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На основу члана 43. Закона о буxетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, ), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, број 129/07), и члана 15.и 24. Статута општине Жагубица (“Службени гласник општине Жагубица”, број 06/2008), а
на предлог Општинског већа Скупштина општине Жагубица , на седници одржаној 2. новембра 2011. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ЗА 2011. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Жагубица за 2011. годину број: I-01-020-1064/10 од 30.12.2010. године, у члану 2. мења се табела 1.
Утврђивање суфицита и дефицита која гласи:

Opis

Šifra ekonomske klasifikaije

Sredstva iz
budžeta

6

7

8

A. PRIMANJA I IZDACI BUDŽETA
I. UKUPNA PRIMANJA
TEKUĆI PRIHODI
1. Poreski prihodi
1.1. Porez na dohodak,dobit i kapitalne dobitke
1.2. Porez na imovinu
1.3. Porez na dobra i usluge
1.4. Ostali porezi
2. Neporeski prihod
3. Donacije
4. Transferi
5. Primanja od prodaje nefinansijske imovine
II. UKUPNI IZDACI
TEKUĆI RASHODI
1. Rashodi za zaposlene
2. Korišćenje roba i usluga
3.Upotreba prirodne imovine
4. Otplata kamata
5. Subvencije
6. Izdaci za socijalnu zaštitu
7. Ostali rashodi
TRANSFERI
IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE
III. BUDŽETSKI SUFICIT (BUDŽETSKI DEFICIT) (III)
B. RAČUN FINANSIRANJA

7
71
711
713
714
716+719
74
731+732
733
8
4
41
42
434
44
45
47
48+49
463+465
5
(7+8)-(4+5+6)

271,300,000.00
271,200,000.00
64,500,000.00
35,000,000.00
12,000,000.00
13,000,000.00
4,500,000.00
21,700,000.00
185,000,000.00
100,000.00
271,150,000.00
237.703.000,00
71.688,000.00
77,999,000.00

4.800,000.00
35.645,000.00
47.771,000.00
33.247,000.00
150,000.00

IV. PRIMANJA PO OSNOVU OTPLATE DATIH
KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

92

150,000.00

V. IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I
NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE
VI: PRIMANJA PO OSNOVU OTPLATE KREDITA I
PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE MINUS IZDACI
PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE
FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V)
C. ZADUŽIVANJE I OTPLATA DUGA
VII. PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA
1. Primanja od domaćih zaduživanja
1.1. Zaduživanja od javnih finansijskih institucija i

62

300,000.00

92-62

91
911
9113+9114

-150,000.00

0.00
0.00
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poslovnih banaka
9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119
1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora
2 Primanja od inostranih zaduživanja
VIII. OTPLATA GLAVNICE
1. Otplata glavnice domaćim kreditorima
1.1. Otplata glavnice javnim finansijskim institucijama i
poslovnim bankama

912
61
611
6113+6114

0.00
0.00

6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119
1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima
2. Otplata gavnice stranim kreditorima
IX. PROMENE STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII)
X. NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III)

612
0.00
-150,000.00
0.00

UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI)

Члан 2.
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Жагубица за 2011.годину састоји се од:
Укупних примања у износу од
271.450.000,00 динара
Укупних издатака у износу од
271.450.000,00 динара
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине Жагубица у износу од 1.630.000,00 динара.
Средства из става 1. Овог члана користиће се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току
године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту
намене за коју су средства усмерена
Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине Жагубица у износу од 1.000.000,00 динара и користиће се у складу са
чланом 70. Закона о буџетском систему.
Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
Примања буџета општине Жагубица у укупном износу од 271.450.000,00 динара по врстама , односно екомомским класификацијама ,
утврђена су у следећим износима:

Broj pozicije
1

Ekonomska
klasifikacija
2

3

711
1
2
3
4
5

711111
711120
711140
711180
711190

713
6
7
8

713120
713310
713420

Opis

Iznos iz
budžeta

Iznos iz
ostalih izvora

Ukupna
sredstva

4

5

6

7

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od imovine
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
Ukupno 711

22,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
6,000,000.00
3,000,000.00
35,000,000.00

Porez na imovinu
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
Ukupno 713

6,000,000.00
1,500,000.00
4,500,000.00
12,000,000.00

0.00

22,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
6,000,000.00
3,000,000.00
35,000,000.00

0.00

6,000,000.00
1,500,000.00
4,500,000.00
12,000,000.00
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714
9
10
11
12
13

714440
714510
714540
714550
714560

716
14

716110

733
15

733150

741
16
17

741410
741510

18
18

741520
741530

742

743
21

744

Tranferi od drugih nivoa vlasti
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa
opština
Ukupno 733
Prihodi od imovine
Prihod od imovine koja pripada imaocima polisa
osiguranja
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog
zemljišta
Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta
Ukupno 741

Naknada po osnovu konverzije prava koripćenja u pravo
svojine u korist nivoa opština
Takse u korist nivoa opštine
Prihodi opštinskih organa od prodaje sporednih dobara
Ukupno 742

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa
opština
Ukupno 743

4,500,000.00

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

185,000,000.00
185,000,000.00

6,249,000.00
6,249,000.00

191,249,000.00
191,249,000.00

100,000.00
1,700,000.00

100,000.00
1,700,000.00

200,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00

0.00

200,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00

0.00

6,600,000.00
3,000,000.00
100,000.00
9,700,000.00

6,600,000.00
3,000,000.00
100,000.00
9,700,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

1,500,000.00

7,192,600.00

8,692,600.00

1,500,000.00

7,192,600.00

8,692,600.00

271,200,000.00

19,441,600.00

290,641,600.00

Primanja od prodaje pokretne imovine
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština
Ukupno 812

100,000.00
100,000.00

0.00

100,000.00
100,000.00

Ukupno primanja od prodaje nefinansijske imovine (8)

100,000.00

0.00

100,000.00

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala
Ukupno 921

150,000.00
150,000.00

0.00

150,000.00
150,000.00

Mešoviti i neodređeni prihodi
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština
Ukupno 745

921
921950

1,500,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

745150

812151

1,500,000.00

1,500,000.00

744150

812

25

4,500,000.00

0.00

Ukupno tekući prihodi (7)

24

0.00

0.00
5,000,000.00
1,500,000.00
100,000.00
6,400,000.00
13,000,000.00

1,500,000.00

Mešoviti i neodređeni prihodi
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Ukupno 744

745
23

Drugi porezi
Komunalna taksa na firmu
Ukupno 716

0.00
5,000,000.00
1,500,000.00
100,000.00
6,400,000.00
13,000,000.00

Novčane kazne i oduzeta imovinska korist
743350

22

Porezi na dobra i usluge
Sredstva za potivpožarnu zaštitu
Porezi na motorna vozila
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
Koncesione naknade i boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Ukupno 714

Prihodi od prodaje dobara i usluga
742154
742250
742350

19
20
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Ukupno primanja od zaduživana i prodaje finansijske
imovine (9)
UKUPNO PRIHODI

150,000.00

0.00

150,000.00

271,450,000.00

19,441,600.00

290,891,600.00

Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
Издаци буџета општине Жагубица у укупном износу од 271.450.000,00 динара по основним наменама , односно економским класификацијама ,
утврђени су у следећим износима:

Broj
pozicije
3

Opis

Plan

Izdaci iz
dodatnih
prihoda

Ukupna
sredstva

6

7

8

9

Rashodi za zaposlene
Plate, dodaci i naknade zaposlenih -plate funkcionera
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Ukupno funkcija 41

51,687,000.00
9,338,000.00
155,000.00
1,033,000.00
3,376,000.00
6,099,000.00

4,320,632.00
928,968.00
20,000.00
70,000.00
50,000.00
100,000.00

56,075,632.00
10,744,968.00
180,000.00
1,103,000.00
3,326,000.00
5,402,000.00

71,688,000.00

5,489,600.00

77,177,600.00

Korišćenje roba i usluga
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ukupno funkcija 42

18,368,000.00
3,396,000.00
11,746,000.00
7,975,000.00
28,082,000.00
8,432,000.00

3,613,000.00
631,000.00
682,000.00
940,000.00
1,093,000.00
2,583,000.00

21,981,000.00
4,027,000.00
12,428,000.00
8,915,000.00
29,175,000.00
11,015,000.00

77,999,000.00

9,542,000.00

87,541,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

41,471,000.00
6,300,000.00
47,771,000.00

0.00
0.00
0.00

41,471,000.00
6,300,000.00
47,771,000.00

4,800,000.00
4,800,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

6,800,000.00
6,800,000.00

23,480,000.00

0.00

23,480,000.00

1,535,000.00

60,000.00

1,595,000.00

Ekonomska
klasifikacija
4

5

41
1
2
3
4
5
6

411000
412000
413000
414000
415000
416000

42
7
8
9
10
11
12

421000
422000
423000
424000
425000
426000

434
434300

13

46

Upotreba šuma i voda
Ukupno funkcija 434

463000
465000

Donacije i transferi
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale donacije dotacije i transferi
Ukupno funkcija 46

472000

Prava iz socijalnog osiguranja
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
Ukupno funkcija 47

17

481000

18

482000

Ostali rashodi
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog
nivoa vlasti drugom -Porez na fond zarada

14
15

47
16

48
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19

485000

49
20

Sredstva reserve
Sredstva reserve
Ukupno funkcija 49

511000
512000
515000

Osnovna sredstva
Zgrade i građevinski objekti
Mašine i oprema
Nematerijalna imovina
Ukupno funkcija 51

541000

Prirodna imovina
Zemljište
Ukupno funkcija 54

54
24

62
621000

25

Naknada šteta-povraćaj zemljišta
Ukupno funkcija 48

499000

51
21
22
23
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8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

