни проток нижи од одређеног еколошког протока.
Еколошки прихватљив проток одредити , на основу средњег протицаја , па 10% од тога. Овај
минимум би био остварен на целој дужини водотока .Како непосредно испод бране нема
изграђених објеката , аспект угрожености постојећих објеката не постоји.

У даљој фази израде планске и пројектне документације , поред горе наведених
чињеница , посебну пажњу треба посветити :

• укупној штети по рибљи фонд и адекватно распоређење компензације на све
пројекте ;

• приступни и сеоски путеви ће бити интегрално посматрани како се не би у кањону за
сваки пројекат путна инфраструктура посебно градила и посматрала.



Службени гласник – број 3 Деспотовац,  16.06. 2014. године

109

1. Величина ископа и вишак материјала је практично егзактна и лако мерљива
величина , те ће се према израчунатим величинама тражити адекватно трајно одлагалиште.

2. Сервисни пут и приступни пут су непосредно уз општински пут . Обзиром на ,
структуру шуме (кржљаво , нетехничко дрво , жбуње и сл.) исказати ће се површина
дефорестизације (одстрањење шуме) и кубатура дрвне масе. Ово нарочито због могућих
ерозионих процеса , уз обавезу да ће се ревитализирати подручје уз пут.

4. Посебна пажња ће се посветити ихтиофауни. На основу постојећих студија , дају се
подаци о врсти рибље популације (поточна пастрмка) , количини , угрожености , те се на
основу свега тога даје и процена штета.

5. Мере за смањење штета приликом изградње ће се таксативно набројати према
степену могуће угрожености.

- За рад у кориту механизацијом због састава тла корита и приобаља изазива велику
густоћу и концентрацију замућење воде. Ради тога радови ће се обављати са паузама ради
бистрења воде. Ово је неопходно ради што мање штете рибљем фонду низводно.

- Вишак материјала с пута и ископа неће се гурати у корито реке.

- Избећи ће се ризични послови на механизацији (поправке , измене моторних уља и
сл .) и не вршити непосредно уз корито реке.

- Због мрешћења риба значајније радове у кориту реке који замућују воду неће се
вршити у периоду септембар-новембар.

Регулисати права локалног становништва (уколико га буде) низводно на гравитациони
водозахват воде (домаћинство , пољопривреда) изнад водозахвата , а не у зони „еколошки
прихватљивог минималног протока".

2.6.1. Мере за ограничавање негативних и увећање позитивнихутицаја на животну
средину

Заштита вода
Планирани садржаји  у планском подручју не могу негативно утицати на квалитет подземних
и површинских вода реке Клочанице. Заштита и унапређење квалитета површинских и
подземних вода заснована је на мерама и активностима којима се њихов квалитет штити и
унапређује преко мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и
мониторинга.
Опште мере заштите површинских и подземних вода:

• обавезно комунално и инфраструктурно опремање простора зграде за машинско
постројење,
• канализациони систем градити као сепарациони са посебним колектором за одвођење
атмосферских вода,
• обавезан је претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са
манипулативних и осталих површина преко сепаратора-таложника уља и масти до законом
захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент;
• обавезан је третман свих технолошких отпадних вода
• генератори отпадних вода, који имају уређаје за пречишћавање отпадних вода у обавези су
да обезбеде редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде
дневник њиховог рада;
• обавезно је одвођење свих отпадних вода на постројење за пречишћавање, пре испуштања у
реципијент,
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• предвидети савремени технолошки поступак пречишћавања на постројењу како би се
омогућило пречишћавање отпадних вода до квалитета који ће одговарати категорији реке
Клочанице,
• обавезна је контрола квалитета и количина отпадних вода пре и након пречишћавања у
постројењу за пречишћавање отпадних вода, а пре упуштања у реципијент,
• регулацију водотока, поред функционалних критеријума, примерити и урбаним, естетским
и другим условима који оплемењују животну средину;
• Забрањено је формирање позајмишта и експлоатације материјала из водотока (реке
Клочанице) ради обезбеђивања геолошког грађевинског материјала;
• Забрањено је извођење свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде у
периоду дужем од пет дана.
Заштита земљишта
Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово одрживо
коришћење које се спроводи кроз:
• обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћeња
земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције земљишта;
• обавезно је управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и подзаконским
актима;
• обавезно је управљање отпадним водама на планском подручју.

Посебне мере заштите:
• све цеви мреже извести благовремено, пожељно при изградњи саобраћајница, како би се
избегло накнадно прекопавање;
• грађевински отпад који ће настајати у току реализације планираних садржаја евакуисати са
локације према условима надлежног комуналног предузећа;
• хумусни слој који се скида при извођењу радова користити при уређењу локације за
санацију површина деградираних током радова и приликом озелењавања;
• уређивање простора и одржавање санитарно-хигијенских услова вршити према важећим
Законским условима,
• спречити свако неконтролисано изливање опасних материја (нафтних деривата, уља,
мазива) применом техничких мера заштите (чување опасних материја у непропусним,
некорозивним, херметичким посудама, на непропусној подлози или танкванама које могу да
прихвате комплетну количину опасног отпада у случају изливања).
Еколошка компензација
Мере компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације
планских решења на животну средину и здравље људи на подручју Плана детаљне
регулације. Приликом реализације планских решења, комплекса и пратећих садржаја, доћи
ће до уклањања постојећег зеленила, па је у том смислу неопходно надокнадити губитак
зелених површина кроз утврђивање нових локација под зеленилом.
Како је циљ компензације на подручју Плана заштита животне средине, здравља људи и
квалитета живота, локалитете за формирање нових зелених површина треба утврдити на
основу процене вероватноће, обима и карактера могућих негативних утицаја планираних
садржаја на животну средину. Како су потенцијални извори негативних утицаја на животну
Заштита од буке и вибрација
Опште мере заштите становништва од буке у животној средини, 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:
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• подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно- историјски
локалитети, велики паркови.
Остале зоне – зоне са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од буке и
обухватају:
• туристичка подручја, кампови и школске зоне,
• Политику превенције удеса по достављању Обавештења надлежном органу ресорног
Министарства - Оператери SEVESO постројења нижег реда;
• Извештај о безбедности и План заштите од удеса - Оператери SEVESO постројења вишег
реда.
Оператер IPPC постројења (према Листи активности и постројења за које се издаје
интегрисана дозвола) у обавези је да:
• за ново постројење поднесе захтев за издавање интегрисане дозволе, пре добијања дозволе
за употребу;
• за постојеће постројење, према року за прилагођавање до 2015. године;
• надлежност за издавање интегрисане дозволе је у зависности од тога који орган издаје
одобрење за градњу (грађевинску дозволу) одређује се ко је надлежни орган за интегрисану
дозволу;
• BREF документ даје информације о специфичном индустријском сектору или
пољопривредном сектору, техникама и процесима заступљеним у том сектору, свим
постојећим емисијама у воду, ваздух и земљиште као и генерисаним отпадима, у зависности
од производних капацитета, техникама које се разматрају у одређивању BAT.
2.6.2. Еколошка валоризација простора за одрживи развој
Природне карактеристике, створене вредности простора у обухвату Плана, карактеристике и
утицаји непосредног и ширег окружења, потенцијали и ограничења, представљају подлогу за
вредновање ове зоне у циљу планирања мера заштите животне средине, а према
критеријумима економске оправданости и одрживост и еколошке прихватљивости.
Концепт заштите и унапређења животне средине за подручје Плана заснован је на заштити
простора, оптималном коришћењу природних ресурса, заштити биодиверзитета, еколошки
прихватљивом управљању природним вредностима, превенцији и контроли потенцијалних
облика и извора загађивања, заштити и мониторингу стања животне средине. У циљу
одрживог и еколошки прихватљивог управљања простором, природним вредностима и
животном средином у обухвату Плана, извршена је валоризација простора.
Да би се проценили могући утицаји, ефекти и последице по природну и животну средину,
извршено је вредновање плана са аспекта заштите животне средине. На основу резултата
валоризације ППО Деспотовац, према критеријумима за функционални еко-зонинг и
могућим значајним утицајима, условима за даљи развој и обезбеђивање капацитета и
квалитета животне средине, простор у границама Плана детаљне регулације производно-
пословне зоне  припада просторно-еколошкој целини МХЕ "Пољане-Куњак" на реци
Клочаници.
Општи услови и режими заштите животне средине за предметну еколошку целину - чији су
главни репери форланд реке Клочанице и државни пут II реда. Еколошки капацитет ове
целине није значајно нарушен, издвајају се делови са изразито очуваним квалитетом животне
средине. Мањи део ове целине има нарушен регенеративни и апсорпциони капацитет
животне средине, пре свега због непланског управљања отпадом у зонама насеља, државних
и општинске путне мреже, отпадним водама у зонама насеља, пољопривредним земљиштем
и шумским површинама (појава водне и еолске ерозије). Еколошки најосетљивији су
појасеви у форланда реке Клочанице и њених притока, што је резултирало вредновање
еколошког појаса.
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Обавезне мере и услови заштите животне средине за еколошки појас
• обавезно је уређење форланда реке Клочанице и форланда свих њених притока на
„натуралан“ начин – максимално коришћење природних материјала (камен, земља);
• забрањено је упуштање непречишћених отпадних вода у реку Клочаницу, њене притоке и
зонe приобаља, испуштање и просипање отпадних вода на земљиште;
• забрањено је мењати (или реметити) правац водотока, преграђивати га (осим Планом
предвиђени објекат водозахвата), односно затварање миграторних путева водених животиња,
а извођење радова у обалном појасу не сме угрозити стабилност и морфологију обалног
појаса;
• извођење регулационих радова на водотоцима је дозвољено уз обавезно очување
хидролошког режима водотоковаи обезбеђивање биолошког минимума;
• обавезно је инфраструктурно и комунално опремање издвојених комплекса и локација;
• обавезно је управљање отпадом, у складу са Планом управљања отпадом;

