2014.
ГОДИНА IX

БРОЈ 6

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ, 15.09. 2014. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10,
101/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), сачињава се

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2014. ГОДИНЕ

1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци за
период јануар – јун 2014. године износе у динарима:

I

Укупно остварени текући приходи, примања од продаје
нефин.имовине и пренета средства из претходне године
II Укупно извршени текући рсходи и издаци
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и
издатака

291.525.385
273.004.687
18.520.698

2. Структура и врста прихода и примања и расхода и издатака је следећа:

Укупно остварени текући приходи и примања од
продаје нефин. Имовине износе
Укупно извршени текући расходи и издаци за
2.
набавку нефинансијске имовине износе
Вишак прихода (р.бр.1- р. Бр.2) утврђен је у износу
3.
од
4. Кориговање вишка прихода:
А) Увећан за укључивање:
- нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је наменски коришћен за
1.

284.468.136
261.727.013
22.741.123

7.057.249
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покриће расхода и издатака текуће године, у износу
од
Б) Умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода и примања
за отплату обавеза по кредитима у износу од
- утрошених сред.текућ.прих. и примања од продаје
нефин.имов.за набавку финанс. имовине у износу од
В) Кориговани вишак прихода – суфицит износи

11.277.674

Буџетски суфицит, као разлика између укупног
износа текућих прихода, примања и пренетих
5. средстава и укупног износа текућих расхода и
издатака утврђен је у износу од и даје стање на жиро
рачуну буџета са стањем на дан 30.06. 2014. године.

18.520.698

3. Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства
из ранијих година за период јануар – јун 2014. године према економској класификацији
износе у динарима:

Екон.
Врста прихода
Клас.
321
700
711
713
714
716
733
741
742
743
745
772

800
811

Прен. неутр. средства из
претходне године
Текући приходи:
Порези на доходак, добит и
капиталне добитке
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Трансфери од других нивоа
власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара
и услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
рефунд. Расхода
Укупни приходи (Кл.7)
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Примања
од
продаје
непокр. у корист нивоа

Планирано
буџетом и
ребалансом

Остварење за
јануар – јун

%
Остварења

7.057.249

243.400.000

103.671.510

42,59

68.000.000
29.500.000
15.000.000

16.486.234
9.665.799
6.636.972

24,24
32,77
44,25

324.570.880

138.235.440

42,59

34.500.000

2,721.920

7,89

42.000.000

3.414.625

8,13

4.416.674

1.717.755

38,89

20.000.000

1.854.041

9,27

62.990
781.387.554

284.467.286

36,41

850
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781.387.554

291.525.385

37,31

4. Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-јун 2014. године
према економској класификацији износе у динарима:
Екон.
Врста расхода
Клас.
41
Расходи за запослене
411 Плате и додаци запослених
Социј. допринос на терет
412
послодаваца
413 Накнаде у натури
414 Социјал. давања запосл.
415 Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали
416
расходи
42
Коришћење услуга и роба
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализовaне услуге
Текуће поправке и
425
одржавање
426 Материјал
44
Отплата домаће камате
441

Отплате камата

444

Негативне курсне разлике

45

Текуће субвенције
Субвенц. јавним нефинан.
организацијама
Донације и трансфери
Донације и трансф.
осталим нивоима власти
Права из социјалног
осигурања
Накнаде за социјал.
заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обав. таксе и казне

451
46
463
47
472
48
481
482

Планирано
буџетом и
ребалансом
184.546.062
146.696.459

Извршење за
јануар-јун

%
Извршења

85.107.589
68.845.335

46,12
46,93

26.290.492

12.290.988

46,75

275.000
2.603.000
6.791.111

18.073
445.595
3.294.453

6,57
17,12
48,51

1.890.000

213.145

11,28

231.516.600
31.704.000
2.780.000
38.290.600
82.890.000

84.876.482
16.263.820
990.906
19.210.143
33.418.969

36,66
51,30
35,64
50,17
40,32

56.395.000

8.701.777

15,43

19.457.000
11.200.000

6.290.867
4.262.539

32,33
38,06

11.000.000

4.188.720

38,08

200.000

73.819

36,91

8.000.000

813.997

10,17

8.000.000

813.997

10,17

109.638.000

52.660.478

48,03

109.638.000

52.660.478

48,03

18.820.000

9.147.813

48,61

18.820.000

9.147.813

48,61

35.540.000

12.393.290

34,87

17.900.000

9.917.689

55,41

900.000

96.328

10,70
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49

Новчане казне и пенали по
решењу судова и суд. Тела
Накнада штете од елемнт.
Непогода
Накнаде штете за повр.или
штету од др.орг.
Средства резерве

499

Средства резерве

51

Основна средства

141.478.892

12.464.825

8,81

511

Зграде и грађев. објекти

126.618.892

6.877.233

5,43

512

Машине и опрема

14.260.000

5.429.476

38,07

515

Остала основна средства

600.000

158.116

26,35

54

Природна имовина

3.500.000

541

Земљиште

3.500.000

61

Отплата главнице
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Набавка домаће
финансијске имовине
Набавка домаће
финансијске имовине
Укупни расходи и издаци:

25.988.000

11.277.674

43,40

25.988.000

11.277.674

43,40

273.004.687

34,94

483
484
485

611
62
621

4.040.000

895.222

22,16

11.500.000

836.751

7,28

1.200.000

647.300

53,94

10.980.000
10.980.000

180.000
180.000
781.387.554

5. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац за период јануар – јун
2014. године садржи:
1. Табелу плана и остварења прихода, примања и пренетих неутрошених средстава
за период 01.01. 2014. до 30.06. 2014. године.
2. Табелу плана и извршења расхода и издатака за период 01.01. 2014. до 30.06.2014.
године.
3. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења.
4. Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем и страном тржишту
новца и капитала и извршеним отплатама дугова.
5. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.
Образложење и извештаји су саставни део и налазе се као посебни прилози, као и
преглед о планираним и оствареним приходима и примањима по врстама, планираним и
извршеним расходима и издацима по буџетским корисницима.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
За период јануар-јун 2014. године 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 период јануар-јун 2014. године остварени су у
износу од 284.468.135 динара или 36,41% од планираних.
Због оваквог остварења прихода од планираних, расходи и издаци из Буџета су се
сагласно члану 20. Одлуке о Буџету за 2014. годину према буџетским корисницима
извршавали према приоритету и потребама, сразмерно оствареним примањима Буџета.
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.

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2014. ГОДИНЕ
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 2014. годину била су планирана
средства резерве у износу од 12.480.000 динара, на апропријацији економске класификације
– 499.
Према члану 10. став 2. Одлуке средства текуће буџетске резерве опредељена су у
износу од 11.480.000 динара, а Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине
Деспотовац за 2014. годину (Ребаланс) средства текуће буџетске резерве су смањена за
2.800.000 динара, тако да укупно износи 8.680.000 динара.
На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из текуће
буџетске резерве коришћена су средства у износу од 500.000 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 за 2014. годину и то:
Раздео 3 – Општинска управа, Глава 3.04 – Месне заједнице, функција 160 – Опште
јавне услуге, позиција 147, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у
укупном износу од 500.000 динара.
За период јануар-јун 2014. године укупно су искоришћена средства текуће буџетске
резерве у износу од 500.000 динара, а неискоришћена средства износе 8.180.000 динара.
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ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2014. ГОДИНЕ
У Одлуци о Буџету општине Деспотовац за 2014. годину за сталну буџетску резерву
планирана су средства на апропријацији економске класификације 499 – Средства резерве.
У члану 10. став 2. Одлуке средства сталне буџетске резерве опредељена су у износу
од 1.000.000 динара, а Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине за 2014. годину
(ребаланс) средства сталне буџетске резерве су повећана за 2.800.000 динара, тако да укупно
износи 3.800.000 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 размера.
На основу решења надлежног извршног органа (председника општине) из сталне
буџетске резерве коришћена су средства у износу од 1.000.000 динара.
Наведена средства су пренета на раздео 1 – Скупштина општине, функција 320 –
Услуге противпожарне и ванредне заштите, позиција 22, економска класификација 484 –
Накнада штете настала услед елементарних непогода.
Са ове позиције су исплаћивани рачуни за елементарну непогоду – поплаву.
За период јануар-јун 2014. године искоришћена су средства сталне буџетске резерве у
износу од 1.000.000 динара, а неискоришћена средства износе 2.800.000 динара.
.
ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2014. ГОДИНЕ
Општина Деспотовац у периоду јануар – јун 2014. године није се кредитно
задуживала на домаћем и страном тржишту новца, већ је измиривала обавезе по раније
узетим кредитима.

1. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 11.10.2007. године отплаћиван кредит, и
у наведеном периоду је отплаћен кредит у износу од 2.834.821,61 динара, или 24.517,71 евра.
Од 11.11.2009. године почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.06.2014. године
кредит је отплаћен у укупном износу од 20.578.972,38 динара или 189.372,05 евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.06.2014. године износи 196.092,34
евра, што по средњем курсу на наведени дан од 115,7853 динара, износи 22.704.610,42
динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 590.406,98 динара.
2. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 29.09.2008. године отплаћиван кредит и
у наведеном периоду је отплаћен кредит у износу од 3.309.699,15 динара, или 28.600,27евра.
Од 29.10.2010. године, почетак отплате кредита па са стањем на дан 30.06.2014.
године кредит је отплаћен у укупном износу од 24.423.620,08 динара, или 221.272,59 евра.
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Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.06.2014. године износи 561.824,01
евра, што по средњем курсу на наведени дан од 115,7853 динара, износи 65.050.961,55
динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 796.967,59 динара.
3. Банци Интеси, је по уговору о кредиту од 14.06.2011. године отплаћиван кредит и
у наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 1.787.342,76 динара или
15.455,60 евра, а укупно је отплаћен у износу од 3.896.444,24 динара или 34.002,32 евра.
Неотплаћени износ кредита са стањем на дан 30.06.2014. године износи 262.745,06
евра, што по средњем курсу на наведени дан од 115,7853 динара износи 30.422.015,60
динара.
Камата је у извештајном периоду плаћена у износу од 752.906,70 динара.
4. 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.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 667.716,94 динара,
а камата у износу од 203.848,13 динара, а укупно отплаћен кредит износи 2.847.594,85
динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.06.2014. године износи 2.730.658,76динара.
- 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.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 157.166,68 динара,
а камата у износу од 47.981,64 динара, а укупно отплаћен кредит износи 670.264,71 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.06.2014. године износи 642.740,37 динара.
- 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.
У наведеном извештајном периоду кредит је отплаћен у износу од 2.591.337,26
динара, а камата у износу од 821.507,32 динара, а укупно отплаћен кредит износи
10.255.671,86 динара.
Неотплаћени износ кредита на дан 30.06.2014. године износи 11.267.289,30 динара.
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике
Србије'', број 54/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник број
129/07), и члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'' број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 12.09. 2014.
године, донела је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Деспотовац за период
јануар – јун 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-309/2014-01 од 12.09. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

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 12.09. 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
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 и 3/2014) у члану 4, посебном делу Одлуке износ од
1.036.254.260 динара, распоређује се по буџетским корисницима са следећим изменама и
допунама:
Раздео 1 – Скупштина општине, функција 110 – Извршни и законодавни органи
Позиција 1, економске класификације 411 – Плате и додаци запослених износ од
1.193.102 динара замењује се износом од 1.268.102 динара.
Позиција 2, економске класификације 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ од 213.565 динара, замењује се износом од 227.065 динара.
Позиција 4, економске класификације 416 – Награде запосленима и остали посебни
расходи износ од 500.000 динара, замењује се износом од 100.000 динара.
Позиција 5, економске класификације 421 – Стални трошкови
динара, замењује се износом од 100.000 динара.

износ од 200.000

Позиција 7, економске класификације 423 – Услуге по уговору, износ од 13.260.000
динара, замењује се износом од 16.260.000 динара.
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Позиција 8, економске класификације 424 – Специјализоване услуге, износ од 100.000
динара, замењује се износом од 200.000 динара.
Позиција 10, економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама,
износ од 5.200.000 динара, замењује се износом од 5.700.000 динара.
Позиција 13, економске класификације 485 - Накнада штете, износ од 900.000 динара,
замењује се износом од 1.300.000 динара.
Укупно функција 110 – Извршни и законодавни органи, износ од 24.346.667 динара,
замењује се износом од 27.935.167 динара.
Функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг
Позиција 14, економске класификације 441 – Отплате домаћих камата, износ од
9.000.000 динара, замењује се износом од 8.000.000 динара.
Позиција 15, економске класификације 444 – Негативне курсне разлике, износ од
100.000 динара, замењује се износом од 250.000 динара.
Укупно функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг, износ од 35.188.000 динара,
замењује се износом од 34.338.000 динара.
Функција 090 – Социјална заштита
Позиција 18, економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
износ од 16.000.000 динара, замењује се износом од 18.000,00 динара.
Укупно функција 090 – Социјална заштита, износ од 16.000.000 динара, замењује се
износом од 18.000.000 динара.
Укупно раздео 1 – Скупштина општине, износ од 88.534.667 динара, замењује се
износом од 93.273.167 динара, а износ од 86.734.667 динара, замењује се износом од
96.273.167 динара.
Раздео 2 – Председник Општине, функција 110 – Извршни и законодавни органи
Позиција 24, економске класификације 411 – Плате и додаци запослених, износ од
6.280.336 динара, замењује се износом од 5.580.336 динара.
Позиција 25, економске класификације 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ од 1.124.180 динара, замењује се износом од 1.034.080 динара.
Позиција 29, економске класификације 426 – Материјал, износ од 124.000 динара,
замењује се износом од 224.000 динара.
Укупно функција 110 – Извршни и законодавни органи, износ од 10.804.516 динара,
замењује се износом од 10.114.416 динара.
Укупно раздео 2 – Председник Општине, износ од 10.804.516 динара, замењује се
износом од 10.114.416 динара.
Раздео 3 – Општинска управа, функција 130 – Опште услуге
Позиција 30, економске класификације 411 – Плате и додаци запослених, износ од
60.738.343 динара, замењује се износом од 57.738.343 динара.
Позиција 31, економске класификације 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ од 10.896.256 динара, замењује се износом од 10.359.256 динара.
Позиција 34, економске класификације 415 – Накнаде за запослене, износ од 3.000.000
динара, замењује се износом од 4.000.000 динара.
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Позиција 38, економске класификације 423 – Услуге по уговору, износ од 2.500.000
динара, замењује се износом од 3.000.000 динара.
Позиција 46, економске класификације 512 – Машине и опрема, износ од 1.150.000
динара, замењује се износом од 1.650.000 динара.
Укупно функција 130 – Опште услуге, износ од 104.374.599 динара, замењује се
износом од 102.837.599 динара.
Глава 3.01 – Култура, функција 820 – Услуге културе, буџетски корисник Центар
за културу.
Позиција 69, економске класификације 411 – Плате и додаци запослених, износ од
6.548.149 динара, замењује се износом од 6.648.149 динара.
Позиција 70, економске класификације 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ од 1.172.112 динара, замењује се износом од 1.190.012 динара.
Позиција 72, економске класификације 414 – Социјална давања запосленима, износ
од 600.000 динара, замењује се износом од 300.000 динара.
Позиција 75, економске класификације 421 – Стални трошкови, износ од 1.445.000
динара, замењује се износом од 1.945.000 динара, а износ од 1.455.000 динара, замењује се
износом од 1.955.000 динара.
Позиција 77, економске класификације 423 – Услуге по уговору, износ од 2.700.000
динара, замењује се износом од 3.400.000 динара, а износ од 2.900.000 динара, замењује се
износом од 3.600.000 динара.
Позиција 78, економске класификације 424 – Специјализоване услуге, износ од
3.600.000 динара, замењује се износом од 3.100.000 динара, а износ од 4.460.000 динара,
замењује се износом од 3.960.000 динара.
Позиција 79, економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, износ од
250.000 динара, замењује се износом од 150.000 динара.
Позиција 84, економске класификације 512 – Машине и опрема , износ од 350.000
динара, замењује се износом од 380.000 динара, а износ од 380.000 динара, замењује се
износом од 410.000 динара.
Укупно Центар за културу, износ од 20.115.261 динара, замењује се износом од
20.563.161 динара, а износ од 21.265.261 динара, замењује се износом од 21.713.161 динара.
Укупно функција 820 – Услуге културе, износ од 35.023.926 динара, замењује се
износом од 35.471.826 динара, а износ од 36.801.926 динара, замењује се износом од
37.249.826 динара.
Укупно за главу 3.01 – Култура, износ од 35.023.926 динара, замењује се износом од
35.471.826 динара, а износ од 36.801.926 динара, замењује се износомод 37.249.826 динара.
Глава 3.02 – Предшколско образовање, функција 911 – Предшколско образовање,
буџетски корисник – ДВ ''Рада Миљковић''.
Позиција 89, економске класификације 415 – Накнаде за запослене, износ од
1.683.000 динара, замењује се износом од 1.883.000 динара.
Позиција 93, економске класификације 423 – Услуге по уговору, износ од 1.530.000
динара, замењује се износом од 1.330.000 динара.

10

Службени гласник – број 6

Деспотовац, 15.09. 2014. године

Позиција 95, економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, износ од
1.975.000 динара, замењује се износом од 3.215.000 динара.
Позиција 96, економске класификације 426 - Материјал, износ од 5.077.500 динара,
замењује се износом од 4.177.500 динара, а износ од 9.196.000 динара, замењује се износом
од 8.373.500 динара.
Позиција 99, економске класификације 512 – Машине и опрема, износ од 1.472.500
динара, замењује се износом од 1.132.500 динара, а износ од 6.300.526 динара, замењује се
износом од 5.883.026 динара.
Глава 3.03 – Јавна предузећа, дирекције,
буџетски корисник ЈП ''Топлик''.