33,015,000.00

60,000.00

33,075,000.00

2,630,000.00
2,630,000.00

0.00
0.00

2,630,000.00
2,630,000.00

28,300,000.00
1,279,000.00
48,000.00
29,627,000.00

1,900,000.00
350,000.00
0.00
2,250,000.00

30,200,000.00
1,629,000.00
48.000,00
31,877,000.00

3,620,000.00

100,000.00

3,720,000.00

3,620,000.00

100,000.00

3,720,000.00

300,000.00

0.00

300,000.00

Nabavka finsijske imovine
Nabavka domaće finansijske imovine
Ukupno funkcija 62

300,000.00

UKUPNO RASHODI

271,450,000.00

300,000.00
19,441,600.00

290,891,600.00

II ПОСЕБНИ ДЕО

3

Ekon.
Klas

Funkc.
klasif.
Broj
pozicije

Glava

Члан 7.
Члан 8. мења се и гласи:
Средства буџета у исносу од 271.450.000,00 динара и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника
средстава буџета у укупном износу од 19.441.600,00 динара , распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

4

5

1
2
3
4
5
6
7

411000
412000
415000
416000
422000
423000
426000

110

111
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

411000
412000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
426000
499000
621000

Opis

Plan

6
SKUPŠTINA OPŠTINE
Izvršni i zakonodavni organi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade troškova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Ukupno funkcija 110
UKUPNO RAZDEO 1

7

1,569,000.00
279,000.00
150,000.00
3,000,000.00
100,000.00
1,500,000.00
100,000.00
6,698,000.00
6,698,000.00

PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTNSKO VEĆE
Izvršni i zakonodavni organi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade troškova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Materijal
Sredstva reserve
Nabavka domaće finansijske imovine

3,790,000.00
696,000.00
150,000.00
1,900,000.00
15,000.00
200,000.00
2,050,000.00
600,000.00
200,000.00
2,630,000.00
300,000.00

Izdaci iz
dodatnih
prihoda
8

0.00
0.00

Ukupna sredstva
9

1,569,000.00
279,000.00
150,000.00
3,000,000.00
100,000.00
1,500,000.00
100,000.00
6,698,000.00
6,698,000.00

3,790,000.00
696,000.00
150,000.00
1,900,000.00
15,000.00
200,000.00
2,050,000.00
600,000.00
200,000.00
2,630,000.00
300,000.00
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Ukupno funkcija 110
090
19

481000

20

465000

160
21
22

463000
481000

420
23

481000

560
24

481000

810
25

481000

820
26

481000

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostale tekuće dotacije donacije i transferi - komesarijat
za izbeglice
Ukupno funkcija 090

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000

39
40
41
42

482000
485000
511000
512000

320
43

426000

3.1
421
465000
44
3.2
560

12,531,000.00

0.00

6,800,000.00
300,000.00
7,100,000.00

12,531,000.00

6,800,000.00

0.00

300,000.00
7,100,000.00

Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom
mestu
Transferi ostalim nivoima vlasti
Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno funkcija 160

1,480,000.00
5,950,000.00
7,430,000.00

0.00

1,480,000.00
5,950,000.00
7,430,000.00

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov
Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno funkcija 420

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

350,000.00
350,000.00

0.00

350,000.00
350,000.00

Usluge rekreacije i sporta
Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno funkcija 810

6,200,000.00
6,200,000.00

0.00

6,200,000.00
6,200,000.00

Usluge kulture
Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno funkcija 820

2,180,000.00
2,180,000.00

0.00

2,180,000.00
2,180,000.00

37,791,000.00

0.00

37,791,000.00

Zaštita životne sredine nekvalifikovana na drugom
mestu
Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno funkcija 560
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OPŠTINSKA UPRAVA
Opšte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade troškova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog
nivoa vlasti drugom -Porez na fond zarada
Naknada šteta-povraćaj zemljišta
Zgrade i građevinski objekti
Mašine i oprema
Ukupno funkcija 130
Usluge protivpožarne zaštite
Materijal
Ukupno funkcija 320
Fond za razvoj poljoprivrede
Poljoprivreda
Ostale tekuće donacije, dotacije i
transferi
Ukupno funkcija 421
Fond za zaštitu životne sredine
Zaštita životne sredine

29,318,000.00
5,074,000.00
110,000.00
800,000.00
1,700,000.00
897,000.00
5,600,000.00
1,100,000.00
5,250,000.00
1,850,000.00
800,000.00
3,700,000.00

29,318,000.00
5,074,000.00
110,000.00
800,000.00
1,700,000.00
897,000.00
5,600,000.00
1,100,000.00
5,250,000.00
1,850,000.00
800,000.00
3,700,000.00

120,000.00
8,000,000.00

120,000.00
8,000,000.00

500,000.00
64,819,000.00

0.00

500,000.00
64,819,000.00

130,000.00
130,000.00

0.00

130,000.00
130,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

0.00

6,000,000.00
6,000,000.00
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45

424000

610
46

511000

090

47

48

463000
421
422
423
424
425
426
472
482
512
515
472000

720
49

463000
414
423
424
512

912
50

463000

421
422
423
424
425
426
482
511

421
422
423
424
425
426
482
483
512

421
422
423
424
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Specijalizovane usluge
Ukupno funkcija 560
Stambeni razvoj
Zgrade i građevinski objekti
Ukupno funkcija 610
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu
Transferi ostalim nivoima vlasti
- sredstva ove aproprijacije biće raspoređena na sledeće
troškove:
Stalni troškovi
30,000.00
Troškovi putovanja
5,000.00
Usluge po ugovoru
30,000.00
Specijalizovane usluge
5,000.00
Tekuće popravke i održavanje
25,000.00
Materijal
60,000.00
Naknade za socijalnu zaštitu iz
budžeta
1,220,000.00
Porezi, obavezne takse i kazne
20,000.00
Mašine i oprema
70,000.00
Nematerijalna imovina
40,000.00
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
Ukupno funkcija 090
Zdarastvena zaštita
Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti
Socijalna davanja zaposlenima
750,000.00
Usluge po ugovoru-mrtvozorstvo
100,000.00
Tekuće popravke i održavanje
5,030,000.00
Masine i oprema
1,000,000.00
Ukupno funkcija 720
Osnovno obrazovanje
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Ova pozicija koristiće se za finansiranje sledećih
korisnika, u skladu sa njihovim finansijskim planom:
OŠ "Moša Pijade" - Žagubica
Stalni troškovi
2,800,000.00
Troškovi putovanja
6,500,000.00
Usluge po ugovoru
590,000.00
Specijalizovane usluge
80,000.00
Tekuće popravke i održavanje
1,600,000.00
Materijal
1,425,000.00
Porezi, obavezne takse i kazne
15,000.00
Zgrade i gradjevinski objekti
Ukupno
13,010,000.00
OŠ "Jovan Šerbanović" - Krepoljin
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novčane kazne i penali po rešenju
sudova
Mašine i oprema
Ukupno
OŠ "Jovan Šerbanović" – Laznica
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

1,505,000.00

1,505,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00

4,800,000.00
6,305,000.00

2,000,000.00

6,880,000.00

2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,800,000.00
8,305,000.00

6,880,000.00
0.00

6,880,000.00

25,995,000.00

0.00

6,880,000.00

25,995,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

2,300,000.00
3,800,000.00
360,000.00
90,000.00
900,000.00
1,300,000.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15,000.00
280,000.00
9,055,000.00

0.00
0.00
0.00

1,020,000.00
1,144,000.00
216,000.00
90,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
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425
426
483
512

920
51

463000

413
415
421
422
423
424
425
426
482

3.1
473
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

411000
412000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000

62
63

482000
512000

3.2
620

3.3
820

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
434000
425000
426000

77
78
79
80

482000
511000
512000
541000

Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Novčane kazne i penali po rešenju
sudova
Mašine i oprema
Ukupno
Ukupno funkcija 912
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900,000.00
500,000.00

0.00
0.00

60,000.00

0.00

3,930,000.00

Srednje obrazovanje
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
- sredstva ove pozicije biće raspoređena na sledeće
troškove:
Naknade u naturi
41,000.00
Naknade troškova za zaposlene
385,000.00
Stalni troškovi
1,500,000.00
Troškovi putovanja
2,260,000.00
Usluge po ugovoru
270,000.00
Specijalizovane usluge
0.00
Tekuće popravke i održavanje
750,000.00
Materijal
390,000.00
Obavezne takse
15,000.00
Ukupno funkcija 920
JP TURISTIČKA ORGANIZACIJA
Turizam
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade troškova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog
nivoa vlasti drugom - Naknade za odvodnjavanje i ostale
takse i kazne
Mašine i oprema
Ukupno funkcija 473
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
Razvoj zajednice
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade troškova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Upotreba prirodne imovine-naknada Srbijašumama
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog
nivoa vlasti drugom - Naknade za odvodnjavanje i ostale
takse i kazne
Zgrade i građevinski objekti
Mašine i oprema
Zemljište
Ukupno funkcija 620
KPC "JOVAN ŠERBANOVIĆ"
Usluge kulture

25,995,000.00

0.00

5,611,000.00

0.00
25,995,000.00

5,611,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,611,000.00

2,052,000.00
373,000.00
225,000.00
52,000.00
106,000.00
270,000.00
1,370,000.00
360,000.00
7,000.00
576,000.00

11,000.00
52,000.00
5,454,000.00

0.00

5,611,000.00

104,000.00

2,052,000.00
373,000.00
225,000.00
52,000.00
106,000.00
270,000.00
1,475,000.00
569,000.00
7,000.00
680,000.00

418,000.00

11,000.00
52,000.00
5,872,000.00

105,000.00
209,000.00

3,573,000.00
640,000.00
0.00
200,000.00
250,000.00
250,000.00
7,470,000.00
270,000.00
360,000.00
1,050,000.00

848,176.00
151,824.00
20,000.00
70,000.00
50,000.00
100,000.00
560,000.00
210,000.00
360,000.00
150,000.00

4,421,176.00
791,824.00
20,000.00
270,000.00
300,000.00
350,000.00
8,030,000.00
480,000.00
720,000.00
1,200,000.00