2.6.3. Заштита природних и културних добара

Локација будуће МХЕ се не налази на простору који је под посебном заштитом природних,
односно културно-историјских добара.

2.6.4. Мере заштите од елементарних непогода
Заштита од земљотреса - На основу података из Просторног плана општине Деспотовац,
планско подручје припада зони 8°MCS скале. Заштита од земљотреса се спроводи кроз
примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих
објеката (Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима, „Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) и
кроз трасирање главних коридора комуналне инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених
површина на одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани
објекти мора да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким
нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.

Заштита од пожара - Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система
водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који
омогућавају несметано кретање противпожарних возила.
Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за основну заштиту од
пожара. У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова,
планирани објекти треба да се реализују према Закону о заштити од пожара („Службени
гласник РС“, број 11/09) и осталим законским прописима из предметне области. Саставни
део Плана је мишљење број 82-10/12 од 19.12.2012. године, издато од МУП-а, Сектора за
ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Деспотовцу

2.6.5. Мере заштите од ратних разарања
У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких
планова значајних за одбрану земље („Службени лист СРЈ“, број 39/95), за израду овог
Плана прибављено је обавештење од Министарства одбране, Управе за инфраструктуру,
Инт.број 4006-2 од 17.12.2012. године, у коме је прописано да нема посебних услова и
захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
На основу Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09, 92/11 и
93/12), инвеститори немају обавезу изградње склоништа, нити обавезу плаћања накнаде.
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2.6.6. Мере енергетске ефикасности изградње и стандарди приступачности
Пошто се планира коришћење обновљивих извора енергије и објекту специфиче намене
није потребно посебно третирати мере енергетске ефикасности јер у планираним
објектима није предвиђено дуже задржавање радника који управљају објектом.

2.7. Инжењерско – геолошки услови
Према тектонској гра|и терен оп{тине Деспотовац припада карпато-

балканоидима у свом централном и исто~ном делу, док западни део припада моравском
рову који одваја карпато-балканоиде од родопске масе.

Према старости, терен изгра|ују кристаласти комплекси, магмадске и седиментне
творевине: палеозоика, мезозоика и кенозоика:

Старији палеозоик представqен је ниско кристаластим {криqцима, пе{~арима и
глинама.

Мла|и палеозоик заступалу формације црвених пермских пе{~ара.
Мезозојске стене ~ине тријаски, јурски и кредни седименти, углавном

карбонатног минералног састава.
Кенозоик је представqен магмадским и седиментним стенама.
Према ин`еwерско-геоло{ком карактеру издваја се неколико категорија

стена:
Алувијални наноси - ду` Ресаве, Ресавице и wихових притока. ^ине их пескови,

{qункови и глине разли~итог грануларног састава, који имају зна~ајан капацитет у
прикупqаwу воде.

Падинска дробина - ју`но од врха Беqанице, испод Великог кр{а и на
Кло~аници, углавном је кре~wа~ког састава.

Комплекс пескова и глина - западно од Деспотовца и северно од Паwевца,

Конгломерати и пе{~ари представqају комплексе који садр`е поред поменутих
стена и глинице, лапорце, пескове и пескове са угqем који се смеwују. Могу се на}и
код Пла`ана, Златова, југоисто~но од Деспотовца, око Паwевца, Стрмостена, Равне Реке
и Сеwског рудника.

Бигар - око брзих токова на изворима. Најви{е га има код Великог Врела и
wеговог водопада.

Дацити, риолити и андезити заузимају мала пространстава. Има их код
Стеwеваца и код Равне Реке.

Гранитноидне стене - издвојене су код Јелове косе. То су магматске зрнасте
стене, масивне до слабо {криqаве, местими~но знатно повр{ински алтерисане у
гранитски грус.

Габрови и габродијабази - код Мале Тресте и Омани{а,

Јурски кре~wаци - лоцирани су северно од Деспотовца и Двори{та и у исто~ном
делу територије, карстифицирани, поломqени и испресецани пукотинама, кавернама и
пе}инама.
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10. Масивни и лапоровити кре~wаци - у виду појаса од Миливе до Златова, око
Ло`ице, Липовице и Радулове реке. Нај~е{}е су масивни, ре|е пло~асти или
банковити, маwе или ви{е лапоровити, веома испуцали и испуцали, ~есто и згру{авани
{то је последица великих и јаких тектонских покрета,

11. Кре~wаци доwе креде - северно од Сладаје, изме|у Стеwевца и Стрмостена,
од Стрмостена до Пасуqанских ливада. Услојени су, са много врта~а, понора и пе}ина,
доста су испуцали,

12. Црвени пе{~ари - изме|у Сладаје, Стеwевцу Рвне Реке и Сеwских рудника,
затим северозападно од Пла`ана и северно од Паwевца. Слојевити су или са~иwени од
кварцних зрна са силицијумским, глиновитим или карбонатним везивом. Хидроксид
гво`|а даје овој стени црвену боју. Лако се испирају и у wима се запа`ају младе
вододерине и јаруге.

13. Пе{~аре и аргило{исти силура издвојени су у извори{ном делу Ресавице и
Некудова.

14. Пе{~ари и глинци девова издвојени су у извори{ном делу Некудова и ју`но
од Полома,
15. Зелени {криqци ({криqци ниског кристалинитета) евидентирани су на истоку
терена.

ПРЕДЛОГ МЕРА У СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНОГ ИЛИ ТРАЈНОГ ПРЕСТАНКА РАДА
ХИДРОЕЛЕКТАНЕ

МХЕ „Пољане – Куњак“, планирана је да ради врло дуг временски период. У Србији
постоје мале хидроелектране које раде близу или преко 100 година. С обзиром да
хидроенергија водотокова спада у обновљиве изворе енергије, то значи да у нормалним
околностима, извор енергије неће бити исцрпљен, односно да век постројења за производњу
енергије није ограничен расположивим извором енергије. Интерес инвеститора је да
постројење ради што дуже, тако да се, уколико не буде неких непредвидивих значајних
препрека може очекивати врло дуг радни век хидроелектране, наравно уз адеквантно
одржавање и обнављање.
За случај привременог или сталног прекида рада хидроелектране, затвара се довод воде у
турбине, а вода се из акумулације одводи у реку.
Рад или престанак рада хидроелектране нема утицаја на отицај воде у реку . Она иста
количина воде са врло сличним протоцима ће отицати у реку Клочаницу, независно да ли
хидроелектрана ради или не ради. Једини утицај хидроелектране ће бити тај да ће отицај
воде из хидроелектране бити уједначенији, без екстремних промена протока на недељном
нивоу.