функција 630 – Водоснабдевање,

Позиција 120, економске класификације 411 – Плате и додаци запослених, износ од
2.650.194 динара, замењује се износом од 3.000.194 динара.
Позиција 121, економске класификације 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ од 474.392. динара, замењује се износом од 536.392 динара.
Позиција 127, економске класификације 422 – Трошкови путовања, износ од 50.000
динара, замењује се износом од 100.000 динара.
Позиција 128, економске класификације 423 – Услуге по уговору, износ од 1.140.000
динара, замењује се износом од 1.240.000 динара.
Позиција 129, економске класификације 424 – Специјализоване услуге, износ од
4.500.000 динара, замењује се износом од 3.300.000 динара.
Позиција 134, економске класификације 485 – Накнада штете, износ од 200.000
динара, замењује се износом од 700.000 динара.
Позиција 135, економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, износ од
37.621.892 динара, замењује се износом од 24.621.892 динара, а износ од 96.894.892 динара,
замењује се износом од 83.894.892 динара.
Укупно функција 630 – Водоснабдевање, износ од 47.826.478 динара, замењује се
износом од 34.688.478 динара, а износ од 107.099.478 динара, замењује се износом од
93.961.478 динара.
Укупно глава 3.03 – Јавна предузећа, дирекције, износ од 245.508.078 динара,
замењује се износом од 232.370.078 динара а износ од 455.758.078 динара, замењује се
износом од 442.620.078 динара.
Глава 3.04 – Месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге.
Позиција 137, економске класификације 411 – Плате и додаци запослених, износ од
3.951.493 динара, замењује се износом од 4.357.493 динара, а износ од 6.324.843 динара,
замењује се износом од 6.730.843 динара.
Позиција 138, економске класификације 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ од 707.289 динара, замењује се износом од 779.989 динара, а износ од
1.132.119 динара, замењује се износом од 1.204.819 динара.
Позиција 140, економске класификације 414 – Социјална давања запосленима, износ
од 130.000 динара, замењује се износом од 230.000 динара.
Позиција 142, економске класификације 416 – Награде запосленима и остали посебни
расходи, износ од 150.000 динара, замењује се износом од 50.000 динара.
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Позиција 143, економске класификације 421 – Стални трошкови , износ од 6.000.000
динара, замењује се износом од 7.000.000 динара, а износ од 7.000.000 динара, замењује се
износом од 8.000.000 динара.
Позиција 146, економске класификације 424 – Специјализоване услуге, износ од
1.100.000 динара, замењује се износом од 1.600.000 динара, а износ од 1.500.000 динара,
замењује се износом од 2.100.000 динара.
Позиција 147, економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, износ од
7.200.000 динара, замењује се износом од 9.200.000 динара, а износ од 6.500.000 динара,
замењује се износом од 9.700.000 динара.
Позиција 148, економске класификације 426 - Материјал, износ од 1.000.000 динара,
замењује се износом од 1.200.000 динара, а износ од 1.300.000 динара, замењује се износом
од 1.500.000 динара.
Позиција 150, економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова, износ од 1.000.000 динара, замењује се износом од 6.000.000 динара.
Позиција 151, економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, износ од
1.300.000 динара, замењује се износом од 2.000.000 динара, а износ од 5.000.000 динара,
замењује се износом од 6.000.000 динара.
Позиција 152, економске класификације 512 – Машине и опрема, износ од 850.000
динара, замењује се износом од 1.150.000 динара.
Укупно за функцију 160 – Опште јавне услуге, износ од 24.768.782 динара, замењује
се износом од 34.947.482 динара, а износ од 31.866.962 динара, замењује се износом од
44.295.662 динара.
Укупно за главу 3.04 – Месне заједнице, износ од 24.768.782 динара, замењује се
износом од 34.947.482 динара, а износ од 31.866.962 динара, замењује се износом од
44.295.662 динара.
Глава 3.05 – Буџетски фондови, функција 500 – Заштита животне средине.
Позиција 153, економске класификације 423 – Услуге по уговору, износ од 1.000.000
динара, замењује се износом од 500.000 динара.
Позиција 154, економске класификације 424 – Специјализоване услуге, износ од
47.000.000 динара, замењује се износом од 47.500.000 динара.
Глава 3.06 – Туристичко-спортска организација, функција 473 – Туризам.
Позиција 167, економске класификације 414 – Социјална давања запосленима, износ
од 200.000 динара, замењује се износом од 50.000 динара, а износ од 250.000 динара,
замењује се износом од 100.000 динара.
Позиција 173, економске класификације 424 – Специјализоване услуге, износ од
50.000 динара, замењује се износомод 200.000 динара, а износ од 70.000 динара, замењује се
износом од 220.000 динара.
Раздео 4 – Јавни правобранилац, функција 330 – Судови.
Позиција 181, економске класификације 411 – Плате и додаци запослених, износ од
1.612.543 динара, замењује се износом од 1.652.543 динара.
Позиција 182, економске класфикације 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, износ од 294.756 динара, замењује се износом од 224.756 динара.
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Позиција 186, економске класификације 426 – Материјал, износ од 40.000 динара,
замењује се износом од 70.000 динара.
Члан 2.
У Одлуци о извршењу Буџета члан 19. код раздела 1 - Скупштина општине, мења се и
гласи:
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси председник Скупштине општине или лице које он овласти, уз пратећу оригиналну
документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица
задуженог у Одељењу за привреду и финансије Општинске управе.
Члан 3.
У укупан износ средстава утврђен овом Одлуком урачуната су и средства која су код
буџетских корисника на одређеним апропријацијама промењена средствима из текуће и
сталне буџетске резерве и преусмеравањем апропријације на име одређеног расхода и
издатака тог корисника.
Члан 4.
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 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 400-310/2014-01 од 12.09. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

Републике Србије" број 129/07) и члана 13,

79. и 80. Статута Општине Деспотовац,

(''Службени гласник Општине Деспотовац, број 4/2008),сагласности Министарства државне
управе и локалне самоуправе број:015-05-00010/2014-16 од 27. 06. 2014.године Скупштина
општине Деспотовац на седници одржаној 12.09. 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА,
ТРГОВА И КУЋНИХ БРОЈЕВА
Члан 1.
У Одлуци о обележавању назива улица, тргова и кућних бројева, број 35-2/90-01 од
29. марта 1990. године, објављена у "Општинском службеном гласнику" број 25/4 од 31.12.
1990. године и Одлуци о измени и допуни Одлуке о обележавању назива улица, тргова и
кућних бројева, број 35-1/2000-01, од 29.06. 2000. године, у члану 2, тачка 9. мења се и гласи:
''Мирослава Пантића се простире, од улице Савеза бораца и завршава се у раскрсници
улица Деспот Стефан Лазаревић и Стеван Синђелић.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Деспотовац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 015-1/2014-01 од 12.09.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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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 12.09.
2014. године, донела је

ОДЛУКУ
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 и број 355-114/2014/01
од 15.06.2014. године објављена у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'', број 3/2014 у
члану 16. став 1, 2, 3. и 4. после броја 9 додају се речи: ''и члана 13. став 1. алинеја 5'' .
Члан 2.
Овлашћује се стручна служба Општинске управе Деспотовац да уради пречишћен
текст Одлуке о комуналној инспекцији објављене у ''Службеном гласнику општине
Деспотовац'', број 5/2013, 3/2014 и 6/2014.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана по објављивању у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-79/2014-01 од 12.09.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан,дипл.екон.,с.р.
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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 16.06.
2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ
- пречишћен текст Члан 1.
Овом Одлуком уређује се инспекцијски надзор над применом прописа који се односе
на обављање комуналних делатности и заштиту комуналних објеката, а које, на основу
Закона, одлука Скупштине општине Деспотовац и других прописа врши комунална
инспекција.
Члан 2.
Послове комуналне инспекције врши комунални инспектор.
За потребе комуналне инспекције, мање сложене послове врше комунални редари.
Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених
Законом, одлукама и другим прописима.
Члан 3.
Комунални инспектор, при вршењу инспекцијског надзора доказује својства
инспектора легитимацијом коју издаје начелник Општинске управе општине Деспотовац.
Члан 4.
У вршењу послова инспекцијског надзора, комунална инспекција сарађује са другим
органима, организацијама, предузећима, установама, месним заједницама и грађанима.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата међусобно обавештавање, размену
информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од
значаја за обављање послова комуналне инспекције.
Члан 5.
Комунална инспекција, у случају потребе може у свом раду затражити помоћ органа
унутрашњих послова, других органа и организација и предузећа.
Члан 6.
Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
- прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца
комуналних делатности и других правних и физичких лица;
- саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и
других правних и физичких лица;
- прегледе објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и
пословне просторије ради прикупљања неопходних података;
- наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен Законом и
другим прописима;
- наложи решењем извршење утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање
недостатака у обављању комуналне делатности;
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- прегледа објекте постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга,
укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику
комуналне услуге;
- наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама
и да приступи тим инсталацијама, приликом извршења решења којим је наложено отклањање
недостатака или искључење корисника са комуналног система;
- наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако
су они ту остављени противно прописима;
- наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја
којима се спречава отклањање возила са површине јавне намене, ако су остављени противно
прописима;
- забрани решењем одлагање отпада на места која нису одређена за ту намену;
- забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;
- забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних
контејнера;
- забрани решењем одлагање комуналног отпада која нису одређена као комуналне
депоније;
- забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог
грађевинског материјала ван за то одређене локације;
- забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале
водотока;
- забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за
отпад;
- забрани решењем уништење ограда, клупа и дечјих игралишта;
- забрани решењем уништење зелених површина;
- контролише функционисање и одржавање јавне расвете;
- контролише одржавање, уређивање и коришћење зелених површина, дрвореда,
улица, тротоара, тргова и других јавних површина;
- контролише обележавање улица, тргова, зграда и слично;
- контролише истицање пословног имена и реклама на зградама и јавним површинама;
- контролише уклањање снега и леда са улица, тргова, тротоара, кровова и тераса;
- контролише држање и чување животиња супротно прописима;
- контролише изношење кућног и уличног смећа;
- контролише пружање комуналних услуга у складу са прописима;
- контролише коришћење и одржавање гробаља;
- контролише испуштање отпадних вода и друго на јавне површине и у водотоке;
- контролише заузеће јавних површина, продају производа ван продајних објеката и
пијаца и слично;
- контролише радно време угоститељских, трговинских и других објеката;
- обавља друге послове и предузима друге мере утврђене Законом и подзаконским
актима.
Члан 7.
Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у
вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам дана о
резултатима поступка обавести подносиоца пријаве.
Члан 8.
О сваком извршеном прегледу и радњама, комунални инспектор саставља записник у
складу са прописима.
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Записник се обавезно доставља вршиоцу комуналне делатности, односно другом
правном или физичком лицу, над чијим је пословањем, односно поступањем извршен увид.
Члан 9.
Предузећа, друга правна и физичка лица су дужни да комуналном инспектору омогуће
несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе на увид и располагање потребну
документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од значаја за вршење
надзора.
Члан 10.
Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, ствари и
других предмета или на други начин, наредиће решењем кориснику, односно сопственику,
ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом принудног
извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће
без саслушања странке донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и други
предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на сате и минуте.
Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначење
дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније
оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће
одредити да се возила, ствари и други предмети уклоне о трошку корисника, односно
сопственика на месту које је за то одређено.
Трошкови из става 4. овог члана утврђују се актом Комуналног предузећа уз
сагласност оснивача и може да обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и
других предмета, лежарина и друге доспеле трошкове.
Комунално предузеће код кога се налази њихово возило, ствар или други предмет
уклоњен по налогу комуналне инспекције има право задржати га док му не буде исплаћено
потраживање.
Жалба против решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.
Члан 11.
Ако комунални инспектор, приликом вршења надзора утврди да пропис није
примењен или да је неправилно примењен, донеће решење о отклањању утврђене
неправилности и одредиће рок за њено отклањање.
Члан 12.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року
од 15 дана од дана достављања решења, сем ако је Законом другачије предвиђено.
Члан 13.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора овлашћен је да:
- налаже решењем отклањање утврђених неправилности у примереном року у складу
са прописима;
- забрани решењем обављање продаје робе и производа ван продајних објеката и
пијачних простора;
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- изриче новчане мандантне казне у складу са прописима, односно подноси у складу
са прописима прекршајну пријаву у случајевима кад учинилац прекршаја не плати новчану
казну изречену на лицу места;
- подноси захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду,
односно пријаву за привредни преступ или кривично дело надлежном суду, уколико оцени
да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело;
- подноси захтев за покретање прекршајног поступка ако се не поступи по извршном
решењу комуналног инспектора; и
- предузима друге прописане мере у складу са Законом, одлукама Скупштине
општине Деспотовац и другим прописима.
Члан 14.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора дужан је да надзор врши и
поступа савесно и пажљиво, у складу са прописима и да не нанесе непотребну штету
субјекту надзора.
Члан 15.
Када је то потребно, начелник Општинске управе општине Деспотовац организује рад
комуналне инспекције ван радног времена (поподне, ноћу), у нерадне дане и у дане
државних и верских празника.
Члан 16.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршаје из
члана 6, 9. и члана 13. став 1. алинеја 5. ове Одлуке правно лице.
За прекршаје из члана 6, 9. и члана 13. став 1. алинеја 5, ове Одлуке, казниће се
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00 динара.
За прекршаје из члана 6, 9. и члана 13. став 1. алинеја 5. ове Одлуке, новчаном казном
од 5.000,00 до 250.000,00 динара, казниће се физичко лице које обавља занатску или другу
делатност.
За прекршаје из члана 6, 9. и члана 13. став 1. алинеја 5. ове Одлуке, казниће се
физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00 динара.
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о комуналној инспекцији,
број 352-19/75-01 од 30.06.1975. године, са свим изменама и допунама извршеним до
ступања на снагу ове Одлуке.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана по објављивању у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-125/2013-01 од 16. јуна 2013.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан,дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 29. став 2. Закона о туризму (''Службени гласник Републике Србије'',
број 36/09, 88/10 и 93/2012), и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 12.09. 2014.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ
ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ – ТОРЦС

Члан 1.
Општина Деспотовац заједно са градом Крагујевац, општинама Баточина, Лапово,
Рача, Кнић и Рековац, у својству суоснивача, приступа оснивању Туристичке организације
регије Централне Србије – ТОРЦС (у даљем тексту: Организација) у циљу координираног
развијања и унапређења туризма у регији Централне Србије.
Члан 2.
Циљ оснивања Организације из члана 1. ове Одлуке је стварање услова за
координирани развој и унапређење регионалног организовања и рада у туристичкој
делатности, што ће допринети бољој промоцији туристичких потенцијала регије на
туристичким манифестацијама у земљи и иностранству.
Седиште Организације налазиће се у згради Шумадијског управног округа у
Крагујевцу, ул. Саве Ковачевића број 7.
Члан 3.
За оснивање Организације није потребно обезбедити оснивачки улог или друга
финансијска средства.
Члан 4.
Организација ће обављати претежну делатност:
8413 – уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.
Члан 5.
Представник Општине Деспотовац у Управном одбору Организације је директор
Туристичко спортске организације ''Деспотовац'' у Деспотовцу.
Члан 6.
Права и обавезе Општине Деспотовац као суоснивача регулисаће се актом о оснивању
Туристичке организације регије Централна Србија, уз претходну сагласност Општинског
већа.
Члан 7.
Овлашћује се Марко Станисављевић, директор Туристичко спортске организације
''Деспотовац'' Деспотовац, да у име Општине Деспотовац, потпише оснивачки акт
Организације.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-78/2014-01 од 12.09.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 28. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број
4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 12.09. 2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, РАЗВОЈ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВО
''РЕСАВСКА ПЕЋИНА'' ДЕСПОТОВАЦ, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА
ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа чији је оснивач
општина Деспотовац и то:
- Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска
пећина'' Деспотовац.
Члан 2.
Саставни део одлуке је текст јавног конкурса за именовање директора јавних
предузећа и обавезно садржи податке о:
- јавном предузећу (пословно име и седиште),
- радном месту,
- месту рада,
- условима за именовање директора (опште и посебне),
- стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начин њихове провере,
- року у коме се подносе пријаве, начин подношења пријаве, орган коме се пријаве
подносе, као и адреса на коју се пријаве подносе,
- доказима који се прилажу уз пријаву на конкурс,
- лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу.
Јавни конкурс може садржати и друге елементе потребне за именовање, односно
прецизније разумевање текста конкурса.
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Члан 3.
Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року који
не може бити дужи од 8 дана од дана доношења ове одлуке.
Јавни конкурс објављује се и на интернет страници Општине Деспотовац, с тим што
се мора навести када је јавни конкурс објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Члан 4.
Јавни конкурс спроводи комисија за именовања директора јавних предузећа (у даљем
тексту: Комисија) коју образује Скупштина општине посебним решењем.
Комисија има председника и 4 члана. Председника и 3 члана именује Скупштина
општине, а 1 члан се именује на предлог Сталне конференције градова и општина.
Комисија се именује на период од 3 године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 111-1/2014-01 од 12.09. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број
4/2008), члана 39. Статута ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска
пећина'' Деспотовац, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 12.09. 2014.
године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ,
РАЗВОЈ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА ''РЕСАВСКА ПЕЋИНА'' ДЕСПОТОВАЦ,
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Подаци о Јавном предузећу за заштиту природе, развој туризма и угоститељство
''Ресавска пећина'' Деспотовац.
- Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за заштиту природе,
развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац.
Скраћено пословно име је ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац.
Седиште предузећа је у Деспотовцу, улица Церска број 3.
ПИБ 101360614.
Матични број 17025791.
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Претежна шифра делатности је 91.04 делатност ботаничких и золошких вртова и
заштита природних вредности.
Пословање и рад ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац уређени су Одлуком о промени
оснивачког акта ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац
(''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 3 од 26.02.2013. године) и Статутом Јавног предузећа ''Ресавска пећина''
Деспотовац на који је Скупштина општине Деспотовац дала сагласност (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2013).
Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузећа ''Ресавска
пећина'' Деспотовац.
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова
прописаних одредбама Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 54/09)
испуњавају и следеће посебне услове и то:
- да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4
године, из области туризма, економије или основне академске студије на високој школи за
пословну економију и предузетништво,
- да не постоје законске сметње.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
- уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци
- доказ да има општу здравствену способност
- доказ о стручној спреми
- доказ о радном искуству
- доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање организационих
и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције
директора.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије'' Комисији за
именовања директора јавних предузећа на адресу: Деспотовац, Милосава Здравковића
Ресавца број 4 или преко писарнице Општинске управе Деспотовац.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је:
Јаблановић Гордана, телефон број 035/611-006.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија ће одбацити, закључком против кога није допуштена жалба.
Јавни конкурс објавће се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', најмање једним
дневним новинама, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на
интернет страници општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 111-1/2014-01 од 12.09. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 46. 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 дана 03.09.2014. године, Скупштина општине
Деспотовац, дана 12.09. 2014. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ
ТОКА РЕКЕ РЕСАВЕ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за регулацију тока реке Ресаве у
катастарским општинама Деспотовац, Буковац, Милива и Плажане у општини Деспотовац (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Плана јесте уређење простора и регулација тока реке Ресаве 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
регулацију тока реке Ресаве у катастарским општинама Деспотовац, Буковац, Милива и
Плажане.
Члан 3.
Граница Плана обухвата корито реке Ресаве у катастарским општинама Деспотовац,
Буковац, Милива и Плажане, као и катастарске парцеле у заштитном појасу леве и десне
обале реке Ресаве.
Описана граница планског подручја дата је као прелеминарна, односно коначна
граница подручја дефинисаће се приликом припреме и стручне контроле концепта плана, у
складу са чланом 41 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских
докумената ("Службени гласник Републике Србије" број 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
Члан 4.
План детаљне регулације садржи нарочито:
1) границу плана и обухват грађевинског подручја;
2) поделу простора на посебне целине и зоне;
3) намену земљишта;
4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са

елементима за обележавање на геодетској подлози;
5) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
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6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и

другу инфраструктуру;
7) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
8) економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
9) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10) графички део.