11,730,000.00
1,830,000.00

270,000.00
400,000.00

12,000,000.00
2,230,000.00

1,370,000.00
27,800,000.00
300,000.00
3,500,000.00
60,593,000.00

60,000.00
400,000.00
150,000.00

1,430,000.00
28,200,000.00
450,000.00
3,500,000.00
64,393,000.00

3,800,000.00
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

411000
412000
413000
415000
421000
422000
423000
424000
425000
426000

91
92
93

482000
512000
515000

3.4
911
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000

106
107

482000
512000

3.5
160
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

411000
412000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
511000
541000

3.6
474
118
119

511
512

3.7
310
120
121

426
512

Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Naknade troškova za zaposlene
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog
nivoa vlasti drugom - Naknade za odvodnjavanje i ostale
takse i kazne
Mašine i oprema
Nematerijalna imovina
Ukupno funkcija 820
DEČIJI VRTIĆ "POLETARAC"
Predškolsko obrazovanje
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade troškova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog
nivoa vlasti drugom - Naknade za odvodnjavanje i ostale
takse i kazne
Mašine i oprema
Ukupno funkcija 911
MESNE ZAJEDNICE
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Zgrade i građevinski objekti
Zemljište
Ukupno funkcija 160

Број 9 страна 11

2,854,000.00
514,000.00
251,000.00
667,000.00
216,000.00
532,000.00
1,091,000.00
5,000.00
259,000.00

13,000.00
30,000.00
48,000.00
6,480,000.00

8,289,000.00
1,730,000.00
45,000.00
33,000.00
650,000.00
0.00
1,510,000.00
990,000.00
384,000.00
124,000.00
240,000.00
277,000.00

21,000.00
57,000.00
14,350,000.00

242,0000.00
32,000.00
3,000,000.00
250,000.00
300,000.00
900,000.00
15,300,000.00
1,300,000.00
120,000.00
21,444,000.00

UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROJEKATA
ODOBRENIH OD MEĐUNARODNIH DONATORA
Višenamenski razvojni projekti
Zgrade i građevinski objekti
Mašine i oprema
Ukupno funkcija 474

500,000.00
200,000.00
700,000.00

SUP ŽAGUBICA
Policijske usluge
Materijal
Mašine i oprema
Ukupno funkcija 310

60,000.00
140,000.00
200,000.00

2,854,000.00
514,000.00

53,000.00
121,000.00
117,000.00
381,000.00
123,000.00
143,000.00

251,000.00
720,000.00
337,000.00
649,000.00
1,472,000.00
128,000.00
402,000.00

938,000.00

13,000.00
30,000.00
48,000.00
7,418,000.00

3,472,456.00
777,144.00

1,836,000.00

11,761,456.00
2,507,144.00
45,000.00
33,000.00
650,000.00
0.00
1,510,000.00
990,000.00
384,000.00
124,000.00
240,000.00
2,113,000.00

200,000.00
6,285,600.00

21,000.00
257,000.00
20,635,600.00

3,000,000.00
300,000.00
100,000.00
200,000.00
700,000.00
100,000.00
1,500,000.00
100,000.00
6,000,000.00

242,000.00
32,000.00
6,000,000.00
550,000.00
400,000.00
1,000,000.00
16,000,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00
220,000.00
27,444,000.00

0.00

500,000.00
200,000.00
700,000.00

0.00

60,000.00
140,000.00
200,000.00
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226,961,000.00

19,441,600.00

246,402,600.00

271,450,000.00

19,441,600.00

290,891,600.00

Члан 8 Ову одлуку доставити Министарству финансија, буџетским корисницима и објавити у “Службеном гласнику општине Жагубица”
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објаиће се у „Службеном гласнику општине Жагубица“.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1049 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011.год.
Жагубица

П РЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р
За тачност
С Е К Р ЕТ А Р
Жељко Илић, дипл. правник