Заустављањем рада хидроелектране и затварањем довода воде у хидроелектрану, она
постаје обичан грађевински објекат који нема утицаја на функционисање било ког другог
постројења или инфраструктуре, нити утицај на загађење животне средине.
Неопходна мера при дужем прекиду рада је конзервисање опреме, али ова активност је у
служби интереса инвеститора. У случају одлуке да се дефинитивно престане са радом
хидроелектране, будући власник ће уклонити опрему из машинске зграде, а машинска зграда
у том случају може променити намену, или ће бити такође уклоњена.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења представљају основ за директну примену Плана, односно издавање
локацијске дозволе.
Еколошки услови – услови заштите животне средине су прописани у поглављу 2.6.1.
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МХЕ "Пољане - Куњак" као систем састоји се од машинске зграде са агрегатом у који се
уводи инсталисани протицај са реке Клочанице, водозахвата са таложницом и цевовда од
челика профила Ø600 мм и дужине око 5000 м.
Водозахватна грађевина је тиролског типа са решетком на каналу за захватање воде за
потребе МХЕ. Водозахват је од армираног бетона. У склопу водозахвата је таложница која
има улогу да исталожи нанос који се нађе у води. Из таложнице иде цевовод који одводи
воду у количини инсталисаног протицаја до агрегата у машинској згради.
Обзиром на усвојене принципе при пројектовању овог објекта не мења се режим течења воде
у односу на постојеће стање нити се мења положај корита Клочанице. Остварује се
делимично успорено течење у зони постојећих брзака што се позитивно одражава на процес
ерозије. Није поремећен ни начин евакуације великих вода те се ни у том смислу решење не
коси са постојећом ситуацијом. Не постоје у овом тренутку посебни захтеви других
корисника који би условили промене техничког решења или захтевали повећање радова и
поскупљење објекта. Не постоје изграђени водопривредни објекти који би на било који
начин условили градњу објеката МХЕ.
Корито реке Клочанице није регулисано.
МХЕ "Пољане - Куњак" је постројење које не располаже залихама воде и она ће радити на
дотоку односно као проточна. То значи да електрана не може пратити промене оптерећења у
систему из чега произилази да ће постојати ситуације када су захтеви локалног конзума
(ниво 10 кВ) максимални а доток минималан и обрнуто када су дотоци максимални а потребе
конзума минималне.
При појави мањих дотока електрана престаје са радом а проток се испушта преко прелива.
За коришћење великих вода меродаван је инсталисани проток , а за мале воде технички
минимум турбина.
Код одабира инсталисаног протока треба наћи компромис између производње електричне
енергије и инвестиција у опрему.
Водоток Клочанице има изразите осцилације у количини воде, водоток бујичарског типа.
Стога да би се постигао рад на што ширем опсегу дотока потребно је одабрати већи
инсталисани проток што омогућава да се максимално искористе периоди великих вода у
пројећним и јесењим месецима.
Водозахват на раци Клочаници је на коти 683 мнм, док је кота доње воде код машинске
зграде око 571 мнм.
За прорачун инсталисане снаге МХЕ "КУЊАК" меродаван је средњи годишњи проток од Qср
= 0,182 м3/с. Изабран је инсталисани протицај Qи = 0.30 м3/с односно однос Qи/Qср = 1,64.
На инсталисани проток димензионишу се сви објекти мини хидроелектране а пре свега
цевовод, водозахватни канал за решетком на водозахвату и генератор.
Вода захваћена на водозахвату се цевима транспортује до генератора у машинској згради.
Дужина цевовода профила Ø600 мм од водозахвата до машинске зграде је око 5000 м.
За процењени губитак од око 8 м добија се нето пад од Хнето=104 м. Инсталисана снага
МХЕ износиће 300 кW.
Процењена годишња производња електричне енергије ове МХЕ је око 1.288.000,00 кWх уз
осредњен коефицијент корисног дејства од 0,85.
Прилаз локацијима  будуће машинске зграда и водозахвата   је обезбеђен локалним
макадамским путем Лисине-Кленеуш који је у релативно добром стању.
Концепција техничког решења
Објекти који обезбеђују довод инсталисаног протока су:

- водозахват на коти 683 мнм којим се захвата вода из водотока. Из водозахват се вода
одводи у таложницу у којој се исталожава нанос.

- Из таложнице вода иде у цевовод. Траса цевовода се пружа десном обалом реке
Клочанице.
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Таложница се мора редовно чистити од наноса. Нанос се испушта назад у водоток.
Електро-машинска опрема
У машинској згради изнад коте доње воде од око 571 мнм смештен је генератор, Пелтонова
турбина.
Основни хидролошки и хидраулички подаци:
Средњи годишњи проток, Qср=0,182 м3/с
Инсталисани проток, Qи= 0,30 м3/с
Кота горње воде 683 мнм
Кота доње воде 571 мнм
Бруто пад, Хбр=112 м
Укупни губици, Δх=8 м
Нето пад, Хнето=104
Пречник цевовода, Д=0,6 м
Дужина цевовода, Л=5200 м
На основу ових података усвојене су две Пелтонове турбине снаге 100 кW и  200 кW.
Остале основне карактеристике овог агрегата су:

- турбина је израђена од нерђајућег челика – прохрома
- еластична спојница за повезивање турбине и генератора
- лептирасти затварач са електромоторним погоном, који има функцију сигурносног

затварача турбине (предтурбински склоп)
- монтажно – демонтажни део
- монтажни материјал (завртњеви, заптивачи) који су потребни за монтажу опреме.
- генератор се поставља на специјални носач на галерији
- електро орман за паралелан рад МХЕ са ЕД мрежом.

Дакле, ова мала хидроцентрала (МХЕ) у свом саставу има низ капиталних
хидрограђевинских и грађевинских објеката који чине њену целину и без њих она не би
могла да одговори својој основној функцији да производи електричну енергију.
У овом случају нова машинска зграда али и остали грађевински и хидрограђевински
инфраструктурни објекти морају да се уклопе у природни амбијент који их окружује и да се
граде од природних материјала.
Да би у фукционалном смислу МХЕ испунила задатак за који је намењена она у свом
систему мора да има следеће грађевинске и хидрограђевинске објекте:

- Камена брана или водозахват бруто.
- Преливни праг који се налази у саставу водозахвата или слапиште
- Доводни канал (отворени) иде дуж изохипсе са падом од три промила до решетке

испред улаза у таложницу. Од водозахвата на каменој брани до таложнице води канал који је
укопан у земљу а направљен је од армираног бетона или је озидан каменим блоковима који
су везани међусобно цементним малтером дужине .