Члан 5.
Рок за израду Плана је 60 дана од усвајања Одлуке о изради.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбедиће инвеститор – заинтересована страна, а за
реализацију израде плана закључиће се посебан уговор у коме ће се дефинисати детаљније
обавезе између инвеститора и привредног друштва односно другог правног лица, које је
уписано у одговарајући регистар за обављање послова просторног и урбанистичког
планирања и израде планских докумената.
Израдом урбанистичких планова руководи одговорни урбаниста.
Одељење за имовинско – правне, стамбено – комуналне послове урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Деспотовац ће
израдити пројектни задатак и издати извод из плана у складу са планским документом вишег
реда.
Члан 7.
На основу мишљења надлежног органа за заштиту животне средине број 501-62/201408 од 14.08.2014. године није потрепно приступити изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја плана на животну средину.
Саставни део ове одлуке је и Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације за регулацију тока реке Ресаве на животну средину, које је
донето од стране Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Деспотовац под
бројем 350-128/14-08 од 03.09.2014. године..
Члан 8.
Стручну контролу концепта и нацрта планског документа врши комисија за планове
скупштине општине Деспотовац у складу са чланом 49. Закона о планирању и изградњи.
По објављивању одлуке о изради планског документа, носилац израде приступа
изради концепта плана.
Након обављене стручне контроле концепта, приступа се изради нацрта планског
документа који такође подлезе стручној контроли.
Након обављене стручне контроле нацрта планског документа исти се шаље на јавни
увид који траје 30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу у складу са
члановима 50. и 51. Закона о планирању и изградњи.
Излагање нацрта планског документа обавиће се у згради општинске управе општине
Деспотовац, у просторијама урбанистичке службе, а о истом се стара комисија за планове.
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Урбанистички план доноси Скупштина општине Деспотовац у складу са чланом 35.
Закона о планирању и изградњи.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана, од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-56/2014-01 од 12.09. 2014. годинe
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник Републике Србије", број 135/04 и 88/2010), а у вези члана 46. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013 и 98/2013) и претходно прибављеног
мишљења органа надлежног за послове заштите животне средине, Одељење за имовинскоправне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Општинске управе општине Деспотовац, доноси:
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ТОКА РЕКЕ РЕСАВЕ У ОПШТИНИ
ДЕСПОТОВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за регулацију
тока реке Ресаве у општини Деспотовац (у даљем тексту: план), на животну средину.
2. Средства за израду плана обезбедиће инвеститор – заинтересована страна, а за
реализацију израде плана закључиће се посебан уговор у коме ће се дефинисати
детаљније обавезе између инвеститора и привредног друштва односно другог правног
лица, које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
3. Граница Плана обухвата корито реке Ресаве у катастарским општинама Деспотовац,
Буковац, Милива и Плажане, као и катастарске парцеле у заштитном појасу леве и десне
обале реке Ресаве.
Описана граница планског подручја дата је као прелеминарна, односно коначна граница
подручја дефинисаће се приликом припреме и стручне контроле концепта плана, у складу
са чланом 41 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената
("Службени гласник Републике Србије" број 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
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4. Циљ израде Плана јесте уређење простора и регулација тока реке Ресаве 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 регулацију тока реке Ресаве у катастарским општинама Деспотовац,
Буковац, Милива и Плажане.
5. Приликом дефинисања планираног решења и услова за заштиту животне средине
прибављено је мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине под брoj
501-62/2014-08 од 14.08.2014. године. Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне
послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе
општине Деспотовац, узимајући у обзир податке из наведеног мишљења органа надлежног
за послове заштите животне средине које је по извршеној анализи и према расположивим
подацима, карактеристикама и могућностима утицаја на животну средину, узимајући у
обзир критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја ("Службени гласник
Републике Србије", број 135/04 и 88/10), дало мишљење да за План није неопходно
приступити изради стратешке процене утицаја на животну средину, и утврдило да не
постоји могућност значајних утицаја на животну средину.
6. Ово решење објављује се у "Службеном гласнику општине Деспотовац" и представља
саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за регулацију тока
реке Ресаве у општини Деспотовац и саставни je део документације плана.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о приступању изради Плана
детаљне регулације за регулацију тока реке Ресаве у општини Деспотовац. Носиоца израде
плана обезбедиће инвеститор – заинтересована страна, а за реализацију израде плана
закључиће се посебан уговор у коме ће се дефинисати детаљније обавезе између инвеститора
и привредног друштва односно другог правног лица, које је уписано у одговарајући регистар
за обављање послова просторног и урбанистичког планирања и израде планских докумената.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени
гласник Републике Србије”, број 135/04 и 88/10), уз допис број 350-128/14-08 од 14.08.2014.
године, Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине доставило је на мишљење Предлог решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за регулацију
реке Ресаве у општини Деспотовац, Органу надлежном за послове заштите животне средине.
У законском року Орган надлежан за послове заштите животне средине дописом број: 50162/2014-08 од 14.08.2014. године дао је позитивно мишљење, на Предлог решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја наведеног плана.
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство
и заштиту животне средине, на основу мишљења Органа надлежног за послове заштите
животне средине, који је по извршеној анализи и према расположивим подацима,
карактеристикама и могућностима утицаја на животну средину, узимајући у обзир
критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја (“Службени гласник РС”,
број 135/04 и 88/10), дао мишљење да за План није неопходно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину, утврдило је да не постоји могућност значајних утицаја
на животну средину, те да предметни План не подлеже обавези израде стратешке процене
утицаја на животну средину.
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На основу наведеног, Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине
Деспотовац донело је решење као у диспозитиву.
Општина Деспотовац - Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
број 350-128/14-08 од 03.09.2014. године
Шеф одељења:
Славољуб Арсенијевић, дипл. правник,с.р.

На основу члана 46. 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 дана 16.07.2014. године, Скупштина општине
Деспотовац, дана 12.09. 2014. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕС
"ЛАЗНАТИЦА" К.О. ВОЈНИК У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за катастарске парцеле број 4362/1,
4362/2, 4531, 604, 607/2 и 607/1 све К.О. Војник (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Плана јесте уређење простора и увођење специфичних намена у складу са
програмским концептом Просторног плана општине Деспотовац и Плана детаљне регулације
"Државног пута II реда Р-103" (деоница Деспотовац - Двориште) у Деспотовцу 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 изградњу инфраструктурног објекта – трафостанице 35/0,4 кV на
катастарској парцели број 607/1 К.О. Војник и прикључног далековода 35 кV на
катастарским парцелема број 4362/1 и 607/1 обе К.О. Војник и улагања у привредни развој
општине Деспотовац.
Члан 3.
Граница Плана обухвата катастарске парцеле број 4362/1, 4362/2, 4531, 604, 607/2 и
607/1 све К.О. Војник. Граница Плана почиње на северу, од тромеђе катастарских парцела
број 607/1, 608/1 и општинског пута све К.О. Војник, одакле иде међом катастарских парцела
број 607/1 и 607/2 обе К.О. Војник са једне стране и катастарских парцела број 608/1 и 608/2
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обе К.О. Војник са друге стране све до томеђе катастарских парцела број 608/2, 607/2 и 4531
све К.О. Војник. Граница плана затим пресеца регионални пут (катастарска парцела број
4531 К.О. Војник) и иде међом катастарске парцеле број 4362/1 и 4531 обе К.О. Војник до
тромеђе катастарских парцела број 602/11, 602/12 и 4531 све К.О. Војник одакле пресеца
регионални пут (катастарска парцела број 4531 К.О. Војник), до томеђе катастарских парцела
број 4531, 604 и 4547 све К.О. Војник, одакле граница иде међом катастарских парцела број
604 и 607/1 обе К.О. Војник са једне стране и општинског пута са друге стране све до
тромеђе катастарских парцела број 607/1, 608/1 и општински пут све К.О. Војник одакле је
граница и започета граница плана.
Описана граница планског подручја дата је као прелеминарна, односно коначна
граница подручја дефинисаће се приликом припреме и стручне контроле концепта плана, у
складу са чланом 41 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских
докумената ("Службени гласник Републике Србије" број 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног Планом износи приближно 13,33 ари.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи нарочито:
11) границу плана и обухват грађевинског подручја;
12) поделу простора на посебне целине и зоне;
13) намену земљишта;
14) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са

елементима за обележавање на геодетској подлози;
15) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
16) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и

другу инфраструктуру;
17) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
18) економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
19) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
20) графички део.

Члан 5.
Рок за израду Плана је 60 дана од усвајања Одлуке о изради.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбедиће инвеститор – заинтересована страна, а за
реализацију израде плана закључиће се посебан уговор у коме ће се дефинисати детаљније
обавезе између инвеститора и привредног друштва односно другог правног лица, које је
уписано у одговарајући регистар за обављање послова просторног и урбанистичког
планирања и израде планских докумената.
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Израдом урбанистичких планова руководи одговорни урбаниста.
Одљење за имовинско – правне, стамбено – комуналне послове урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Деспотовац ће
израдити пројектни задатак и издати извод из плана у складу са планским документом вишег
реда.
Члан 7.
На основу мишљења надлежног органа за заштиту животне средине број 501-54/201408 од 28.07.2014. године није неопходно приступити изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја плана на животну средину.
Саставни део ове одлуке је и Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације потес Лазнатица К.О. Војник у општини Деспотовац на
животну средину, које је донето од стране Одељења за имовинско-правне, стамбенокомуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске
управе општине Деспотовац под бројем 350-99/14-08 од 03.09.2014. године.
Члан 8.
Стручну контролу концепта и нацрта планског документа врши комисија за планове
скупштине општине Деспотовац у складу са чланом 49. Закона о планирању и изградњи.
По објављивању одлуке о изради планског документа, носилац израде приступа
изради концепта плана.
Након обављене стручне контроле концепта, приступа се изради нацрта планског
документа који такође подлезе стручној контроли.
Након обављене стручне контроле нацрта планског документа исти се шаље на јавни
увид који траје 30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу у складу са
члановима 50. и 51. Закона о планирању и изградњи.
Излагање нацрта планског документа обавиће се у згради општинске управе општине
Деспотовац, у просторијама урбанистичке службе, а о истом се стара комисија за планове.
Урбанистички план доноси Скупштина општине Деспотовац у складу са чланом 35.
Закона о планирању и изградњи.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана, од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 35-55/2014-01 од 12.09. 2014. годинe
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник Републике Србије", број 135/04 и 88/2010), а у вези члана 46. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013 и 98/2013) и претходно прибављеног
мишљења органа надлежног за послове заштите животне средине, Одељење за имовинскоправне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Општинске управе општине Деспотовац, доноси:
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕС "ЛАЗНАТИЦА" К.О. ВОЈНИК У ОПШТИНИ
ДЕСПОТОВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације потес
Лазнатица К.О. Војник у општини Деспотовац (у даљем тексту: план), на животну
средину.
2. Средства за израду плана обезбедиће инвеститор – заинтересована страна, а за
реализацију израде плана закључиће се посебан уговор у коме ће се дефинисати
детаљније обавезе између инвеститора и привредног друштва односно другог правног
лица, које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
3. Граница Плана обухвата катастарске парцеле број 4362/1, 4362/2, 4531, 604, 607/2 и 607/1
све К.О. Војник. Граница Плана почиње на северу, од тромеђе катастарских парцела број
607/1, 608/1 и општинског пута све К.О. Војник, одакле иде међом катастарских парцела
број 607/1 и 607/2 обе К.О. Војник са једне стране и катастарских парцела број 608/1 и
608/2 обе К.О. Војник са друге стране све до тромеђе катастарских парцела број 608/2,
607/2 и 4531 све К.О. Војник. Граница плана затим пресеца регионални пут (катастарска
парцела број 4531 К.О. Војник) и иде међом катастарске парцеле број 4362/1 и 4531 обе
К.О. Војник до тромеђе катастарских парцела број 602/11, 602/12 и 4531 све К.О. Војник
одакле пресеца регионални пут (катастарска парцела број 4531 К.О. Војник), до томеђе
катастарских парцела број 4531, 604 и 4547 све К.О. Војник, одакле граница иде међом
катастарских парцела број 604 и 607/1 обе К.О. Војник са једне стране и општинског пута
са друге стране све до тромеђе катастарских парцела број 607/1, 608/1 и општински пут
све К.О. Војник одакле је граница и започета граница плана.
Описана граница планског подручја дата је као прелеминарна, односно коначна граница
подручја дефинисаће се приликом припреме и стручне контроле концепта плана, у складу
са чланом 41 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената
("Службени гласник Републике Србије" број 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног Планом износи приближно 13,33 ари.
4. Циљ израде Плана јесте уређење простора и увођење специфичних намена у складу са
програмским концептом Просторног плана општине Деспотовац и Планом детаљне
регулације "Државног пута II реда Р-103" (деоница Деспотовац - Двориште) у
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Деспотовцу, 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 изградњу инфраструктурног
објекта – трафостанице 35/0,4 кV на катастарској парцели број 607/1 К.О. Војник и
прикључног далековода 35 кV на катастарским парцелема број 4362/1 и 607/1 обе К.О.
Војник и улагања у привредни развој општине Деспотовац.
5. Приликом дефинисања планираног решења и услова за заштиту животне средине
прибављено је мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине под брoj
501-54/2014-08 од 28.07.2014. године. Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне
послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе
општине Деспотовац, узимајући у обзир податке из наведеног мишљења органа надлежног
за послове заштите животне средине које је по извршеној анализи и према расположивим
подацима, карактеристикама и могућностима утицаја на животну средину, узимајући у
обзир критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја ("Службени гласник
Републике Србије", број 135/04 и 88/10), дало мишљење да за План није неопходно
приступити изради стратешке процене утицаја на животну средину, и утврдило да не
постоји могућност значајних утицаја на животну средину.
6. Ово решење објављује се у "Службеном гласнику општине Деспотовац" и представља
саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације потес "Лазнатица" К.О. Војник у
општини Деспотовцу и саставни je део документације плана.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације потес "Лазнатица" К.О. Војник у општини Деспотовцу. Носиоца израде плана
обезбедиће инвеститор – заинтересована страна, а за реализацију израде плана закључиће се
посебан уговор у коме ће се дефинисати детаљније обавезе између инвеститора и привредног
друштва односно другог правног лица, које је уписано у одговарајући регистар за обављање
послова просторног и урбанистичког планирања и израде планских докумената.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени
гласник Републике Србије”, број 135/04 и 88/10), уз допис број 350-99/14-08 од 27.06.2014.
године, Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине доставило је на мишљење Предлог решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације потес
"Лазнатица" К.О. Војник у општини Деспотовцу, Органу надлежном за послове заштите
животне средине. У законском року Орган надлежан за послове заштите животне средине
дописом број: 501-54/2014-08 од 28.07.2014. године дао је позитивно мишљење, на Предлог
решења о неприступању изради стратешке процене утицаја наведеног плана.
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство
и заштиту животне средине, на основу мишљења Органа надлежног за послове заштите
животне средине, који је по извршеној анализи и према расположивим подацима,
карактеристикама и могућностима утицаја на животну средину, узимајући у обзир
критеријуме прописане Законом о стратешкој процени утицаја (“Службени гласник РС”,
број 135/04), дао мишљење да за План није неопходно приступити изради стратешке процене
утицаја на животну средину, утврдило је да не постоји могућност значајних утицаја на
животну средину, те да предметни План не подлеже обавези израде стратешке процене
утицаја на животну средину.
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На основу наведеног, Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине
Деспотовац донело је решење као у диспозитиву.
Општина Деспотовац - Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
број 350-99/14-08 од 03.09.2014. године