На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени
гласник'' општине Жагубица бр. 6/08...3/11) и члана 8. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник''
општине Жагубица бр. 7/08 и 3/10)
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године донела је
ОДЛУКУ
О потврђивању мандата
новог одборника Скупштине општине Жагубица
Члан 1.
Потврђује се мандат Илији Мустецићу из Жагубице, одборнику Скупштине општине Жагубица.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику'' општине Жагубица.
Члан 3.
Одлуку доставити именованом и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1040 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 исправка, 64/1010УС и 24/11), мишљење са 23. седнице Комисије за планове општине Жагубица, одржане 13.10.2011.године и члана 40. Статута
општине Жагубица (“Службени гласник општине Жагубица“ бр.6/08...3/11),
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 2. новембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Подручја МХЕ „Горњак“ на реци Млави
у КО Крепољин, општина Жагубица
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја мале хидроелектране МХЕ) „Горњак“ на реци Млави у КО
Крепољин, општина Жагубица (у даљем тексту План). Израда Плана предвиђена је програмом инвеститора Плана „Игис Имако
„д.о.о. Београд а изради Плана се приступа на основу Просторног плана Општине Жагубица („Службени гласник општине
Жагубица“бр.2/2011)усвојеног 16.09.2010 под бројем I-020-744/10-01.
Члан 2.
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Циљ доношења Плана је обезбеђења услова за изградњу мале хидроелектране на реци Млави и служи као основ за
издавање локацијске дозволе.
Члан 3.
Оријентациона површина Плана детаљне регулације је око 25 хектара.
Члан 4.
На основу чланова 29,30,31 и 32 Закона о планирању и изградњи, План детаљне регулације садржаће правила уређења
(концепцију уређења карактериситичних грађевинских зона или карактериситичних целина одређених планом према
морфолошким, планским, историјско амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама, урбанистичке и друге услове за
уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као и услове за њихово
прикључење, степен комнуалне опремљености грађевинског земљишта по целинама или зонама из планског документа, који је
потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе, опште и посебне услове и мере заштите природног и културног наслеђа,
животне средине и живота и здравља људи посебне услове којима се површине и објекти јавне намене чине пристуачним
особама са инвалидитетом у складу са стандардима приступачности, попис објеката за које се пре обнове или реконструкције
морају израдити конзерватостки или други услови за предузеимање мера техничке заштите и других радова, у складу сса
посебним законом, мере енергетске ефикасности изградње, друге елементе значајне за спровођење планског документа, правила
грађења (врсту и намену објеката који се могу градити у појединачним зонама под условима утврђеним планским документом,
односно врсту и намену објеката чија је изградња забрањена у тим зонама, услове запацелацију, препацелацију и формирање
грађевинске парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле, положај објекта у односу на регулацију и у
односу на границе грађевниске парцеле, највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле, највећу
дозвољену висину или спратност објеката, услове за изградњу других објеката на истој грађевниској парцели, услове и начин
обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила) и графички део.
Члан 5.
Носилац израде Плана детаљне регулације је Општина Жагубица, Одељење за привреду и економски развој општинске
управе општине Жагубица, а стручни послови на изради Плана поверавају се фирми ''ЕCOlogica URBO'' Крагујевац.
Члан 6.
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између инвеститора Плана „Игис Имако“, до.о. Београд и
обрађивача Плана „ ЕCOlogica URBO“ Крагујевац.
Члан 7.
Финансирање Плана је обезбеђено преко наручиоца Плана „Игис Имако“д.о.о. Београд. Начин финансирања се уређује
уговором између инвеститора Плана „Игис Имако“ д.о.о. Београд и обрађивача Плана „ЕCOlogica URBO“ Крагујевац.
Члан 8.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, БРОЈ 135/04 И
88/10), обављен је поступак и одлучено је да је потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 9.
Нацрт Плана се излажена јавни увид у трајању од 30 дана у централном холу и просторијама општине Жагубица. Оглас
о јавном увиду објављује се у дневном листу „Вечерње новости“. О јавном увиду стара се Општинска управа, Одељење за
привреду и економски развој. Извештај о јавном увиду Плана сачињава Комисија за планове Општине Жагубица и доставља га
обрађивачу Плана најкасније у року од 3 дана по завршетку јавног увида. Обрађивач Плана је дужан да у року од 10 дана од дана
достављања извештаја поступи по њему.
Члан 10.
Забрањује се издавање локацијских дозвола и урбанистичко техничких докумената за време израде плана, а најдуже
годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Забрана се не односи на изградњу инфраструктурних објеката.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општинеЖагубица“.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 -1033 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. Статута оптине
Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица бр. 6/08...3/11) и члана 118. став 2. Пословника о раду Скупштине општине
Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 7/08 и 3/10)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
Седнице Скупштине општине Жагубица, преносе се путем електронских медија.
Члан 2.
Овлашћује се Председник Скупштине општине Жагубица, да у име Скупштине општине распише Конкурс за
прикупљање понуда за поверавање телевизијског преноса седница Скупштине општине Жагубица.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1037 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. Статута општине
Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 2. нпвембра 2011. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Прихвата се споразум о партнерству закључен између општине Жагубица (Република Србија) и града Пјотрков
Трибуналски (Република Пољска), закључен дана 7. октобра 2011. године у граду Пјотрков Трибуналски.
Члан 2.
По доношењу ове Одлуке од стране Скупштине општине Жагубица, иста ће бити прослеђена Влади Републике Србије на
давање сагласности.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1036 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС бр.129/07) и члана 15.Закона о ванредним ситуацијама
(Сл.гл.РС бр.111/09), а у складу са чланом 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр.6/08..3/11
), на предлог Општинског већа општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011.године, донела је
О Д Л У К У
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О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се заштита и спасавање становништва, материјалних и културних добара и животне средине
од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа које, по обиму,
интензитету, времену трајања и последицама, представљају ванредну ситуацију, односно стање које нису могли спречити или
отклонити редовним деловањем надлежни органи и службе, већ које изискује ангажовање свих расположивих снага и средстава
цивилне заштите на територији општине како би се ублажиле или отклониле настале последице.
Овом одлуком се истовремено уређују надлежности и задаци органа општине Жагубица и свих елемената цивилне
заштите на територији општине у предузимању мера и задатака у области заштите и спасавања становништва, материјалних и
културних добара и животне средине од ванредних ситуација.
Члан 2.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама и овом Одлуком елементарну непогоду представља догађај, стање
или збивање хидрометеоролошког, геолошког или биолошког порекла, као што су: земљотрес, поплава, бујица,олуја, јака киша,
атмосферска пражњења, град, суша, одроњавање или клизање земљишта, снежни наноси, екстремне температуре ваздуха,
нагомилавање леда на водотоцима, епидемија заразних болести, епидемија сточних заразних болести, појава штеточина и друге
природне појаве већих размера које могу угрозити здравље и живот људи или проузроковати штету већег обима.
Члан 3.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама и овом Одлуком техничко-технолошка несрећа је изненадни и
неконтролисани догађај или низ догађаја који је измакао контроли приликом управљања одређеним средствима за рад или
приликом поступања са опасним материјама у производњи, употреби, транспорту,промету, преради, складиштењу и одлагању –
као што су: пожар, експлозија, хаварија, саобраћајни удес на копну, води и у ваздуху, удес у рудницима и тунелима, рушење
брана, хаварија на електроенергетским, нафтним и гасним постројењима, акциденти при руковању радиоактивним материјама и
друго, а чије последице угрожавају безбедност и животе људи, материјална добра и животну средину.
Члан 4.
Тероризам представља политички мотивисано насиље усмерено на невојне објекте и становништво од стране група
или појединаца са намером да се код становништва изазове страх и нанесе колективна материјална штета како би се остварили
одређени полтички циљеви.
Члан 5.
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Жагубица доноси председник општине на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације или одмах по сазнању за наступање непосредне опасности, или када је већ
наступило стање, које се није могло предвидети, при чему су угрожени људски животи, материјална и друга добра на читавој
територији или делу територије општине Жагубица.
II ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 6.
Цивилна заштита представља планиран и од стране оперативно-стручног органа координиран систем заштите и
спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама, у коме све структуре
живота и рада на територији општине предузимају одређене мере заштите да до могућих опасности по територију,
становништво и материјална добра не дође, односно, ако до опасности дође – извршавају одређене задатке којима се изводи
спасавање, умањење и отклањање последица.
Елементи система цивилне заштите
Члан 7.
На територији општине Жагубица, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, а ради заштите и спасавања
становништва, материјалних и културних добара и животне средине, развија се и оспособљава систем цивилне заштите са
следећим елементима:
1.лична, узајамна и колективна заштита по месту рада и по месту становања,
2.мере цивилне заштите,
3.задаци цивилне заштите,
4.повереници и заменици повереника цивилне заштите,
5.систем осматрања, обавештавања и узбуњивања,
6.оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање у
ванредним ситуацијама,
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7.јединице цивилне заштите опште намене,
8.активности које се односе на попуну, материјално опремање, обучавање, оспособљавање и активирање цивилне
заштите.
Члан 8.
Надлежни органи општине и сви субјекти цивилне заштите на територији општине предузимају мере и извршавају
задатке у складу са Законом о ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и културних
добара и животне средине у ванредним ситуацијама на територији општине Жагубица.
Мере цивилне заштите
Члан 9.
Припрема и спровођење мера заштите има за циљ да становништво и територију општине учини отпорнијим на
ванредне ситуације; да се благовремено отклоне могући узроци угрожавања; да се смањи утицај настале опасности по
становништво и материјална добра, а потом да се ублаже или отклоне непосредне последице настале у ванредној ситуацији.
Члан 10.
Благовременим спровођењем превентивних мера у односу на могуће опасности по територију, становништво и
материјална добра своде се могући узроци и последице ванредних ситуација на најмању могућу меру.
У спровођење превентивних мера спада:
1.Свеобухватно и благовремено процењивање могућих опасности по територију општине Жагубица и процењивање могућности
расположивих снага и капацитета на територији општине да буду ангажовани у ванредним ситуацијама;
2.Просторно и урбанистичко планирање;
3.Планирање мера и активности на заштити и спасавању у односу на све врсте процењених опасности;
4.Организовање, опремање и оспособљавање свих елемената цивилне заштите;
5.Сарадња са суседним општинама у земљи и иностранству;
6.Управљање, које подразумева усмеравање свих субјеката заштите и спасавања у извшавању њихових обавеза и задатака.
Члан 11.
Спровођење мера заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа, које могу
да прерасту у ванредну ситуацију, подразумева стављање у стање приправности свих субјеката цивилне заштите ради
извршавања задатака заштите и спасавања.
Члан 12.
Спровођење мера заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће, односно када наступи ванредна
ситуација, подразумева оперативне активности свих субјеката цивилне заштите у извршавању задатака заштите и спасавања.
Члан 13.
Спровођење мера ублажавања и отклањања непосредних последица елементарних непогода и других несрећа
има за циљ довођење територије у стање пре елементарне непогоде и обезбеђење нормалних услова за живот и рад становништва
на територији општине.
Задаци цивилне заштите
Члан 14.
У циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине од опасности
изазваних елементарним непогодама и другим несрећама цивилна заштита планира, припрема и, у складу са Законом о
ванредним ситуацијама, извршава следеће задатке:
1.узбуњивање,
2.евакуација,
3.склањање и урбанистичке мере заштите,
4.збрињавање угрожених и настрадалих,
5.радиолошка, биолошка и хемијска заштита,
6.заштита од техничко технолошких несрећа
7.заштита од рушења и спасавање из рушевина,
8.заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
9.зашита и спасавање на неприступачним теренима,
10.заштита и спасавање од пожара и експлозија,
11.заштита од неексплодираних убојних средстава,
12.прва и медицинска помоћ,
13.асанација терена,
14.очување добара битних за опстанак,
15.хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.
Члан 15.
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Управљање и координацију свих снага и средстава при спровођењу мера у задатака цивилне заштите у ванредним
ситуацијама врши Општински штаб за ванредне ситуације, са седиштем у згради општине.
III НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
.
1.Скупштина општине
Члан 16.
У области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине Скупштина
општине Жагубица:
1.Доноси Одлуку о организацији заштите и спасавања и организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Жагубица;
2.Доноси Решење о формирању Штаба за ванредне ситуације општине Жагубица на предлог председника општине, при чему
истовремено поставља (и разрешава) заменика команданта, начелника и чланове штаба;
3.Доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4.Одређује оспособљена правна лица на територији општине од значаја за заштиту и спасавање;
5.Доноси План и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине Жагубица;
6.Утврђује изворе финансирања за извршавање задатака заштите и спасавања; развој цивилне заштите и спровођење мера и
задатака цивилне заштите на територији општине Жагубица;
7.Доноси Просторни и Урбанистички план за територију општине Жагубица при чему је посебно обрађен аспект заштите и
спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама;
8.Разматра извештај председника општине о спровођењу основних задатака у циљу заштите и спасавања становништва,
материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама;
9.Разматра извештај Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мерама и последицама ванредних ситуација;
10.Разматра предлог о сарадњи у области заштите и спасавања са општинама и регијама у иностранству.
11. И друге послове у складу са Законом.
2.Председник општине
Члан 17.
Председник општине је, по полажају, командант Општинског штаба за ванредне ситуације. У том својству
председник општине:
1.Доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Жагубица на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације или одмах по сазнању за наступање непосредне опасности, или када је већ наступило стање, које се није могло
предвидети, при чему су угрожени људски животи, материјална и друга добра на читавој територији или делу територије
општине Жагубица;
2.Предлаже Скупштини општине постављење (и разрешење) заменика команданта, начелника штаба и чланова Општинског
штаба за ванредне ситуације;
3.Стара се о изради Процене угрожености територије општине и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и
њихово усклађивање са плановима суседних општина и Планом Републике Србије;
4.Предлаже Скупштини општине План и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине Жагубица и
изворе финансирања за извршавање задатака заштите и спасавања; развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака
цивилне заштите на територији општине Жагубица;
5.Обезбеђује набавку и одржавање средстава за узбуњивање на територији општине, а у оквиру система јавног узбуњивања у
Републици Србији;
6.Обезбеђује телекомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и спасавања, као и укључење у
телекомуникациони и информациони систем Службе осматрања, обавештавања и узбуњивања;
7.Стара се о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене;
8.Усмерава и усклађује оперативни рад општинских органа управе у области ванредних ситуација, како у превентивном тако и у
репресивном смислу;
9.Образује комисију за процену штете;
10.Одлучује о додели помоћи грађанима и правним лицима који су претрпели штету у ванредним ситуацијама;
11.Одлучује о накнадама грађана и правним лицима због учешћа у акцијама заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
територији општине Жагубица;
12.Подноси редовне и ванредне извештаје Скупштини општине о предузетим активностима у области заштите и спасавања
становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама;
13.Остварује сарадњу са суседним општинама;
14.Предлаже Скупштини општине сарадњу у области заштите и спасавања са општине и регије у иностранству;
15.Одређује организациону јединицу општинске управе која ће обављати стручне и административнотехничке послове потребне
за рад Општинског штаба за ванредне ситуације.
16. И друге послове у складу са Законом.
3.Општинско веће
Члан 18.
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У области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине Општинско
веће Жагубица:
1.Предлаже Скупштини општине обим финансирања система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији
општине Жагубица;
2.Доноси одлуке о привременом финансирању активности у области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
територији општине Жагубица;
3.Стара се о извршењу одлука Скупштине општине поводом ванредних ситуација;
4.Помаже председнику општине у вршењу послова из његове належности у области ванредних ситуација;
5.Врши надзор над општинском управом у извршавању њених обавеза и надлежноси у области ванредних ситуација.
6. И друге послове у складу са Законом.
4.Органи општинске управе
Члан 19.
У области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине органи
Општинске управе у Жагубици:
1. У сарадњи са стручним службама у Жагубици и Браничевском управном округу, старајући се о спровођењу
законских прописа, предузимају прописане мере и радње у области превентиве како би се територија општине са свим својим
капацитетима учинила отпорнијом према ванредним ситуацијама и како би се смањио утицај елементарних непогода на
територију општине Жагубица;
2.Учествују у изради Процене угрожености територије општине и изради Плана заштите и спасавања становништва,
материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама;
3.Израђују Просторни, урбанистичке и регулационе планове водећи рачуна о аспектима ванредних ситуација и
утицају на животну средину;
4.Обављају стручне и административнотехничке послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације, при
чему сарађују са представником подручне организационе јединице Сектора за ванредне ситуације МУП-а. у Жагубици.
5. И друге послове у складу са Законом.
5.Месне заједнице
Члан 20.
Месне заједнице планирају заштиту и спасавање становништва, материјалних и културних добара и животне
средине у складу са Законом о ванредним ситуацијама и своје планове усклађују са Планом за ванредне ситуације општине
Жагубица.
За организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите и руковођење у ванредним ситуацијама на својој
територији Општинском штабу за ванредне ситуације месна заједница предлаже повереника цивилне заштите са 1-2 заменика
и формирање јединице опште намене.
IV ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА
Члан 21.
Привредна друштва и друга правна лица планирају заштиту и спасавање запослених радника и корисника услуга
који се у одређеној ситуацији могу затећи у објектима и кругу привредног друштва или
правног лица, материјалних и културних добара и животне средине у складу са Законом о ванредним ситуацијама и своје
планове усклађују са Планом за ванредне ситуације општине Жагубица.
Члан 22.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање својим планом и програмом рада, у складу са Законом о
ванредним ситуацијама, утврђују задатке, активности и начин деловања којим се обезбеђује учешће људства и материјалнотехничких средстава у акцијама заштите и спасавања на територији општине Жагубица.
Члан 23.
Хуманитарне организације и удружења припрему и спровођење задатака у ванредним ситуацијама спроводе у
оквиру својих редовних делатности у складу са Законом о ванредним ситуацијама и правилима међународног хуманитарног
права.
Општинска организација Црвеног крста врши припрему и спровођење задатака у ванредним ситуацијама у складу
са овлашћењима и програмским активностима Црвеног крста Србије.
Хуманитарне организације, удружења и општинска организација Црвеног крста могу извршавати посебне задатке
заштите и спасавања на основу одлуке Општинског штаба за ванредне ситуације.
Члан 24.
Власници и корисници непокретних ствари омогућавају да се у ванредним ситуацијама на њиховим
непокретностима спроводе радови неопходни за заштиту и спасавање које нареди Општински штаб за ванредне ситуације.
Власници и корисници материјално-техничких средстава неопходних за заштиту и спасавање, заједно са
потребним људством, стављају средства, опрему и људство на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације.
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Због изведених радова на непокретностима и коришћења материјално-техничких средстава власницима следују
адекватне накнаде у складу са прописима.
V ГРАЂАНИ
Члан 25.
Грађани општине Жагубица, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, активно учествују у заштити и
спасавању; обучавају се и опремају за личну, узајамну и колективну заштиту; спроводе прописане и наређене мере и извршавају
задатке цивилне заштите.
Члан 26.
Удружења грађана извршавају задатке заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара према
одлукама Општинског штаба за ванредне ситуације
VI ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 27
Планирање заштите и спасавања у ванредним ситуацијама се врши на основу Процене угрожености територије
општине Жагубица елементарним и другим већим непогодама, а у складу са Уредбом о садржају и начину израде планова
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр 8/2011).
План заштите и спасавања садржи:
1.мере приправности – спремности за ванредне ситуације,
2.активирање снага и средстава у случају непосредне опасности или настанка ванредне ситуације
3.задатке заштите и спасавања по врстама опасности,
4.мере и задатке цивилне заштите,
5.осматрање, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање
6.употребу снага заштите и спасавања,
7.ублажавање и отклањање последица,
8.информисање јавности
План заштите и спасавања се ажурира једном годишње и према потреби.
VII РУКОВОЂЕЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 28.
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, у складу са Уредбом о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације (Сл.гл.РС бр 98/10), формира се Општински штаб за ванредне ситуације као
оперативно-стручни орган Скупштине општине.Жагубица.
Решење о формирању штаба доноси Скупштина општине на предлог председника општине.
Члан 29.
Општински штаб за ванредне ситуације чине:
- командант штаба,
- заменик команданта,
- начелник,
- чланови штаба.
У односу на врсту опасности или за потребе извршавања специфичних задатака у ванредним ситуацијама Општински
штаб за ванредне ситуације може формирати стручно-оперативне тимове.

