
 

 

 

 

2017. 

       ГОДИНА  XII    БРОЈ  10       ДЕСПОТОВАЦ  15.09.2017. године 

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

 
На основу чланова 4 и 6 Закона о начину одређивања максималног броја запослених 

у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 68/15), Одлуке Владе Републике Србије о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 

јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2017. годину (''Службени гласник РС'', број 61/17), члана 32 Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 13 Статута 

општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15), 

Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној дана 14.09.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 

СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДЕСПОТОВАЦ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Систем локалне самоуправе општине Деспотовац чине органи локалне самоуправе, 

јавна предузећа и установе, који у систему имају обавезу пријављивања података о 

запосленима у регистар, односно запослене чије се зараде финансирају из Буџета локалне 

самоуправе.  

 

Члан 2. 

 

 Овом Одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе општине Деспотовац, утврђује се максималан број запослених на 

неодређено време за 2017. годину и то: 

  

Органи локалне самоуправе 

 

Општинска управа Деспотовац 89 

Месне заједнице 7 

Правобранилаштво општине Деспотовац 2 

 

Јавна предузећа 

 

ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац 26 

КСП ''Стан'' ЈП Деспотовац 52 
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Установе 

 

ПУ ''Рада Миљковић'' Деспотовац 67 

Туристичко спортска организација ''Деспотовац'' Деспотовац 12 

Центар за културу ''Свети Стефан, деспот српски'' Деспотовац 10 

Народна библиотека ''Ресавска школа'' Деспотовац 11 

Укупно: 276 

 

Члан 3. 

 

 Организациони облици из система локалне самоуправе општине Деспотовац из 

члана 1. ове одлуке, чији је број запослених на неодређено време већи од максималног 

броја запослених, утврђеног овом одлуком у обавези су да смање, односно спроведу 

рационализацију запослених на неодређено време најмање до утврђеног максималног броја 

за свој организациони облик. 

 Сваки организациони облик у циљу успешног и ефикасног обављања послова, може 

да смањи, односно спроведе рационализацију броја запослених и у већем обиму од броја 

утврђеног у члану 2. ове одлуке.  

 

Члан 4. 

 

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

општине Деспотовац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 Број: 02-112 /2017-01 од 14.09.2017. године 
 

                 ПРЕДСЕДНИК 

               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    др Златко Марјановић с.р. 

 

 На основу чланова 20 и 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07,83/14-други закон и 101/16-други закон), члана 5 Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС‘ број 88/11 и 104/16) и члана 13 Статута општине 

Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 04/08 и 7/15) Скупштина 

општине Деспотовац, на седници одржаној дана 14.09.2017. године, донелаје: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА 

НА СИСТЕМИМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се уређује пренос права коришћења и управљања на сеоскиим 

системима за водоснабдевање на територији општине Деспотовац којима су до дана 

доношења ове Одлуке управљали савети месних заједница (у даљем тексту: сеоски 

водоводи). 

 

Члан 2. 

 Сеоски водоводи су у јавној својини општине Деспотовац. 
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Члан 3. 

 Општина Деспотовац преноси право коришћења на сеоским водоводима на 

територији општине Деспотовац на Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП, 

Деспотовац (у даљем тексту: КСП „Стан“ ЈП) за вршење послова управљања и одржавања 

сеоских водовода у циљу обезбеђивања вршења снабдевања водом за пиће корисника ове 

комуналне услуге. 

 

Члан 4. 

 Послови управљања и одржавања сеоских водовода обухватају: 

одржавање и санацију објеката, инсталација и мреже; 

 расподелу расположиве количине воде; 

 редовну контролу исправности воде; 

 контролу утрошка воде; 

 наплату утрошене воде; 

 прикључење нових корисника; 

 и друге послове који су у функцији управљања сеоским водоводима. 

 

Члан 5. 

 Комунално стамбено предузеће "СТАН" ЈП, Деспотовац преузеће сеоске водоводе у 

фактичком стању на дан примопредаје као и сву расположиву техничку и другу 

документацију о водоводу и потрошачима. 

 

Члан 6. 

 Примопредаја сеоског водовода врши се на основу ове Одлуке и одлука Надзорног 

одбора КСП „Стан“ ЈП и савета месне заједнице. 

 Примопредају сеоског водовода врши записнички комисија која се састоји од четири 

члана и то два члана представника савета месне заједнице села у којем се налази водовод 

који се предаје и два члана представника КСП „Стан“ ЈП које одреди директор јавног 

предузећа. 

 Записник о примопредаји садржи: дан и време примопредаје, ближе податке о 

објекату који се предаје, документацију о сеоском водоводу која се предаје, документацију 

о потрошачима и друга документа која су предмет примопредаје, наводе се чланови 

комисије који врше примопредају и друго што је битно за конкретну примопредају. 

 Тачан датум и време примопредаје договорно утврђују председник савета месне 

заједнице села чији водовод се предаје и директор КСП „Стан“ ЈП. 

 

Члан 7. 

 На основу записника из члана 6 Одлуке и извештаја директора Надзорни одбор КСП 

"СТАН" ЈП одлуком утврђује да је примопредаја конкретног сеоског водовода извршена и 

да од дана примопредаје сеоским водоводом управља КСП „Стан“ ЈП. 

 

Члан 8. 

 Преузимање сеоских водовода ће се извршити најкасније до 1. фебруара 

2018.године. 

 План и динамику преузимања сеоских водовода доноси Надзорни одбор КСП „Стан“ 

ЈП уз сагласност Општинског већа општине Деспотовац. 

 План и динамику из става 2. овог члана Надзорни одбор КСП „Стан“ ЈП ће донети 

најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
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Члан 9. 

 Комунално стамбено предузеће "СТАН" ЈП, Деспотовац вршиће, као поверене, 

послове снабдевања водом за пиће корисника села у којем буде преузело сеоски водовод у 

складу са Законом о комуналним делатностима и складу са одлукама Скупштине општине 

Деспотовац. 

 

Члан 10. 

 Комунално стамбено предузеће "СТАН" ЈП, Деспотовац је у обавези да озакони 

објекте преузетих сеоских водовода и у том смислу преузме све активности у скалду са 

позитивним прописима. 

 Средства за озакоњење сеоских водовода обезбеђују се у буџету Општине 

Деспотовац. 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Деспотовац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ  

Број: 02-122/2017-01 од 14.09.2017. године 
 

            ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

               др Златко Марјановић с.р. 
 

 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 13. Статута општине 

Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ број 4/08 и 7/15), а у складу са 

Просторним планом општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ број 

03/2009), усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о усклађивању 

Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012) и прибављеног мишљења 

Комисије за планове општине Деспотовац на седници Комисије одржаној дана 28.06.2017. 

године, Скупштина општине Деспотовац, на седнци одржаној дана 14.09.2017. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЋИВАЊУ ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МЕДВЕЂА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређују се границе грађевинског подручја насељаног места Медвеђа 

на територији општине Деспотовац. 

 

Члан 2. 

У циљу изградње објеката и примене правила грађења и уређења простора у 

грађевинском реону насељеног места Медвеђа на територији општине Деспотовац, а у 

складу са Просторним планом општине Деспотовац („Службени гласник општине 

Деспотовац“ број 03/2009), усклађеним са Законом о планирању и изградњи Одлуком о 

усклађивању Просторног општине Деспотовац са одребама Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 10/2012) и Елабората за 

одређивање граница грађевинског подручја одређују се границе грађевинског подручја 

насељеног места Медвеђа. 
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Члан 3. 

Граница грађевинског подручја насељеног места Медвеђа почиње са северне стране 

од катастарске парцеле број 1927, затим сече пут на катастарској парцели број 2425 и 

наставља катастарским парцелама број 2435/1, 2435/2, 2436, 2437, 2438, 2439/1, 2439/2, 

2440, прелази јаз на катастарској парцели број 5892, 2611/3, 2610/3, 2610/1, 2610/2, 2609, 

прати јаз до катастарске парцеле број 2549/5, 2549/4, 2536, 2537, 2540, 2541, 2542, затим 

сече пут на катастарској парцели број 2525, 2543, 2498/1, 2497, 2496, 2503, 2502, 

2522/2,2522/1, 2521, 2520, 2519, 2518, сече пут на катастарској парцели број 2486, 2353, 

2354, 2355, 2357, сече пут на катастарској парцели број 2352, 2317/3, 2317/2, 2317/1, 2315, 

сече пут на катастарској парцели број 3505, 3487, 3488, прелази јаз на катастарској парцели 

број 5892, 3456/5, 3456/3, 3456/4, 3455/2, прати јаз на катастарској парцели број 5892 и 

5893, затим прати регионални пут на катастарској парцели број 5897 који сече до 

катастарске парцеле број 4441 и наставља 4440, 4439/2, 4439/1, 4438/2, 4438/1, прати поток 

на катастарској парцели број 5889 и пут на парцели број 4478 до раскрснице са 4494 такође 

пут који прати и затим сече регионални пут на катастарској парцели број 5895, границом 

катастарске парцеле број 4660/1 и на југозападној страни наставља да прати пругу Ресавица 

– Марковац до катастарске парцеле број 2499/2, 2791, 2790, 2789, 2784, 2783/1, 2783/2, 2782, 

2776/1, 2776/2, сече регионални пут на катастарској парцели број 5894 и наставља 2726/2, 

2724, сече пут на катастарској парцели број 5903, 2690, 2683, 2682, 2680, 2677, 2678, сече 

пут на катастарској парцели број 2686, 2665, 2668/2, 2668/1, прати поток на катастарској 

парцели број 5887 до катастарске парцеле број 2618, затим 2616, 2615/24, 2615/23, прелази 

јаз на катастарској парцели број 5892, 1925/1 и завршава 1927 одакле је и почела граница 

грађевинског подручја насељеног места Медвеђа, а све у К.О. Медвеђа. 

Наведене граничне парцеле остају у грађевинском подручју. 

Изградња објеката може се вршити у грађевинском подручју које чине катастарске 

парцеле број 2617, 2614/1, 2613, 2612, 2611/1, 2611/2, 2608/4, 2608/3, 2608/1, 2608/2, 2620, 

2619, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2621, 2629, 2630, 2631, 2633, 2635, 2636, 2637, 

2638/1, 2638/2, 2639, 2640, 2641/1, 2642, 2643, 2644/2, 2644/1, 2645/1, 2645/2, 2646, 2647/1, 

2647/2, 2607, 2606, 2605, 2600, 2599, 2598, 2597, 2596/2, 2596/1, 2602, 2601, 2603, 2604, 

2588, 2595, 2592, 2593, 2594, 2591, 2590, 2589, 2586/1, 2587/1, 2586/2, 2586/3, 2587/3, 2585, 

2584, 2583, 2582, 2581, 2580/1, 2580/2, 2579, 2578/1, 2578/2, 2577, 2576,2575,2574, 2573/2, 

2573/1, 2573/3, 2573/4, 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567, 2566, 2565, 2564, 2563, 2562, 

2561/1, 2561/2, 2560/1, 2560/2, 2559, 2558, 2557, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 

3365/1, 3365/2, 3366, 3365/3, 3352, 3351, 3350, 3354, 3355, 3356, 3357, 3353, 3349, 3348, 

3399/2, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371/1, 3371/2, 3372, 3373, 2539, 2538, 2535, 2534/1, 2534/3, 

2534/4, 2534/2, 2531, 2532, 2533, 2529/1, 2529/4, 2529/2, 2529/3, 2528/1, 2528/2, 2527, 2526/1, 

2526/2, 2526/3, 2530/1, 2530/2, 2525, 2298/2, 2499/1, 2499/2, 2499/3, 2500, 2501, 2523, 2524, 

3380/1, 3380/7, 3380/2, 3380/3, 3380/4, 3380/13, 3380/14, 3380/15, 3380/11, 3381, 3378/2, 

3378/1, 3382, 3377/1, 3376, 3375, 3374, 3385/2, 3385/1, 3383, 3384, 3386, 3387, 3388, 3389, 