Шеф одељења:
Славољуб Арсенијевић, дипл. правник

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 03.09.2014. године, Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 12.09. 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА У БУКОВЦУ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за изградњу резервоара у Буковцу (у
даљем тексту: план), који је израдило Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Крагујевац,
ул. Краља Петра I, Крагујевац, 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 изградњу резервоара за потребе водоснабдевања насељеног места
Буковац и улагања у инфраструктурни привредни развој општине Деспотовац.
Саставни део ове одлуке јесте План детаљне регулације за изградњу резервоара у
Буковцу, чији је саставни део Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације за изградњу резервоара у Буковцу на животну средину за који је издата
сагласност надлежног органа за заштиту животне средине број 501-70/2014-08 од 05.09.2014.
године.
Члан 2.
Опис границе обухвата плана почиње у тачки коју чини тромеђа КП бр. 2338 (пут), КП
бр. 1127 и КП бр. 1126 све К.О. Буковац одакле опис граница наставља у смеру кретања
казаљке на часовнику границом КП бр. 2338 (пут) са КП бр. 1126, пресеца КП бр. 2338 (пут)
управно на тромеђу коју чине КП бр. 2338 (пут), КП бр. 844 и КП бр. 845, одакле граница
наставља границом КП бр. 845 са КП бр. 844, КП бр. 847 до тромеђе коју чине КП бр. 845,
КП бр. 847 и КП бр. 2386 (пут) пресеца КП бр. 2386 (пут) управно на границу КП бр. 2386
(пут) са КП бр. 880 до четворомеђе коју чине КП бр. 2338 (пут), КП бр. 880, КП бр. 881, КП
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бр. 882 одакле наставља границом КП бр. 881 са КП бр. 882 до тромеђе КП бр. 881, КП бр.
882 и КП бр. 885 одакле пресеца КП. бр. 885 и долази у тромеђу КП бр. 885, КП бр. 883/2 и
КП бр. 883/1, затим наставља границом КП бр. 883/2 са КП бр. 883/1 до тромеђе КП бр.
883/2, КП. бр. 883/1 и КП бр. 884 пресеца КП бр. 884 и КП бр. 2385 (пут) долазећи у тромеђу
коју чине КП бр. 2385 (пут), КП бр. 1086/2 и КП бр. 1087 одакле граница наставља границом
КП бр. 2385 (пут) са КП бр. 1087, КП бр. 1084/4, КП бр. 1094/1, КП бр. 1094/2, КП бр. 1095,
КП бр. 1100, КП бр. 1112, КП бр. 1113 затим пресеца КП бр. 2385 (пут) и наставља границом
КП бр. 2385 (пут) са КП бр. 1125 до тромеђе КП бр. 2385 (пут), КП бр. 1125 и КП бр. 1124
одакле наставља границом КП бр. 1124, са КП бр. 1125; затим КП бр. 1126 са КП бр. 1123,
КП бр. 1128/3, КП бр. 1128/4, КП бр. 1127 до почетне тачке овог описа тромеђа КП бр. 2338
(пут), КП бр. 1127 и КП бр. 1126.
Планско подручје обухвата површину од 1.71,68 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
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. УВОДНИ ДЕО
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Подлоге за израду плана_1
Услови органа, организација и предузећа_1
Правни и плански основ за израду плана_2
Опис границе обухвата плана_2
Циљеви израде плана_3
Постојеће стање, опште карактеристике плана_3
Извод из плана вишег реда – Просторног плана општине Деспотовац_5

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Планирана намена површина_7
2.2. Подела на урбанистичке целине према намени_8
2.2.1. Регулација, нивелација, грађевинске линије_8а
2.3. Услови за уређење мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре_8
2.3.1. Саобраћај_8
2.3.2. Комунална инфраструктура_9
2.3.2.1.
Водовод и канализација_9
2.3.2.2.
Електроенергетика_9
2.3.2.3.
Телекомуникација_9
2.3.2.4.
Термоенергетика_9
2.3.2.5.
Уређење зелених површина_9
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ
ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ, ЗАШТИТА ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Заштита природних добара_9
Заштита културних добара_10
Заштита животне средине_10
Заштита од елементарних непогода_12
Заштита од поплава_12
Заштита од пожара_12

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

Правила парцелације_12
Правила грађења на пољопривредном земљишту_12
Правила грађења на шумском земљишту_15
Правила грађења на грађевинској парцели намењеној за изградњу резервоара за
водоснабдевање_12
Правила грађења и реконструкцију саобраћајница_13
Правила грађења за комуналну инфраструктуру_13
Водопривреда_13
Електроенергетика_14
Телекомуникациони објекти – фиксна телефонија_16
Термоенергетика_16

5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА_16
ГРАФИЧКИ ДЕО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извод из ПП Деспотовац, намена површина..............1:50000
Прегледна карта са положајем локације у односу на насеље........... 1:20000
КТП а са границом обухвата плана..............................1:1000
Постојећа намена површина......................................... 1:1000
Планирана намена површина........................................1:1000
План регулације и нивелације.......................................1:1000
План инфраструктуре.....................................................1:1000

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
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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: 35-57/2014-01 од 12.09. 2014. годинe
ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА У БУКОВЦУ
1. УВОДНИ ДЕО
1.1. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
За израду Концепта Плана детаљне регулације коришћени су:
 Катастарски план
 Ортофото подлога
У циљу постизања потребног квалитета расположивих подлога, извршено је
ажурирање на карактеристичним местима, снимањем вертикалне представе.
1.2. УСЛОВИ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА
За потребе израде Нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу резервоара
за насеље Буковац у општини Деспотовац прослеђени су дописи надлежним институцијама
и предузећима за добијање услова за предметни план.
Смернице за израду Нацрта плана су преузете из Просторног плана општине
Деспотовац. У току израде Нацрта Плана добијени су следећи услови:
УСЛОВИ:
1.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ДЕПОТОВАЦ

2.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
"РЕСАВИЦА", РМУ "РЕМБРАНС"

бр. 02-150-2/14
(бр.1730)
од 26.05.2014.
(03.06.2014.)
бр. 3826
(бр.1702)
од 26.05.2014.
(02.06.2014.)
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3.
ПД "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о.- Краљево,
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА, Погон
Ћуприја
4.
КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАН" ЈП
5.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"а.д.
Извршна дирекција регије "Центар",
Извршна јединица Јагодина

6.

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА
ВОДОСНАБДЕВАЊА "ТОПЛИК" ДЕСПОТОВАЦ

7.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
8.

бр. 2864/1
(бр.1972)
од 03.06.2014.
(19.06.2014.)
бр. 1206/1
(бр.1931)
од 09.06.2014.
(16.06.2014.)
бр. 161814/2
(бр.1684)
од 23.05.2014.
(30.05.2014.)
бр. 141
(бр.1538)
од 14.05.2014.
(21.05.2014.)
.
бр. 020-1331/3
(бр.2243)
од 19.06.2014.
(07.07.2014.)

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ

1.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Изради Концепта Плана детаљне регулације за изградњу резервоара за насеље
Буковац, приступило се на основу Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
бр. 72/09, 81/09., 64/10 и 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, Службени гласник РС", бр 54/13 и
98/13);
Правни основ за израду и доношење одлуке о изради Нацрта Плана детаљне
регулације за изградњу резервоара за насеље Буковац је :





Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09., 64/10 и
24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, Службени гласник РС", бр 54/13 и 98/13)
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени
гласник РС", бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу резервоара у насељеном
месту Буковац у општини Деспотовац (Општински службени гласник, Одлука број
350-221/2013-01 од 24.12.2013.)
Извештај о стратешкој процени утицаја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за
изградњу резервоара у насељеном месту Језеро у општини Деспотовац на животну
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средину је саставни део плана (Општински службени гласник, Одлука број
110/2013-01 од 24. 12.2013.)

501-

Плански основ за израду и доношење планског документа је:


Просторни план општине Деспотовац (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр. 03/09).

1.4. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Опис границе обухвата плана почиње у тачки коју чини тромеђа КП бр. 2338 (пут),
КП бр. 1127 и КП бр. 1126 све КО Буковац, одакле опис граница наставља у смеру кретања
казаљке на часовнику границом КП бр. 2338 (пут) са КП бр. 1126, песеца КП бр. 2338 (пут)
упрано на тромеђу коју чине КП бр. 2338 (пут), КП бр. 844 и КП бр. 845 одакле граница
наставља границом КП бр. 845 са КП бр. 844, КП бр. 847 до тромеђе коју чине КП бр. 845,
КП бр. 847 и КП бр. 2386 (пут) пресеца КП бр. 2386 (пут) управно на границу КП бр. 2386
(пут) са КП бр. 880 до четворомеђе коју чине КП бр. 2338 (пут), КП бр. 880, КП бр. 881, КП
бр. 882 одакле наставља границом КП бр. 881 са КП бр. 882 до тромеђе КП бр. 881, КП бр.
882 и КП бр. 885 одакле предеца КП бр. 885 и долази у тромеђу КП бр. 885, КП бр. 883/2 и
КП бр.883/1 затим наставља границом КП бр. 883/2 са КП бр. 883/1 до тромеђе КП бр. 883/2,
КП бр. 883/1 и КП бр. 884 пресеца КП бр. 884 и КП бр. 2385 (пут) долазећи у тромеђу коју
чине КП бр. 2385 (пут), КП бр. 1086/2 и КП бр. 1087 одакле граница наставља границом КП
бр. 2385 (пут) са КП бр. 1087, КП бр. 1084/4, КП бр. 1094/1, КП бр. 1094/2, КП бр. 1095, КП
бр. 1100, КП бр. 1112, КП бр. 1113 затим пресеца КП бр. 2385 (пут) и наставља границом КП
бр. 2385 (пут) са КП бр. 1125 до тромеђе КП бр. 2385 (пут), КП бр. 1125 и КП бр. 1124 одакле
наставља границом КП бр. 1124 са КП бр. 1125; затим КП бр. 1126 са КП бр. 1123, КП бр.
1128/3, КП бр. 1128/4, КП бр. 1127 до почетне тачке овог описа тромеђа КП бр. 2338 (пут),
КП бр. 1127 и КП бр. 1126.
Планско подручје обухвата површину од 1.71.68 ha.
1.5. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
ОПШТИ ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПРЕДМЕТНОГ ПРОСТОРА
 Уређење и изградњу предметног простора у складу са поставкама Просторног плана
општине Деспотовац, законским прописима и пројектним задатком корисника
простора;
 Дефинисање јавног и осталог земљишта унутар границе плана;
 Заштита и унапређење квалитета животне средине;
 Обезбеђење адекватне комуналне инфраструктуре у складу са планираном наменом
земљишта и планираним капацитетима;
 Економично грађење
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
 Редефинисање намена површина;
 Дефинисање правила и начина коришћења земљишта;
 Развој комуналне инфраструктуре;
 Дефинисање правила градње;
 Усклађивање планског решења са захтевима корисника простора.
 Рационално коришћење воде за пиће и вишекратно коришћење вода у технолошким
процесима;
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Усаглашавање развоја система за водоснабдевање;
Заштита квалитета подземних и површинских вода.

1.6. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛАНА
Подручје израде Плана детаљне регулације за изградњу резервоара за насеље Буковац
на подручју општине Деспотовац обухвата простор од 01.64.33 хa земљишта, кога чине
катастарске парцеле број 845, 2386, 882, 883, део парцела 885, 884, као и парцеле број 2385,
1125,1126 и део парцеле 2388 К.О. Буковац.
Простор Плана и ближе окружење које чини претежно пољопривредно земљиште,
обухваћен је Просторним Планом општине Деспотовац (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр.
03/09). Предметна локација се налази дуж општинског пута Деспотовац - Буковац, на потесу
ван грађевинског подручја насеља – у оквиру пољопривредног земљишта.
ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
Климатске карактеристике
Клима је умерено континенталног карактера. Средња годишња температура ваздуха у
Горњој Ресави (Деспотовац), је 11,40 С, док је на планинским гребенима температура нижа за
око 3-50 С. Релативна влажност ваздуха највећа је у зимским месецима, када су температуре
ниске, док је лети обрнуто. Најниже вредности су у јулу и августу, највише у новембру,
децембру, јануару и фебруару. Количина падавина је у овом крају мала. У котлинама је 698
mm, а на планинском залеђу и до 850 mm. Највише талога пада у децембру (78 mm), а
најмање у септембру (34 mm).
С обзиром на учесталост, могу се издвојити два основна правца кретања ваздушне
масе: северозападни и југоисточни. Ови правци су истовремено и најзначајнији за климат
овог подручја, при чему југоисточни преовлеђује у хладнијем делу године, познат као ветар
кошава, док је северозападни карактеристичан за топлији део године. Јаки ветрови су
југоисточни, западни и северозападни. Обично не трају дуго, са изузетком кошаве која зими
и у пролеће може дувати данима. Осунчавање је најкраће у зимским месецима, а најдуже је
када су дани дугачки, температура висока а релативна влажност ваздуха мала.
Морфолошке карактеристике ширег простора
Рељеф општине Деспотовац се висински развија од 130 mnv на потезу Кључ у Ресави,
на граници са општином Свилајнац, до 1339 mnv на врху Бељанице. Предметни захват је
позициониран у просеку на око 300 mnv, са највишом котом од 315,55 mnv. Према
тектонској грађи терен општине Деспотовац припада карпато-балканоидима у свом
централном делу (локација предметног захвата). Према старости, терен изграђују
кристаласти комплекси, магматске и седиментне творевине палеозоика, мезозоика и
кенозоика.
Основу хидрографске мреже општине Деспотовац чини река Ресава са својим
притокама. Локација предметног захвата удаљена је цца 1000 m од реке Ресаве.
Сеизмика
На привременој сеизмолошкој карти СФРЈ (1982.год) која приказује максимално
догођене интензитете земљотреса за период до 1982.године, Деспотовац се налази у зони 80
MCS скале.
Педологија
Педолошка подлога предметног захвата припада типу - гајњача у оподзољавању.
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Гајњача у оподзољавању заузима површину од 8,387 hа односно 13,46% од укупне
површине општине Деспотовац. Настаје као последица закишељавања гајњаче, односно
испирањем база. Ово земљиште је везано за подручје на коме обилују падавине (више од 700
mm) и где је отежано цеђење атмосферског талога. Релативно је дубоко, дебљина активног
хоризонта варира од 30 до 60 cm. У поређењу са правом гајњачом ово земљиште има
погоршане физичке особине, што лоше утиче на производну моћ. Испирање база и њено
таложење у дубље слојеве повећава киселост површинског слоја. Калцификација је
неопходна мера као и уношење стајског ђубрива, како би се побољшала производна моћ овог
земљишта.
Геолошка грађа простора
Предметни захват припада зони:
Јурски кречњаци - лоцирани су северно од Деспотовца и Дворишта и у источном делу
територије, карстифицирани, поломљени и испресецани пукотинама, кавернама и пећинама.
СТВОРЕНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
Намена простора у обухвату плана, заснована је на пројекцији демографског и
друштвено-економског развоја, могућностима које пружају природни и створени чиниоци
простора и потребама, а у складу са постављеним циљевима.
 У оквиру плана налази се општински пут који спаја градско подручје општине
Деспотовац и насеље Буковац, као и сеоски пут који дели парцеле
пољопривредног земљишта.
 На локацији не постоји водоводна инсталација, кишна и фекална канализација.
 У обухвату Плана детаљне регулације не постоје изграђени дистрибутивни
енергетски системи.
 У обухвату плана не постоји изграђена електроенергетска мрежа.
 У обухвату плана не постоји изграђени текомуникациона мрежа.
 Зеленило у постојећем стању чини неуређено природно зеленило ливадског
типа, са мањим и већим групацијама коровског растиња, шибља и шикара, као
и зеленило култивисаног типа. Присутне су ораничне површине са житним
културама: кукуруз, пшеница... Дрвенаста вегетација је присутна ободно, уз
ивицу парцела, уз сеоски пут и углавном је присутан багрем.
 Све површине под зеленилом су заступљене у оквиру пољопривредног
земљишта.
Табела– Постојећа намена површина
Намена површина
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Саобраћајне површине
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Остало пољопривредно земљиште

Површина (ha)
00.28.61 hа
01.43.07 hа
УКУПНО

01.71.68 hа

1.7. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА - ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр. 03/09)
Плански основ за израду Просторног плана општине Деспотовац је Просторни план
Републике Србије ("Службени гласник РС", број 13/96).
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Просторно планска решења биће усклађена и са: осталим законима, прописима и
уредбама који регулишу услове за коришћење и изградњу на простору општине Деспотовац,
као општински центар подразумева да се будући развој средине мора ослањати на комплетну
мрежу насеља на територији, инфраструктуру, односно на шири комплементарни просторни
систем у оквиру окружења и функционалног подручја.
Циљеви и основне поставке
Кроз опште циљеве и основне поставке приоритет се даје равномернијем размештају
становништва, изградњи инфраструктуре. привредних и других активности у складу са
предностима појединих делова окружења, кроз усклађенији регионални развој и процес
деаграризације, индустријализације и урбанизације. Поред тога, предвиђа се веће
саобраћајно и функционално повезивање, принцип полицентричног развоја и отварање нових
просторних и функционалних зона за привређивање и насељавање, заштита животне
средине, природних и културних вредности, ширење инфраструктуре и новог облика
територијалне организације са функционалним подручјима и регионалним центрима као
ослонцима развоја.
Становништво
У Просторном плану основни циљ је равномернији територијални размештај
становништва и његово обнављање. Ово се односи и на општину Деспотовац. која се, са
просеком старости од преко 43 године, налази у "најдубљој демографској старости"
(исказано статистички). Са густином насељености од око 53 становника по хектару, општина
Деспотовац спада у мање насељене општине на територији Републике.
Коришћење и заштита природних ресурса
Пољопривредно земљиште
У систему рејонизације и коришћења пољопривредног земљишта подручје општине
већим делом припада сточарско-воћарско-виноградарском макрорејону средишне Србије,
који се простире претежним делом на брежуљкастим и брдовитим теренима са различитим
климатским, конфигурацијским и педолошким условима. Одликује се високом
издиференциранишћу и ненаменским начином коришћења пољопривредног земљишта, са
великим процентом ораница. У оквиру ове структуре дају се основе унапређења, заштите и
побољшања пољопривредног земљишта, односно правци преструктуирања пољопривредне
производње. Пољопривредна производња на територији општине Деспотовац своди се на
уситњену приватну производњу на породичним газдинствима која су мала, неорганизована и
неспремна да одговоре савременим захтевима тржишта.
Постојећа структура пољопривредне производње и коришћење расположивих ресурса
још увек нису прилагођени савременим условима пословања.
Развој пољопривреде у задњој деценији прошлог века одвијао се у изузетно
неповољним и нестабилним условима што је довело до готово драстичног слабљења аграра у
целини. Овакав положај веома значајне привредне гране захтева предузимање низа мера у
циљу стварања стратегије даљег развоја пољопривреде.
За развој различитих пољопривредних култура битни су и природни услови, као што
су: алувијалне равни у равничарском делу општине које погодују развоју ратарства,
повртарства и сточарства, а брдско-планински део погодан је за виноградарство, воћарство и
екстензивније сточарство. Геоморфолошки
састав
земљишта,
као
и
климатске
карактеристике овог краја представљају добар основ и потенцијал за даљи развој
пољопривреде и села.
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ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
Основни циљ заштите, развоја и уређења подручја ППО Деспотовац је:
 стварање планског основа за организовани просторни развој, заштиту и уређење подручја
општине Деспотовац;
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
Саобраћајна инфраструктура
1. Надградња основне мреже саобраћајница као основног носиоца друмског саобраћаја
на посматраном подручју;
2. Комплетирање дела локалне путне мреже (општинских путева) због интензивнијег
повезивања између насеља;
3. Рехабилитација и реконструкција постојеће мреже општинских путева, затим
реконструкција, рехабилитација и изградња путева.
Водопривредна инфраструктура
1. Приоритетно и максимално коришћене локалних изворишта подземних и
површинских вода, а обезбеђивање недостајуће количине из регионалних система;
2. Рационално коришћење воде за пиће и вишекратно коришћење вода у технолошким
процесима;
3. Побољшање снабдевања водом свих корисника;
4. Заштита квалитета подземних и површинских вода;
5. Усаглашавање развоја система за водоснабдевање.
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА
Основни систем регулационе матрице успостављен је преко регулационих осовина и
регулационих профила саобраћајница у оквиру захвата. Регулационе осовине истих одређене
су пројектованим координатама темених и осовинских тачака, по постојећим локалним
путевима и који приступају постојећем регионалном путу. На графичком прилогу дат је
списак координата свих ових карактеристичних тачака. Дефинисани попречни профили у
потпуности одговарају карактеру и нормалним условима будућег саобраћаја у оквиру захвата
плана. На графичком прилогу су и полупречници заобљења хоризонталних кривина, као и
полупречници заобљења у раскрсницама. Регулациона линија раздваја јавне површине у
функцији саобраћаја од осталих пољопривредних и јавних површина које су планиране за
изградњу резервоара у функцији јавног водовода. Елементи који су садржани у прилозима
чине јединствену регулациону базу.
Грађевинске линије пројектоване су у односу на пројектовану регулациону линију у
зони саобраћајница и постојеће катастарске међе која раздваја грађевинску парцелу од
суседних.
Генерална нивелација у захвату плана детаљне регулације дефинисана је у односу на
постојећу нивелету раскрснице регионалног пута. Нивелационо решење осталих
саобраћајница базирано је на постојећем стању, а прилоком пројектовања комуналне
инфраструктуре и одређивању кота подова грађевинских објеката треба узети у обзир
процедуре и карактеристике пројектованих саобраћајница које треба да буду резултат израде
главног пројекта.
Графички прилог бр. 5- План регулације, нивелације и грађевинских линија.
R= 1: 1 000
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2.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Значај шире зоне у којој се налази предмена локација свакако представља велики
потенцијал развој система за водоснабдевање насеља Буковац којим се обезбеђује
континуирано снабдевање водом најближих насељених места што се може остварити уз
адекватан приступ у планирању. Потребно је извршити делимичну пренамену простора датог
планом из пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, јавне намене.
Опредељењем ка таквој намени знатно се унапређују услови живота корисника
простора и привредни капацитети окружења.
Табела– Планирана намена површина
Намена површина
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Саобраћајне површине
Површина предвиђена за изградњу резервоара за
воду
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Остало пољопривредно земљиште