- Две хидромеханичке табласте уставе, једна у каналу којим се вода доводи до
таложнице и једна на самом водозахвату којим се чисти алувијални нанос из акумулације;

- Таложнице која се наставља на канал чија је функција да елиминише ситне честице
песка и другог алувиона који би евентуално могао да нанесе штету турбине у машинској
згради;

- Три цевна табласта затварача, о којима ће бити више речи у поглављу које обрађује
хидромеханичку опрему;

- Рибљу стазу;
- Цевовод под притиском који иде од таложнице до машинске зграде поред локаног

општинског  пута и који ће бити укопан;
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- Машинску зграду која је тако пројектована да се уклапа у природни амбијент а да
истовремено може да обавља функцију за коју је намењена и

- Одводни канал који зависи од типа турбине.
Машинска зграда ће се налазити на катастарској парцели КП811/16 КО Јеловац која је
власништво инвеститора и која се налази на десној страни реке Клочанице.
С обзиром да наведена хидрограђевинска и грађевинска инфраструктура мора бити у
функцији МХЕ а да би ова МХЕ могла да ради, онда те објекте треба повезати цевоводом
који води од водозахвата, односно, од таложнице до машинске зграде. Комплетан систем
приказан је на секцији 1:5000 уз истовремен пластичан приказ положаја МХЕ у односу на
околни терен. Сви цртежи су приложени у додатку овог Плана..
На основу катастарско – топографског плана терена извршити  пројектовање машинске
зграде МХЕ "Пољане - Куњак " и осталих објеката који спадају у њен састав, на локацији
реке Клочанице, на делу катастарске парцеле која је у приватној својини (власништво
инвеститора) ,водопривредно земљиште и земљиште у власништви ЈП Србијашуме (шуме,
пашњаци..)
Истовремено израђен је топографски план терена у зони водозахвата и у зони машинске
зграде на којем се виде сви грађевински инфраструктурни објекти који се налазе у систему
МХЕ.
На овим топографском плану јасно  дефинисати положај сваког објекта у смислу
геометријских величина али и величина које одређују положај истих у односу на друге
околне објекте.

3.1. Правила грађења на грађевинском земљишту и површина  јавних намена
3.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена

Овим Планом није предвиђано образовање грађевинскох парцела јавне намене нити
изградња објеката од јавног интереса. Планирана прилазна саобраћајница је у функцији
власника објекта.

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

На водном земљишту је забрањена изградња. Изузетно је дозвољена градња објеката у
функцији водопривреде у складу са Законом о водама и водопривредним условима.

Водозахватна грађевина:
Објекте у склопу водозахвата пројектовати су од армираног  и набијеног бетона МБ-

30.
На графичком прилогу бр.6 приказане су прелиминарне координате централне тачке

водозахватне грађевине на реци Клочаници:

X   4 877 557,
Y  7 558 643
Прилог овом Плану јесте и идејна скица са техничким описом изградње и

функционисања будућег преедметног објекта.
Да би се израдила било која водозахватна грађевина треба урадити читав низ

претходних радњи и радова.
У општем случају то се односи на земљане радове при рашчишћавању терена као и

ископе ровова и шлицева (проширења) на мијестима где се спајају цијеви у рововима. То се
односи и на темељне јаме за водозахвате.

Све ископе вршити са разупирањем од површине терена. Пре почетка свих бетонских
и монтажерских радова извршити нивелманску и геометријску предају, надзорном органу,
свих ископаних темељних јама и ровова за цевоводе.
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У току ископа из темељних јама и ровова треба испумпавати површинску воду а при
ископу придржавати се свих прописа заштите нараду и прописа противпожарне заштите а
посебно водити рачуна да се постојеће инсталације, уколико их има, на оштете.

По завршетку земљаних радова прећи на бетонске радове који морају бити урађени
стручно и квалитетно придржавајући се свих прописа и стандарда:

- за цемент, ЈУС Б.Ц1.010 и ЈУС Б.Ц1.012;
- за бетонско гвожђе, ЈУС Б0.500, ЈУС Ц.Б3.021, ЈУС Ц.К6.020 и ЈУС Ц.К6.021;
- за воду ЈУС У.М1.014;
- за оплату, скеле и подупираче, ЈУС Д.Б1.024, ЈУС Д.Б1.025, ЈУС Д.Б1.040, ЈУС

Д.Ц1.041 и ЈУС Д.А11.020.
Израда свих конструктивних елемената мора да буде урађена према прописима за

земљотресна подручја. Не дозвољава се употреба две различите врсте цемента. Справљање
бетона вршити машинским путем. Оплата мора бити прецизно и стабилно урађена са
довољним бројем подупирача да приликом бетонирања бе би дошло до деформација.
Унутрашње површине оплате морају бити равне. Оплату пре бетонирања наквасити водом.

У општем смислу бетонски радови обухватају следеће послове при изради
водозахвата:

- израду тела и слапишта гравитационог водозахвата од хидротехничког
водонепропусног бетона,
- израда облоге слапишта,
- израда таложника од хидротехничког водонепропусног бетона,
- израда доводног цевовода до водостана,
- уградња грубе решетке на каналу водозахвата,
- уградња свих табластих устава и
- уградња финих решетки.

Код пројектовања и градње водозахватне грађевине, посебна пажња мора да се обрати
на следеће:

 У случају појаве хиљадугодишњих вода врло је важно обезбедити водозахват
да не дође до клизања, превртања или испливавања. У свим овим случајевима дејство разних
сила је врло комплексно а за њихово дефинисање неопходна су одређена хидрогеолошка и
геолошка мерења.

 Дејство сила узгона (На хидротехничку конструкцију, а у овом случају то је
водозахват, уколико вода на истом нивоу окружује конструкцију тада вода делује на ту
хидротехничку конструкцију силом потиска. Потисак као вертикално оптерећење од воде
делује на контуру водозахвата и претставља тежину воденог стуба изнад тачке на коју
делује па до коте горње воде (КГВ). Дејство потиска, у овом случају, се манифестује
двоструко тако што на подземну површину водозахвата делује потисак који се зове УЗГОН
(У н ) и овај део потиска тежи да дигне хидротехничку конструкцију. Део потиска који
настаје услед кретања воде од вишег ка нижем нивоу, кроз или испод саме хидротехничке
конструкције назива се ФИЛТРАЦИОНИ ПОТИСАК или ФИЛТРАЦИОНИ ДЕО УЗГОНА (У
Ф ).

 Обезбедити сигурност испливавања водозахвата (Сигурност против
испливавања хидротехничке конструкције а у овом случају водозахвата претставља један
од основних делова прорачуна опште стабилности водозахвата. Овим прорачуном треба да
се докаже да је тежина хидротехничке конструкције, воде и осталог оптерећења на њој
довољна да савлада силу узгона и остале силе које делују на горе нарочито у случају појаве
хиљадугодишњх вода. Резлтат прорачуна је  Коефицијенат сигурности против испливавања
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хидротехничке конструкције  К и који мора да буде већи од минималног за посматрани
водозахват а у овом случају његова вредност мора битивећа од 1,50)

 Обезбедити сигурност против превртања впдпзахвата (Сигурност против
превртања хидротехничке конструкције а у овом случају водозахвата претставља, такође,
један од основних делова прорачуна опште стабилности водозахвата. Овим прорачуном
треба да се докаже да је тежина хидротехничке конструкције, воде и осталог оптерећења
на њој и које чине момент враћања је довољна да савлада силу узгона и остале силе које
делују на горе и чине момент превртања, нарочито у случају појаве хиљадугодишњх вода).

 Стабилност на смицање (клизање) за хиљадугодишње воде (Гравитациона
бетонска брана је стабилна ако се може одупрети смицању - клизању - и претурању.)

 Притисак услед ширења леденог покривача (Појава леденог покривача на
водозахвату је једино могуће на бучници и у том случају ледени покривач би директно вршио
притисак на бетонски прелив нарочито у зимским месецима када су мале воде а ради
одражавања коте горње воде створила би се релативно мирна површина воде у бучници
чиме би се омогућило стварање леденог покривача. Одређивање величине притиска леда при
ширењу леденог покривача је компликовано јер има укупно 16 параметара који утичу на
стварање оптерећења, односно притиска на јединицу ширине бетонског преливног прага. Да
би се дефинисало то оптерећење неопходно је одредити релативну дебљину леденог
покривача.)

 Моменат савијања услед подизања и спуштања нивоа воде (При дизању или
спуштању нивоа воде у односу на ниво при коме је дошло до залеђивања поља леда за
бучницу водозахвата поред вертикалне силе јавља се и момент савијања.)