3391, 3390, 3398, 3397, 3392/1, 3392/2, 3392/3, 3392/4, 3393, 3396, 3394, 3395, 3399/1, 3404, 

3400, 3403, 3438, 3436, 3439, 3437, 3433, 3437, 3431, 3435, 3434, 3444, 3443, 3442/1, 3442/2, 

3441, 3440, 2316/1, 2316/2, 3485, 3486, 3484, 3483, 3482, 3481, 3480, 3479, 3478, 3477, 3476, 

3475, 3474, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469, 3468, 3467, 3466/2, 3466/1, 3465, 3464, 3463, 3462, 

3457/3, 3457/2, 3457/1, 3458, 3459/2, 3459/1, 3460/1, 3460/2, 3461, 3450, 3451/1, 3451/2, 

3451/3, 3452/1, 3452/2, 3452/3, 3452/4, 3453, 3454, 3455/1, 3456/1, 3456/2, 3445, 3449, 3448/1, 

3448/2, 3452/5, 3447, 3446, 3430, 3429, 3428, 3427, 3426, 3853/3, 3853/1, 3853/2, 3854, 3851, 

3850/1, 3855/1, 3855/2, 3859, 3858, 3856/1, 3856/2, 3857, 3860, 3861, 3862, 3863, 3865, 3866, 

3425, 3424/1, 3424/2, 3423, 3405, 3408, 3407/1, 3407/2, 3416, 3422, 3421, 3420, 3419, 3418, 

3417, 3415, 3414, 3413/2, 3413/1, 3412/1, 3412/2, 3411/1, 3411/2, 3410, 3409/3, 3409/2, 3882, 

3883, 3884, 3881/1, 3881/2, 3880/1, 3880/2, 3879, 3878, 3877, 3876, 3875, 3874, 3873, 3872, 

3871, 3870, 3869, 3868, 3867, 4165, 4166, 4173, 4175, 4174, 4176/2, 4176/1, 4177, 4178, 4179, 
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4180, 4181, 4184, 4182/1, 4182/2, 4183, 4172/1, 4172/2, 4172/3, 4171, 4170, 4162, 4163, 4164/2, 

4167, 4168, 4186, 4185, 4194/1, 4195, 4193/1, 4192, 4190, 4187, 4189, 4196, 4197, 4199, 4200, 

4201, 4202/2, 4198, 4207/6, 4206/3, 4207/5, 4206/2, 4206/1, 4207/1, 4208/2, 4208/1, 4208/3, 

4205/1, 4205/2, 4205/3, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4219, 4221, 4223, 4224, 4222/4, 

4222/1, 4222/3, 4226, 4227, 4225, 4228, 4229, 4230/1, 4230/2, 4231, 4233, 4232/1, 4232/3, 

4232/2, 4236, 4235, 4234, 4237, 4238, 4240/1, 4240/2, 4240/3, 4241, 4244, 4438/5, 4438/6, 

4438/4, 4438/3, 4435/3, 4436/1, 4435/1, 4460/1, 4460/2, 4460/3, 4460/4, 4460/5, 4460/6, 4460/7, 

4460/8, 4460/9, 4460/10, 4461/2, 4457, 4461/8, 4461/7, 4461/6, 4461/9, 4475/1, 4474/1, 4473/2, 

4473/1, 4472, 4471, 4470, 4469/2, 4469/1, 4468, 4464, 4465, 4467, 4466, 4463, 4462/1, 4462/3, 

4462/2, 4474/2, 4461/3, 4461/1, 4461/4, 4461/5, 4495, 4496, 4511, 4512/2, 4512/1, 4512/3, 4516, 

4517/1, 4517/2, 4521, 4522, 4523, 4524/1, 4524/2, 4525, 4526, 4527/4, 4527/3, 4527/1, 4528, 

4529, 4535, 4536, 4537/1, 5896/1, 4534, 4530, 4531, 4519, 4518, 4515, 4513, 4509, 4508/1, 

4510, 4497/2, 4508/3, 4506, 4505/1, 4505/2, 4501/1, 4501/2, 4501/3, 4500, 4499, 4498, 4497/1, 

4503/3, 4502, 4503/4, 4504/2, 4520, 4532, 4533/2, 4533/1, 4537/2, 4538/2, 4538/1, 4539/3, 

4539/2, 4539/1, 4139, 4141, 4140, 4136/1, 4135/2, 4135/1, 4142/1, 4142/2, 4143, 4144, 4145, 

4146/2, 4146/1, 4137/2, 4137/1, 4136/3, 4147, 4134, 4131, 4132, 4130, 4129, 4128/2, 4128/1, 

4149, 4150, 4151/3, 4151/1, 4151/2, 4152/2, 4152/1, 4152/4, 4153/2, 4156, 4155, 4152/3, 4153/1, 

4154, 4157/1, 4161, 4122, 4127, 4125/2, 4125/1, 4124, 4123, 4657, 4658, 4656, 4655/2, 4552, 

4554/1, 4553/4, 4554/4, 4554/5, 4553/2, 4553/3, 4553/5, 4551/1, 4556, 4555/1, 4557/1, 4553, 

4558/1, 4559/1, 4560/1, 4561/2, 4545, 4544, 4546, 4565/1, 4566/2, 4567/1, 4081/4, 4081/3, 

4081/2, 4081/1, 4081/5, 4096, 4540, 4097, 4098, 4100, 4099/1, 4099/2, 4101/2, 4103, 4105, 4106, 

4109, 4110/1, 4110/3, 4110/4, 4110/2, 4113/2, 4113/1, 4541/3, 4541/1, 4541/2, 4542, 4543, 4547, 

4548, 4549, 4550, 4551/2, 4112/3, 4114, 4115, 4116, 4117, 4121, 4118, 4120, 4119/2, 4119/1, 

5888, 3885, 3886, 3888, 3896, 3897/1, 3897/2, 3895, 3894/2, 3894/1, 3891, 3889/2, 3889/1, 

3889/4, 3889/5, 3898, 3899, 3900/5, 3900/4, 3900/6, 3900/1, 5910/1, 3900/3, 3900/7, 3900/2, 

3901, 3902, 3903/2, 3903/1, 3904/1, 3904/3, 3908/2, 3905, 3906, 3904/2, 3909, 3908/1, 3907, 

4093, 4095/1, 4090, 4091, 4095/2, 4089, 4088, 4087, 4086, 4085, 4084, 4083/1, 3947, 3948, 

3946, 3945, 3941, 3942, 3940, 3936/1, 3939/1, 3938, 3935, 3934, 3944, 3931/1, 3931/3, 3931/2, 

3932, 3936/2, 3933, 3939/2, 3930, 3928, 3927, 3922, 3923, 3955, 3953, 3951/1, 3952, 3951/2, 

3949, 3950, 3921, 3920, 3919/1, 3919/2, 3918, 3917, 3915/3, 3916/1, 3915/2, 3916/2, 3915/1, 

3916/3, 3913, 3912, 3911, 3910, 4051, 3914/1, 3914/2, 4044, 4047, 4048, 4049, 4050/2, 4050/1, 

4052/2, 4052/1, 4053/2, 4053/1, 4054, 4055, 4058, 4059, 4061, 4062, 4065, 4063/1, 4063/2, 4066, 

4067/1, 5915/1, 4067/4, 4067/5, 4067/3, 4069, 4064/1, 4068/1, 4068/2, 4075/4, 4072, 4071, 

4074/2, 4074/1, 4073/2,4073/1, 4075/1, 4075/3, 4075/5, 3347/3, 3347/4, 3344, 3347/2, 3346/1, 

3346/2, 3345, 3343/1, 3342, 3341, 3340, 3338/2, 3338/1, 3339/2, 3339/1, 3337, 3333, 3332/1, 

3336, 3343/2, 3971, 3974, 3332/2, 3331, 3330, 3329, 3328, 3327/2, 3336, 3327/1, 3325/1, 3325/2, 

3325/3, 3325/4, 3324, 3323, 3322, 3321/1, 3321/2, 3320, 3319, 3970/1, 3970/2, 3972, 3973, 3979, 

3967/2, 3976/1, 3968, 3969, 3966, 3963, 3969, 3964, 3962, 3961, 3960, 3959, 3956, 4018, 4008, 

4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 3189, 3190, 3188, 3187, 3192, 3191/2, 3191/1, 

3193, 3194, 4036, 4037/1, 4037/2, 4035, 4034, 4033, 4031, 4032, 4038, 4039, 4040, 4028/2, 

4028/1, 4042, 4029, 4030, 4027/1, 4027/2, 4026/1, 4026/2, 4026/3, 4026/4, 4025, 4024, 4017, 

4041/1, 4041/2, 4043, 4023, 4022/1, 4022/2, 4021/1, 4021/2, 4021/3, 4019, 4020, 3224/2, 3226, 

3227/1, 3227/2, 3227/3, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 5908/1, 4007, 4006, 

4005, 4004, 4002/1, 4002/2, 4003/1, 4003/2, 4003/3, 3999, 4000, 4001, 3998, 3997, 3996/1, 3995, 

3993/1, 3993/2, 3992, 3993/3, 3980, 3994/2, 3978/1, 3978/2, 3978/3, 3981, 3979, 3977/1, 3977/2, 

3976, 3982/1, 3982/2, 3983, 3984, 3985, 3988, 3987, 3989/2, 3989/1, 3990, 3991, 3282, 3283, 

4203, 4204/1, 4204/2, 4204/3, 4204/4, 4204/5, 4204/6, 4204/7, 4204/8, 4204/9, 4204/10, 4204/11, 

4204/12, 4204/13, 4204/14, 4204/15, 4204/16, 4204/17, 4204/18, 4204/19, 4204/20, 4216/1, 

4216/2, 4216/3, 4216/4, 4216/5, 4216/6, 4216/7, 4216/8, 4216/9, 4216/10, 4216/11, 3281, 3285, 

3287, 3286/3, 3286/1, 3244/2, 3242, 3241/1, 3240/1, 3239/1, 3239/2, 3238/1, 3238/2, 3238/3, 

3248/3, 3236, 3237, 3248/2, 3249, 3250, 3251, 3254/1, 3252, 3253/1, 3253/2, 3255, 3257/6, 
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3257/7, 3257/8, 3257/9, 3257/14, 3257/13, 3256, 3257/12, 3257/1, 3257/2, 3257/3, 5909/1, 

3257/15, 3257/16, 3258/1, 3264, 3263/1, 3263/2, 3263/3, 3261, 3262, 3260/1, 3260/2, 3259, 

3267/1, 3267/2, 3267/3, 3268, 3269, 3270, 3271, 3275, 3277, 3278/1, 3278/2, 3279/1, 3279/2, 

3293/1, 3293/2, 3294/1, 3294/2, 3292/1, 3292/3, 3291, 3290, 3288, 3289, 3314, 3296/2, 3296/1, 

3295, 3297, 3298, 3300, 3301, 3303, 3304, 3266, 3305, 3306/1, 3306/2, 3306/3, 3306/4, 3307, 

3308, 3310, 3311, 3312, 3315, 3316, 3317, 3318, 2972/1, 2788, 2787, 2786, 2785, 2781, 2780/1, 

2780/2, 2779/1, 2779/2, 2779/3, 2779/4, 2778, 2777, 2770, 2771, 2768, 2757, 2758, 2759/2, 

2759/1, 2755, 2754, 2753, 2749, 2750, 2751, 2752/1, 2752/2, 2752/3, 2752/4, 2752/5, 2752/6, 

2760/1, 2760/2, 2761/1, 2761/2, 2762, 2763, 2765, 2766, 2767, 2773, 2775, 2774, 2772/1, 2776/3, 

2726/1, 2727/1, 2727/2, 2731, 2732, 2734, 2735/1, 2735/2, 2737, 2736/4, 2736/1, 2736/2, 2736/3, 

2733, 2730/1, 2730/2, 2728, 2729, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2747, 2748, 2746/1, 2746/2, 

2745, 2744/1, 2744/2, 2744/3, 2738/1, 2738/2, 2687, 2688, 2689, 2681, 2679, 2659, 2660, 2661, 

2662, 2663/1, 2663/2, 2664, 2665, 2666, 2667, 2658, 2654, 2655, 2653, 2651, 2657/1, 2657/2, 

2656, 2650/1, 2650/2, 2652, 2649, 2648/2, 2648/1.    