Члан 30
Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:
1.Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
територији општине Жагубица;
2.Руководи и координира припрему и спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3.Разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4.Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
5.Прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузетим мерама и иницира предузимање превентивних мера за
смањење ризика од елементарних непогода и других већих несрећа;
6.Прати набавку и одржавање средстава за узбуњивање;
7.Организује, развија и води личну и колективну заштиту становништва;
8.Разматра формирање, организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене, као и спремност
оспособљених правних лица;
9.Наређује употребу снага и средстава заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
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10.Ангажује оспособљена правна лица и друге субјекте од значаја за општину у активностима заштите и спасавања;
11.Сарађује са надлежним органима суседних држава за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама;
12.Сарађује са штабовима за ванредне ситуације суседних општина;
13.Процењује и прати угроженост територије општине од настанка ванредне ситуације;
14.Разматра и предлаже доношење Одлуке о организацији заштите и спасавања и организацији и функционисању цивилне
заштите на територији општине;
15.Именује повереника цивилне заштите и заменика повереника у насељеним местима.
16. И друге послове у складу са Законом.
VIII ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 31.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр 111/09) финансирање заштите и спасавања врши се из
буџета општине.
Општина финансира:
1.припремање, опремање и обуку Општинског штаба за ванредне ситуације, јединица цивиле заштите опште намене, повереника
и заменика повереника цивилне заштите и трошкове спровођења мера заштите и спасавања,
2.трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања,
3.изградњу система за узбуњивање на територији општине,
4.прилагођавање подземних објеката за склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката,
5.обуку становништва из области заштите и спасавања,
6.санирање штета насталих природном или другом незгодом, у складу са материјалним могућностима,
7.друге потребе заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима.
Члан 32.
Правно или физичко лице које је проузроковало угрожавање људи и материјалних добара, односно које је намерно
изазвало несрећу, мора надокнадити:
1.трошкове заштитних и спасилачких интервенција,
2.трошкове санације и довођења у првобитно стање,
4.трошкове одштете правним и физичким лицима.
Одоговорност правног или физичког лица из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Жагубица.
Члан 34.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о заштити од елементарних и других већих непогода
објављена у Службеном гласнику општине Жагубица бр.1/08 од 15. јануара 2008. године, као и сва решења и друга акта
проистекла из ње.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1052 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 и 24/11) и
члана 40. Статута општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" бр. 6/08...3/11),
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА МХЕ „КОЗЈИ ГРБ“ И МХЕ „КОВИЉАЧА“ НА РЕЦИ МЛАВИ У КО
КРЕПОЉИН, ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
Текстуални део Плана детаљне регулације садржи Полазне основе плана и Плански део.
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ – ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
01.
УВОД
Планом ће се обезбедити услови за изградњу две мале хидроелектране (МХЕ) на реци Млави МХЕ "Козји грб" и МХЕ
"Ковиљача" у КО Крепољин, општина Жагубица (у даљем тексту: План).
План ће бити основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и грађевинске дозволе.
0.2.
ПРАВНИ ОСНОВ
План детаљне регулације ради се на основу члана 27. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/2009), Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/2010, 69/2010
и 16/2011) и члана 40. Статута општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" бр. 6/08). Одлуку о изради Плана
детаљне регулације донела је Скупштина општине Жагубица на седници одржаној 30.05.2011. године, број I-020-611/11-01.
Чланом 11. Закона дефинисано је да су плански документи просторни и урбанистички планови. Као урбанистички планови
предвиђени: 1) Генерални урбанистички план, 2) План генералне регулације и 3) План детаљне регулације.
Чланом 27. Закона дефинисана је израда планова детаљне регулације, где се прописује да се Планови детаљне регулације доносе
за неизграђене делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте,
изградњу објеката или насељених места у грађевинском подручју изван насељеног места, као и у заштићеној околини
непокретних културних добара.
0.3.
ПЛАНСКИ ОСНОВ
Изради Плана се приступа на основу Просторног плана општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" бр. 2/2011)
усвојеног 16.09.2010. под бројем I-020-744/10-01.
Просторни план општине није сагледао две МХЕ које су предмет израде ПДР-а, али је констатовано да је изузетно могуће
градити мале хидроелектране и на другим локацијама уз Сагласност Министарства Енергетике и рударства и сагласности сви
других надлежних институција. Пошто планиране МХЕ "Козји грб" и МХЕ "Ковиљача" нису обрађене Републичким Катастром
МХЕ из 1987. Године, нити другим катастрима МХЕ, стога је неопходно прибавити, поред осталих, сагласност Министарства
енергетике.
Просторним планом општине Жагубица третман малих хидроелектрана обрађен је кроз поглавље:
„4.2.4. РАЗВОЈ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ“
0.4.
УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Услови надлежних институција су почетни основ планских решења и истовремено су саставни део правила уређења и правила
грађења, тако да се у целини истовремено примењују у Плану и као услови у фази пројектовања.
0.4.1. Републички хидрометеоролошки завод
Републички хидрометеоролошки завод, Београд, број 92-I-1-125/2011, од 18.02.2011. године, издао је "Мишљење за објекат МХЕ
Ковиљача".
Републички хидрометеоролошки завод, Београд, број 92-I-1-124/2011, од 18.02.2011. године, издао је "Мишљење за објекат МХЕ
Козји грб".