 Сеизмичко оптерећење ( У зонама у којима долази до померања земљине коре
то померање се манифестује као земљотрес. Ово померање може бити неправилнио са
различитим амплитудама и периодима.)
Закључак:

Сви до сада  релевантни параметри који су везани за стабилност водозахвата од силе
која је последица хидродинамичког притиска, сила тежине армиранобетонске конструкције и
силе узгона треба да покажу да је пројектована конструкција водозахватне грађевине добро
урађена и да ће при појави хиљадугодишњих вода издржати све силе и напрезања која се
тада јављају.
Рибља стаза
Тиролски водозахват се изводи у нивоу речног корита, са ниским преградним прагом тако да
је пролаз рибе у нормалним условима и код великих вода омогућен преко преливних и
захватних делова прага. За период малих вода, предвиђена је изградња посебног пролаза за
рибу уз обалу пред захвате преграде која служи и за обезбеђење гарантовано одрживог
протицаја (биолошког минимума).
Да не би дошло до поткопавања корита, низводно од водозахвата и испод прелива на
таложнику, предвидети заштиту корита ломљеним каменом дебљине 25cm

Траса цевовода:
Код пројектовања и градње цевовода, посебна пажња мора да се обрати на следеће:
 Урадити прорачун анкер блокова у теменима хоризоталних и вертикалних

прелома осе цевовода,
 Анализу сила које делују на цевовод (У случају појаве стогодишњих вода врло

је важно обезбедити да не дође до испливавања цевовода. У свим овим
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случајевима дејство разних сила је врло комплексно а за њихово дефинисање
неопходна су одређена хидрогеолошка и геолошка мерења.)

 1. Цевовод мора бити од новог и првокласног материјала. Цеви треба да су од
конструкционог челика према стандарду СРПС ЕН 10025 (ЈУС Ц.Б0.500)
(Угљенични конструкциони челици, обични, са гарантованим механичким
особинама), називног притиска ПН16.

 2. Облик и мере цеви треба да одговарају стандарду СРПС Ц.Б5.026.
Дозвољено одступање спољашњег пречника цеви и дебљина зида цеви морају
одговарати стандарду СРПС ЕН 10220 (ЈУСЦ.Б5.240). Цеви се морају
испоручити у производним дужинама према стандарду СРПС Ц.Б5.026 и са
атестном документацијом произвођача.

 3. Дебљина зида цевних лукова одговара дебљинама датим за цеви према
стандарду СРПС Ц.Б5.026. Крајеви цевних лукова морају бити припремљени за
заваривање према ДИН2559.

 4. Челични цевни водови се морају међусобно спајати заваривањем. При
спајању цеви заваривањем треба водити рачуна о заваријивости материјала
цеви. На местима уградње заменљиве арматуре (запорни вентил, клапна.)
спајање мора бити изведено прирубницама и одговарајућим заптивним
елементима (клингерит).

 5. Фазонски комади (ФФ комади различите дужине, колена, Q елементи и
остали цевни елементи) се изводе заваривањем. Изведени вар мора бити
заптивни и носећи и мора га изводити атестирани варилац.

 6. Цевовод се не сме никако употребљавати за уземљење електричних
потрошача, громобрана и сл.

Машинска зграда:
Код пројектовања и градње машинске зграде, посебна пажња мора да се обрати

на анализу сила које делују на овај објекат:
У случају појаве хиљадугодишњих вода врло је важно обезбедити да не дође до

клизања, превртања или испливавања. У свим овим случајевима дејство разних сила је врло
комплексно а за њихово дефинисање неопходна су одређена хидрогеолошка и геолошка
мерења

 Силе тежине које оптерећују машинску зграду (У том контексту потребно је
дефинисати дејство сила тежине на тле од саме конструкције.Дејсто
хидростатичких, сила тежине армиранобетонске конструкције и силе од
узгона. Интензитет сила тежине од армиранобетонске конструкције делују
вертикално и наниже а њихов правац и смер је дефинисан на шеми о којој је
већ било речи),

 Дејство сила узгона на машинску зграду (На хидротехничку конструкцију, а у
овом случају то је машинска зграда, уколико вода на истом нивоу окружује
конструкцију тада вода делује на ту хидротехничку конструкцију силом
потиска. Потисак као вертикално оптерећење од воде делује на контуру
машинске зграде и претставља тежину воденог стуба изнад тачке на коју
делује па до коте горње воде (КГВ). Дејство потиска, у овом случају, се
манифестује двоструко тако што на подземну површину машинске зграде
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делује потисак који се зове УЗГОН (У н ) и овај део потиска тежи да дигне
машинску зграду. Део потиска који настаје услед кретања воде од вишег ка
нижем нивоу, кроз или испод саме хидротехничке конструкције назива се
ФИЛТРАЦИОНИ ПОТИСАК или ФИЛТРАЦИОНИ ДЕО УЗГОНА (У Ф ).

 Сигурност против испливавања (Сигурност против превртања хидротехничке
конструкције а у овом случају машинске зграде претставља, такође, један од
основних делова прорачуна опште стабилности машинске зграде. Овим
прорачуном треба да се докаже да је тежина хидротехничке конструкције,
воде и осталог оптерећења на њој и које чине момент враћања је довољна да
савлада силу узгона и остале силе које делују на горе и чине момент
превртања, нарочито у случају појаве хиљадугодишњх вода.)

 Стабилност на клизање машинске зграде

Да би се добила приближна производња електричне енергије на годишњем нивоу
неоходно је било утврдити расположиву количину воде за производњу струје која је урађена
на бази расподеле средњих месечних протицаја у току године на водозахватном профилу
МХЕ.

3.2. Правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (Сл. гласник РС бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10
– УС и24/11 )

20.4. Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле
Члан 69.

За  грађење,  односно  постављање инфраструктурних, електроенергетских и
електронских објеката или уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање или веће
површине од површине предвиђене планским документом за ту зону, под условом да постоји
приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.

У случају из става 1. овог члана, као решен приступ јавној саобраћајној површини
признаје се и уговор о праву службености пролаза са власником послужног добра.
За  постављање  стубних  трансформаторских станица 10/04 kV и 20/04 kV,
електродистрибутивних и електропреносних  стубова,  као  и  стубова електронских
комуникација не примењују се одредбе о формирању  грађевинске  парцеле  прописане  овим
законом.
Као  доказ о  решеним  имовинско-правним односима на земљишту, за објекте из става 1.
овог члана, може се признати и уговор о закупу земљишта у приватној својини са власником
земљишта, закључен у складу са посебним прописима. За изградњу, доградњу или
реконструкцију  постојеће  комуналне инфраструктуре, као доказ о решеним имовинско-
правним односима на земљишту, може да се поднесе и попис  катастарских  парцела  са
приложеним сагласностима  власника,  односно  корисника
земљишта.

За  изградњу  надземних  линијских инфраструктурних објеката, ветроелектрана
снаге 10 и више MW и објеката малих хидроелектрана, грађевинска парцела  представља
земљишни  појас  непотпуне експропријације дела катастарских парцела кроз које се
простире објекат и појединачних парцела на којима се налазе припадајући надземни
објекти. Као доказ о решеним имовинско-правним односима за изградњу линијских
инфраструктурних објеката, поред непотпуне или потпуне експропријације, признају се и
уговори о установљавању  права  службености  закључени  са власницима катастарских
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парцела.  За  изградњу ветроелектрана, грађевинска парцела представља катастарску
парцелу на којој се налазе ветротурбине
са  припадајућим  надземним  објектима ветроелектрана (трансформаторске станице,
стубови далековода и слично), с тим да се надземни водови високонапонских далековода и
елисе ветротурбина сматрају повласним добром у односу на земљиште
других власника које прелећу, а које се сматра послужним добром, тако да се за
катастарске парцеле овако  одређеног  послужног  добра  не  формира грађевинска парцела,
нити се захтева подношење доказа у смислу члана 54. став 5. тачка 3) овог закона.

Уколико се надземни линијски инфраструктурни објекат простире преко територија
две или више катастарских општина, пре издавања употребне дозволе, формира се једна
или више грађевинских парцела, тако да једна грађевинска парцела представља збир делова
појединачних катастарских парцела унутар границе катастарске општине, осим у случају
када је као доказ о решеним имовинско-правним односима у поступку издавања локацијске,
односно грађевинске дозволе служио уговор о праву службености, у складу са овим законом.