 

Члан 4. 

Саставни део ове Одлуке је Елаборат за одређивање граница грађевинског подручја 

насељеног места Медвеђе на територији општине Деспотовац урађен од стране Одељења за 

имовинско – правне, стамбено – комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту 

животне средине Општинске управе Општине Деспотовац. 

 

Члан 5. 

Начин и поступак изградње објеката у грађевинским подручјима из чл. 3. ове 

Одлуке, ближе је регулисан Просторним планом општине Деспотовац („Службени гласник 

општине Деспотовац“ број 03/2009) усклађеним са Законом о планирању и изградњи 

Одлуком о усклађивању Просторног плана општине Деспотовац са одребама Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник општине Деспотовац“ број 06/2009, 07/2009 и 

10/2012). 

 

Члан 6. 

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

општине Деспотовац".  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 35-59/2017-01 од 14.09.2017. годинe 

 

 

ПРЕДСЕДНИK  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

   др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС\ 
бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 30 Статута општине Деспотовац („Службени гласник 
општине Деспотовац број 4/08 и 7/15) Скупштина општине, на седници одржаној дана 
14.09.2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о спровођењу комасације на деловима катастарских општина Витанце, 

Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново, 

 општина Деспотовац 
 

Члан 1. 
Одређује се спровођење комасације земљишта на деловима катастарских општина 

Витанце, Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново, општина Деспотовац, 
према Програму комасације донетим од стране Скупштина општине Деспотовац Одлуком о 
доношењу Програма комасације делова катастарских општина Витанце, Милива, Плажане, 
Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново на подручју општине Деспотовац („Службени 
гласник општине Деспотовац“ број 7/16). 

 

Члан 2. 
Комасација земљишта ће се спровести на јединственом комасационом подручју које 

је одређен Програмом комасације делова катастарских општина Витанце, Милива, 
Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново на подручју општине Деспотовац. 

 

Члан 3. 
Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта (пољопривредна, шумска 

и грађевинска) на комасационом подручју из става 1 овог члана, као и уређаји на тим 
земљиштима. 

 

Члан 4. 
Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена комасационом 

масом и сва друга лица која на тим земљиштима имају стварна права или на закону 
заснован правни интерес. 

 

Члан 5. 
Комисија за комасацију спроводи поступак комасације на основу ове Одлуке и 

Програма из члана 1 Одлуке и у складу са Начелима комасације која ће донети Скупштина 
општине Деспотовац. 

 

Члан 6. 
Средства за комасацију обезбеђују се из буџета Општине Деспотовац и из других 

доступних извора финасирања. 

 

Члан 7. 
Од дана објављивања ове одлуке не може се вршити изградња објеката и подизање 

вишегодишњих засада и усева на комасационом подручју. 

 

Члан 8. 
Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Деспотовац 

забележиће у катастару непокретности сировођење комасације из члана 1 ове Одлуке. 
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Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиваља у "Службеном гласнику 

општине Деспотовац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 
Број: 02-109/2017-01 од 14.09.2017. године 

 
ПРЕДСЕДНИК     

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                      др Златко Марјановић с.р. 

 

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 

83/2014-други закон и 101/2016-други закон), члана 13. Статута општине Деспотовац 

(„Службени гласник општине Деспотовац“ број 4/2008и 7/2015) и прибављеног мишљења 

Комисије за планове Општине Деспотовац, на седници Комисије одржаној 27.07.2017. 

године, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.09.2017. године, донела 

је: 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ РЕСАВЕ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за регулацију реке Ресаве у 

општини Деспотовац (у даљем тексту: План детаљне регулације), који је израдило Друштво 

за пројектовање, урбанизам и екологију „ANDZOR ENGINEERING“ д.о.о., Иве Андрића 13 

Нови Сад, а у циљу уређења простора и регулације тока реке Ресаве у складу са 

програмским концептом Просторног плана општине Деспотовац који је дефинисао 

главнеправце развоја, усмеравања и могућности за уређење простора у њиховом 

непосредномокружењу, 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. 

Саставни део ове одлуке јесте План детаљне регулације за регулацију реке Ресаве у 

општини Деспотовац чији је саставни део Решење о неприступању изради стратешке 

процене утицаја Плана детаљне регулације за регулацију тока реке Ресаве у општини 

Деспотовац на животну средину које је донело Одељење за имовинско – правне, стамбено – 

комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, број 350-

128/14-08 од дана 03.09.2014. године. 

 

Члан 2. 

Границом Планa детаљне регулације је обухваћен део територије општине 

Деспотовац, укупне површине око 6.38 ha, захватајући простор уз корито реке Ресаве 

узводно од насеља Деспотовац. 

Катастарске парцеле које припадају обухвату Плана детаљне регулације чине 

катастарске парцеле број 3490/1 и 3490/2 обе К.О. Милива, затим катастарске парцеле број 

3406, 106/2, 3405, 108/1, 105/1, 97, 108/2, 109/2, 113, 3400 и 104 све К.О. Деспотовац и 

катастарске парцеле број 1551/2, 1540/7,1540/6, 1540/5, 1540/4, 1422/1, 1422/2, 1423/11422/3, 

1423/2, 1426, 1417/1, 1422/1,1422/2, 1423/1 , 1417/2, 1404/2, 1405/1, 1404/1, 1403, 1425, 

1402/2, 1402/1, 1401, 1400, 1399, 1397, 1396/2, 1396/1, 1395, 1394/5,1394/2, 1427,1428, 

1522/4, 1516/2, 1580/4, 1581/4,1584/4, 2379/1, 2392/2 све К.О. Буковац. 
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Члан 3. 

План детаљне регулације састоји се од: текстуалног дела, графичких прилога и 

документационе основе, који су оверени печатом Скупштине општине и потписом 

председника Скупштине општине Деспотовац. 

 

Члан 4. 

План детаљне регулације садржи: 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

2. ЛИСТА САРАДНИКА 

3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

4. ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

1.0. ОПШТИ ДЕО 

1.1. Повод и циљ за израду Плана 

1.2. Правни и плански основ 

1.3. Обухват Плана 

1.3. Извод из Концепта Плана 

1.3.1. Постојеће стање земљишта и пројектна документација 

1.3.2. Природна својства терена 

1.3.3. Закључак из текстуалног дела концепта Плана 

1.3.4. Биланс постојећих намена 

2.0. ПЛАНСКИ ДЕО 

2.1. Површине и објекти јавне намене 

2.2. Попис грађевинских парцела и делова парцела за површине јавне намене 

2.4. Биланси планираних површина и параметри 

2.5. Урбанистички услови за површине и објекте инфраструктуре 

2.5.1. Водно земљиште 

2.5.2. Водоснабдевање 

2.5.3. Каналисање отпадних вода 

2.5.4. Електроенергетска инфраструктура 

2.5.5. Телекомуникациона инфрастуктура 

2.5.6. Саобраћајне површине 

2.6. Услови и мере заштите и уређења простора 

2.7. Инжењерско геолошки услови за уређење терена 

2.8. Мере за енергетску ефикасност изградње 

3.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

3.1. Општа правила грађења 

3.1.1. Правила парцелације 

3.2. Услови и могућности фазне реализације 

3.3. Забрањена градња 

4.0. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

4.1. Смернице за спровођење Плана 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

0. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

1. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА 

2. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА 

3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА, РЕГУЛАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРА 

4. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Одлука о приступању изради плана детаљне регулације за регулацију тока реке Ресаве 

у општини Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац” бр. 6/2014); 

 Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 

за регулацију тока реке Ресаве у општини Деспотовац на животну средину („Службени 

гласник општине Деспотовац” бр. 6/2014); 

 Закључак Комисије за планове Општине Деспотовац бр. 350-61/15-08 од 03.07.2015; 

 Записник са седнице Комисије за планове Скупштине општине Деспотовац, бр. 06-

39/15-01 од 02.07.2015; 
 

 УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ 

ИЗРАДЕ ПЛАНА: 

1. Услови ЈП „Електромрежа Србије”, бр. 0-1-2-485КШ/1 од 29.04.2015. год; 

2. Услови ЈП ЕПС „Електродистрибуција” д.о.о. - Краљево, бр. 1546/1 од 02.04.2015. год. 

3. Допис Републичког хидрометеоролошког завода бр. 922-3-17/2015 од 26.03.2015. год; 

4. Обавештење Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, бр. 1123-2 од 

09.04. 2015. године; 

5. Решење о издавању водних услова издато од стране Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине бр. 325-05-00971/2015-07 од 10.09.2015. године; 

6. Решење о издавању водне сагласности издато од стране Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине бр. 325-04-1515/2016-07 од 13.12.2016. године; 

7. Услови ЈП „Србијашуме” бр. 6541 од 27.04.2015. године; 

8. Услови предузећа „Телеком Србија”, бр. 118398/2-2015. од 08.04.2015. године; 

9. Услови ЈП „Топлик Деспотовац” бр. 179 од 23.04.2015. године; 

10. Услови КСП „Стан” ЈП Деспотовац, бр. 459/1 од 30.03.2015. године. 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ОБЈЕКТА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХВОДА: 

1. Решење о локацијској дозволи издато од стране Општинске управе Општине 

Деспотовац, бр.351-279/15-08 од 14.01.2016.; 

2. Ситуациони план; 

3. Извод из Пројекта за реконструкцију и доградњу постојећег објекта заприкупљање и 

пречишћавање отпадних вода. 

Члан 5. 

План детаљне регулације урађен је у по пет примерка у аналогном и дигиталном 

облику који ће се по овери чувати у архиви Скупштине општине Деспотовац, Одељењу за 

имовинско – правне, стамбено – комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту 

животне средине Општинске управе 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: 35-58/2017-01 од 14.09.2017. годинe 

 

        ПРЕДСЕДНИK  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

      др Златко Марјановић с.р. 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за регулацију тока реке Ресаве 

Општина Деспотовац 

 

 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1.0. ОПШТИ ДЕО 

 
1.1. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
Изради Плана детаљне регулације за регулацију тока реке Ресаве у општини Деспотовац (у даљем 

тексту: План) приступило се на основу Одлуке о приступању израде Плана детаљне регулације за 

регулацију тока реке Ресаве у општини Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', бр. 

6/14). 

 
Саставни део ове Одлуке је и Решење да се за План не израђује стратешка процена утицаја Плана на 

животну средину (''Службени гласник општине Деспотовац'', бр. 6/14), које је донело Одељење за 

имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне 

средине, број 350-128/14-08 од дана 03.09.2014. године. 

 
Циљ израде плана је : 

 

- анализа и оцена затеченог стања на предметном подручју 

 

- Дефинисање регулационих елемената тока реке који ће обезбедити изградњу и 

употпуњавање укупне комуналне инфраструктуре према важећим прописима и стандардима 
 

- Реализацију регулације тока Ресаве у складу са Главим пројектом 

 

- Дефинисање протицајног профила реке који ће омогућити проток воде и формирање 

заштитних зелених трака као елемената који подижу еколошки ниво окружења 
 
1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 
Правни основ за израду Плана представљају одредбе: 

 
 Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 

 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени 

гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11), 

 Одлуке о изради Плана детаљне регулације за регулацију тока реке Ресаве у општини 

Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', бр. 6/14). 
Плански основ је: 

 Просторни план општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац", број 6/09, 

7/09, 10/12). 