Површина (ha)
00.32.52 hа
00.25.03 hа

01.14.13 hа
УКУПНО

01.71.68 hа

Подела земљишта на пољопривредно земљиште и јавне намене, урађена је на основу
плана намене површина. Дефинисање граничних линија између јавних намена и
пољопривредног земљишта извршено је на основу регулационе базе која је садржана у
Плану регулације и нивелације (графички прилог бр. 5).
Површина обухвата плана односно збир површина земљишта јавних намена и
пољопривредног земљишта износи 01.71.68 hа.
Према достављеном програму инвеститора, који је усклађен са планом вишег реда, на
простору плана предвиђа се следећа намена површина:
 Површине јавне намене:
- Регулација дела општинског пута и регулација сеоског пута, потребна је
изградња нових и реконструкција постојећих путева чиме се доприноси бољој међусобној
повезаности и на тај начин унапређује се квалитет саобраћаја.
Планирана улична мрежа усклађена је са наменом површина и конфигурацијом
терена и омогућава фазни развој мреже, добру приступачност и одговарајућу организацију
простора.
- Површина предвиђена за изградњу резервоара за воду - потребно је извести
водоводну мрежу и изградити одговарајуће резервоаре.
 Пољопривредно земљиште:
- Остало пољопривредно земљиште
У оквиру предметног подручја заступљено је пољопривредно земљиште које је
покривено ораницама и ливадама. Ово земљиште је неопходно максимално штитити и
унапредити пољопривредну производњу кроз смањење загађења земљишта и примену
савремених стандарда чисте пољопривредне праксе.
2.3. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕМА НАМЕНИ
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ЦЕЛИНА 1 – простор који обухвата парцелу кп бр. 845 КО Буковац. Концепт уређења ове
целине заснива се на формирању грађевинске парцеле јавне намене за изградњу резервоара
за водоснабдевање насеља Буковац.
ЦЕЛИНА 2 – простор дефинисан катастарским парцелама 1126, 1125, 882, 883/2 и делом
катастарске парцеле 885, 884. Карактеристика ове целине је да се преузимају елементи из
постојећег – Просторног Плана општине Деспотовац (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр.
03/09).
2.4. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

МРЕЖЕ

САОБРАЋАЈНЕ

И

КОМУНАЛНЕ

2.4.1. САОБРАЋАЈ
Основни задатак планиране саобраћајне мреже је да обезбеди везу и приступ до планираног
резервоара за снабдевања водом за становнике села Буковац . Саобраћајнице су планиране на
трасама постојећих некатегоисаних путева, са адекватним попречним профилима како би се
обезебедили основни саобраћајни зехтеви . Прикључак на постојећи општински пут је
изведен у виду класичне „Т“ раскрснице са адекватним полупречницима кривина.
2.4.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.4.2.1.ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Резервоар ће се пунити водом преко везе на постојећи цевовод који се налази у његовој
близини. Планирани резервоар је запремине 200 м3. Из резервоара ће се вода транспортовати
потрошачима. Кота прелива резервоара је 309,0 мнм.Кота дна резервоара је 305,0 мнм. По
изградњи и контроли резервоара извршити његово засипање. Резервоар оградити.
Воду од испирања резервоара одвести до постојећег пропуста. Положај инсталација дат је у
графичком прилогу (Графички прилог бр. 6).
2.4.2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Планирани резервоар потребно је прикључити на електроенергетску мрежу подземним
кабловским водом који ће се водити паралелно са планираном водоводном линијом из
насеља Буковац. Кабл ће се прикључити на најближи стуб постојеће нисконапонске мреже
(Графички прилог бр. 6).
2.4.2.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Уколико је потребно да се планирани објекат повеже на телекомуникациону мрежу, исту је
потребно изградити од места Буковац, према условима надлежног предузећа (Графички
прилог бр. 6).
2.4.2.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
У обухвату плана детаљне регулације нису евидентирани системи за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије. Предметни план дефинише претежно изградњу резервоара
за воду тако да овим планом није планирана изградња термоенергетске инфраструктуре
(Графички прилог бр. 6).
2.4.2.5. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Према планираној намени, у оквиру парцеле јавне намене комплекса за изградњу
резервоара, планира се подизање зеленила са функцијом јавне намене - декоративно и
функционално зеленило.
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3.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗЕШТИТЕ ПРИРОДНИХ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ,
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
3.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Према условим надлежног Завода за заштиту природе РС издате за ППО Деспотовац,
у оквиру предметног захвата нема заштићених природних добара нити значајних природних
објеката који имају потенцијал да буду заштићени.
Услови надлежног завода за предметни ПДР ће бити део нацрта ПДРа за изградњу
резервоара за воду насеља Буковац.
3.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Према подацима из Просторног плана Деспотовац на предметној локацији нема
евидентираних
културних добара. Након добијања услова надлежне институције
дефинисаће се услови и заштита подручја плана.
3.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗВОД ИЗ ППО ДЕСПОТОВАЦ
(ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА, ЗОНЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА)
Природне карактеристике подручја, створене вредности и услови, су основне
поставке за еколошко вредновање простора. Валоризацијом простора са аспекта природних
карактеристика и створених услова јасно се издвајају целине и функционалне зоне са
различитим еколошким капацитетом. Природне карактеристике, морфолошко-орографске,
хидрографске, заступљени екосистеми, ваздушна струјања (ружа ветрова), створене
вредности и настали услови, као и процена стања животне средине, издвајају еколошке зоне,
целине и потезе са различитим условима за развој.
Предметни захват
се налази у оквиру дефинисаних еколошких целина и
функционалних зона које су значајне за еколошки, одржив развој ширег подручја.
Предметни захват припада Еколошкој целини „Ресава“. (1.4. прелазна зона „Седиште 2“)
Еколошка целина "Ресава", на западу и северозападу територије, обухвата доњи ток
реке Ресаве и претежно је низијског карактера. Висинске зоне су од приближно 150 м до 500
мнв. Обухата 20 катастарских општина. Ова макроцелина обухвата све сливне водотокове,
пољопривредне и шумске површине, постојеће и планиране екосистеме, потезну
инфраструктуру и насеља која се ослањају или отварају ка речном току, у оквиру просторних
целина "Ресава" и "Бељаница". Над овим потезом који се надовезује на примарни просторни
конектор 1. према Свилајнцу и Марковцу, локалну просторну и функционалну компетенцију
има Деспотовац, као просторни и програмски репер и градско насеље, односно центар
локалне мреже насеља "Ресава". Ова целина је и подручје највеће концентрације
становништва и крупна зона пољопривреде, због земљишта добре бонитетске класе и
повољне морфологије и водног режима.
Процену капацитета животне средне еколошке целине Ресава могуће је дати на основу
макро и микро показатеља. Макроеколошки, она се пружа у правцу југоисток - северозапад,
дефинисана је речним током, са доминацијом ветрова из северозападног и југоисточног
правца. Централну улогу има Деспотовац као тежиште функција и развојних процеса
урбанизације одакле се радијално, а са доминацијом правца ка Марковцу, она шири.
Микролокацијски, у истом правцу се протеже и систем инфраструктуре и саобраћаја, док се
зоне пољопривреде (од башта у долинским пољима, преко њива са житарицама, до воћњака и
винограда на падинама) распоређују вертикално. Подручје поседује мање еколошке ентитете
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које се моги појединачно издвојити: подцелина Деспотовац, градско подручје, подцелина
"Доња Ресава" као линијска потез (правац југоисток - северозапад) и две прелазне зоне
"Средиште 1 и Средиште 2", које шире екопотенцијал у супротном правцу.
Прелазна еколошка зона " Средиште 2" се наставља на претходну зону у правцу
запад - исток, при чему се терен подиже до 800 м нв. на истоку. Зона је врло слична
претходној према просторним и функционалним показатељима, осим што је овде присутна
већа концентрација природних ливадских и шумских екосистемима у складу са вишим
надморским висинама. Већи еколошки потенцијал је изражен и због мањег утицаја
грађевинских подручја.
Микроеколошка анализа локације
Предметни захват се одликује обиљем изворних природних карактеристика с обзиром
да доминира неизграђено пољопривредно земљиште. Предметни захват је позициониран
северно, североисточно у односу на градско подручје Деспотовца. Терен се уздиже од југа
ка северу и благо је заталасан.
Поред обрадивих површина – ораница под кукурузом и другим културама, присутне
су површине које нису култивисане већ су обрасле шибљем и девастираним ливадским
екосистемом. Гранични делови парцела под културама и дуж ливада, као и зоне уз сеоски
пут, обрасле су дрвенастом вегетацијом углавном багремом.
У постојећем стању на локацији нису идентификовани загађивачи животне средине
јер је захват ненасељен и нема инфраструктурних објеката и траса. Примена агрохемијских
средстава у пољопривреди може изазвати негативне последице на квалитет земљишта.
Остали видови загађења нису евидентирани.
Планска концепција, мора бити заснована на принципима заштите животне средине,
заштите природних ресурса и здравља људи. То подразумева примену урбанистичких,
техничко технолошких, економских и биолошких мера заштите, у свим фазама реализације
планских циљева – од урбанистичко планерских до извођечких радова.
Пре приступању било каквим радовима у оквиру захвата плана неопходно је
прибавити сагласност свих надлежних институција за дато подручје. Сви достављени услови
се морају уградити у пројектуну документацију и чинити њен саставни део.
Заштите животне средине односе се на:
 заштиту природних ресурса и њихово одрживо коришћење,
 заштиту подземних вода спречавањем продирања зауљених и запрљаних
отпадних вода, сакупљањем/каналисањем (у резервоар или септичку јаму)
приликом извођења радова на локацији,
 заштиту од буке приликом извођења радова на локацији,
 заштиту здравља и безбедност људи у оквиру захвата и у окружењу
(спречавање ширења било каквих полутаната на локацији и ван ње – прашине,
непријатних мириса, отпадних вода , буке и сл),
 заштиту и одрживо коришћење пољопривредног земљишта, на локацији и у
окружењу,
 адекватним управљањем свим врстама отпада у складу са одредбама локалне
заједнице.
3.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
3.4.1. Заштита од поплава
Заштиту од поплава спроводи се поштовањем норматива, критеријума и стандарда
прописаних Законом о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12).
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3.4.2. Заштита од пожара
За заштиту од настанка и ширења пожара као потенцијалне опасности примењују се
нормативи, критеријуми и стандарди прописани Законом о заштити од пожара (“Службени
гласник РС”, бр. 111/09).
4.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Грађевинске парцеле јавног грађевинског земљишта формирају се на основу Плана
детаљне регулације (гарфички прилог бр. 6.). Остало земљиште у обухвату плана припада
пољопривредном земљишту.
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ
Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе вршиће
се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл.Гл. РС", бр. 62/06,
41/09).
На пољопривредном земљишту дозвољена је:
 Изградња објеката у функцији пољопривредне производње;
 Изградња стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката уколико постоји
општи интересе за реализацију одређеног програма градње, под условом да она не
угрожава јавни интерес и животну средину;
 Изградња објеката и коридора саобраћајне и комуналне инфраструктуре, у складу
са Просторним планом (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр. 03/09).
Реализација наведених објеката вршиће се на основу правила грађења дефинисаних
Просторним Планом (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр. 03/09 – Акт о урбанистичким
условима) у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
4.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА
ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
На катастарској парцели 845 Ко Буковац планирана је изградња резервоара за
водоснабдевање насеља Буковац. За изградњу резервоара дата је зона изградње. У
зависности од технологије и врсте резервоара одредити габарит објекта унутар дате зоне
изградње. На предметној парцели могућа је изградња објеката компатибилне намене, при
чему је неопходно испоштовати минимална удаљења дата грађевинским линијама (Графички
прилог бр. 4).
4.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦА
 регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за
дефинисање мреже саобраћајница,
 коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном
оптерећењу, а према важећим стандардима и нормативима базираним на СРПС
У.Ц4.012, према ,,Правилнику о техничким нормативима за димензионисање
коловозних конструкција,, и ,,Пројектовање флексибилних
коловозних
конструкција,, и другим пратећим прописима,
 приликом пројектовања користити и податке о: климатско хидролошким условима,
носивости материјала постељице и других елемената коловозне конструкције (за
израду новог коловоза и ојачање постојеће коловозне конструкције),
 при пројектовању нових деоница или нових коловозних трака, нивелету висински
поставити тако да се прилагоди изведеним коловозним површинама,
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слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице износи
мин. 4,5m ,
пројектну документацију саобраћајница радити у складу са законском регулативом и
стандардима,
прилком израде пројектне документације за извођење радова на парцелама државних
путева тражити услове и сагласности ЈП „Путеви Србије“ ради дефинисања решења
палнираних раскрсних места , начина полагања инсталација и др.,
саобраћајнице пројектовати и изводити према попречним профилима датим у
графичком прилогу,
главним пројектом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са
усвојеним режимом саобраћаја,
при пројектовању и реализацији свих јавних објеката и површина применити
Правилник о техничким стандардима приступачности („Службени гласник Р.Србије“
бр.46/2013),

4.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре потребно је радити у складу
са важећим стандардима и техничким нормативима прописаним посебно за сваку
инфраструктуру.
4.5.1. ВОДОПРИВРЕДА
Правила за изградњу водоводних линија
Трасе планираних водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама и по
потреби зеленим површинама.
Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна.
Минимална дубина укопавања водоводних линија је 1,2 м до темена цеви.
Приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих.
Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и
прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.
Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и
фазонских комада ради исправног функционисања мреже.
За сва изворишта водоснабдевања, као и објекте дистрибутивног система спровести
мере санитарне заштите дефинисане Правилником о начину одређивања и одржавања зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. Гласник РС бр. 92/2008).
Правила за изградњу фекалне канализације
Трасу канализационог одвода водити постојећим и планираним саобраћајницама и по
потреби зеленим површинама.
Димензије нове канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна.
Максимално пуњење канализације је 0,7 Д, где је Д пречник цеви.
Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати
отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 м
до темена цеви. За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број
ревизионих окана и водити рачуна и минималним и максималним падовима. Оријентационо
максимални пад је око 1/Д (см) а минимални пад 1/Д (мм).
Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне канализације као и
прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.
4.5.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
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Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима, важећим
техничким прописима, препорукама, нормама и условима надлежних предузећа.

Подземни водови
Сви планирани подзмени каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према
регулационим елементима датим на графичком прилогу.
Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у односу на постојеће и планиране
нивелационе елементе терена испод кога се полажу. Испод саобраћајница каблови се полажу
на минималној дубини од 1,2м.
При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави
пластична упозоравајућа трака.
Након полагања каблова трасе истих видно обележити.

Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова
На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од 0,2 м при
чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.
При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити веће
од 0,07 м. У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити
одвојени низом опека или другим изолационим материјалом.

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном
размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101) 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV.
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м.
Угао укрштања треба да буде најмање 300, по могућности што ближе 900.
Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.
Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада
размак не сме да буде мањи од 0,3м.
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да
се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном
покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2м.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и
канализације
Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних и
канализационих цеви.
Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи
најмање најмање 0,4м.
При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или
канализационе цеви на растојању од најмање 0,3м.
Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски
кабл се провлачи кроз заштитну цев.
На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или
канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).