Уколико се подземни линијски инфраструктурни објекат или траса цевовода малих
хидроелектрана и постројења за биогас простире преко територија две или више
катастарских општина, грађевинска парцела се формира само за улазна и излазна места.
Земљиште изнад подземног  линијског  инфраструктурног  објекта  не
представља површину јавне намене. Изнад подземног инфраструктурног објекта могу се
градити објекти у складу са овим законом, уз прибављање техничких услова у складу са
посебним законом, зависно од врсте инфраструктурног објекта.

За  изградњу  малих  хидроелектрана, ветропаркова и постројења за биогас које се
граде на катастарским  парцелама  које  се  граниче  са парцелама које су у водном,
пољопривредном или шумском земљишту, грађевинска парцела се формира унутар
катастарске парцеле на којој се гради главни надземни објекат/објекти, а као доказ о
решеним имовинско-правним односима, уз захтев за издавања локацијске дозволе, доставља
се доказ у складу са чланом 135. овог закона, односно други докази предвиђени овим законом.
Као доказ о решеним имовинско-правним  односима  за  подземни  или надземни део ових
објеката - цевоводе, односно водове, уз захтев за издавање грађевинске дозволе доставља се
уговор о установљавању права стварне службености са јавним предузећем, односно другом
организацијом која газдује водним или шумским земљиштем, а када је власник тог
земљишта друго правно или физичко лице,  доказ  о  установљавању  права  стварне
службености у складу са посебним законима.

Ветроелектране и мале хидроелектране се могу градити и на пољопривредном
земљишту, уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове
пољопривреде.

Инвеститор за изградњу објеката из става 1. овог члана има право пролаза и провоза
преко суседног и околног земљишта које је у својини других власника, ради извођења радова
у току изградње, када то захтева технолошки поступак.
Сви власници и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да омогуће несметани
приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње објекта или уређаја из
става 1. овог члана.
Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима  суседног  или  околног  земљишта
надокнади штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут
споразум о висини накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд.

3.2.1. Правила за формирање грађевинских парцела осталих намена
3.2.1.1. Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити,
утврђена регулационом линијом према јавном путу, границама грађевинске парцеле према
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суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима, које се
приказују са аналитичко-геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.
3.1.1.2. Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује се према врсти и типу објеката.
Грађевинска парцела, по правилу, има облик приближан правоугаонику или трапезу, са
бочним странама постављеним управно на осовину улице.
3.1.1.3. Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава изградњу објекта у складу са
овим Планом, правилима грађења (индекс заузетости земљишта) и техничким прописима.
3.1.1.4. Грађевинска парцела може се делити парцелацијом, односно укрупнити
препарцелацијом, према постојећој или планираној изграђености, а применом правила о
парцелацији/препарцелацији.
3.1.1.5. Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле може се утврдити пројектом парцелације,
односно пројектом препарцелације, ако су испуњени услови за примену правила
парцелације/препарцелације за новоформиране грађевинске парцеле и правила регулације за
објекте из овог Плана.
3.1.1.6. Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може градити у складу са правилима
парцелације и регулације из овог Плана, постају грађевинске парцеле.
3.1.1.7. Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајну
површину, директно или изузетно индиректно преко приступног пута.
3.1.1.8. Ако се приступни пут користи за једну парцелу, може се формирати у оквиру те
парцеле, а ако се користи за повезивање две или максимално три грађевинске парцеле са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела минималне ширине 5,5 m.

3.2.2. Општа правила грађења
Машинску зграду  градити од чврстог материјала према условима и правилима

предвиђени законом за ову врсту објеката. Она треба да служи за смештај агрегата и пратеће
опреме. Градити је на, КП 811/16 КО Јеловац општина Деспотовац.У посебном делу
машинске зграде сместити управљачку опрема за рад хидроелектране. Величина машинске
зграде мора бити у складу са потребама смештаја неопходне опреме за рад хидроелектране.
Објекат машинске зграде је лоциран тако да је ван утицаја великих вода.
Разводно постројење са трансформатором се гради уз машинску зграду. Хидроелектрана се
повезује на електродистрибутивну мрежу средњег напона.

Оваква концепција омогућава веома флексибилни рад хидроелектране и поштовање
свих лимита у погледу кота воде у акумулацији , као и поштовање биолошког минимума
река у сушном периоду.

За случај да из било ког непредвиђеног разлога , престану са радом  турбине ,
посебним цевоводом мора бити омогућен несметан протицај воде у реку.

Правила грађења наведених објеката морају бити у складу са законом о планирању и
изградњи (за предметне објекте).
Машинска зграда је лоцира се на приближним координатама:

Y X
а 7 554 752 4 879 921
b 7 554 762 4 879 917
c 7 554 758 4 879 909
d 7 554 748 4 879 913

Рад електране је потпуно безбедан по околину и она својим радом само оплемењује квалитет
воде која се после проласка кроз турбине враћа у реку.

Претежна намена земљишта – На графичком прилогу број 5. - “План намене површина са
поделом на грађевинско земљиште за јавне и остале намене”, приказане су претежне намене
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грађевинског земљишта осталих намена, с тим што се подразумева изградња и других,
компатибилних намена. На нивоу појединачне парцеле, компатибилна намена може бити
доминантна или једина.
Кота пода приземља - Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног
или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

• кота приземља  објекта на  терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута;
Положај објекта у односу на регулацију - Грађевинска линија јесте линија на, изнад и
испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.
Грађевинска линија испод површине земље до које је дозвољено грађење, по правилу је до
граница парцеле и до регулационе линије.
Грађевинска линија се налази на грађевинској парцели на растојању од регулационе
линије, које је утврђено овим Планом.
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно, унутар
простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана
удаљења од граница суседних парцела и суседних објеката). Дозвољена
грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели и
која се не сме прекорачити према регулационој линији, а може бити више повучена ка
унутрашњости комплекса. (графички прилог 6).
Положај зграде мале хидроцентрале одређен је топографијом терена и налази се на коти 571
мнм. Положај машинске зграде такође је одређен и одводним каналом који мора бити тако
постављен да вода која излази из њега не еродира обале и дно реке Клочанице, односно да
има миран ток.
Према хидролошким параметрима који су дефинисани хидролошком Студијом одредити
геометрију цевовода (пречник цевовода), бруто и нето пад и инсталисани протицај. На бази
ових параметара предложити  тип турбине и генератора и они у основи диктирају и будућу
геометрију машинске зграде.
Објекат зграде мале хидроелектране има приземне габарите и директан прилаз са јавне
површине односно општинског пута 385 (Р-385) Водно-Јеловац,испод ње је водна комора -
одводни канал са турбинским одводом који је уграђен у армирано-бетонски склоп.
Машинска зграда састоји се из једне просторије у којој је смештен агрегат,
електрохидраулични актуатор, цевовод под притиском са комплетном арматуром,
нисконапонски-управљачко разводни орман, исправљач са батеријама, два вентилатора за
елиминацију загрејаног ваздуха, бројило електричне енергије, мосна дизалица и
противпожарни апарати. Ван зграде у посебној просторији која се налази уз саму машинску
зраду смештен је кућни и енергетски трансформатор са сабирницама и осталом
средњенапонском електро- опремом.
Висина радне просторије у машинској згради је 6.00 м.
Зграда МХЕ биће израђена у складу са околном архитектуром а материјали који ће бити
уграђени у њу одговараће околној средини и у складу са урбанистичко техничким условима.
Основни захтев је да се машинска зграда својим конструктивним решењима не истиче од
околног простора.
Изглед машинске зграде приказан је на цртежима који су приложени уз План  а дати су и
основни пресеци машинске хале са изгледом уграђеног агрегата.

Саставни део овог Плана су графички прилози од1а,1б, до 6:
На графичком прилозима дат је списак координата које дефинишу границу Плана и границу
грађевинског подручја и списак координата нових међних тачака.
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Такође, сатавни део овог Плана јесте  грађевински пројекат „Идејно решење“ са свим
неопходним информацијама за ову врсту Плана.