 
1.3. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 
Границом Плана је обухваћен део територије општине Деспотовац, укупне површине око 6.38ha, 

захватајући простор уз корито реке Ресаве узводно од насеља Деспотовац. 

 
Катастарске парцеле које припадају обухвату плана су: 

 
Ко Милива-  3490/1, 3490/2 
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Ко Деспотовац- 3406,106/2, 3405, 108/1, 105/1, 97, 108/2, 109/2, 113, 3400, 104 КО Буковац 1551/2, 

1540/7,1540/6, 1540/5, 1540/4, 1422/1, 1422/2, 1423/11422/3, 1423/2, 1426, 1417/1, 1422/1,1422/2, 

1423/1 , 1417/2, 1404/2, 1405/1, 1404/1, 1403, 1425, 1402/2, 1402/1, 1401, 1400, 1399, 1397, 1396/2, 

1396/1, 1395, 1394/5,1394/2, 1427,1428, 1522/4, 1516/2, 1580/4, 1581/4,1584/4, 2379/1, 2392/2 

 
случају неусаглашености пописа катастарских парцела обухваћених Планом у текстуалном делу и 

бројева катастарских парцела у графичком прилогу, меродавни су подаци са графичког прилога 02. 

Катастарско топографска подлога са границом плана. Р 1:1000 

 

1.3. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

 
1.3.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Река Ресава је десна притока реке Велике Мораве са ушћем на 1600 m од града Свилајнца. 

Активности на уређењу реке Ресаве почели су после велике поплаве 1969. године, када је цео град 

Свилајнац био под водом. Након израде Главног пројекта 1970. године, исти је реализован током 

1971. и 1972. године. Извршена је регулација реке Ресаве кроз град Свилајнац укупне дужине 3,5 

km, чиме су прекинуте, скоро редовне,поплаве града Свилајнца. 

Од ушћа Ресаве у Велику Мораву узводно 1600 m нису вршени регулациони радови, сем осигурања 

ушћа реке Ресаве као хитна интервенција, израдом камене депоније на обали. 

 
Узводно од града Свилајнца, идући према Деспотовцу, река Ресава је са својим брдским притокама 

и даље наносила огромне штете. Оцењено је да су највеће штете наношене на потезу кроз село 

Седларе па је 1979. године урађен Главни пројекат регулације реке Ресаве, са притокама до границе 

успора, од потока Бука (непосредно узводно од Свилајнца) до села Суботица (km.4+985 до 

km.13+234,26). Стационажа km 13+234,26 је место улива Роћевачког потока, а не до моста у селу 

Суботица који је на стационажи km 20+567 (грешка у називу пројекта). 

 
Током 1980. године извршена је регулација реке Ресаве у дужини од око 1 km, од ушћа Роћевачког 

потока до моста у селу Седлару, као прва фаза заштите села Седлара од поплава. Друга фаза 

заштите села Седлара, од моста у селу Седлару, до ушћа Купиновачког потока, реализован је тек на 

основу новог пројекта из 2001. године, током 2003. године ( km 13+252 до km 16+843,73 )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Неуређено корито Ресаве 

 
1.3.2. ПРИРОДНА СВОЈСТВА ТЕРЕНА 

 
Дуж реке Ресаве на делу тока Деспотовац-Свилајнац постоје велике пољопривредне површине 

смештене на релативно уској долини (просечна ширина 750 m) сачињене од алувијума. 

Конфигурација ове деонице реке има карактеристике средњег до доњег тока са релативно мањим 

падовима тока, великим меандрима, обраслим обалама ,,изгубљеним,, ушћима бујичних притока и 
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променама тока за време великих вода. Речну долину пресеца и велики број прокопаних јазова и 

старих напуштених корита реке Ресаве. Прокопане јаруге - ,,деривациони канали,, су формирани од 

стране мештана за рад воденица уз формирање примитивних водозахвата и препрека у реци које 

посебно неповољно делују при наиласку великих вода. 

 
Уласком у Деспотовачку котлину, Ресава поприма карактер равничарске реке, са малим падом и 

великим бројем речних меандара. Ширина корита је од 10 до 50 метара. Корито је усечено у 

алувијалне слојеве и до дубине од 4 метра, са готово вертикалним обалама. 

 
Геолошке одлике 

 
Према инжењерско-геолошком карактеру, дуж реке Ресаве карактеристични су алувијални наноси. 

Чине их пескови, шљункови и глине различитог грануларног састава који имају значајан капацитет 

у прикупљању воде. 

 
Ерозиони процеси 

 
- сливу Ресаве, геолошка подлога је састављена од палеозојских, терцијарних и квартарних 

седимената. Разноврсност геолошке подлоге, често смењивање литолошких чланова и велика 

подложност распадању појединих литолошких чланова, условили су предодређеност слива за 

посатанак и развој ерозионих процеса. На појаву ерозионих процеса утичу и: физичко стање и 

хемијске особине педолошког супстрата, састав биљног покривача, рељеф, као и богатство у 

водама. Као у читавој источној Србији, и у сливу Ресаве, ерозија има типичан антропогени 

карактер.  
 
Климатске карактеристике 

 
Климатске карактеристике долине Ресаве тесно су везане за њен географски положај. У основи, 

клима Ресаве је умерено-континентална, умерено топлих лета (21,2 ºС) и умерено хладних зима (0,7 

ºС), јасно изражених годишњих доба. Јесени (12 ºС) су топлије од пролећа (11,3 ºС) . Близине 

високих планинских масива на истоку и широка отвореност ка западу према долини Велике Мораве, 

утиче на микроклиматске разлике слива Ресаве. 

 
Педолошке карактеристике 

 
Долином Ресаве заступљено је алувијално земљиште чија је боја тла црвенкасте боје. Дубина је 

различита, од 30 до 125 cm. Алувијални наноси су карбонатни и бескарбонатни. Преовлађују 

иловасте пескуше, песковите и прашкасте иловаче. Количина хумуса је довољна и расте са тежином 

састава. Алувијални наноси Ресаве су лаки, растресити, пропустљиви за воду и врло лаки за обраду. 

Током сушних месеци, вода се слабије задржава и они су критични за раст биљака. Прашкасте 

иловаче Ресаве имају бољи физички склоп, лакше су за обраду и добре су развој биљака. 

 
Хидролошка изученост слива реке Ресаве 

 
Са становишта хидролошке изучености, за слив реке се може рећи да је делимично изучен. Наиме, 

на главном току Ресаве су лоциране две хидролошке станице Републичког хидрометеоролошког 

завода Србије – Свилајнац (km 3+770) и Манастир Манасија (km 41+800), које располажу 

дугогодишњим, континуалним подацима мерења водостаја и протока воде. Хидролошка станица 

"Свилајнац" лоцирана је у близини ушћа Ресаве у Велику Мораву и практично контролише све воде 

ове реке, док је хидролошка станица "Манастир Манасија" узводно од Деспотовца и контролише 

горње, више делове слива Ресаве. Основне карактеристике поменутих станица су приказане. 

 
Основне карактеристике хидролошке станице Манастир Манасија: 

Година оснивања: 1956 

Кота "0"(mnJm): 194, 
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Удаљен. од ушћа (km): 45.8 

Површина слива (km2): 388 

Врста опреме: лимниграф/ дигитално 

 

Резултати напред спроведеног прорачуна великих вода на профилу хидролошке станице "Манастир 

Манасија" у поређењу са резултатима статистичке обраде, показали су задовољавајуће слагање. 

Наиме, вредности максималних протока великих вода стогодишњег повратног периода по обе 

методе се, готово, подударају. За чешће повратне периоде, педесет и двадесет година, који су 

усвојени као меродавни за димензионисање регулационих објеката на реци Ресави дуж предметног 

потеза од Деспотовца до ушћа у Велику Мораву, добијене су нешто веће вредности максималних 

протока великих вода (методом за неизучене сливове). 

 
Треба напоменути да су у хидролошким анализама, извршеним у оквиру пројектне документације 

релевантне за слив Ресаве (урађене пре три-четири деценије), на основу статистичке обраде 

расположиве серије у профилу х.с. "Манастир Манасија" из веома кратког периода обраде (укључен 

историјски максимум из 1969. године), добијене веће теоријске вредности максималних протока 

великих вода, у односу на напред приказане вредности из Водопривредне основе Србије. 

Разлике у резултатима ових обрада се повећавају за краће повратне периоде. У том смислу, 

резултати обраде великих вода реке Ресаве извршених у оквиру овог елабората (применом методе за 

неизучене сливове) су на страни сигурности, 

Евидентно је да се специфичне, физичко-географске и геоморфолошке, карактеристике слива Ресаве 

реперкутују на формирање отицаја великих вода. Горњи део слива Ресаве, који је планинског 

карактера са добро развијеном хидрографском мрежом, на излазу из Манасијске клисуре, 

контролише хидролошка станица "Манастир Манасија". Слив Ресаве који је издуженог облика, 

изласком из планинског терена - код Деспотовца, односно, уласком у великоморавски басен, 

карактерише даље сужавање од средњег ка доњем току и опадање броја улива малих, 

концентрисаних токова, односно потока. 

Прва већа притока низводно од х.с. "Манастир Манасија" -поток Дубница, у периоду наиласка 

великих вода, не утиче на повећање максималног протока великих вода Ресаве. Тек након прихвата 

већег броја притока (потока), у зони села Суботица (профил P-1 у прорачунима) и низводније до 

Точковог потока (профили P-2 и P- 3 у прорачунима), уочава се повећање максималног протока 

великих вода Ресаве. Тако да се максимални протоци великих вода Ресаве, срачунати на профилу 

низводно од Точковог потока (P-3) могу сматрати меродавним до ушћа Ресаве у Велику Мораву. 

 
1.3.3. ЗАКЉУЧАК ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 

 
На основу сагледавања карактеристика постојећег и планираног стања кроз Концепт плана детаљне 

регулације за регулацију тока Реке Ресаве у општини Деспотовац произилази закључак да: 

постојећи профил реке као и ширина регулације не задовољава потребе протока воде на предметној 

деонице која је посебно значајна за заштиту од поплава обалног подручја те је неопходно 

дефинисање нове регулационе ширине у складу са профилом према сагледаним истраживањима. 

Границом плана ће се обухвати простор на коме нема изграђених насипа као приоритетно подручје. 

 
1.3.4. БИЛАНС ПОСТОЈЕЋИХ НАМЕНА 

 

Намена Површина (ha) Процентуална заступљеност (%) 

Објекти јавне намене   

Водно земљиште 0.32 2,4% 

Постојећи ток реке 3,77 55.2% 

Комунално земљиште 0,076 1,03% 

Остале намене   

Пољопривредне и неуређене површине 2.59 38% 

Шумске површине 0.07 1,02% 

 6.83 100,00% 

Табела 1: Структура и биланс постојећих намена на подручју Плана 
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2.0. ПЛАНСКИ ДЕО 

 
2.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
Грађевинско земљиште за јавну намену у граници обухвата Плана намењено је искључиво за водно 

земљиште. 

 
2.2. ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

 
Саставни део правила уређења је и попис катастарских парцела и делова катастарских парцела које 

су планиране за површине јавне намене. 
 

 

Табела 2:  Парцеле јавних намена 

 
У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и катастарских парцела датих у 

графичком прилогу, важи парцелација дата у графичком прилогу број 5: „План парцелације јавних 

намена“ Р 1: 1000. 

 
2.4. БИЛАНСИ ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА И ПАРАМЕТРИ 

 

Намена Планирана површина (ha) 

Процентуална заступљеност 

план.намене (%) 

Површине и објекти јавне намене   

Планирано водно земљиште 3.93 57% 

Постојеће водопривредно земљишта 2.9 43% 

Укупно 6.83 100% 

Табела 3: Биланс постојећих и планираних површина 

Ознака 

грађ. 