ЈВП "Србија воде" - ВПЦ "Сава - Дунав"
ЈВП "Србија воде" - ВПЦ "Сава - Дунав" Нови Београд, број 6/11-97, од 28.03.2011. године издало је "Мишљење у поступку
издавања водних услова за МХЕ Козји грб".
ЈВП "Србија воде" - ВПЦ "Сава - Дунав" Нови Београд, број 6/11-203, од 28.03.2011. године издало је "Мишљење у поступку
издавања водних услова за МХЕ Ковиљача".
0.4.3. Републичка дирекција за воде
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде Београд, број 325-05128/2011-07 од 13.04.2011. године, донело је "Решење о издавању водних услова за МХЕ Козји грб".
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде Београд, број 325-05127/2011-07 од 15.04.2011. године, донело је "Решење о издавању водних услова за МХЕ Ковиљача".
0.4.4. Јавно комунално предузеће "Белосавац" Жагубица
Јавно комунално предузеће "Белосавац" Жагубица, број 137/11, од 12.04.2011. године, издало је "Информацију":
ЈКП "Белсавац" из Жагубице нема својих објеката у зони топонима "Козји грб" и "Ковиљача" у атару К.О. Крепољин, као и да на
истим, не изводи никакве радове.
0.4.5. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток"
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток", д.о.о. Ниш, број 1968/1 од 03.03.2011. године, издало је
"Услове за прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу објекта МХЕ Ковиљача и МХЕ Козји грб општина
Жагубица".
0.4.6. Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, број 163/3-2011, од 29.04.2011. године, издао је "Решење о условима
заштите споменика културе" за МХЕ "Козји грб"
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Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, број 178/2-2011, од 29.04.2011. године, издао је "Решење о условима
заштите споменика културе" за МХЕ "Ковиљача"
0.4.7. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Извршна јединица Пожаревац
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Извршна јединица Пожаревац, број 209387/2 од 14.07.2011. године
издало је „Сагласност за потребе издавања локацијске дозволе за МХЕ „Козји грб“.
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Извршна јединица Пожаревац, број 209390/2 од 14.07.2011. године
издало је „Сагласност за потребе издавања локацијске дозволе за МХЕ „Ковиљача“.
0.4.8. Месна заједница Горњак
Месна заједница Горњак, број 19/11-06 од 06.07.2011. године издала је информацију и сагласност за потребе изградње МХЕ
„Козји грб“ и „Ковиљача“.
0.4.9. ЈП Дирекција за изградњу општине Жагубица
ЈП Дирекција за изградњу општине Жагубица, број 286/11 од 14.07.2011. године издала је Мишљење које се односи на изградњу
МХЕ „Козји грб“ и „Ковиљача“.
0.4.10. Завод за заштиту природе Србије
Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, Радна јединица Ниш, број 020-239/4 од 03.06.2011., издао је Мишљење о
локацији за изградњу и успостављање МХЕ „Козји грб“ на реци Млави, КО Крепољин, општина Жагубица.
0.4.11. Завод за заштиту природе Србије
Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, Радна јединица Ниш, број 020-240/4 од 03.06.2011., издао је Мишљење о
локацији за изградњу и успостављање МХЕ „Ковиљача“ на реци Млави, КО Крепољин, општина Жагубица.
0.4.12. Завод за заштиту природе Србије
Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, Радна јединица Ниш, број 019-1299/2 од 08.06.2011., издао је Решење о
условима заштите природе у вези изградње и успостављања МХЕ „Козји грб“ на реци Млави, КО Крепољин, општина Жагубица.
Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, Радна јединица Ниш, број 020-1300/2 од 08.06.2011., издао је Решење о
условима заштите природе у вези изградње и успостављања МХЕ „Ковиљача“ на реци Млави, КО Крепољин, општина
Жагубица.

Министарство за инфраструктуру и енергетику Републике Србије
Министарство за инфраструктуру и енергетику издало је САГЛАСНОСТ бр.312-01-00076/2010-08 од 26.08.2011.године да је
сагласно са изградњом мале хидроелектране КОВИЉАЧА на реци Млави, инсталисане снаге 810 kW, кота горње воде=192,50
mnm, кота доње воде=184 mnm, територија општине Жагубица.
Министарство за инфраструктуру и енергетику издало је САГЛАСНОСТ бр.312-01-00077/2010-08 од 26.08.2011.године да је
сагласно са изградњом мале хидроелектране КОЗЈИ ГРБ на реци Млави, инсталисане снаге 480 kW, кота горње воде=183,50
mnm, кота доње воде=178,80 mnm, територија општине Жагубица.
0.5.
ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
Кроз израду концепта плана извршено је прикупљање података о постојећем стању намене површина, саобраћајница и
инфраструктурних система. Констатовано је да се ради о простору без значајне изграђености и насељености, саобраћајно и
комунално неопремљеном, без значајних створених вредности које би биле препрека за реализацију изградње МХЕ.
Неприступачност тока и обала реке Млаве утицала је да управо у будућем плавном подручју нема практично никаквих објеката,
чиме се ствара предуслов за исплативост инвестиције.
У имовинском смислу подручје је осим водотокова и атарских путева у приватном власништву. На основу прикупљених услова,
мишљења, решења и сагласности надлежних предузећа и установа, кроз припрему концепта констатовано је да не постоје
значајне препреке у погледу природних и створемих вредности, које би онемогућиле планирану инвестицију.

II ПЛАНСКИ ДЕО - ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Површина Плана детаљне регулације је 76,79 ха, а крајње тачке подручја захвата Плана су у северозападном делу 300м источно
од ушћа реке Дубочица у реку Млаву и у југоисточном делу ушће Медведичке реке у реку Млаву.
Дистанца ових крајњих тачака подручја Плана на реци Млави је 1515м правцем северозапад - југоисток ваздушном линијом.
Подручје Плана налази се 3.5 км југозападно од Крепољина ваздушном линијом и на 18 км западно од Жагубице ваздушном
линијом.
У оквиру подручја Плана налазе се следеће целе катастарске парцеле:
Северно од реке Млаве, попис вршен правцем од северозапада према југоистоку к.п. 5857, к.п. 5858 (шумско земљиште-приватна
својина), к.п. 5860 (шумско земљиште-приватна својина) , к.п. 5854, к.п. 5865 (пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п.
5866, к.п. 5879 (пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п. 5880 (пољопривредно земљиште-приватна својина) , к.п.
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5881/3 (шумско земљиште-приватна својина) , к.п. 5881/4 (шумско земљиште-приватна својина), к.п. 5874/2, к.п. 5868/2, к.п.
5873/2, к.п. 5871 (шумско земљиште-приватна својина) , к.п. 5870 (пољопривредно земљиште-приватна својина) , к.п. 5869
(пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п. 5872 (пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п. 5952, к.п. 5951
(пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п. 5947, к.п.5968 (шумско земљиште-приватна својина), к.п. 5991/5 (шумско
земљиште-приватна својина), к.п. 5991/8 (пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п. 5999/4, к.п. 5991/1, к.п. 6002
(шумско земљиште-приватна својина), к.п. 9450 (шумско земљиште-приватна својина) , к.п. 9452 (шумско земљиште-приватна
својина) , к.п. 9453 (шумско земљиште-приватна својина) , к.п. 9454 (шумско земљиште-приватна својина), к.п. 9456
(пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п. 9408 (пољопривредно земљиште-приватна својина) , део атарског пута к.п.
9457, к.п. 9409 (шумско земљиште-приватна својина) и к.п. 9401(пољопривредно земљиште-приватна својина). Све парцеле
припадају К.О. Крепољин.
Јужно од реке Млаве, попис вршен правцем од северозапада према југоистокук.п. 5882/2, к.п. 5882/3, к.п. 5883/4, к.п. 5883/1
(шумско земљиште-приватна својина), к.п. 5919/2, к.п. 5924 (пољопривредно земљиште-приватна својина) , к.п. 5883/2,
к.п. 5942 (шумско земљиште-приватна својина), к.п. 5944 (шумско земљиште-приватна својина) и део атарског пута
к.п. 5925, к.п. 5945 (шумско земљиште-приватна својина) , к.п. 5946 (шумско земљиште-приватна својина), к.п. 9470, к.п. 9472
(шумско земљиште-приватна својина), к.п. 9474/1(шумско земљиште-приватна својина) , к.п. 9481(шумско земљиште-приватна
својина), к.п. 9486/5 (шумско земљиште-приватна својина), к.п. 9482 (шумско земљиште-приватна својина), к.п. 9483 (шумско
земљиште-приватна својина), к.п. 9484, к.п. 9486/7, к.п. 9485, (шумско земљиште-приватна својина), к.п. 9500/3 (шумско
земљиште-приватна својина), к.п. 9460, к.п. 9461, (пољопривредно земљиште-приватна својина) , к.п. 9462 (шумско земљиштеприватна својина), к.п.9463 (пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п. 9469 (пољопривредно земљиште-приватна
својина) , к.п. 9466 (шумско земљиште-приватна својина) , к.п. 9465 (пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п.
9467(пољопривредно земљиште-приватна својина) , к.п. 9464/2 (пољопривредно земљиште-приватна својина), к.п. 9444/1, к.п.
9470 (шумско земљиште-приватна својина) , к.п. 9468 (пољопривредно земљиште-приватна својина) , к.п. 9459 (шумско
земљиште-приватна својина), к.п. 9458- ада у оквиру реке Млаве-(шумско земљиште-приватна својина), к.п. 9525/5 (шумско
земљиште-приватна својина), к.п. 9525/1(шумско земљиште-приватна својина), део водотока Медведичке реке и к.п. 9526
(пољопривредно земљиште-приватна својина). Све парцеле припадају К.О. Крепољин.
У оквиру пописа катастарских парцела у заградама за доступне податке дата је врста-намена земљишта са обликом својине.
Границе подручја обухваћеног Планом су:
Опис границе Плана почиње од северозападног дела подручја, од тачке на обали реке Млаве на граници између к.п. 5855 и к.п.
5857. Граница иде ка северу границом између к.п. 5855 и к.п. 5857 обухватајући к.п. 5857, иде ка истоку северном границом
парцела к.п. 5858, к.п. 5860, к.п. 5854, к.п. 5865, затим иде ка југу источном границом к.п. 5865 и к.п. 5866, иде ка северозападу
јужним границама к.п. 5866, к.п. 5879, к.п. 5880, ида ка југу источним границама к.п. 5881/3 и к.п. 5881/4, иде ка истоку северним
драницама к.п. 5874/2, к.п. 5868/2, к.п. 5873/2 и к.п. 5871, иде ка југу источним границама к.п. 5869, к.п. 5872, к.п. 5952, к.п. 5951
и к.п. 5947, иде северном и источном границом к.п. 5968, иде ка југу источном границом к.п. 5991/5, к.п. 5991/8 и поново к.п.
5991/5 ка истоку, иде ка северу западно границом к.п. 5999/4 и к.п. 5999/1, иде ка истоку северном границом к.п. 6002, иде ка
југу источном границом к.п. 9450 и к.п. 9452, сече атарски пут к.п. 9457, иде ка југу источном границом к.п. 9409 и к.п. 9401,
долази до реке Млаве к.п. 11059, сече је и иде ка западу јужном границом к.п. 9526, сече водоток Медведичка река, иде ка западу
јужном границом к.п. 9525/1, к.п. 9525/5, к.п. 9459, к.п. 9500/3, к.п. 9486/7, к.п. 9484, к.п. 9483, к.п. 9482 и к.п. 9486/5, иде ка
северу западном границом к.п. 9481, иде ка истоку северном границом исте к.п. 9481, иде ка северу западном границом исте к.п.
9481, иде ка западу јужном границом к.п. 9474/1, иде ка северу западном границом исте к.п. 9474/1, западним границама к.п.
9472, к.п. 9470, к.п. 5946, к.п. 5945 и к.п. 5942, иде ка западу јужном границом к.п. 5883/1 и к.п. 5919/2, иде ка северу западним
границама к.п. 5919/2, к.п. 5883/1 и к.п. 5883/4, долази до реке Млаве к.п. 11059 сече је према северу, иде ка западу јужном
границом к.п. 5857 и долази до почетне тачке описа границе Плана на обали реке Млаве на граници између к.п. 5855 и к.п. 5857.
Све парцеле припадају К.О. Крепољин.
Постојећа намена земљишта у окружењу водотока у подручју плана је делом шумско и делом пољопривредно.
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Укупна површина грађевинског подручја износи 0,82 ха.
Грађевинско подручје састоји се из две зоне:
- Грађевинско подручје МХЕ "Козји грб" површине 0,37 ха и
- Грађевинско подручје МХЕ "Ковиљача" површине 0,45 ха.
Координате тачака грађевинског подручја
ознака