Приближавање енергетских каблова дрворедима
Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова.
Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда
удаљени најмање 2м.
Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским
плочама.
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4.5.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ОБЈЕКТИ – ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
Сви планирани ТТ каблови се полажу у профилима саобрађајних површина према
регулационим елементима датим на графичком прилогу.
ТТ мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу.
На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа
механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев).
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближе 900 и не мање од
300.
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном
размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101)
0,5м за каблове 1 kV и 10 kV.
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м.
Угао укрштања треба да буде најмање 300, по могућности што ближе 900; Енергетски кабл,
се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да
се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном
покаже задовољавајући, али не мање од 0.2м.
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на
међусобном размаку од најмање 0,6 м
Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5м.
Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне канализације на
међусобном размаку од најмање 0,5 м
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300.
4.5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
У обухвату плана детаљне регулације не постоје изграђени термоенергетски
инфраструктурни системи, нити је њихова изградња у ближој будућности планирана.
5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Спровођење Плана вршиће се директно на основу правила уређења, правила и мера
заштите и правила грађења дефинисаних овим Планом, за све намене и површине.
Спровођење Плана обухвата трајно праћење проблема заштите, уређења и развоја
планског простора
Предметни План детаљне регулације за изградњу резервоара за насеље Буковац у
општини Деспотовац представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијске
дозволе, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле, у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број
72/2009,81/2009, 24/2011, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13).
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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 03.09.2014. године, Скупштина општине
Деспотовац на седници одржаној 12.09. 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА У ЈЕЗЕРУ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за изградњу резервоара у Језеру (у
даљем тексту: план), који је израдило Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Крагујевац,
ул. Краља Петра I, Крагујевац, 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 изградњу резервоара за потребе водоснабдевања насељених места Језеро
и Поповњак и улагања у инфраструктурни привредни развој општине Деспотовац.
Саставни део ове одлуке јесте План детаљне регулације за изградњу резервоара у
Језеру, чији је саставни део Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације за изградњу резервоара у Језеру на животну средину за који је издата сагласност
надлежног органа за заштиту животне средине број 501-71/2014-08 од 05.09.2014. године.
Члан 2.
Опис границе обухвата плана почиње у најсевернијој тачки овог плана коју чини
тромеђа КП бр. 657 (пут), КП бр. 634 К.О. Језеро и КП бр. 1892 К.О. Поповњак која је уједно
и међна тачка бр. 25, одакле граница наставља у смеру кретања казаљке на часовнику
границом катастарских општина границом КП бр. 634 са КП бр. 1892, до тромеђе КП бр. 634,
КП бр. 1892 и КП бр. 631, где напушта границу катастарских општина и наставља границом
КП бр. 634 са КП бр. 631 до тромеђе КП бр. 631, КП бр. 634 и КП бр. 1890/2 одакле граница
наставља границом катастарских општина К.О. Језеро и К.О. Поповњак границом КП бр. 634
са КП бр. 1890/2, затим КП бр. 1890/1 са КП бр. 633, КП бр. 632; затим КП бр. 1889 са КП бр.
632, КП бр. 630, КП бр. 629, до међне тачке бр. 24 где напушта границу катастарских
општина и наставља границом КП бр. 629 са КП бр. 627, КП бр. 625 до међне тачке бр. 14
одакле граница наставља границом К.О. Језеро и К.О. Поповњак до тромеђе КП бр. 1869, КП
бр. 618 и КП бр. 619 одакле јужно наставља границом КП бр. 619 са КП бр. 618, КП. бр. 641
затим КП бр. 641 са 635 до тромеђе коју чине КП бр. 635, КП бр. 640 и КП бр. 641 одакле
наставља границом КП. бр. 635 са КП бр. 640, КП бр. 639, затим КП бр. 636 са КП бр. 638,
КП бр. 642, затим КП бр. 643/1 са КП бр. 642, КП бр. 644/4, затим КП бр. 643/2 са КП бр.
643/1 до тромеђе коју чине КП бр. 643/2, КП. бр. 643/1 и КП бр. 657 (пут) пресеца пут КП бр.
657 и наставља границом КП бр. 657 (пут) са КП бр. 661 одакле управно на почетну тачку
овог описа пресеца КП бр. 657 (пут), где се и завршава опис границе плана.
Планско подручје обухвата површину од 06.61,27 ха.
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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
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. УВОДНИ ДЕО
1.1.
1.2.

Подлоге за израду плана_1
Услови органа, организација и предузећа_1
1.3. Правни и плански основ за израду плана_2
1.4. Опис границе обухвата плана_2
1.5. Циљеви израде плана_3
1.6. Постојеће стање, опште карактеристике плана_3
1.7. Извод из плана вишег реда – Просторног плана општине Деспотовац_6

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Планирана намена површина_9
2.2. Услови за уређење мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре_11
2.2.1. Саобраћај_11
2.2.2. Комунална инфраструктура_11
2.2.2.1.
Водовод и канализација_11
2.2.2.2.
Електроенергетика_11
2.2.2.3.
Телекомуникација_11
2.2.2.4.
Термоенергетика_11
2.2.2.5.
Уређење зелених површина_12
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ,
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Заштита природних добара_12
Заштита културних добара_12
Заштита животне средине_12
Заштита од елементарних непогода_14
Заштита од поплава_14
Заштита од пожара_14
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4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1.
4.2.
4.3.
4.6.
4.7.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.

Правила парцелације_15
Правила грађења на пољопривредном земљишту_15
Правила грађења на шумском земљишту_15
Правила грађења на грађевинској парцели намењеној за изградњу резервоара за
водоснабдевање_15
Правила грађења и реконструкцију саобраћајница_16
Правила грађења за комуналну инфраструктуру_16
Водопривреда_16
Електроенергетика_17
Телекомуникациони објекти – фиксна телефонија_19
Термоенергетика_19

5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА_20

ГРАФИЧКИ ДЕО

8. Извод из ПП Деспотовац, намена површина........................................... 1:50000
9. Прегледна карта са положајем локације у односу на насеље................ 1:20000
10. КТП а са границом обухвата плана............................................................. 1:1000
11. Постојећа намена површина......................................................................... 1:1000
12. Планирана намена површина....................................................................... 1:1000
13. План регулације и нивелације.......................................................................1:1000
14. План инфраструктуре.....................................................................................1:1000

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: 35-54/2014-01 од 12.09.2014. годинe
ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА У ЈЕЗЕРУ
1. УВОДНИ ДЕО
1.1. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
За израду Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу резервоара у Језеру у
општини Деспотовац коришћени су:
 Катастарски план
 Ортофото подлога
У циљу постизања потребног квалитета расположивих подлога, извршено је
ажурирање на карактеристичним местима, снимањем вертикалне представе.
1.2. УСЛОВИ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА
За потребе израде Нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу резервоара
у Језеру у општини Деспотовац прослеђени су дописи надлежним институцијама и
предузећима за добијање услова за предметни план.
Смернице за израду Нацрта плана су преузете из Просторног плана општине
Деспотовац. У току израде Нацрта Плана добијени су следећи услови:
УСЛОВИ:
1.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ДЕПОТОВАЦ

2.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
"РЕСАВИЦА", РМУ "РЕМБРАНС"

бр. 3828
(бр.1704)
од 26.05.2014.
(02.06.2014.)

ПД "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о.- Краљево,
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА, Погон
Ћуприја

бр. 2662/1
(бр.1971)
од 03.06.2014.
(19.06.2014.)

3.

4.
КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАН" ЈП
5.

бр. 02-151-1/14
(бр.1731)
од 26.05.2014.
(03.06.2014.)

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"а.д.
Извршна дирекција регије "Центар",
Извршна јединица Јагодина

бр. 975/1
(бр.1931)
од 09.06.2014.
(16.06.2014.)
бр. 161804/2
(бр.1685)
од 23.05.2014.
(30.05.2014.)
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ЈП
ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА
ВОДОСНАБДЕВАЊА "ТОПЛИК" ДЕСПОТОВАЦ

7.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
8.

бр. 140
(бр.1537)
од 14.05.2014.
(21.05.2014.)
.
бр. 020-1307/3
(бр.2243.)
од 23.06.2014.
(07.07.2014.)

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ

1.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Изради Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу резервоара у Језеру,
приступило се на основу Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
81/09., 64/10 и 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, Службени гласник РС", бр 54/13 и 98/13);
Правни основ за израду и доношење одлуке о изради Нацрту Плана детаљне
регулације за изградњу резервоара у Језеру је :





Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09., 64/10 и
24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, Службени гласник РС", бр 54/13 и 98/13);
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени
гласник РС", бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011);
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу резервоара у Језеру у
општини Деспотовац (Општински службени гласник, Одлука број 35-12/2014-01 од
21 03.2014);
Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу резервоара у Језеру у општини Деспотовац на животну
средину је саставни део плана (Општински службени гласник, Одлука број 50122/2014-01 од 21 03.2014).
Плански основ за израду и доношење планског документа је:



Просторни план општине Деспотовац (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр. 03/09).

1.4. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Опис границе обухвата плана почиње у најсевернијој тачки овог плана коју чини
тромеђа КП бр. 657 (пут), КП бр. 634 КО Језеро и КП бр. 1892 КО Поповњак кја је уједно и
међна тачка бр. 25, одакле граница наставља у смеру кретања казаљке на часовнику
границом катастарских општина границом КП бр. 634 са КП бр. 1892, до томеђе КП бр. 634,
КП бр. 1892 и КП бр. 631, где напушта границу катастарских општина и наставља границом
КП бр. 634 са КП бр. 631 до тромеђе КП бр. 631, КП бр. 634 и КП бр. 1890/2 одакле граница
наставља границом катастарских општина КО Језеро и КО Поповњак границом КП бр.634 са
КП бр. 1890/2, затим КП бр. 1890/1 са КП бр. 633, КП бр. 632; затим КП бр. 1889 са КП бр.
632, КП бр. 630, КП бр. 629, до међне тачке бр. 24 где напушта границу катастарских
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општина и наставља границом КП бр. 629 са КП бр. 627, КП бр.625 до међне тачке бр. 14
одакле граница наставља границом КО Језеро и КО Поповњак до тромеђе КП бр. 1869, КП
бр. 618 и КП бр. 619 одакле јужно наставља границом КП бр. 619 са КП бр. 618, КП бр. 641
затим КП бр. 641 са 635 до тромеђе коју чине КП бр. 635, КП бр. 640 и КП бр. 641 одакле
наставља границом КП бр. 635 са КП бр. 640, КП бр. 639, затим КП бр. 636 са КП бр. 638, КП
бр. 642, затим КП бр. 643/1 са КП бр. 642, КП бр. 644/4, затим КП бр. 643/2 са КП бр. 643/1
до тромеђе коју чине КП бр. 643/2, КП бр. 643/1 и КП бр. 657 (пут) пресеца пут КП бр. 657 и
наставља границом КП бр. 657 (пут) са КП бр. 661 одакле упрано на почетну тачку овог
описа пресеца КП бр. 657 (пут) где се и заврша опис границе плана.
Планско подручје обухвата површину од 06.61.27 ha.
1.5. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
ОПШТИ ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПРЕДМЕТНОГ ПРОСТОРА
 Уређење и изградњу предметног простора у складу са поставкама Просторног плана
општине Деспотовац, законским прописима и пројектним задатком корисника
простора;
 Изградња објеката за снабдевање водом, као део јавног водовода општине
Деспотовац;
 Дефинисање јавног и осталог земљишта унутар границе плана;
 Заштита и унапређење квалитета животне средине;
 Обезбеђење адекватне комуналне инфраструктуре у складу са планираном наменом
земљишта и планираним капацитетима;
 Економично грађење.
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
 Редефинисање намена површина;
 Дефинисање правила и начина коришћења земљишта;
 Приоритетно и максимално биће коришћена локална изворишта подземних и
површинских вода, а недостајуће количине биће обезбеђивање из регионалних
система.
 Развој комуналне инфраструктуре;
 Дефинисање правила градње;
 Усклађивање планског решења са захтевима корисника простора;
 Рационално коришћење воде за пиће и вишекратно коришћење вода у технолошким
процесима;
 Усаглашавање развоја система за водоснабдевање;
 Заштита квалитета подземних и површинских вода.
1.6. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛАНА
Подручје израде Плана детаљне регулације за изградњу резервоара у Језеру на
подручју општине Деспотовац обухвата простор од 06.61.27 ha земљишта. План детаљне
регулације за изградњу резервоара у Језеру на подручју општине Деспотовац чине
катастарске парцеле број 643/1, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 621, 620, 619, 618 КО Језеро
и општински део пута кп 657 КО Језеро.
Проблем снабдевања водом доста је изражен на овом подручју, због неадекватно
копаних бунара и постојећих сеоских чесми које се не контролишу. Сва изворишта у овом
подручју су у плиткој издани.
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Простор Плана и ближе окружење које чини претежно пољопривредно земљиште и
шуме, обухваћен је Просторним Планом општине Деспотовац (Сл. Гл. Општине Деспотовац
бр. 03/09). Предметна локација се налази дуж локалног пута Поповњак - Језеро, на потесу
ван грађевинског подручја насеља – у оквиру пољопривредног и шумског земљишта.
ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
Климатске карактеристике
Клима је умерено континенталног карактера. Средња годишња температура
ваздуха у Горњој Ресави (Деспотовац), је 11,40 С, док је на планинским гребенима
температура нижа за око 3-50 С. Релативна влажност ваздуха највећа је у зимским
месецима, када су температуре ниске, док је лети обрнуто. Најниже вредности су у јулу и
августу, највише у новембру, децембру, јануару и фебруару. Количина падавина је у овом
крају мала. У котлинама је 698 mm, а на планинском залеђу и до 850 mm. Највише талога
пада у децембру (78 mm), а најмање у септембру (34 mm).
С обзиром на учесталост, могу се издвојити два основна правца кретања ваздушне
масе: северозападни и југоисточни. Ови правци су истовремено и најзначајнији за климат
овог подручја, при чему југоисточни преовлеђује у хладнијем делу године, познат као ветар
кошава, док је северозападни карактеристичан за топлији део године. Јаки ветрови су
југоисточни, западни и северозападни. Обично не трају дуго, са изузетком кошаве која зими
и у пролеће може дувати данима. Осунчавање је најкраће у зимским месецима, а најдуже је
када су дани дугачки, температура висока а релативна влажност ваздуха мала.
Морфолошке карактеристике ширег простора
Рељеф општине Деспотовац се висински развија од 130 mnv на потезу Кључ у Ресави,
на граници са општином Свилајнац, до 1339 mnv на врху Бељанице. Предметни захват у
просеку лежи на терену између 350 и 400 мнв, с тим што висина постепено расте од запада ка
истоку. Висински распон је од 310 до око 420 мнв. Према старости, терен изграђују
кристаласти комплекси, магматске и седиментне творевине палеозоика, мезозоика и
кенозоика.
Основу хидрографске мреже општине Деспотовац чини река Ресава са својим
притокама. Локација предметног захвата удаљена је цца 600 m од реке Ресавице која је
важна лева притока Ресаве. Јужно од границе захвата протиче Решетарски поток – на
удаљености од око 50 m.
Сеизмика
На привременој сеизмолошкој карти СФРЈ (1982.год) која приказује максимално догођене
интензитете земљотреса за период до 1982.године, Деспотовац се налази у зони 8 0 MCS
скале.
Педологија
Педолошка подлога предметног захвата припада типу - црвено мрко скелетоидно
земљиште и гајњача оподзољена.
Црвено мрко скелетоидно земљиште заузима већи део захвата предметног плана и
има као основну карактеристику недовољну растреситост и повећану скелетоидност која са
дубином по правилу расте. Реакција тла такође зависи од геолошке подлоге - од киселе до
сладо базне. Различит је садржај хумуса и највише га има под шумама, ливадама и
пашњацима. Узгајање ратарских култура на овом земљишшту се не препоручује. Евентуално
је могуће подизати воћњаке екстензивног начина гајења.
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Гајњача оподзољена заузима мали део захвата (крајњи западни део). Ово земљиште
је везано за већу надморску висину и повећану количину атмосферских талога. Основна
карактеристика ове гајњаче је да само по боји подсећа на њу а да више по морфологији
одговара подзолу. Испране су базе и доминирају деструктивни процеси закишељавања. Боја
горњег комплекса је сива а доњег мрка или смеђа. Ово је дубоко земљиште чији је активан
слој од 30 до 50 cm. Јасно су диференцирана два слоја: горњи растресити и доњи тешка
иловача и глина. Садржај хумуса је мали. Неопходна је калцификација са хумизацијом
уколико се жели поправити његова производна вредност.
Геолошка грађа простора
Предметни захват припада зони:
 Конгломерати и пешчари представљају комплексе који садрже поред поменутих стена и
глинице, лапорце, пескове и пескове са угљем који се смењују.
 Кречњаци доње креде - услојени су, са много вртача, понора и пећина, доста су испуцали.
СТВОРЕНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
За простор обухваћен овим планом и ближе окружење које чини пољопривредно и
шумско земљиште, у претходном периоду нису рађени урбанистички планови, осим ППО
Деспотовац (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр. 03/09).
Организовано и контролисано снабдевање водом врши се само на подручју града
Деспотовца. Систем водоснабдевања насеља Поповњак и Језеро се заснива на сопственим
извориштима, са малим капацитетима.