парцеле 

Намена 

Састоји се од катастарских 

парцела 
Катастарска 

општина 
целе 

катастарске 

парцеле 

делови 

катастарских 

парцела 

J-1.1 
Постојеће 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 1388/3 КО Милива 

J-1 
Постојеће 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
2379/1, 2392/2 1516/2 КО Буковац 

J-1.2 ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ  2380/1 КО Буковац 

J-1.3 
Постојеће 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
3406,106/2  КО Деспотовац 

J-1.4 
Постојеће 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
3405  КО Деспотовац 

J-2 ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ  1427,1428 КО Буковац 

J-2.1. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ  1428, КО Буковац 

Ј-2.3 ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ  106/1 КО Деспотовац 

Ј-2.2 ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 1580/4, 1581/4, 1584/4  КО Буковац 

J-2.4. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ  1522/4 КО Буковац 

J-3 ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ  
109/2, 105/1,3400, 104, 108/2, 

108/1, 108/3, 
КО Деспотовац 

J-4 ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

1551/2, 1540/7, 1540/6, 

1540/5, 1540/4, 1422/1, 

1422/2, 1423/1422/3, 

1423/2,  1426, 1417/1 

1422/1,1422/2,1423/1, 1417/2, 

1404/2, 1405/1, 1404/1, 1403, 

1425, 1402/2, 1402/1, 1401, 

1400, 1399, 1397, 1396/2, 

1396/1, 1395, 1394/5,1394/2 

КО Буковац 

J-5 ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 3490/1, 3490/2  КО Милива 
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2.5. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
2.5.1. Водно земљиште 

 
Након обиласка терена на више локалитета, регистровани су дужи потези са рушевним обалама. С 

обзиром на близину тока, постојећи насипи угрожени су флувијалном ерозијом. Као мера којом би 

се зауставило даље урушавање обала и оштећење насипа предлаже се заштита рушевних обала 

обалоутврдом од каменог набачаја. Посебно је хитно ове радове извести на местима где су 

флувијалном ерозијом већ оштећени постојећи насипи. Ове радове потребно је вршити упоредо са 

реализацијом насипа. 

 
На потезу од km 36+000 до km 37+100 (између Миливе и Деспотовца) планиран је одбрамбени 

насип дуж леве обале, у циљу повезивања постојећих насипа код Деспотовца и Миливе и 

реализације континуалне одбрамбене линије. Терен који се штити насипима је пољопривредног 

карактера, али се насип прави за заштиту од 50-годишње велике воде што је у складу са степеном 

заштите на низводном потезу. Поред изградње левообалног насипа неопходно је и чишћење корита 

као и реконструкција два постојећа моста на km 36+000 и km 37+100. Ова два сеоска моста немају 

довољaн пропусни капацитет на Q5%, како у садашњем стању, тако и након предложених 

регулационих радова, па је њихова реконструкција неопходна. 

 

2.5.2. Водоснабдевање 

 
Снабдевање водом насеља у општини Деспотовац се врши путем већих водоводних система, 

локалних сеоских водовода и индивидуалних бунара. Деспотовац, Витанце и Војник се снабдевају 

водом из изворишта "Топлик" чији је капацитет 80 л/с, а сада се користи око 30 л/с. 

- ширем подручју плана водовод је изграђен у Миливи, а постоји изграђена водоводна мрежа ПЕ 

Ф100 преко моста на Ресави, ван границе Плана. 

 
2.5.3.  Каналисање отпадних вода 

 
- непосредном окружењу планског подручја налази се систем за пречишћавање отпадних вода. 

Фекалном канализацијом Ф 200 мм отпадне воде се сакупљају и уводе у главни фекални колектор 

Ф300мм, и њиме воде до постројења за пречишћавање отпадних вода, лоцираног на левој обали 

Ресаве. Капацитет постројења је 9.000 ЕС. Пречишћене отпадне воде се испуштају у Ресаву, 

канализационим водом Ф400мм. 

 
Кишна канализација постоји у централном делу Деспотовца и делу насеља Ресавица. У осталим 

подручјима атмосферске воде отичу површински. 

 
Правила грађења водоводне и канализационе мреже 

 
На планском подручју не постоји планирана водоводна и канализациона мрежа, а 

- случају да се јави потреба за водоводном или канализационом мрежом могућа према следећим 

(општим) правилима. 

 
Код постављања траса треба водити рачуна о следећем: 

 
Да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и када буду у 

погону). 

 
Да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и канализацију у 

погону као и да омогуће њихово редовно одржавање. 

 
Да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним условима на њих 

могу прикључити објекти које треба да опслужују. 
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Да се траса водовода и канализације усагласи са осталим наменама терена. 

 
Да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена, имајући у виду 

и грађење и погон са одржавањем. 

Положај у односу на друге инсталације и објекте 

Код одређивања траса водовода и канализације треба испунити захтеве у односу на друге 

инсталације и објекте. Ови услови произилазе из карактеристика појединих инсталација имајући у 

виду и изградњу и погон. Ови услови су базирани на прописима који важе у овој области и дати су 

у наредној табели. 

Положај хидротехничке инфраструктуре у односу друге инсталације и објекте 

 

Врста комуналне 

инсталације (објекта) 

потребно минимално одстојање [m]1 

водовод канализација 

до грађевинске линије2 5 5 

(до темеља објекта)   

енергетски каблови 1,0 1,0 

телекомуникациони, 1,0 1,0 

сигнални каблови   

гасовод  ниског  и  средњег 1,5 1,5 

притиска   

гасовод високог притиска 3,5 3,5 

стуб уличног осветљења 1,5 1,5 

 
1 

предвиђења растојања нису осовинска већ растојања од зида до зида. Назначена одстојања су минимална, што значи да треба 

тежити већим вредностима. 
Ако се постављени захтеви не могу испунити онда је то посебно стање где треба предвидети посебно решење у пројекту, 

водећи рачуна о битним специфичностима водовода и канализације(посебно решење је, на пример, смештај у комуналну галерију итд.) . 
-
 Ако се мора одступити морају бити дати докази да неће наступити штета.

 

 

ивичњак саобраћајнице 1,5 1,5 

стабло дрвета(значајнијег) 2,0 2,0 

водовод - 1,5-2,0 

канализација 1,5-2,0 - 

 

По правилу, полазећи од објекта, ближа грађевинској линији постављају се плиће инсталације, а 

даље оне које се постављају на већим дубинама. 

Код укрштања инсталација водити рачуна о: 

 

 да водоводне цеви буду постављене изнад канализација, стим што по потреби може бити 

предвиђена заштита водовода (цев у цев) 

 Код укрштања са електрокабловима треба водити рачуна о свим аспектима безбедности како 

код изградње, тако и у фазама које се појављују у погону. 

 
Код пролаза водовода, односно канализације испод водотока у првом плану се мора водити рачуна 

о: 

- условима код изградње, 

- о стабилности у погону 

- о условима за одржавање 

- о погонској сигурноости( дупли цевоводи, дупли канал, ако треба) 

- Ако је примењено решење са сифоном, о условима одржавања, о евакуацији ваздуха, т.ј. о 

функционалности. 
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Дубина укопавања код водовода произилази из захтева стабилности, т.ј. да цевовод не буде 

повређен, од саобраћаја. Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 1,5 m. 

 
Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може извршити 

прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни хидраулични услови 

течења у каналима. 

 
Избор материјала за водовод и канализацију врши се у пројекту. По правилу треба употребљавати 

материјал реномираних произвођача, где постоје дужи искуствени подаци да се ради оквалитетним 

материјалима.Погрешан је став ако се води рачуна само о ниској набавној цени. Важно је да се у 

оквиру једног система не уппотребљавају више врста материјала, јер то отежава одржавање. 

Остала правила за пројектовање и извођење 

Водоводну мрежу пројектовати и градити тако да се реализује циркуларни систем (прстенасти), да 

буду задовољени захтеви из противпожарне заштите (минимални пречник 150mm) и потребан 

минимални притисак. 

 
Није дозвољено спајање водовода, који мора бити под санитарним надзором, са било којим другим 

водоводом, нити се дозвољава акумулација воде у резервоарима из којих се вода може повратити у 

водовод. 

 
Канализацију треба решавати по сепарационом систему. У канализацију за отпадне воде, не 

дозвољава се увођење атмосферске воде. Минимални пречник канала за отпадне воде мора бити 

250mm, под условом да има потребан капацитет. 

Канализациона мрежа треба да буде опремљена објектима према прописима. Шахтови се морају 

обавезно предвидети на сваком споју канала, на местима промене правца трасе и на местима 

промене нагиба нивелете. У правцима, шахтове не треба постављати на већем растојању од 50m. 

Ревизиони силази треба да буду покривени округлим поклопцима. 

 
2.5.4. Електроенергетска инфраструктура 

 
3 

 
код оваквих решења битни су услови за изградњу. Битан је избор примењених материјала и метода 

грађења. 

 
Према подацима надлежне институције у ширем подручју плана налазе се 10kV водови као за ТС 

10/0.4 kV Буковачка растока, водови ниског напона 1 kV из ТС 10/0.4 kV „Пречистач отпадних 

вода“ а у самом подручју плана налази се вод ниског напона 1 kV из ТС 10/0.4 kV Саве Ковачевића, 

који је на месту укрштања на бетонским стубовима од 9м са самоносећим кабловским снопом. 

 
Планом се не предвиђа измештање трасе поменутог вода али је неопходно измештање постојећег 

бетонског стуба због изградње лево обалног насипа. 

 
Услови за укрштање електроводова и водотока 

 
Сигурносна висина изнад насипа као месту приступачном за возило, изнад поља ораница и путева 

износи 6м. 

Удаљеност стубова од стопе насипа износи најмање 6м. 

Угао укрштања водотока и енергетских водова не сме бити мања од 30° 

 
Земљани радови у близини стубова нису дозвољени због угрожавања статичке стабилности и 

могућности оштећења заштитног уземљења. 

 
Забрањује се изградња стамбених угоститељских објеката, производних објеката и осталих у 

близини водова. Приликом изградње објеката држати се техничких прописа за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400кV ("Сл.лист СФРЈ", број 65/88). 
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У близини разводних постројења забрањује се изградња свих врста објеката без обзира на намену. 

Приближавање и укрштање са осталим водовима, приближавање и сигурносна висина дати су у 

"Службеном листу СФРЈ", број 65/88. 

 
2.5.5. Телекомуникациона инфраструктура 

 
Према подацима надлежне институције Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ у ширем 

подручју плана, преко моста на Ресави, налазе се примарни и секундарни- кориснички каблови. У 

току даљих фаза пројектовања и грађења потребно је испоштовати Закон о планираљу и изградњи 

као и остала подзаконска акта. 

 
Правила грађења телекомуникационе мреже 
При укрштању са саобраћајницом каблови морају бити постављени у заштитне цеви а угао укрштања 

треба да буде 90°. При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора 

бити 0,5m за каблове напона до 1kV и 1,0m за каблове напона преко 1kV. При укрштању са водоводом и 

канализацијом вертикално растојање мора бити веће од 0,3m, а при приближавању и паралелном 

вођењу 0,5 m. 

Укрштање телекомуникационог кабла са јавним путем изводи се механичким подбушивањем трупа 

пута управно на осовину на дубини од 1,35-1,5м мерено од најниже коте коловоза до највише коте 

прописане заштитне цеви у коју се кабл полаже. 

Код приближавања подземног телекомуникационог вода темељу електроенергетског стуба, 

хоризонтална сигурносна удаљеност износи 0,8м, а не мање од 0,3м уколико је телекомуникациони 

вод механички заштићен. Приликом реконструкције и изградње нове месне телефонске мреже, код 

паралелног вођења и укрштања телефонских каблова са другим инфраструктурним објектима 

неопходно је у свему се придржавати важећих техничких прописа 

 
2.5.6. Саобраћајне површине 

На предметном простору, постоје трасирани земљани путеви који пресецају реку Ресаву мостом, 

којим се прилази пољопривредним површинама. Овим путевима се насеље Деспотовац повезује са 

Миливом. 