Y

X

МХЕ "Козји грб"
1,
2,
3,
4,

7544972.757,
7545031.209,
7545019.089,
7545015.628,

4900994.693
4900964.237
4900942.727
4900934.085
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5, 7545033.473, 4900930.521
6, 7545039.205, 4900943.160
7, 7545047.114, 4900939.824
8, 7545046.265, 4900921.769
9, 7545043.899, 4900908.262
10, 7545036.290, 4900909.938
11, 7545040.990, 4900919.607
12, 7545014.107, 4900924.188
13, 7545013.034, 4900918.250
14, 7545008.649, 4900914.647
15, 7545005.627, 4900908.514
16, 7545001.780, 4900888.276
17, 7544982.659, 4900934.600
18, 7544964.097, 4900936.697
19, 7544968.882, 4900943.592
20, 7544973.794, 4900964.644
МХЕ "Ковиљача"
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,

7545398.836,
7545403.191,
7545403.920,
7545406.259,
7545409.808,
7545412.469,
7545414.410,
7545419.169,
7545420.379,
7545421.024,
7545425.944,
7545429.171,
7545434.263,
7545442.087,
7545451.362,
7545462.227,
7545483.859,
7545480.017,
7545455.962,
7545444.525,
7545458.576,
7545457.142,
7545417.943,
7545424.388,
7545440.317,
7545447.125,
7545428.063,
7545415.889,
7545401.659,
7545393.386,
7545393.203,
7545395.082,
7545397.230,
7545399.287,
7545401.336,
7545398.381,
7545397.392,
7545393.007,
7545389.560,

4900315.662
4900296.648
4900291.846
4900270.333
4900249.156
4900231.994
4900219.275
4900196.716
4900171.922
4900157.359
4900143.824
4900136.813
4900130.310
4900123.784
4900118.628
4900115.694
4900107.874
4900102.828
4900107.804
4900079.725
4900077.937
4900071.947
4900080.350
4900099.213
4900094.476
4900111.079
4900117.515
4900125.382
4900135.573
4900143.944
4900153.998
4900177.956
4900188.416
4900211.992
4900235.401
4900266.421
4900276.413
4900298.494
4900314.293
2.0.
ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Комплекс је радно подељен на 4 просторне целине које у функционалном смислу представљају сегменте на којима постоје
специфични режими функционисања мале хидроелектране (просторна целина "B" - "МХЕ Козји грб" и просторна целина "D" -

3. новембар 2011.

Број 9 страна 25

"МХЕ Ковиљача"), као и просторне целине у којима се задржава постојеће стање намене простора (просторна целина "A" "северозапад" и просторна целина "C" - "центар").
"A"

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА "A" - "СЕВЕРОЗАПАД"

Обухвата следеће парцеле северно од реке Млаве: к.п. 5857, к.п. 5858, к.п. 5860, к.п. 5854, к.п. 5865, к.п. 5866, к.п. 5879, к.п.
5880, к.п. 5881/3 (део)
Обухвата следеће парцеле јужно од реке Млаве: к.п. 5882/2
"B"

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА "B" - "МХЕ КОЗЈИ ГРБ"

Обухвата следеће парцеле северно од реке Млаве: к.п.5881/3 (део), к.п. 5881/4, к.п. 5874/2, к.п. 5868/2, к.п. 5873/2, к.п. 5871, к.п.
5870, к.п. 5869, к.п. 5872, к.п. 5952, к.п. 5951, к.п. 5947
Обухвата следеће парцеле јужно од реке Млаве: к.п. 5882/3, к.п. 5883/4, к.п. 5883/1, к.п. 5919/2, к.п. 5924, к.п. 5883/2, к.п. 5942
(део), к.п. 5944 (део) и део атарског пута к.п. 5925
"C"

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА "C" - "ЦЕНТАР"

Обухвата следеће парцеле северно од реке Млаве: к.п.5947 (део), к.п.5968 (део)
Обухвата следеће парцеле јужно од реке Млаве: к.п. 5942 (део), к.п. 5944 (део), део атарског пута к.п. 5925, к.п. 5945, к.п. 5946,
к.п. 9470, к.п. 9472, к.п. 9474/1, к.п. 9481 (део)
"D"

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА "D" - "МХЕ КОВИЉАЧА"

Обухвата следеће парцеле северно од реке Млаве: к.п.5968 (део), к.п. 5991/5, к.п. 5991/8, к.п. 5999/4, к.п. 5991/1, к.п. 6002, к.п.
9450, к.п. 9452, к.п. 9453, к.п. 9454, к.п. 9456, к.п. 9408, део атарског пута к.п. 9457, к.п. 9409, к.п. 9401
Обухвата следеће парцеле јужно од реке Млаве: к.п. 9481 (део), к.п. 9486/5, к.п. 9482, к.п. 9483, к.п. 9484, к.п. 9486/7, к.п. 9485,
к.п. 9500/3, к.п. 9460, к.п. 9461, к.п. 9462, к.п. 9463, к.п. 9469, к.п. 9466, к.п. 9465, к.п. 9467, к.п. 9464/2, к.п. 9444/1, к.п. 9470, к.п.
9468, к.п. 9459, к.п. 9458 (ада у оквиру реке Млаве), к.п. 9525/5, к.п. 9525/1, део водотока Медведичке реке и к.п. 9526.
Све парцеле припадају К.О. Крепољин.
Унутар просторних целина "A - северозапад" и "C - центар" не постоји потреба за поделу на посебне зоне, а у оквиру просторних
целина "B - МХЕ Козји грб" и "D - МХЕ Ковиљача" постоје по 2 зоне бране са постројењима и водене површине акумулације.
3.0.
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Претежна намена земљишта је утврђена по целинама и зонама. У оквиру плана намене површина дефинисано је следеће:
1) ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2) ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА
- површине постројења бране
- водена површина
- слободне, неизграђене, зелене површине
3) ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
"A"
просторна целина "A" - "СЕВЕРОЗАПАД"
"B"
просторна целина "B" - "МХЕ КОЗЈИ ГРБ"
"C"
просторна целина "C" - "ЦЕНТАР"
"D"
просторна целина "D" - "МХЕ КОВИЉАЧА"
4) САОБРАЋАЈНИЦЕ
- саобраћајнице унутар подручја плана
- саобраћајнице за комуникацију између пута Петровац - Жагубица и подручја плана
- атарске саобраћајнице
5) РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ОБЈЕКАТА
- регулационе линије
- грађевинске линије
- граница грађевинског подручја
6) МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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- постојећи далековод
- веза постројења са далеководом
" МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА МХЕ КОЗЈИ ГРБ"
B-1
бетонска преграда "Козји грб" са табластим уставама
B-2
преградно место "Козји грб"
B-3
машинска зграда са турбинским шахтом
B-4
канал за довод воде a/b=4,0/2,75 m L=20,0 m
B-5
захватна грађевина
B-6
рибља стаза
"МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА МХЕ КОВИЉАЧА"
D-1
бетонска преграда "Ковиљача" са табластим уставама
D-2
преградно место "Ковиљача"
D-3
машинска зграда са турбинским шахтом
D-4
канал за довод воде a/b = 4,0/2,75 m L = 225 m
D-5
захватна грађевина
D-6
рибља стаза
3.1.
БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА
1.
ПОВРШИНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 76,79 ха 100,00%
1.1.