4.2. Садржај документације
Саставни део овог Плана је документација, која садржи:
 концепт

плана детаљне регулације (текстуални део, графички део, захтеви поднети надлежним
институцијама, услови, сагласности и мишљења надлежних институција);

 документација Општинске управе општине Деспотовац о току спровођења законске
процедуре;

 стратешка процена утицаја на животну средину,
 Извод из грађевинског пројекта „Идејно решење“ са свим неопходним

информацијама за ову врсту Плана – ( Концепција техничког решења )
 Елаборат захватања парцела трасом цевовода
 Елаборат „Основне хидролошке карактеристике реке Клочанице у профилу

водозахвата МХЕ „Пољане -Куњак“

4.3. Смернице за примену и спровођење плана
Овај План представља основ за издавање и израду Информације о локацији, Локацијске
дозволе, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и
Пројекта исправке граница суседних парцела, у складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13-одлука УС).

4.4. Остало
Овај План је урађен у три (3) истоветна примерака у аналогном облику и четири (4)
истоветна примерка у дигиталним облику, од којих се: 1) један (1) примерак у аналогном
облику и један (1) примерак у дигиталном облику налазе у архиви Општинске управе
општине Лебане и 2) два (2) примерка у аналогном облику и два (2) примерка у дигиталном
облику се налазе у Општинској управи општине Лебане, надлежном одељењу за послове
урбанизма.
Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Деспотовца”.

Одговорни урбаниста
Ђорђевић Спасоје,дипл.инж.арх.
Бр.лиценце:200 0239 03
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На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008),  Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  15.06.
2014.   године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на   Програм  о измени и допуни Програма  пословања  са
финансијским планом ''Топлик Деспотовац'' Јавно предузеће за изградњу система
водоснабдевања Деспотовац за 2014. годину, број 166/3 од 05.06.2014. године,  који је
усвојио Надзорни одбор Одлуком број 166/5 од 05.06.2014. године.

2. Решење доставити: ''Топлик Деспотовац'' ЈП за изградњу система водоснабдевања
Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви Скупштине општине
Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-35/2014-01  од 15.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 13. став 2. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/05
и 88/10) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'',
број 4/08), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној  15.06. 2014. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ РАДА МРТВОЗОРСКЕ

СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

1. У Решењу о обезбеђењу рада мртвозорске службе на територији општине
Деспотовац, број 50-11/2014-01 које је донела Скупштина општине Деспотовац 21.03.2014.
године, објављено у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'', број 1 од 24.03.2014.
године, у тачки 3 после алинеје 5 додаје се нова алинеја која гласи:

''- Пештерац др Владан из Деспотовца, лекар Дома здравља Деспотовац''

2. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 50-11-1/2014-01 од  15.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08), члана 36. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 7/08, 1/09 и 2/12), а на предлог Комисије за избор, именовања и
административне послове, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  15. 06.
2014.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Разрешава се  Јаблановић Гордана, дипломирани правник, дужности члана
Општинске  комисије  за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју
општине Деспотовац, због подношења  писане оставке.

2. Именује се Аврамовић Никола, дипломирани правник, из Деспотовца, за члана
Општинске комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница.

3. Решење доставити: именованима, председнику Општине и архиви органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број:   02-66/2014-01 од  15.06.2014.  године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

Увидом у  скупштинску документацију уочена је техничка грешка у Решењу о
разрешењу  члана Управног одбора Центра за културу ''Свети Стефан, деспот српски''
Деспотовац, број: 11-11/2014-01 од 15.05. 2014. године,  објављено у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац'', број 2/2014, тако што је у Решењу   погрешно укуцано име,   па се
даје

И С П Р А В К А

1. У отправку Решења о разрешењу члана Управног одбора Центра за културу ''Свети
Стефан, деспот српски'' Деспотовац, које је донела  Скупштина општине Деспотовац, број
11-11/2014-01 од  15.05. 2014. године, утврђено је увидом  у изворник исте,  да је  дошло до
техничке грешке у имену и уместо ''Драган'', треба да стоји: ''Драгослав'', па се овим техничка
грешка отклања.

2. Ову исправку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

Број: 11-11-1/2014-01 од  02.06.2014. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Гордана Јаблановић, дипл.прав.,с.р.
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) ,члана 44 став 2 Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008)  члана 37 и 38. Одлуке о Општинској управи (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4 и 8/2013),  начелник Општинске управе Деспотовац, доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ПРАВИЛНИКА  О  УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске

управе Деспотовац, број 110-7/2013-04 од 21.11. 2013. године, објављеном у (''Службеном
гласнику Општине Деспотовац'', број 11, од 04.12. 2013. године), на који је Општинско веће
дало сагласност, број 06-78-1/13-02 од 03.12. 2013. године, у члану 12. у одељку 3.
ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ,  КУЛТУРУ И ДРУГО, у делу код ''Услови:'', после речи: ''правних'', додају се
речи: ''или економских''.

Члан 2.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске

управе Деспотовац у Одељку А) ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, код
описа послова код радног места  под 4 – Послови канцеларије за локални економски развој,
алинеје 10 и 11, мењају се и гласе:

''- израђује програме и финансијске планове развоја  месних заједница и прати
њихово  спровођење  у складу са Одлуком о буџету,

- израђује планове јавних набавки за месне заједнице,''.

Код броја извршилаца број  ''1'', мења се бројем ''2''.

У истом одељку код радног места: ''Повереник за послове комесаријата за избегла и
расељена лица'', после алинеје 8, додаје се нова алинеја која гласи:

'' – обавља све  административно техничке послове за потребе Штаба за ванредне
ситуације,''.

Досадашња алинеја 9, постаје алинеја 10.
У алинеји 10, бришу се речи: ''за потребе пројеката''.

У истом одељку код радног места 7. Послови за друштвену бригу о деци, социјалну и
инвалидско борачку заштиту, бришу се алинеје: 2, 5 и 8.

Члан 3.
У  члану 12. Правилника у Одељку под Б. Одсек за финансије и буџетске фондове, код

радног места под 2. Економско финансијски послови за буџет, алинеје  3  и 10, мењају  се и
гласе:

''- Анлизира предлоге финансијских планова у току израде  одлуке о Буџету,
- Израђује нацрте одлука  о Завршном рачуну   Буџета и израђује  периодичне

обрачуне,''.
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У истом Одељку под  3. Економско финансијски послови трезора, текст описа
послова овог радног места  мења се и гласи:

''- Прати прилив на консолидованом рачуну трезора локалне власти и захтеве за
извршење издатака,

- Прати средства на консолидованом рачуну трезора локалне власти на који се
уплаћују примања и са којег се врше плаћања из буџета,

- Врши обраду плаћања и евидентирања примања,
- Води пословне књиге,
- Припрема финансијске извештаје,
- Припрема и израђује нацрт Завршног рачуна Буџета  Општине.
- Врши контролу расхода, које обухвата управљање процесима одобравања,

преузимања обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет
буџетских средстава,

- Врши књижења извода Буџета локалне власти,
- Врши евиденцију поднетих рачуна  директних и индиректних корисника Буџета,
- Прати кретање масе средстава у јавним предузећима на нивоу трезора и доставља

извештаје Министарству,
- Обавља послове контроле за све трансакције које се тичу индиректних и директних

корисника буџетских средстава,
- Даје упутства и инструкције јавним предузећима чији је оснивач Општина, за израду

њихових програма пословања,
- Прати реализацију програма пословања и предузећа и саставља све извештаје у вези

са пословањем тих предузећа и доставља их законом прописаним надлежним органима,
- Припрема  обрасце прописане од надлежних министарстава,
- Обавља и друге послове из своје надлежности по налогу непосредног руководиоца,

шефа одељења, начелника Општинске управе и председника општине.''