Према Просторном плану општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац", 

број 6/09, 7/09, 10/12) планирају се нове саобраћајнице регионалног значаја које омогућавају 

повезивање на магистрални пут М4 – државни пут I реда Maркoвaц-Свилajнaц-Бoр , квалитетнију 

међусобну везу између постојећих реионалних путева. Траса планираног регионалног пута пресеца 

подручје плана. Реализацији овог путног правца мора да предходи одговарајућа планска и пројектна 

документација која ће тачно дефинисати локацију моста на Ресави. Због ширег сагледавања 

предметне саобраћајнице у плану није могуће тачно одредити позицију моста. 

 
Пропусна моћ постојећих мостова преко Ресаве 

 
На посматраном сектору Ресаве, налазе се 2 моста преко реке Ресаве. 

Пропусна моћ мостовских конструкција у условима велике воде представља битан чинилац у 

заштити приобалног подручја од великих вода. Мостови малих димензија представљају уска грла и 

стварају успор при наиласки великих вода. Овакав успор врло често није занемарљив и доводи до 

повећања коте нивоа воде узводно од моста па насипи, ако постоје, врло често немају 

задовољавајућу висину и изливање је неминовно. Из овог разлога, потребно је обратити посебну 

пажњу на мостове у односу на брањена подручја као и на пропусни капацитет у постојећем и стању 

након предложених регулационих мера.  
 

 

 
 
 

 

 
Taбела4: Анализа морфолошких и хидрауличких карактеристика и пропусне моћи корита реке Ресаве за променљиво n (m-1/3s) 

 стационажа профили 

Постојеће 

стање 

Z (Q5%) 

Након 

предлижених 

мера Z (Q5%) 

пропустљивост 
Слободно 

надвишење 

Делимично 

регулисана 
деоница тока 

37140 PR 25 183,62 183,60 < Q5% 0 

35990 PR 24 179,39 179,85 < Q5% 0 
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 стационажа профили В(м) Нмах 

Ld 

(‰) 

n(m- 

1/3s) 

Просечна 

пропустна моћ 

Oбезбеђени степен 

заштите приобаља 

Делимично 

регулисана 
деоница 

тока 

37140 PR 25 26,61 1,88 3,20 0,035 96 <Q20% 

35990 PR 24 23,17 2,46 3,50 0,04 
 

Taбела5: Пропусна моћ постојећих мостова 
 
У табели дате су само оријентационе коте нивоа воде при протоцима Q5%. Због недовољног броја 

снимљених профила, оваква процена пропусности мостова представља само оријентациони 

податак, при чему би се у следећој фази -пројектовања извршило детаљније снимање корита око 

мостова, како би се дошло до тачнијих прорачуна кота нивоа великих вода. 

 

Након предложених регулационих мера закључује се да су поменути мостови са недовољним 

пропусним капацитетом, што је и разумљиво због концентрације протока у основно корито између 

одбрамбених насипа, а самим тим и повећања коте нивоа воде у посматраним профилима, те је 

неопходна реконструкција и уклапање у постојећу саобраћанице. 

 

Правила грађења саобраћајница и саобраћајне инфраструктуре 

 
Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се 

спроводити у свему према важећој законској регулативи. Процедуре и активности на пројектовању 

и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке инфраструктуре морају се 

обједињавати. 

 

Изградња и реконструкција саобраћајне инфраструктуре вршиће се у складу са законским 

прописима. 

Кроз израду пројеката мостова и саобраћајница дефинисаће се попречни профили 

 
у оквиру предвиђене регулације, као и градња додатних инсталација под условом да се не угрози 

функционисање инфраструктурних система предвиђених овим планом. За све овакве промене 

неопходно је прибавити сагласност свих надлежних Јавних комуналних предузећа и институција 

чије се инсталације налазе 

у профилу саобраћајница. 

 

2.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

 
Урбанистичке мере за заштиту природних вредности 

 
На основу документације Завода за заштиту природе Србије и Централног регистра заштићених 

природних добара, утврђено је да се предметно подручје не налази у заштићеном природном добру, 

као и да на предметном подручју нема заштићених природних добара или оних добара која су 

предвиђена за заштиту. 

 
На планском подручју предвиђено је очување биолошке и предеоне разноликости предметног 

простора кроз заштиту рубних станишта, живица, међа, појединачних стабала, групе стабала, речне 

акваторије, као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном вегетацијом, а у складу 

са чланом 18. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10). При озелењавању 

простора избегавати инвазивне врста. Њихово спонтано ширење, не само да угрожава природну 

вегетацију, него знатно повећава и трошкове одржавања зелених површина. такође, потребно је 

избегавати врсте које су детерминисане као алергене (топола и сл.).  
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Посебни услови заштите природе су:  
 

- хидротехничке радове планирати на простору који је  дефинисан Генералним пројектом; 

- нагиби  косина,  односно  обала  нових  корита  и  насипа,  морају  бити пројектовани и 

изведени тако да се обезбеди њихова стабилност; 

- није  дозвољено  потпуно  прекидање  хидрауличке  везе  површинских  и подземних вода на 

делу корита који се регулише; 

- предузети све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу 

обавештавања надлежних инспекцијских служби; 

- предвидети редовно одржавање насипа; 

- обезбедити прелазе за животиње преко тока на делу корита који се регулише сходно 

Правилнику о специјалним техничко- технолошким решењима која омогућавају несметану и 

сигурну комуникацију дивљих животиња („Сл. гласник РС”, бр.36/09); 

- приликом извођења радова настојати да се постојећа вегетација, како дрвенаста тако и 

зељаста, што мање оштећује и уклања. Предвидети максимално очување и заштиту околног 

земљишта, високог зеленила и вреднијих  примерака  дендрофлоре (појединачна  стабла,  

као  и  групе стабала); 

- уређење делова обале спроводити уз употребу аутохтоне вегетације; 

- након завршетка радова и нивелације терена, санирати, уредити и затравити све 

деградиране и слободне површине; 

- на градилишту је забрањено одлагање и складиштење деривата нафте или других погонских 

горива; 

- уколико се деси хаваријско изливање горива, уља и сл., обавезно је уклањање дела  

загађеног земљишта и  његова санација заменом и затрављивањем; 

- забрањује се могућност формирања одлагалишта вишка материјала у и уз водотокове, 

повремене токове и јаруге. Отпад (грађевински материјал, шут слично) мора бити уклоњен 

на локацију одређену за депоновање од стране надлежног комуналног општинског органа;  

- приликом извођења регулационих и других радова обавезно обезбедити несметано кретање 

рибљих врста.  

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, 

за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно Члану 99. Закона о заштити 

природе («Службени гласник РС», бр. 36/09,88/10) извођач радова је дужан да обавести 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, односно предузме све мере како се 

природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.  

 

Уређење водотока 

 
Плански обухват се простире поред реке Ресаве. Ради очувања и одржавања водних тела 

површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавања погоршања 

водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођење одбране од поплава, неопходно је 

поштовати забране, ограничење права и обавезе власника и корисника водног земљишта и водних 

објеката у складу са чланом 133. Закона о водама („Сл. гласник РСˮ, бр.30/2010). 

 
Урбанистичке мере за заштиту културних добара 

 
Према документацији Завода за заштиту споменика, предметно подручје није утврђено за културно 

добро, не налази се у оквиру просторно историјске целине, не ужива статус добра под претходном 

заштитом и не налази се у оквиру претходно заштићене целине. Такође, у оквиру границе Плана 

нема евидентираних археолошких налазишта и локалитета. 

 
Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, 

извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежну 

институцију. Завод за заштиту споменика културе ће сачинити план и програм истраживања у 

складу са Законом о заштити културних добара („Сл. гласник РС“, бр. 71/94). 
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Мере заштите од елементарних и других већих непогода и услови од интереса за одбрану 

земље 

 
Потребно је да се при изградњи на предметном простору, скупом урбанистичких и грађевинских 

карактеристика задовоље потребе заштите, и то пре свега тако да се смање дејства евентуалног 

разарања објеката. Због тога јe обавезно обезбедити могућност примене и реализације мера заштите 

од елементарних и других већих непогода. У том смислу, са аспекта заштите на предметном 

простору биће разрађене и спроведене мере и дати параметри повредивости. 

 
Због заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних и других 

непогода и опасности у миру укупна реализација, то јест планирана изградња објеката мора бити 

извршена уз примену одговарајућих законских и других прописа, нарочито Закона о одбрани 

("Службени лист СРЈ", број 88/2009). 

 
Заштита од земљотреса 

 
Ризик од повредљивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући одређене 

принципе планирања, организације и уређења простора, у првом реду за привреду и 

инфраструктуру, као основне компоненте предметног простора. 

 
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају: 

 

- поштовање степена сеизмичности од око 90 MСS приликом пројектовања, извођења или 

реконструкције објеката, или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким 

истраживањима утврди да је меродаван за планско подручје, 
- обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне 

катастрофе. 

 
Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о 

техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист 

СФРЈ“, бр 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90) а код пројектовања предвиђених надградњи и доградњи 

одредби „Правилника о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију објеката 

високоградње оштећених земљотресом и реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње 

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 52/85). Поред тога, на свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се 

спроводе посебна инжењерско - геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања терена на којима ће 

се градити поједини објекти. 

 
Свим објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о 

техничким нормативима за приступне путеве окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 

близини објеката повећаног ризика од пожара ( Службени лист СРЈ , бр.8/95), по коме најудаљенија 

тачка коловоза није даља од 25m од габарита објекта. 

 
Објекте реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације 

ниског напона ( Сл. лист СФРЈ , бр.53 и 54/88 и 28/95), 

 
Урбанистичке мере обезбеђења за потребе одбране земље 

 
На основу услова Министарства одбране који су достављени за потребе израде предметног ПДР-е, 

констатује се да нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
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2.7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА 

 
Општи услови планирања и пројектовања 

 
У односу на саобраћај, помињемо да планирању и пројектовању саобраћајница на подручју 

Деспотовца, треба прићи не само са економско-саобраћајног, већ и са аспекта планирања и 

пројектовања саобраћаја на сеизмички активним подручјима. Такође: 

 
- Саобраћајнице треба да буду грађене тако да су отпорне на деформације тла. 

- У сваком случају обезбедити повезивање подручја са разним гранама саобраћаја што је веома 

пожељно ради растерећења саобраћаја у постземљотресним критичним моментима, као у случају 

када је једна грана саобраћаја у прекиду. 
 
Висока сеизмичност региона налаже посебну пажњу код пројектовања мрежа инфраструктуре 

(електричних, водоводних и канализационих инсталација, разних паровода и гасовода, резервоара 

за гориво и сл.), независно од тога да ли се ови налазе испод или изнад земље. 

- При пројектовању радова инфраструктуре, а нарочито главних довода и чворишта, техничка 

документација ових објеката треба да има дефинисане све инжењерскогеолошке и сеизмичке 

услове. 

 

- Главни водови треба да имају бројне међусобне везе, а доводни водови - одвојене паралелне 

водове. 

- Потребно је обезбедити мрежу затварача, помоћу којих у сваком моменту може бити 

искључен било који део водоводне мреже. 

- За израду водова инфраструктуре треба користити флексибилне конструкције, које могу да 

следе деформације тла. Избегавати употребу крутих материја (неармиран бетон, азбест-

цементне цеви, и си.), за израду водова инфраструктуре. 

- Водоводна и канализациона мрежа мора бити изведена изван зоне темељења и у сваком 

тренутку видљива за службе одржавања. 

- За трасе инфраструктуре у зонама насипа, и нестабилних терена, неопходно је пројектима 

обезбедити статичку, динамичку и сеизмичку безбедност. 

- Водови мреже инфраструктуре који су непосредно уз објекте, треба да се пројектују и 

изведу преко водонепропусних подлога (бетонских канала). 

- Електричне инсталације треба снабдети са уређајима за брзо прикључивање електричних 

машина у случају потребе. 