Саобраћајно, локација се ослања на постојећи локални пут Језеро - Поповац. На
десној страни од поменутог пута је пољопривредно газдинство. Најисточнији део
обухвата плана представљају шуме;
У оквиру предметне локације нема евидентираних објеката и инсталација
водоводоводне и канализационе мреже;
У обухвату плана детаљне регулације не постоје изграђени системи производње и
дистрибуције топлотне енергије;
У захвату плана налази се једна стубна трафостаница 10/0.4kV број 222656,
нисконапонска мрежа и далековод 10kV.
У захвату плана налазе се постојећи телекомуникациони каблови примарне и
секундарне мреже.
Неизграђено земљиште-шумско и пољопривредно земљиште. Укупна површина
земљишта под шумом и шумским културама износи цца 2.87 hа. Укупна
површина пољопривредног земљишта износи цца 3.29 hа. Пољопривредно и
шумско билансирано је ван грађевинског подручја;
У оквиру захвата плана нема уређених зелених површина. Доминантно зеленило је
природно зеленило.
Зеленило предметног обухвата у постојећем стању се мења идући од запада ка
истоку, односно како расте морфологија терена. У најнижим деловима захвата
доминира култивисано зеленило под ораницама, затим је нешто мање присутно
зеленило ливадског типа са мањим и већим групацијама коровског растиња и
шибља, по ободу. Ова зона се, идући ка истоку и са порастом нв., надовезује на
зону зеленила типа шуме листопадног типа. Присутни су углавном млади
примерци бреста и граба, без видљивог прореда.
Све површине под зеленилом су заступљене у оквиру шумског и пољопривредног
земљишта.
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Остало пољопривредно земљиште
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Шуме
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површина (hа)
00.08.76 hа
03.33.97 hа
03.18.54 hа

1.7. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА - ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр. 03/09)
Плански основ за израду Просторног плана општине Деспотовац је Просторни план
Републике Србије ("Службени гласник РС", број 13/96).
Просторно планска решења биће усклађена и са: осталим законима, прописима и
уредбама који регулишу услове за коришћење и изградњу на простору Деспотовац, као
општински центар подразумева да се будући развој средине мора ослањати на комплетну
мрежу насеља на територији, инфраструктуру, односно на шири комплементарни просторни
систем у оквиру окружења и функционалног подручја.
Циљеви и основне поставке
Кроз опште циљеве и основне поставке приоритет се даје равномернијем размештају
становништва, изградњи инфраструктуре, привредних и других активности у складу са
предностима појединих делова окружења. Поред тога, предвиђа се веће саобраћајно и
функционално повезивање, отварање нових просторних и функционалних зона за
привређивање и насељавање, заштита животне средине, природних и културних вредности,
ширење инфраструктуре и новог облика територијалне организације.
Становништво
У Просторном плану основни циљ је равномернији територијални размештај
становништва и његово обнављање. Ово се односи и на општину Деспотовац. која се, са
просеком старости од преко 43 године, налази у "најдубљој демографској старости"
(исказано статистички). Са густином насељености од око 53 становника по хектару, општина
Деспотовац спада у мање насељене општине на територији Републике.
Коришћење и заштита природних ресурса
Пољопривредно земљиште
У систему рејонизације и коришћења пољопривредног земљишта подручје општине
већим делом припада сточарско-воћарско-виноградарском макрорејону средишне Србије,
који се простире претежним делом на брежуљкастим и брдовитим теренима са различитим
климатским, конфигурацијским и педолошким условима. Одликује се високом
издиференциранишћу и ненаменским начином коришћења пољопривредног земљишта, са
великим процентом ораница.0 У оквиру ове структуре дају се основе унапређења, заштите и
побољшања пољопривредног земљишта, односно правци преструктуирања пољопривредне
производње. Пољопривредна производња на територији општине Деспотовац своди се на
уситњену приватну производњу на породичним газдинствима која су мала, неорганизована и
неспремна да одговоре савременим захтевима тржишта.
Постојећа структура пољопривредне производње и коришћење расположивих ресурса
још увек нису прилагођени савременим условима пословања.
Развој пољопривреде у задњој деценији прошлог века одвијао се у изузетно
неповољним и нестабилним условима што је довело до готово драстичног слабљења аграра у
целини. Овакав положај веома значајне привредне гране захтева предузимање низ мера у
циљу стварања стратегије даљег развоја пољопривреде.
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За развој различитих пољопривредних култура битни су и природни услови општине
као што су алувијалне равни у равничарском делу општине које погодују развоју ратарства,
повртарства и сточарства, а брдско-планински део погодан је за виноградарство, воћарство и
екстензивније сточарство. Геоморфолошки
састав
земљишта,
као
и
климатске
карактеристике овог краја представљају добар основ и потенцијал за даљи развој
пољопривреде и села.
Шуме, шумско земљиште
Према размештају шума подручје већим делом припада површинама претежно под
шумама.
Шуме у оквиру Плана треба да остваре заштитне културно-социјалне и производне
функције, а ваншумско зеленило превасходно заштитну функцију. Како би се постигли
задати циљеви и оствариле основне функције шума и ваншумског зеленила у оквиру
обухвата Плана, потребно је:
- унапредити стање постојећих шума кроз санацију девастираних шума садњом
високопродуктивних аутохтоних лишћара, уз интензивну негу и заштиту постојећих шума у
свим фазама развоја;
- шумско земљиште користити у складу са његовим биолошким капацитетима;
- стимулисати развој приватних шума у планираним зонама заштите или на земљиту
слабије бонитетске класе и већег нагиба,
- остварити подизање ваншумског зеленила (уз путне коридоре, радне комплексе, зоне
кућа за одмор, на деградираним површинама, око централне депоније смећа, у оквиру
пољопривредног земљишта и у оквиру насеља) како би се остварила његова заштитно
естетска функција;
- спроводити редовне мере одржавања шума и ваншумског зеленила
Саобраћајно-географски положај
Подручје Деспотовца ослања се на великоморавску осовину развоја, којом се пружају
најважнији инфраструктурни коридори. Имајући у виду близину најзначајнијих
инфраструктурних коридора може се констатовати да је саобраћајно географски положај
општине Деспотовац повољан, јер омогућава интегрисање у шире просторне целине као и
повезивање са непосредним окружењем.
Дужина деоница општинских путева са асфалтним коловозом је задовољавајућа, али
су стање коловоза и експлоатационе карактеристике трасе неодговарајући. Мрежу локалних
путева чини велики број путних праваца, којима се међусобно повезују насељена места у
општини и насељена места са саобраћајницама вишег ранга.
Коридори планираних општинских и државних путева приказани су оријентационо, а
урбанистичким плановима и пројектима, при реализацији, утврдиће се прецизна траса у
складу са теренским условима.
Водоснабдевање
Снабдевање водом насеља у општини Деспотовац се врши путем већих водоводних
система, локалних сеоских водовода и индивидуалних бунара.
На основу планираног броја становника и процењене норме потрошње воде од 600
л/ст/дан за градско становништво, односно 400 л/ст/дан за сеоско становништво, просечна
потребна количина воде за пиће на крају планског периода износи око Qсрдн = 132,0 л/с,
односно узимајући коефицијент дневне неравномерности потрошње к=1,5, максимална
дневна потрошња износи Qмаxдн = 198,0 л/с.
Потребне количине воде за пиће до краја планског периода обезбедиће се из локалних
изворишта.
Водоснабдевање насеља у општини Деспотовац са постојећих локалних изворишта
водоснабдевања вршиће се преко четири подсистема.
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Подсистем 1 обухвата насеља: Деспотовац, Балајнац, Богава, Брестово, Велики
Поповић, Витанце, Грабовица, Златово, Јасеново, Медвеђа, Милива, Плажане, Трућевац и
три насеља из општине Свилајнац: Роанда Суботица и Тропоње. У овај подсистем су
укључена следећа изворишта: "Топлик" и "Миливка".
Подсистем 2 обухвата насеља: Двориште, Језеро, Јеловац, Поповњак, село Ресавица,
Сладаја, Стењевац и Стрмостен. У овај подсистем је укључено извориште "Мало врело".
Подсистем 3 обухвата насеља: Баре, Жидиље, Маквиште, Равна Река, Ресавица и
Сењски рудник. У овај подсистем су укључена изворишта "Сисевац" и "Врела".
Подсистем 4 обухвата насеља: Бежајка, Буковац, Липовица, Ломница и Поповњак.
Водоснабдевање ових насеља се решава локално. У овај подсистем су укључена изворишта
"Милива" и "Буковац".
Поред радова на захватању нових количина воде, којима морају претходити додатни
истражни радови, потребно је урадити транзитне магистралне цевоводе (45 km), резервоаре
(5.350 m3) као и остале објекте у систему за снабдевање водом уз обавезно успостављање
зона и мера санитарне заштите како изворишта тако и других елемената система.
ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
Основни циљ заштите, развоја и уређења подручја Плана је:
 стварање планског основа за организовани просторни развој, заштиту и уређење подручја
општине Деспотовац;
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
Саобраћајна инфраструктура
1. Надградња основне мреже саобраћајница као основног носиоца друмског саобраћаја на
посматраном подручју.
2. Комплетирање дела локалне путне мреже (општинских путева) због интензивнијег
повезивања између насеља.
3. Рехабилитација и реконструкција постојеће мреже општинских путева, затим
реконструкција, рехабилитација и изградња путева.
Водоснабдевање
 Посебни циљеви развоја водопривредне инфраструктуре су:
 Приоритетно и максимално биће коришћена локална изворишта подземних и
површинских вода, а недостајуће количине биће обезбеђивање из регионалних
система.
 Рационално коришћење воде за пиће и вишекратно коришћење вода у технолошким
процесима.
 Побољшање снабдевања водом свих корисника.
 Заштита квалитета подземних и површинских вода.
 Усаглашавање развоја система за водоснабдевање.
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА
Основни систем регулационе матрице успостављен је преко регулационих осовина и
регулационих профила саобраћајница у оквиру захвата. Регулационе осовине саобраћајница
одређене су пројектованим координатама темених и осовинских тачака (Т1-Т6 и ОТ1-ОТ5),
пројектованим на основу катастарско стања и снимљене топографије. На графичком прилогу
дат је списак координата свих ових карактеристичних тачака. Дефинисани попречни
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профили у потпуности одговарају карактеру и нормалним условима саобраћаја у оквиру
захвата плана. На графичком прилогу су и полупречници заобљења хоризонталних кривина,
као и полупречници заобљења у раскрсницама. Регулациона линија раздваја површине јавне
намене у функцији саобраћаја од осталих пољопривредних и јавних површина које су
планиране за изградњу резервоара у функцији јавног водовода. Парцелација је дефинисана
једним делом регулационом линијом чиме јој је омогућен приступ саобраћајној јавној
површини и пројектованом линијом одређеном тачкама 1 и 2, које су дефинисане датим
координатама на грфичком прилогу. Елементи који су садржани у прилозима чине
јединствену регулациону базу.
Генерална нивелација у захвату плана детаљне регулације дефинисана је постојећом
нивелетом у раскрсници са регионалним путем и пројектованом нивелртом у делу приступне
саобраћајнице, која је одређена подужним падовима. Приликом изградње комуналних
инфраструктурних објеката нивелационо решење треба прилагодити постојећем терену,
односно пројектованом нивелетом.
Графички прилог бр. 5- План регулације и нивелације са елементима парцелације, R= 1: 2
500.
2.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
У оквиру обухвата Плана, у складу са величином, природним карактеристикама и
планираном организацијом тј. постављеним концептом, простор представља једну целину и
не дели се на подцелине.
Планом се предвиђа делимична пренамена простора из шумског земљишта у
грађевинско земљиште, јавне намене.
Концепција уређења и изградње у границама обухвата плана у потпуности је
подређена формирању система за водоснабдевање. Оваквим концептом знатно се унапређују
услови живота корисника простора и привредне капацитете окружења. Предвиђене намене у
оквиру плана су пољопривредно земљиште, шуме, зона за изградњу резервоара за воду и
инфраструктура-саобраћајнице.
Табела– Планирана намена површина
Површина (ha)
Намена површина
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Саобраћајне површине
Парцела намењена за изградњу резервоара за
водоснабдевање

00.45.85 hа
00.08.80 hа

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Остало пољопривредно земљиште
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Шуме

03.02.83 hа
03.03.44 hа

У обухвату плана предвиђено је формирање површине јавне намене као зона за
изградњу инфраструктурног објекта-резервоара за воду и изградњу саобраћајнице.
Површинама јавне намене припадју делови следећих катастарских парцела: 619, 632, 633,
634, 635, 637, 643/1 и 643/2 све К.о Језеро.
Структуру коришћења грађевинског подручја чини:
Површине и објекти јавне намене

63

Службени гласник – број 6

Деспотовац, 15.09. 2014. године

- објекти инфраструтуре,
- саобраћајна и комунална инфраструктура.
Према достављеном програму инвеститора, који је усклађен са планом вишег реда, на
простору плана предвиђа се следећа намена површина:


Површине јавне намене:
- Регулација дела локалног пута и регулација приступног пута, потребна је
изградња нових и реконструкција постојећх путева чиме се доприноси бољој међусобној
повезаности и на тај начин унапређује се квалитета саобраћаја.
Планирана улична мрежа усклађена је са наменом површина и конфигурацијом
терена и омогућава фазни развој мреже, добру приступачност и одговарајућу организацију
простора.
- Површину предвиђену за изградњу резервоара за воду - потребно је извести
водоводну мрежу и изградити одговарајући резервоар.


Пољопривредно земљиште:
- Остало пољопривредно земљиште
У оквиру предметног подручја заступљено је пољопривредно земљиште које је
покривено ораницама . Ово земљиште је неопходно максимално штитити и унапредити
пољопривредну производњу кроз смањење загађења земљишта и примену савремених
стандарда чисте пољопривредне праксе.


Шумско земљиште:
- Шума
Шумско земљиште и целокупан шумски фонд неопходно је штитити и унапредити
кроз побољшање постојећег статуса шума и пошумљавањем нестабилних и проређено
обраслих терена.
2.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

МРЕЖЕ

САОБРАЋАЈНЕ

И

КОМУНАЛНЕ

2.3.1. САОБРАЋАЈ
Основни задатак планиране саобраћајнице је да обезбеди приступ до планираног
резервоара за снабдевања водом становника села Језеро и Поповњак. Приступна
саобраћајница се планира као двосмерна са окретницом на крају у зони испред саме парцеле
са резервоаром. Прикључак на општински пут је изведен у виду класичне „Т“ раскрснице са
адекватним полупречницима кривина.
2.3.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.3.2.1.ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Идејним решењем водоснабдевања насеља Језеро и Поповњак, планирано је
формирање заједничког изворишта из алувиона реке Муве, на којем је предвиђено црпљење
воде из бушених бунара. Недостајуће количине воде из Малог врела преко прикључног
шахта и пумпне станице у насељу Дутово. Вода ће се дистрибутивним цевоводима
транспортовати у заједнички резервоар запремине 200 m3. Из резервоара ће се вода
транспортовати потрошачима (Графички прилог бр. 7).
Воду од испирања резервоара одвести до најближе јаруге.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Планирани резервоар потребно је прикључити на електроенергетску мрежу
подземним кабловским водом који ће се водити паралелно са планираном водоводном
линијом од постојеће стубне трафостанице 10/0.4kV "Решетка" број 222656 (Графички
прилог бр. 7).
2.3.2.2. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Уколико је потребно да се планирани објекат повеже на телекомуникациону мрежу,
исту је потребно изградити до постојећих каблова, према графичком прилогу и условима
надлежног предузећа (Графички прилог бр. 7).
2.3.2.3. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
У обухвату плана детаљне регулације нису евидентирани системи за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије. Предметни план дефинише претежно изградњу резервоара
за воду тако да овим планом није планирана изградња термоенергетске инфраструктуре.
2.3.3. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Јавно зеленило
У оквиру захвата плана, а на основу планираног концепта, у зони јавне намене
планира се формирање уређеног јавног зеленила.
Концепција озелењавања заснива се на усклађивању намене простора и естетски и
функционално обликованог зеленила. Зеленило на овом простору чине заштитне зоне које
представљају делимично уређене зелене поршине у складу са окружењем и природим
карактеристикама.
Услови се углавном односе на зеленило у оквиру површине предвиђене за изградњу
резервоара за воду које мора бити пажљиво подигнуто, а у складу са карактеристикама
подручја поштујући аутохтоност окружења.
Остало зеленило
Овај тип зеленила састоји се од аутохтоног шумског фонда и зеленила на
пољопривредном земљишту.
Шуме у приватном и државном власништву имају значајну функцију у заштити
терена од ерозије и у побољшању микроклимата. Целокупан шумски фонд је неопходно
штитити и унапредити кроз побољшање постојећег статуса шума и пошумљавањем
нестабилних и проређено обраслих терена.
3.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗЕШТИТЕ ПРИРОДНИХ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ,
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
3.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
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Према условим надлежног Завода за заштиту природе РС издате за ППО Деспотовац,
у оквиру предметног захвата нема заштићених природних добара нити значајних природних
објеката који имају потенцијал да буду заштићени.
Услови надлежног завода за предметни ПДР биће део нацрта ПДР-а за изградњу
резервоара у Језеру.
3.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Према подацима из Просторног плана Деспотовац на предметној локацији нема
евидентираних
културних добара. Након добијања услова надлежне институције
дефинисаће се услови и заштита подручја плана.
3.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗВОД ИЗ ППО ДЕСПОТОВАЦ
(ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА, ЗОНЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА)
Природне карактеристике подручја, створене вредности и услови, су основне
поставке за еколошко вредновање простора. Валоризацијом простора са аспекта природних
карактеристика и створених услова јасно се издвајају целине и функционалне зоне са
различитим еколошким капацитетом. Природне карактеристике, морфолошко-орографске,
хидрографске, заступљени екосистеми, ваздушна струјања (ружа ветрова), створене
вредности и настали услови, као и процена стања животне средине, издвајају еколошке зоне,
целине и потезе са различитим условима за развој.
Предметни захват
се налази у оквиру дефинисаних еколошких целина и
функционалних зона које су значајне за еколошки, одржив развој ширег подручја.
Предметни захват припада Еколошкој целини „Кучај“ (3.2. Еколошка подцелина Доња
Ресавица).
Еколошка целина „Кучај“- обухвата југоисточни део територије кога одликује
конфликтни еколошки статус, јер се преплићу утицаји повољних природно просторних
карактеристика и неповољни утицаји великих загађивања рударског система Рембас.
Морфолошки, простор се издиже идући ка истоку и залази у побрђе Кучајских планина.
Источни део стога поседује очувани еколошки капацитет где доминирају природни предели
са очуваним биодиверзитетом. Предео Кучајских планина који општина Деспотовац дели са
суседним општинама, има потенцијал да добије статус Националног парка. Разнолик
еколошки статус условљава развој две подцелине: подцелина Кучај - Горња Ресавица и
подцелина Доња Ресавица.
Еколошка подцелина Доња Ресавица - заузима подручје доњег тока Ресавице који
пролази кроз рударска насеља, до ушћа у Ресаву. Ово је најугроженије подручје које
карактерише тотално разорена животна средина, деструктивна насеља и дестабилизована
екосистемска равнотежа. Као највећи проблем доминира нерешено питање одвожења
отпадних вода из рудника, неповољан комунални статус у насељима што узрокује
константно загађење водотокова. Додатни проблем је и саобраћајни правац према Ћуприји и
Параћину, који са друге стране представља битну везу са суседним општинама и настоји да
прерасте у значајну трасу која ће повезивати излетничке екопунктове општине Параћин са
општином Деспотовац (Грза - Сисевац - Ресавска пећина - Лисине). Услови за унапређење и
одрживо коришћење рударског подручја, темеље са на валоризацији тренурног стања,
односно утврђивању степена угрожености, на основу чега је неопходно панирати санацију,
ревитализацију и мере за одрживо коришћење овог подручја.
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Микроеколошка анализа локације
Иако се предметни захват налази у еколошкој подцелини која припада релативно
угроженој животној средини, микролокацијски се одликује обиљем изворних природних
карактеристика с обзиром да доминирау ливаде и шуме. Предметни захват је позициониран
југоисточно у односу на градско подручје Деспотовца. Терен се издиже од запада ка истоку
и благо је заталасан.
Важну улогу у одређивању еколошких параметара локације је доминација екосистема
аутохтоне листопадне шуме и морфологија терена. Простор је неиузграђен, сем у
северозападном делу. На нижим падинама поред ливада су присутне оранице.
У постојећем стању на локацији нису идентификовани загађивачи животне средине
јер је захват ненасељен и нема инфраструктурних објеката и траса. Примена агрохемијских
средстава у пољопривреди може изазвати негативне последице на квалитет земљишта.
Остали видови загађења нису евидентирани.
Зона планираног резервоара је под шумом па је у функцији његове изградње
неопходно рационално вршити сечу, како би се сачувао еколошки статус микролокације и
ширег подручја.
КОНЦЕПТ МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Планска концепција, је заснована на принципима заштите животне средине, заштите
природних ресурса и здравља људи. То подразумева примену урбанистичких, техничко
технолошких, економских и биолошких мера заштите, у свим фазама реализације планских
циљева – од урбанистичко планерских до извођечких радова.
Пре приступања било каквим радовима у оквиру захвата плана неопходно је
прибавити сагласност свих надлежних институција за дато подручје. Сви достављени услови
се морају уградити у пројектуну документацију и чинити њен саставни део.
Концепт заштите животне средине односе се на:
- заштиту природних ресурса и њихово одрживо коришћење,
- заштиту шума и шумског земљишта кроз одрживо коришћење и контролисану
сечу стабала ради очувања екосистемских карактеристика и заштите од ерозије,
- заштиту подземних вода спречавањем продирања зауљених и запрљаних отпадних
вода, сакупљањем/каналисањем (у резервоар или септичку јаму) приликом
извођења радова на локацији,
- заштиту од буке приликом извођења радова на локацији,
- заштиту здравља и безбедност људи у оквиру захвата и у окружењу (спречавање
ширења било каквих полутаната на локацији и ван ње – прашине, непријатних
мириса, отпадних вода , буке и сл),
- заштиту и одрживо коришћење пољопривредног земљишта, на локацији и у
окружењу,
- адекватним управљањем свим врстама отпада у складу са одредбама локалне
заједнице.
3.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
3.4.1. Заштита од поплава
Заштиту од поплава спроводи се поштовањем норматива, критеријума и стандарда
прописаних Законом о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10).
Кроз Нацрт плана биће дефинисане мере заштите према условима ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ
СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ТОПЛИК" ДЕСПОТОВАЦ.
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3.4.2. Заштита од пожара
За заштиту од настанка и ширења пожара као потенцијалне опасности примењују се
нормативи, критеријуми и стандарди прописани Законом о заштити од пожара (“Службени
гласник РС”, бр. 111/09).
4.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Грађевинске парцеле јавног грађевинског земљишта формирају се на основу Плана
детаљне регулације (гарфички прилог бр. 6.). Остало земљиште у обухвату плана припада
пољопривредном и шумском земљишту.
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ
Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе вршиће
се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл.Гл. РС", бр. 62/06,
41/09).
На пољопривредном земљишту дозвољена је:
 Изградња објеката у функцији пољопривредне производње;
 Изградња стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката уколико постоји
општи интересе за реализацију одређеног програма градње, под условом да она не
угрожава јавни интерес и животну средину;
 Изградња објеката и коридора саобраћајне и комуналне инфраструктуре, у складу
са Просторним планом (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр. 03/09).
Реализација наведених објеката вршиће се на основу правила грађења дефинисаних
Просторним Планом (Сл. Гл. Општине Деспотовац бр. 03/09 – Акт о урбанистичким
условима) у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
4.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ
На шумском земљишту је забрањена изградња. Дозвољена је, у изузетним
случајевима:
Објекти у функцији шумске привреде
 Изградња објеката инфраструктуре у складу са планом.
 Изградња објеката у функцији туризма, рекреације и лова према решењима
урбанистичког плана.
Правила за изградњу се утврђују на основу услова Завода за заштиту природе, у
складу са Законом о шумама (30/2010, 93/2012).
4.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА
ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
На делу катастарске парцеле 629 Ко Језеро планирана је изградња резервоара за
водоснабдевање насеља Језеро – Поповњак. За изградњу резервоара дат је габарит објекта за
водоснабдевање, у складу са захтевом инвеститора. На предметној парцели могућа је
изградња објеката компатибилне намене, при чему је неопходно испоштовати минимална
удаљења дата грађевинским линијама (Графички прилог бр. 4).
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4.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦА












регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за
дефинисање мреже саобраћајница,
коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном
оптерећењу, а према важећим стандардима и нормативима базираним на СРПС
У.Ц4.012, према ,,Правилнику о техничким нормативима за димензионисање
коловозних конструкција,, и ,,Пројектовање флексибилних
коловозних
конструкција,, и другим пратећим прописима,
приликом пројектовања користити и податке о: климатско хидролошким условима,
носивости материјала постељице и других елемената коловозне конструкције (за
израду новог коловоза и ојачање постојеће коловозне конструкције),
при пројектовању нових деоница или нових коловозних трака, нивелету висински
поставити тако да се прилагоди изведеним коловозним површинама,
слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице износи
мин. 4,5m ,
пројектну документацију саобраћајница радити у складу са законском регулативом и
стандардима,
прилком израде пројектне документације за извођење радова на парцелама државних
путева тражити услове и сагласности ЈП „Путеви Србије“ ради дефинисања решења
палнираних раскрсних места , начина полагања инсталација и др.,
саобраћајнице пројектовати и изводити према попречним профилима датим у
графичком прилогу,
главним пројектом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са
усвојеним режимом саобраћаја,
при пројектовању и реализацији свих јавних објеката и површина применити
Правилник о техничким стандардима приступачности („Службени гласник Р.Србије“
бр.46/2013),

4.6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре потребно је радити у складу
са важећим стандардима и техничким нормативима прописаним посебно за сваку
инфраструктуру.
4.6.1. ВОДОПРИВРЕДА
Правила за изградњу водоводних линија
Трасе планираних водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама и по
потреби зеленим површинама.
Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна.
Минимална дубина укопавања водоводних линија је 1,2 м до темена цеви.
Приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих.
Водоводне линије поставити у истом рову, на размаку од 0,3 м.
Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и
прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.
Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и
фазонских комада ради исправног функционисања мреже.
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За сва изворишта водоснабдевања, као и објекте дистрибутивног система спровести
мере санитарне заштите дефинисане Правилником о начину одређивања и одржавања зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. Гласник РС бр. 92/2008).
Правила за изградњу фекалне канализације
Трасу канализационог одвода водити постојећим и планираним саобраћајницама и по
потреби зеленим површинама.
Димензије нове канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна.
Максимално пуњење канализације је 0,7 Д, где је Д пречник цеви.
Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати
отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 м
до темена цеви. За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број
ревизионих окана и водити рачуна и минималним и максималним падовима. Оријентационо
максимални пад је око 1/Д (см) а минимални пад 1/Д (мм).
Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне канализације као и
прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.
4.6.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима, важећим
техничким прописима, препорукама, нормама и условима надлежних предузећа.


Подземни водови
Сви планирани подзмени каблови се полажу у профилима саобраћајних површина
према регулационим елементима датим на графичком прилогу бр. 7.
Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у односу на постојеће и планиране
нивелационе елементе терена испод кога се полажу. Испод саобраћајница каблови се полажу
на минималној дубини од 1,2м.
При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави
пластична упозоравајућа трака.
Након полагања каблова трасе истих видно обележити.


Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова
На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од 0,2
м при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.
При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити
веће од 0,07 м. У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити
одвојени низом опека или другим изолационим материјалом.


Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на
међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101) 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV.
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање
0,5м. Угао укрштања треба да буде најмање 300, по могућности што ближе 900.
Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.
Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.
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Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције
могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се
прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2м.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и
канализације
Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних и
канализационих цеви.
Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да
износи најмање најмање 0,4м.
При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне
или канализационе цеви на растојању од најмање 0,3м.
Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски
кабл се провлачи кроз заштитну цев.
На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или
канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).


Приближавање енергетских каблова дрворедима
Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова.
Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда
удаљени најмање 2м.
Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним
бетонским плочама.
4.6.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ОБЈЕКТИ – ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
Сви планирани ТТ каблови се полажу у профилима саобрађајних површина према
регулационим елементима датим на графичком прилогу бр. 7.
ТТ мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу.
На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују
већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну
цев).
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближе 900 и не
мање од 300.
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на
међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101)
0,5м за каблове 1 kV и 10 kV.
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање
0,5м. Угао укрштања треба да буде најмање 300, по могућности што ближе 900; Енергетски
кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције
могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се
прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 0.2м.
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на
међусобном размаку од најмање 0,6 м
Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300.
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Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне канализације на
међусобном размаку од најмање 0,5 м
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на
размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300.
4.6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
У обухвату плана детаљне регулације не постоје изграђени термоенергетски
инфраструктурни системи, нити је њихова изградња у ближој будућности планирана.
5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Спровођење Плана вршиће се директно на основу правила уређења, правила и мера
заштите и правила грађења дефинисаних овим Планом, за све намене и површине.
Спровођење Плана обухвата трајно праћење проблема заштите, уређења и развоја
планског простора
Предметни План детаљне регулације за изградњу резервоара у Језеру општине
Деспотовац представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијске дозволе,
Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле, у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009,81/2009,
24/2011, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13).
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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 12.09.
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈП
за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац за 2014.
годину, број 02-599/2014, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 01-605/2014 од
11.08. 2014. године.
2. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство
''Ресавска пећина'' Деспотовац, Служби Буџета Општинске управе Деспотовац и архиви
Скупштине општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-72/2014-01 од 12.09.2014. 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), члана 13. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 12.09.
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о измени и допуни Програма пословања са
финансијским планом и Планом јавних набавки за 2014. годину ''Топлик Деспотовац'' Јавно
предузеће за изградњу система водоснабдевања Деспотовац, број 288-2 од 05.09. 2014.
године, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 288-3 од 05.09. 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: 02-76/2014-01 од 12.09.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
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 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 119/2012), члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник
општине Деспотовац'', број 4/2008) и члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина''
Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', број 3/2013), Скупштина општине
Деспотовац, на седници одржаној 12.09. 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут о измени и допуни Статута Јавног предузећа
за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, број
01-683/2014. од 29.08. 2014. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа.
2. Решење доставити: Јавном предузећу за заштиту природе, развој туризма и
угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-80/2014-01 од 12.09.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милошевић Владан, дипл.екон.,с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07)
и члана 13. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 4/08), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 12.09. 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина''
Деспотовац, који је донео в.д. директор Предузећа, број 02-695/2014, од 01.09. 2014.
године.
2. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељство
''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви органа Општине.
3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 110-3/2014-01 од 12.09.2014. 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 4/2008), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 12.09.
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о
систематизацији радних места КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац, који је донео директор
Предузећа, број 1755 од 01.09. 2014. године.
2. Решење доставити: КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац
Деспотовац.

и архиви Скупштине општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-77/2014-01 од 12.09.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Владан Милошевић, дипл.екон.,с.р.

На основу члана 32. тачке 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласникРС'',
број 129/07), члана 13. тачке 9. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008), Скупштина општине на седници одржаној 12.09. 2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
''ДЕСПОТОВАЦ'' ДЕСПОТОВАЦ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Радослав Рачић, дипл.спец.пед. из Балајнца дужности в.д.
директора Центра за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац.
2. Решење доставити: Именованом, Центру за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац
и архиви органа општине.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-14-1/2014-01 од 12.09.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милошевић Владан, дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 124. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број
24/2011, члана 32. тачке 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласникРС'', број
129/07), члана 13. тачке 9. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине
Деспотовац'', број 4/2008) и Сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања број 119-01-10/2014-09 од 23.06.2014. године, Скупштина општине на
седници одржаној 12.09.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
''ДЕСПОТОВАЦ'' ДЕСПОТОВАЦ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Радослав Рачић, дипл.спец.пед. из Балајнца за директора Центра за
социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац на период од 4 године.
2. Решење доставити: Именованом, Центру за социјални рад ''Деспотовац'' Деспотовац
и архиви органа општине.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 02-14/2014-01 од 12.09.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милошевић Владан, дипл.ецц.,с.р.
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), 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 Решењем број 06-78-1/13-02 од 03.12.2013. године, Правилника о измени о
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе Деспотовац, број 110-1/2014-04 од 06.06.2014. године, објављеном у ''Службеном
гласнику општине Деспотовац'', број 3 од 16.06.2014. године на који је Општинско веће дало
сагласност Решењем број 06-34-1/2014-02 од 09.06.2014. године и Правилника о допуни
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
Деспотовац, број 110-1-1/2014-04 од 13.06.2014. године, објављеном у ''Службеном гласнику
општине Деспотовац'', број 3 од 16.06.2014. године, на који је Општинско веће дало
сагласност Решењем број 06-42/14-02 од 13.06.2014. године, члан 12. Правилника у делу ''VI
Служба за заједничке послове'' радно место и опис послова под број 1 мења се и гласи:
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''1. ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
- Представља службу и руководи радом службе и организује ефикасно, благовремено,
стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга рада службе;
- Даје упутства радницима за обављање задатака и послова;
- Стара се о стручном усавршавању радника у току рада и правилном коришћењу
средстава за рад;
- Подноси извештај Скупштини општине, председнику Општине и начелнику
Општинске управе о извршавању задатака, спровођењу прописа и стању у одређеној
области;
- Организује припремање обавештења, објашњења и одговара на питања одборника,
председника Општине, Скупштине општине и Општинског већа;
- Даје информације и обавештења за јавно објављивање података из делокруга
одељења;
- Припрема нацрте решења и друга акта из области радних односа, комплетира
досијеа и води прописану евиденцију из области радних односа за све раднике;
- Врши пријављивање и одјављивање радника код надлежних органа као и оверу
здравтвених књижица;
- Врши пријављивање слободних радних места, уписује податке у радним књижицама
и издаје уверења из области радних односа радника;
- Саставља потребне статистичке и друге извештаје, стара се о стручном образовању и
усавршавању радника органа Општинске управе;
- Обавља послове свих неопходних набавки за потребе органа општине,
- Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Услови:
Стечено високо образовање правне струке на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије) односно студијама у трајању до три године.
Радно искуство: 3 године
Положен стручни испит за рад у Органима државне управе
Број извршилаца: 1''
Члан 2.
У члану 12. Правилника у делу ''VI Служба за заједничке послове'' радно место и опис
послова под број 2 мења се и гласи:
''2. ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ И
ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
- спроводи поступак процене ризика могућих врста опасности и штетности на радном
месту и радној околини;
- непрекидно проверава ефикасност примене аката о процени ризика, тако што
процењује успешност спроведених мера у погледу отклањања и смањења ризика;
- предлаже корекцију тих мера, ако у поступку провере ефикасности уочи њихову
неефикасност у Општинској управи;
- стара се о цивилној и противпожарној заштити у складу са прописима из ове области
и предузима мере у циљу отклањања недостатака око спровођења противпожарне заштите у
згради Општинске управе и месним канцеларијама;
- обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и шефа службе.
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Услови: Стечено високо образовање из области заштите на раду 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''
Члан 3.
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: 110-2/2014-04 од 01.09.2014. 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
02.09.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац, број
110-2/2014-04 од 01.09.2014. године, који је донео начелник Општинске управе Деспотовац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 06-53-5/14-02 од 02.09.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Ненадовић Дејан, дипл.социолог,с.р.
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САДРЖАЈ
1. Усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Деспотовац за
период јануар-јун 2014. године.
2.
Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о Буџету општине
Деспотовац за период јануар – јун 2014. године
2. Одлука о измени и допуни Одлуке о Буџету општине Деспотовац.
3. Одлука о измени и допуни Одлуке о обележавању назива улица, тргова и
кућних бројева.
4. Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналној инспекцији.
5. Одлука о комуналној инспекцији (пречишћени текст)
6. Одлука о приступању оснивању Туристичке организације регије Централне
Србије – ТОРЦС.
7. Одлука о расписивању Јавног конкурса за именовање директора Ј.П. за
заштиту природе, развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина''
Деспотовац.
8. Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа за заштиту природе,
развој туризма и угоститељства ''Ресавска пећина'' Деспотовац, чији је
оснивач општина Деспотовац
9. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за регулацију тока
реке Ресаве у Општини Деспотовац
10. Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације за регулацију тока реке Ресаве у општини Деспотовац на
животну средину.
11. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације потес ''Лазнатица''
К.О. Војник у Општини Деспотовац
12. Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације потес ''Лазнатица'' К.О. Војник у општини Деспотовац на
животну средину.
13. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу резервоара у
Буковцу.
14. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу резервоара у
Језеру.
15. Решење о давању сагласности на
Програм о изменама и допунама
Програма пословања
ЈП
за заштиту природе, развој туризма и
угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, за 2014. годину.
16. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма
пословања са финансијским планом и Планом јавних набавки за 2014. годину
ЈП ''Топлик Деспотовац'' Деспотовац.
17. Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Ј.П.
''Ресавска пећина'' Деспотовац
18. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац.
19. Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о
систематизацији радних места КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац.
20. Решење о разрешењу в.д. директора Центра за социјални рад ''Деспотовац''
Деспотовац.
21. Решење о именовању директора Центра за социјални рад ''Деспотовац''
Деспотовац.
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22. Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац
23. Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
Деспотовац
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Оснивач:
Скупштина општине Деспотовац

Уредник:
Гордана Јаблановић, дипл.прав.
Секретар Скупштине општине Деспотовац
Издаје и штампа:
Општинска управа – Стручна служба органа Општине,
Деспотовац, ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4
Тел/факс (035) 611-006
Email: sodespotovac@ptt.rs
Web: www.despotovac.rs
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