У истом Одељку, радно место 4. Економско финансијски послови за општу управу,
мења се и гласи:

''4а. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ ЗА ДИРЕКТНЕ
КОРИСНИКЕ БУЏЕТА

- Прима, заводи и прегледа уговоре, рачуне, обрачуне, изводе и друга документа за орган
управе, буџетске фондове и  израђује налоге за књижење и усмерава их на даљу обраду;

- Подноси захтеве за плаћање рачуна , ситуација и др.  буџету и трезору;
- Врши књижење прихода и расхода и основних средстава за директне кориснике Буџета;
- Врши обрачун зарада, накнада зарада и других личних примања радника органа управе ;
- Израђује завршне рачуне и периодичне за  директне кориснике Буџета;
- Води све пословне књиге за Орган управе;
 Израђује статистичке и друге извештаје везане за пословање органа управе, буџетских

фондова ;
 Врши обрачун накнада скупштинских одбора и комисија;
 Врши обрачун накнада одборницима Скупштине општине Деспотовац;
 Врши обрачун дневница за службена путовања и обрачун накнада за превоз радника;
- Обавља и друге послове  по налогу непосредног руководиоца, начленика Општинске

управе и председника Општине.
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Услови:
Стечено високо образовање из области економских наука  на студијама првог степена
(основне академске студије,основне струковне студије) односно студијама у  трајању до
три године.
Радно искуство: 1 година
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе.
Број извршилаца: 1.

4б. ПОСЛОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА
ДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА

 Врши контролу законитости свих исплата директних корисника буџета, прима и
прегледа сва финансијска документа (уговоре, рачуне, обрачуне и слично) и усмерава их на
конкретне извршиоце, прати прописе из области обрачуна зарада и осталих примања,
пореских прописа, а посебно вођење рачуна о роковима подношења пореских и осталих
пријава надлежним институцијама, предлаже финансијске планове за директне кориснике,
прати реализацију прихода и расхода буџетских корисника и стварања услова за нормалан
рад у случају неравномерног трошења појединих позиција (прерасподелом позиција или
увећавањем буџетске резерве), учествује у састављању годишњих обрачуна директних
корисника буџета, учествује у састављању консолидованог завршног рачуна свих корисника
директних и индиректних укључени у консолидовани рачун трезора, прати књиговодствене
програме и даје предлоге за решавање појединих питања у програму;

- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начленика Општинске
управе и председника Општине.
Услови:
Стечено високо образовање из области економских  наука  на студијама првог степена
(основне академске студије,основне струковне студије) односно студијама у  трајању до
три године.
Радно искуство: 1 година
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе.
Број извршилаца: 1.''

У истом одељку код радног места 5. Ликвидатор, бришу се алинеје: 4, 5 и 6 а после
алинеје 3, додаје се нова алинеја која гласи:

''- Врши књижење отплатних рата за станове изграђене средствима Фонда  за
солидарну стамбену изградњу''.

У истом одељку радно место 6. Послови благајне за оране Општине, брише се.

У истом одељку радно место  7. Послови књиговође, мења се и гласи:

''7а. ПОСЛОВИ РАЧУНОВДСТВА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Прати наплату потраживања по извршеним доставама решења о утврђивању обавезе
самодоприноса, опоменама и тужбама ради наплате дугова по овом основу;

- Проучава релевантне податке о достави а ненаплаћеним потраживањима по основу
самодоприноса и другим основима и исте обрађује ради уручења опомена и подношења
тужби;

- Израђује налоге за књижење и књижи пословне промене на рачунима месних заједница;
- Израђује завршне рачуне месних заједница и доставља их месним заједницама;
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- Прати стање средстава на рачунима месних заједница и о томе их редовно извештава;
- Доставља извештаје трезору и подноси захтеве за плаћање са консолидованог рачуна

трезора;
- Ликвидира рачуне и друга документа по којима се врши исплата, куца налоге и

доставља их на реализацију;
- Израђује потребне статистичке и друге извештаје;
- Обрачунава зараду радницима месних заједница и врши њену исплату;
- Врши готовинске исплате и води и друге благајничке послове  за директне буџетске

кориснике  и месне заједнице;
- На захтев месних заједница израђује и доставља периодичне извештаје о финансијском

пословању месних заједница;
- Води све пословне књиге везане за пословање месне заједнице;
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Општинске

управе и председника Општине.

Услови:
Стечено високо образовање и области економских наука на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије) односно студијама у трајању од
три године.
Радно искуство: 1 година ,
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе.
Број извршилаца: 1

7б. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ ЗА ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ
КОРИСНИКЕ И БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ

- Води евиденцију о свим задужењима по основу склопљених уговора и донетих решења
од стране органа управе и буџетских фондова;

- Врши раскњижавање извршених уплата, по основу свих задужења према органу и
буџетским фондовима;

- Попуњава налоге за плаћање рачуна, ситуација и др за буџетске фондове, носе их на
реализацију и врши ликвидацију рачуна;

- Води све пословне књиге за буџетске фондове;
- Врши књижење свих пословних промена на рачунима Органа управе и буџетских

фондова;
 Води књиговодство основних средстава и ситног инвентара Органа управе;
 Води регистар запослених радника са финансијским подацима – доставља Управи за

Трезор, води регистар измирења новчаних обавеза (РИНО) и надгледа регистар индиректних
корисника, подноси захтеве и попуњава налоге за плаћање рачуна, ситуација, решења и др за
буџетске фондове и по потреби директне буџетске кориснике и даје на реализацију и
ликвидацију истих, фактурише рачуне по основу уговора о закупу пословних просторија, по
основу заступничке провизије по уговору шалтера Општинске управе Деспотовац, по основу
уговора за учешће у заједничким трошковима и евидентира уплате, пружа помоћ у изради
ППП образаца, врши израду завршних рачуна за буџетске фондове, пружа помоћ у изради
консолидованог завршног рачуна општине Деспотовац, врши попис обавеза буџетских
фондова и скупштине општине, пружа помоћ у изради финансијских планова за буџетске
фондове и директне буџетске кориснике;
 Води рачуноводство месних заједница, врши књижење и израђује завршне рачуне

месних заједница.
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 Обавља и друге  послове по налогу непосредног руководиоца, начленика Општинске
управе и председника Општине.

Услови:
ССС – IV степен – економска школа,
Радно искуство: 1 година,
Положен стручни испит за рад у органима државне управе
Број извршилаца 2.''

Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу  по давању сагласности Општинског већа Општине

Деспотовац, и осам дана по објављивању у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 110-1/2014-04 од  06.06.2014. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

Лукић Данијела, дипл. правник,с.р.

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 44. став 2. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној
09.06.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац, број
110-1/2014-04 од 06.06.2014. године, који је донео начелник Општинске управе Деспотовац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-34-1/14-02 од 09. јуна 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Ненадовић Дејан, дипл.социолог,с.р.
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) ,члана 44 став 2 Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008)  члана 37 и 38. Одлуке о Општинској управи (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4 и 8/2013),  начелник Општинске управе Деспотовац, доноси

ПРАВИЛНИК

О  ДОПУНИ  ПРАВИЛНИКА  О  УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске

управе Деспотовац, број 110-7/2013-04 од 21.11. 2013. године, објављеном у (''Службеном
гласнику Општине Деспотовац'', број 11, од 04.12. 2013. године), на који је Општинско веће
дало сагласност, број 06-78-1/13-02 од 03.12. 2013. године, у члану 12. у одељку 3.
ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  ЗА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ, КУЛТУРУ И ДРУГО, у делу код ''Услови:'', после речи: ''у трајању од
најмање 4 године'',  додају се речи: ''и дипломирани менаџер''.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу по давању сагласности Општинског већа Општине

Деспотовац, а објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац и на огласној табли
Општинске управе Деспотовац.

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 110-1-1/2014-04 од  13.06.2014. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

Лукић Данијела, дипл. правник,с.р.

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 44. став 2. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној 13.06.
2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о допуни Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац, број 110-1-1/2014-
04 од 13.06. 2014. године, који је донео начелник Општинске управе Деспотовац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-42/14-02 од 13. јуна 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Ненадовић Дејан, дипл.социолог,с.р.
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