 
За све објекте који подлежу асеизмичкој изградњи, у главним пројектима обезбедити сеизмичке 

прорачуне. 

 
2.8. МЕРЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ИЗГРАДЊЕ 

 
Енергетска ефикасност поразумева примену енергетски ефикасних уређаја који имају мале губитке 

приликом трансформације једног вида енергије у други. Исто тако, области енергетске ефикасности 

припадају и обновљиви извори у оквиру потрошње енергије, односно они извори који се не 

прикључују на дистрибутивну електроенергетску мрежу, а користе се у сектору зградарства 

(хидроелектране биомаса, енергија ветра и сунчева енергија). 

 

4.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
4.1. Општа правила грађења 

 
Водно земљиште, у смислу Закона о водама („Сл. гласник РСˮ, бр. 30/2010), јесте земљиште на 

коме стално или повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки 

и биолошки односи који се одржавају на акватични и приобални екосистем. Водно земљиште 

текуће воде јесте корито за велику воду и приобално земљиште. Водно земљиште обухвата и 
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напуштено корито и пешчани и шљунчани спруд који вода повремено плави услед радова у 

простору (преграђивања текућих вода, експлоатације минералних сировина и слично). 

 
Приобално земљиште, у смислу Закона о водама („Сл. гласник РСˮ, бр. 30/2010), јесте појас 

земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних 

објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на управљање 

водама. Ширина појаса приобалног земљишта је: 

 
- у подручју незаштићеном од поплава до 10м; 

- у подручју заштићеном од поплава до 50 м (зависно од величине водотока, односно 

заштитног објекта), рачунајући од ножице насипа према брањеном подручју. 

 
Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални екосистем и не 

ограничавају права других, и то за: 

 
1. изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених уређењу водотока и других 

вода; 

2. одржавање корита водотока и водних објеката; 

3. спровођење мера заштите вода; 

4. спровођење заштите од штетног дејства вода. 

 
Правила грађења важе за изградњу објеката, замену постојећих, доградњу и реконструкцију 

постојећих објеката. 

 
На грађевинској парцели дозвољена је изградња једног или више објекта, тако да се сви 

објекти обрачунавају у параметре. 

 
4.1.1. Правила парцелације 

 
Овим планом дефинишу се грађевинске парцеле за јавне намене. 

Парцеле јавних намена приказане су на граф. прилогу 4 “План парцелације јавних површина са 

елементима за спровођење”. 

 
Постојеће катастарске парцеле (које имају одговарајућу величину и ширину прописану планом) на 

којима се може градити у складу са правилима овог плана, овим планом постају грађевинске 

парцеле. За део постојећих катастарских парцела које не улазе у обухват водног земљишта 

формирање нових парцела може се вршити пројектом препарцелације. 

 
4.1.6. Услови и могућности фазне реализације 

 
Планом је омогућена фазна реализација изградње. Све етапе-фазе реализације морају бити 

дефинисане у пројектној документацији. Омогућити функционисање сваке фазе независно од 

реализације следеће и да се обавезе из једне фазе не преносе у другу. У свакој фази реализације 

морају се обезбедити прописани услови за паркирање, озелењавање и уређење слободних површина 

парцеле. 

 

4.7. Забрањена градња 

 
У оквиру граница Плана није дозвољено следеће: 

 

- изградња, односно промена у простору која би могла да наруши стање животне средине 

односно услове живљења суседа или сигурност суседних зграда; 
- изградња монтажних стамбених зграда (сојеница, викендица и сл.) 
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5.0. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
5.1.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
План представља плански основ за за формирање грађевинских парцела јавне намене, израду 

пројеката препарцелације, издавање информација о локацији, локацијских услова све у складу са 

правилима овог Плана и у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

број 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14). 

 
У обухвату зоне заштите далековода обавезно је прибављање сагласности при изради техничке 

(пројектне) документације пре издавања одобрења за изградњу од стране надлежног ЈП. 

 
До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа дозвољена је примена техничких 

решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних институција и предузећа 

пре издавања локацијске дозволе. 

 
У току израде техничке документације тока реке Ресаве са припадајућом инфраструктуром, 

уколико постоји прихватљивије решење у инвестиционо-техничком смислу, у оквиру Планом 

дефинисане регулације могућа су одстипања у попречном профилу која не утиче на режим 

водотока. Нивелете одступања од планом дефинисаних кота, могуће су ради усаглашавања са 

постојећим стањем. 

 
Саставни део Плана детаљне регулације су и: 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

1. КАТАСТАСКО ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА 

ГРАНИЦОМ ПЛАНА 

1: 1000 

2. 1: 2500 ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА 
3. 1: 2500 ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПОВРШИНА,РЕГУЛАЦИЈЕ  И 

ИНФРАСТРУКТУРА 

4. 1: 1000 ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 
Одлука о изради плана детаљне регулације ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ РЕСАВЕ У Деспотовцу, 

Градска општина Деспотовац ("Службени лист општине Деспотовац", број 6/14). 

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне  регулације за  

регулацију  тока  реке  Ресаве  у  општини Деспотовац на животну средину („Службени 

гласник општине Деспотовац” бр. 6/2014); 

Услови надлежних органа и институција прибављени за потребе израде плана 

 
КОНЦЕПТ ПЛАНА 
 

ИЗВЕШТАЈИ O СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ: 

Извештај о извршеној стручној контроли Концепта плана детаљне регулације за регулацију реке 

Ресаве у Деспотовцу  од 

Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације за регулацију реке 

Ресаве У Деспотовцу бр. 06-39/15-01 од 02.07.2015; 

Извештај о јавном увиду, 

Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности у јавном увиду 

 

Одговорни урбаниста: 

Валентина Јанковић, дипл. инж. арх. с.р.  
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-други закони и 101/16-други закони) и члана 13. Статута општине Деспотовац 

(„Службени гласник општине Деспотовац“ бр. 4/08 и 7/15), Скупштина општине 

Деспотовац, на седници одржаној дана 14.09.2017. године, донела је 

 

П Р О Г Р А М 

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ 

АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ БУЏЕТОМ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У 

РАЗДЕЛУ 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА, А ЗА ЧИЈУ РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРЕ 

СКЛАПА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

 У програму реализације програма и програмских активности планираних буџетом 

општине Деспотовац у Разделу 3 – Општинска управа, а за чију реализацију уговоре склапа 

Председник општине, број 400-85/2017-01 од 16.03.2017.године и  број 400-308/2017-01 од 

15.06.2017.године у делу Програма 1102 – Комунална делатност, Програмске активности 

1102-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће, опис планираних активности и износи 

планираних средстава мењају се и гласе: 

 
 

ПРОГРАМ 
ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

ОПИС ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРАНА 

ВРЕДНОСТ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

1102 –  

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

1102-0008 – 

УПРАВЉАЊЕ 

И 

СНАБДЕВАЊЕ 

ВОДОМ ЗА 

ПИЋЕ 

1.Прибављање услова и 

сагласности потребних 

за извођење радова 

300.000 300.000  

  2.Прибављање 

геодетских подлога и 

снимања од стране 

геодетског завода 

200.000 200.000  

  3.Субвенције ЈКП Стан 

по Програму коришћења 

субвенција 

6.000.000 6.000.000  

  4.Изградња објеката 

-наставак изградње 

резервоара и потисног 

вода на ПодсистемуI 

-наставак изградње 

водовода у Сладаји 

-наставак изградње 

водовода у Стењевцу и 

Дворишту 

-наставак изградње 

водовода у улици 

Стевана Синђелића у 

Деспотовцу – насеље 

Церје 

16.000.000 

8.000.000 

 

 

3.500.000 

 

3.500.000 

 

 

1.000.000 

6.000.000 

3.000.000 

 

 

1.000.000 

 

1.000.000 

 

 

1.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

 

 

2.500.000 

 

2.500.000 

 УКУПНО 

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

1102-0008 

 22.500.000 12.500.000 10.000.000 

 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10 Деспотовац 15.09.2017. године 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10                                                                                              32 

 

 

У делу Програма 0401 – Заштита животне средине, Програмске активности 0401-

0004 – Управљање отпадним водама, опис планираних активности и износи планираних 

средстава мењају се и гласе: 
 

ПРОГРАМ 
ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

ОПИС ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРАНА 

ВРЕДНОСТ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

0401 – 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0401-0004 – 

УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДНИМ 

ВОДАМА 

1.Прибављање услова и 

сагласности потребних за 

озвођење радова 

150.000 150.000  

  2.Прибављање геодетских 

подлога и снимања од стране 

геодетског завода 

100.000 100.000  

  3.Субвенције ЈКП Стан по 

Програму коришћења 

субвенција 

6.000.000 6.000.000  

  4.Изградња објеката: 

- учешће у изградњи кишне 

канализације у улици Вулета 

Поповића у Деспотовцу 

- наставак изградње 

канализације у улици 

Стевана Синђелића у  

Деспотовцу – насеље Церје 

- израда пројектне 

документације регулације 

фекалне канализације у 

улици Рудничкој у 

Деспотовцу 

11.000.000 

3.000.000 

 

 

7.000.000 

 

 

 

1.000.000 

 

 

6.000.000 

1.000.000 

 

 

5.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

 

1.000.000 

 

 УКУПНО 

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

0401-0004 

 17.250.000 12.250.000 5.000.000 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 400-476/2017-01 од 14.09.2017. год. 

                                               

   ПРЕДСЕДНИK  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                   др Златко Марјановић с.р.
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На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон) и члана 42 став 3 Одлуке о 

промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и 

угоститељства ''Ресавска пећина''  Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', 

број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 14.09.2017. године, 

донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Јавног предузећа за заштиту 

природе, развој туризма и угоститељства ''Ресавска пећина'' за 2016. годину, број: 02-

1945/16  који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 01-68/17 од 25.01.2017. године. 

 

 2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

3. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељства 

''Ресавска пећина'' Деспотовац   и архиви  органа општине.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-115/2017-01 од 14.09.2017. године  
 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                          др Златко Марјановић с.р. 

 

На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон) и члана 42 став 3 Одлуке о 

промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и 

угоститељства ''Ресавска пећина''  Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', 

број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 14.09.2017. године, 

донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Финансијски извештај  Јавног предузећа за заштиту 

природе, развој туризма и угоститељства ''Ресавска пећина'' за 2016. годину, број: 01-

560/2017  који је усвојио Надзорни одбор на седници одржаној 24.05.2017. године. 

 

 2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

3. Решење доставити: ЈП за заштиту природе, развој туризма и угоститељства 

''Ресавска пећина'' Деспотовац   и архиви  органа општине.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-116/2017-01 од 14.09.2017. године  

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                        др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07, 83/14- др.закон и 101/16 – др.закон) и члана 80. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 

62/16-Одлука УС – РС), Скупштина општине Деспотовац,  на седници одржаној 14.09.2017. 

године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ПУ ''Рада Миљковић'' Деспотовац, за 

школску 2016/2017. годину, број 840/17, који је усвојио Управни одбор Установе, на 

седници одржаној 31.08.2017. године. 

 

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

3. Решење доставити: ПУ ''Рада Миљковић'' Деспотовац и архиви органа општине.  
 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-108/2017-01 од 14.09..2017. године  

 
 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                     др Златко Марјановић с.р. 

 

На основу члана 32  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број  129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон) и члана 42 став 3 Одлуке о 

промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и 

угоститељства ''Ресавска пећина''  Деспотовац (''Службени гласник Општине Деспотовац'', 

број 11/16), Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној 14.09.2017. године, 

донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈП за заштиту природе, 

развој туризма и угоститељство ''Ресавска пећина'' Деспотовац, о расподели добити за 2016. 

годину, исказана Завршним рачуном у износу од 309.000,00 динара, на покриће губитка из 

ранијих година, број 01-561/2017 од 24.05.2017. године. 

 

2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

3. Решење доставити: ЈП ''Ресавска пећина'' Деспотовац и архиви Скупштине 

општине Деспотовац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-117/2017-01  од  14.09.2017. године 

 

  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                      др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07, 83/14- др.закон и 101/16 – др.закон) и члана 80. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 

62/16-Одлука УС – РС), Скупштина општине Деспотовац,  на седници одржаној 14.09.2017. 

године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Развојни план Предшколске установе ''Рада 

Миљковић'' Деспотовац од школске 2017/2018. до школске 2020/2021 године, број 847/17, 

који је усвојио Управни одбор Установе на седници одржаној 31.08.2017. године. 

 

2. Решење доставити: ПУ ''Рада Миљковић'' Деспотовац, Служби Буџета Општинске 

управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-118/2017-01 од  14.09.2017. године 

 
                       ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

                                                                                      др Златко Марјановић с.р.  

        

 

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07, 83/14- др.закон и 101/16 – др.закон) и члана 80. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 

62/16-Одлука УС – РС), Скупштина општине Деспотовац,  на седници одржаној 14.09.2017. 

године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи План рада Предшколске установе ''Рада 

Миљковић'' Деспотовац за школску 2017/2018. годину, број 843/17, усвојен на седници 

Управног одбора Установе одржаној 31.08.2017. године. 

 

2. Решење доставити: ПУ ''Рада Миљковић'' Деспотовац, Служби Буџета Општинске 

управе Деспотовац и архиви Скупштине општине Деспотовац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-119/2017-01 од 14.09.2017. године 

 
                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,      

                                                                                   др Златко Марјановић с.р.         
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На основу члана 35 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС\ 
бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 30 Статута општине Деспотовац („Службени гласник 
општине Деспотовац“ број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на својој седници 
одржаној дана 14.09.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење комасације 

у деловима катастарских општина Витанце, Милива, Плажане, Велики 

Поповић, Медвеђа и Јасеново, општина Деспотовац 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за комасацију општине Деспотовац за спровођење 

комасације земљишта према Програму комасације делова катастарских општина Витанце, 

Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново на подручју општине Деспотовац 

донет Одлуком Скупштине општине Деспотовац („Службени гласник општине 

Деспотовац“ број 7/16) ( у даљем тексту: Комисија). 

 

II Комисија се, укључујући председника Комисије, састоји од седам чланова. 

Председник и чланови Комисије имају заменике. 

 
III У Комисију се именују: 

 

1. Рената Годић, дипл.правник из Деспотовца - за председника Комисије 

  Душан Стефановић, дипл.правник - за заменика председника Комисије 

 

2. Небојша Богојевић, дипл. инж. пољ. - за члана Комисије 

  Душан Ивковић, дипл. инж. агроекономије - за заменика члана Комисије 

 

3. Снежана Ивановић,  дипл инж. геод из Деспотовца - за члана Комисије 

 Милосав Милојевић, геодетски техничар из Стењевца - за заменика члана 

Комисије 

 

4. Лана Добросављевић, дипл инж. арх. из Деспотовца - за члана Комисије 

 Миљан Милосављевић, инж. грађ. из Златова - за заменика члана Комисије 

 

5. Мирослав Траиловић из Јасенова, представник учесника комасације, - за 

члана Комисије 

 Петар Илић из Јасенова, представник учесника комасације - за заменика члана 

Комисије 

 

6. Славиша Миленковић из Миливе, пред. учесника ком., земљорадник - за 

члана Комисије 

 Бранислав Рајић, из Миливе, предс. учесника ком,земљорадник- за заменика 

члана Комисије 

  

7. Радослав Радосављевић, из Медвеђе, предс.учесника ком., земљорадник – за 

члана Комисије 

Александар Стојановић, из Медвеђе, предс.учесника ком., земљорадник – за 

заменика члана 
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IV Председник и чланови комисије се именују на период до завршетка поступка 

комасације. 

 

V За обављање стручних и административних послова Комисије именује се 

Дамјан Крстовић, дипл.правник из Деспотовца за секретара Комисије. 

 

VI Задатак Комисије је да у складу са Законом о пољопривредном земљишту, 

начелима комасације и одлукама Скупштине општине Деспотовац: 

1) спроведе поступак комасације земљишта према Програму комасације донетим од 

стране Скупштина општине Деспотовац Одлуком о доношењу Програма комасације делова 

катастарских општина Витанце, Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново на 

подручју општине Деспотовац; 

 

2) обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у поступку 

комасације; 

 

3) образује поткомисије и друге неопходна радна тела за спровођење поступка 

комасације и 

 

4) обавља и друге погребне послове у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту и Начелима комасације. 

VII Финансијско пословање за потребе комасације врши Одељење Општинске 

управе Општине Деспотовац надлежно за јавне финансије и буџет, а налогодавац за 

употребу и исплату средстава за спровођење поступка комасације је председник Комисије, 

односно заменик председника Комисије у одсуству председника Комисије, у скалду са 

законом. 

VIII Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца 

ангажованих у поступку комасације се обезбеђују у Буџету Општине Деспотовац. 

IX Председника, чланови Комисије и поткомисија за спровођење комасације и 

друга лица именована, одређена или ангажована на пословима комасације имају право на 

накнаду за рад, које ће се ближе уредити посебном одлуком. 

 
X Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-120/2017-01 од 14.09.2017. године 
 
 
  ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  
      др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана  52  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 

72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС 

РС, 98/13 – Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 32 Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. закон), 

Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  14.09.2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е   
 

 1. У тачки 3 Решења којим је образована Комисија за планове општине Деспотовац, 

број 02-83/17-01 од 15.06.2017. године (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 

9/17), реч ''седам'', мења се и гласи: ''девет''. 
 

 2. ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Алексић, дипломирани грађевински инжењер из 

Стрмостена за заменика председника Комисије за планове општине Деспотовац.  
 

 3. Мандат именованог заменика председника комисије траје до престанка мандата 

Комисије за планове општине Деспотовац, именоване решењем Скупштине општине 

Деспотовац, број 02-83/17-01 од 15.06.2017. године. 
 

 4. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-121/17-01 од  14.09. 2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

             др Златко Марјановић с.р 

 

На основу члана 20 Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14- др.закон и 101/16 –др.закон) и члана 13 

Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/2008 и 

7/2015), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.09.2017. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Данијел НЕШИЋ из Деспотовца, дужности члана Управног 

одбора Туристичко спортске организације Деспотовац, чиме му престаје и дужност 

председника Управног одбора  Туристичко спортске организације Деспотовац. 

 

2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-110-1/2016-01 од 14.09.2017. године 

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                                      др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 20 Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14- др.закон и 101/16 –др.закон) и члана 13 

Статута општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/2008 и 

7/2015), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.09.2017. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирослав МИЛОШЕВИЋ из Дворишта, члан Управног одбора 

Туристичко спортске организације Деспотовац, за председника Управног одбора 

Туристичко спортске организације Деспотовац. 
 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Мидраг ЖИВКОВИЋ из Дворишта за члана Управног одбора 

Туристичко спортске организације Деспотовац. 
 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-110-2/2016-01 од 14.09.2017. године 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                        др Златко Марјановић с.р. 

 

На основу члана 55 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-Одлука УС 

РС) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', 

број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.09.2017. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе ''Стеван 

Синђелић'' из Великог Поповића: 

 - Суза Миладиновић из Великог Поповића, представник родитеља, због престанка 

основа по коме је именована; 

 - Владимир Милетић из Великог Поповића, представник запослених, због престанка 

основа по коме је именован. 

 

II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

III Решење доставити: Именованима, Основној школи ''Стеван Синђелић'' из Великог 

Поповића  и  архиви Скупштине општине.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број: 02-88-1/2017-01 од  14.09.2017. године.  

                                                                       

    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                                   др Златко Марјановић с.р 
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На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-Одлука УС 

РС) и члана 13 Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', 

број 4/08 и 7/15), Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 14.09.2017. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе ''Стеван Синђелић'' из 

Великог Поповића: 

 - Бојан Стаматовић из Брестова, представник родитеља; 

 - Миодраг Светозаров из Великог Поповића, представник запослених. 

  

II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

III Решење доставити: Именованима, Основној школи ''Стеван Синђелић'' из Великог 

Поповића  и  архиви Скупштине општине.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:  02-88-2/2017-01 од  14.09.2017.  године.  

 

         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                                  др Златко Марјановић с.р. 

 

 

На основу члана 2 Закона о начину и условима признавања права и враћању 

земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредно земљишног 

фонда и кофискацијом због неизвршених обавеза из обавезних откупа пољопривредних 

производа (''Службени гласник РС'', број 18/91, 20/92 и 42/98) и  члана 13 Статута општине 

Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ бр.04/08 и 7/15), на седници 

одржаној 14.09.2017. године, Скупштина општине Деспотовац, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде Весна Савић, 

судија Основног суда у Деспотовцу за председника Комисије за враћање земљишта које је 

прешло у друштвену својину по основу пољопривредно земљишног фонда и 

конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезних откупа пољопривредних производа. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број:   02-59-4/2017-01 од 14.09.2017. године  

 

             ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                др Златко Марјановић с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), 

члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016),члана 33. Статута општине 

Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008) и Одлуке о Правобранилаштву 

општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 11/2014), Oпштинско веће 

општине Деспотовац на предлог начелника Општинске управе, на седници одржаној 06.06.2017 

године, усвојило је  

 

ПРАВИЛНИК О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О  УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ, БУЏЕТСКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

            ГЛАВА I 

Основне одредбе 

 

Члан  1. 

 У члану 3. поднаслов „Систематизација радних места“  табела се мења и гласи: 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 17  15  

Саветник 12 12 

Млађи саветник 9 7 

Сарадник 8 8 

Млађи сарадник 11 5 

Виши референт 17 24 

Референт 1 1 

Млађи референт - - 

Укупно: 75  радних места 72 службеника 
 

Радно место Број радних места Број запослених 

Кабинет председника 

општине 

5 4 

 

Члан 2. 

 У члану 18. Правилника у Одељку III Одељење за инспекцијске послове, код радног места 

под бројем 3. Послови комуналног, саобраћајног и инспектора за путеве, „броја службеника: 3“ 

мења се „бројем службеника: 2.“ 

 

Члан 3. 

 У члану 18. Правилника у Одељку VI Служба за заједничке послове и управљање 

људским ресурсима, брише се опис послова под бројем „1. Шеф Одељења“. 

 

Члан 4. 
 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 
Број: 110- 7/2017-02 од 06.06.2017. године.  

 

                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                     Никола Николић, дипл.ецц. с.р 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

1.  
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе Деспотовац за 2017. годину 
1 

2.  
Одлука о преносу права коришћења и унапређења на системима за 

водоснабдевање 
2 

3.  
Одлука о одређивању граница грађевинског подручја насељеног места Медвеђа 

на територији општине Деспотовац 
4 

4.  
Одлука о спровођењу комасације на деловима катастарских општина Витанце, 

Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново, општина Деспотовац 
8 

5.  
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за регулацију реке Ресаве у 

општини Деспотовац 
9 

6.  План детаљне регулације тока реке Ресаве општина Деспотовац 12 

7.  

Програм о измени Програма реализације програма и програмских активности 

планираних Буџетом општине Деспотовац у разделу 3 – Општинска управа, а за 

чију реализацију уговоре склапа председник општине 

31 

8.  
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавног предузећа за заштиту 

природе, развој туризма и угоститељства „Ресавска пећина“ за 2016. годину 
33 

9.  

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за 

заштиту природе, развој туризма и угоститељства „Ресавска пећина“ за 2016. 

годину 

33 

10.  
Решење о давању сагласности на Извештај о раду  ПУ „Рада Миљковић“ 

Деспотовац за школску 2016/2017. годину 
34 

11.  

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за 

заштиту природе, развој туризма и угоститељства „Ресавска пећина“ о расподели 

добити за 2016. годину 

34 

12.  
Решење о давању сагласности на Развојни план Предшколске установе „Рада 
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