ПОВРШИНЕ ПОСТРОЈЕЊА БРАНЕ (грађ. реон) 0,80 ха 1,04 %

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

ВОДЕНА ПОВРШИНА 8,81 ха 11,47 %
Водена површина акумулације МХЕ "Козји грб" 1,56 ха 2,03 %
Водена површина акумулације МХЕ "Ковиљача" 4,88 ха 6,35 %
Остале водене површине реке Млаве и потока
2,37 ха 3,08 %

1.3.

СЛОБОДНЕ, НЕИЗГРАЂЕНЕ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШ. 64,72 ха 84,28 %

1.4.

САОБРАЋАЈНИЦЕ

2,46 ха 3,20 %

4.0.
РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
Једине јавне површине на подручју плана су постојеће саобраћајнице, односно постојећи атарски путеви. Задржава се
постојећа парцелација која дефинише границу приватних парцела у односу ја јавну површину саобраћајнице. Унутар комплекса
у функцији МХЕ ће бити трасиране саобраћајнице као интерне комуникације, без формирања нових парцела и проглашења за
јавно земљиште.
5.0.

НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА (НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН)
Нивелационе коте интерних саобраћајница дефинисане су у оквиру графичког прилога број 5/ "Саобраћај, регулација и
нивелација" у размери 1:2.500.
6.0.
ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ
ИНФРАСТРУКТУРУ
6.1.
САОБРАЋАЈНА МРЕЖА
Планом су дефинисана три нивоа саобраћајница:
- саобраћајнице унутар подручја плана,
- саобраћајнице за комуникацију између пута Петровац - Жагубица и подручја плана и
- атарске саобраћајнице.
6.2.

ЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
Прикључни 10кВ вод из МХЕ «Ковиљача“ конектован са трансформације 10/0.4 кВ (код машинске зграде
МХЕ«Ковиљача“) води се ваздушним путем преко реке Млаве дуж леве обале реке Млаве у подручију захвата плана до МХЕ
„Козји Грб“, одакле примањем трансформације 10/0,4 кВ од МХЕ „Козји Грб“ наставља ваздушним коридором ка северу у
правцу постојеће ТС 10/0,4 кВ (код фарме) приближне дужине од 700 м ваздушне линије.Траса надземног прикључног вода од
МХЕ „Козји Грб“ до прикључног места (фарма) биће накнадно дефинисана у зависности од услова терена.
Локације стубова надземног линијског инфраструктурног објекта –далековода, односно коначна траса са зоном заштите
далековода, дефинисаће се условима надлежних институција и пројектом, уз регулисање правно имовинских односа за
земљиште којим пролази коначна траса далековода.Напајање електричном енергијом за објекте МХЕ (нисконапонаска мрежа) ће
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се извести комбиновано на два начина и то: одговарајућом трансформацијом у трафостаницама у оквиру постројења и
алтернативно из независних извора (аутономних преносивих генератора одговарајуће снаге), а што мора бити прецизирано у
пројектној документацији у фази пре издавања грађевинске дозволе.
6.3.
ВОДОВОДНА МРЕЖА
Кроз планирани комплекс не постоји водоводна мрежа и треба формирати каптажу на коју треба повезати цевовод локалног
карактера за снабдевање и прикључак мреже у функцији објеката малих хидроелектрана.
Локацију, капацитет и карактеристике каптаже, као и коначну трасу водовода до објекта дефинисати пројектном
документацијом, уз регулисање правно имовинских односа за земљиште у фази издавања локацијске дозволе само уколико
коначна траса или део те трасе излази из реона грађевинског подручја које је прецизирано координатама тачака грађевинског
подручја и власништво је инвеститора.
Траса планиране водоводне мреже је дуж планираних саобраћајница, у коловозу, на хоризонталном одстојању осовине цевовода
1,0м у односу на ивицу коловоза. Дубина укопавања цеви не може бити мања од 1,0м изнад горње коте цеви. Са планиране
мреже вршиће се прикључивање будућих корисника. Прикључна веза треба да задовољи потребне количине за санитарном и
технолошком водом.
Инсталације за санитарну воду пројектовати тако да свака целина има сопствени водомер, смештен тако да буде доступан
стручној служби предузећа за дистрибуцију воде за очитавање потрошње у сваком тренутку.
6.4.
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
На подручју плана нема изграђене канализационе мреже. Употребљене воде прикупљаће се у санитарно обезбеђеним септичким
јамама, са периодичним пражњењем и одвожењем садржаја искључиво на места прописана за одлагање комуналног отпада.
За одвођење атмосферских вода није потребно градити засебни систем, већ се атмосферске воде природним начином упуштају у
водотокове.
6.5.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ХИДРО КАРАКТЕРИСТИКЕ

6.5.1.

ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

6.5.1.1. МХЕ “Ковиљача”
Обрађено
решење МХЕ “Ковиљача” овим Планом пројектом представља технички могуће решење коришћења
хидропотенцијала реке Млаве на предметном профилу Ковиљача. Ово решење је засновано на изградњи захвата воде у виду
ниске бране са таложником, доводног цевовода и машинске зграде МХЕ “Ковиљача”.
Пројектована мала електрана ”Ковиљача”” је деривациона под притиском, проточна. Снага електране је Н = 960 кW, са
годишњом производњом Е = 3.645.000 кW. Око 8 км узводно од Горњачке клисуре (узводно од манастира “Горњак”),
предвиђена је изградња водозахвата за МХЕ “Ковиљача”. Предвиђени водозахват има корисну висину од 8,50 м и делимично
прави успор узводно од профила водозахвата. Максимални ниво воде код водозахвата је 194,50 мнм. Канал за довод воде од
водозахвата до машинске зграде је димензија а/б = 4,0/2,75 м дужине Л = 225 м. Машинска зграда је лоцирана на к.п. број 5991/5
КО Крепољин, на коти 186,00 мнм. Парцела предвиђена за изградњу машинске зграде је у власништву инвеститора.
6.5.1.2. МХЕ “Козји Грб”
Обрађено решење МХЕ “Козји Грб” овим Планом представља технички могуће решење коришћења хидропотенцијала реке
Млаве на предметном профилу Козји Грб. Ово решење је засновано на изградњи захвата воде у виду ниске бране са таложником,
доводног цевовода и машинске зграде МХЕ Козји Грб. Река Млава је десна притока Дунава у који се улива низводно од
Костолца. Слив се формира на јужним и северозападним падинама Хомољских планина и северним падинама планине
Бељанице. Сам речни ток реке Млаве се формира од десне саставнице Тиснице, у коју се у Жагубици улива јако крашко врело и
од тог састава, река је позната као Млава. Слив Млаве највећим делом припада брдско-планинском подручју, посебно горњи ток
узводно од Горњачке клисуре, док је низводно слив више у равничарском подручју. Од Жагубице па узводно водоток се налази у
претежно кречњачком геолошком склопу, док у зони Крепољина кречњачка маса није тако компактна ка на узводном делу. У
сливу до профила водозахвата МХЕ преовладавају површине под шумама (71%), пашњацима са ливадама (16%), ораницама са
воћњацима (11%), а мањи део слива чине голети, односно површине под камењарима.
Пројектована мала електрана ”Козји Грб”” је деривациона под притиском, проточна. Снага електране је Н = 560 кW, са
годишњом производњом Е = 2.160.000 кW. Око 7 км узводно од Горњачке клисуре (узводно од манастира “Горњак”),
предвиђена је изградња водозахвата за МХЕ “Козји Грб”. Предвиђени водозахват има корисну висину од 3,50 м и делимично
прави успор узводно од профила водозахвата. Максимални ниво воде код водозахвата је 184,00 мнм
Канал за довод воде од водозахвата до машинске зграде је димензија а/б = 4,0/2,75 м дужине Л = 20,0 м. Машинска зграда је
лоцирана на к.п. број 5882/3 КО Крепољин, на коти 180,00 мнм. Парцела предвиђена за изградњу машинске зграде је у
власништву инвеститора.

6.5.2.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ДЕО
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У оквиту електроенергетског дела дат је детаљан преглед по следећим целинама:
6.5.2.1. МХЕ “ Ковиљача”
КОНЦЕПЦИЈА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ МХЕ
БЕТОНСКА ПРЕГРАДА – БРАНА
ПРОРАЧУН ПРОТИЦАЈА РЕКЕ МЛАВЕ У ПРОФИЛУ БЕТОНСКЕ БРАНЕ
МХЕ “ Козји Грб”
КОНЦЕПЦИЈА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ МХЕ
БЕТОНСКА ПРЕГРАДА – БРАНА
ПРОРАЧУН ПРОТИЦАЈА РЕКЕ МЛАВЕ У ПРОФИЛУ БЕТОНСКЕ БРАНЕ
ПРОРАЧУН ВЕЛИЧИНЕ ПРЕЛИВА ЗА БИОЛОШКИ МИНИМУМ И РИБЉА СТАЗА
6.5.3. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ПОСТРОЈЕЊА СА СЛИЧНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗА МХЕ “ Козји Грб” И МХЕ “
Ковиљача”
ОПРЕМА НА БРАНИ
ЗАХВАТНА ГРАЂЕВИНА
 КАНАЛ ЗА ДОВОД ВОДЕ
 ТУРБИНСКИ ШАХТ
 ВОДНА ТУРБИНА
 ГЕНЕРАТОР
 МАШИНСКА ЗГРАДА
7.0.
7.1.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Просторним планом општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" бр. 2/2011) за ову предметну област
дефинисана су Правила која се уграђују у овај План детаљне регулације.
7.2.

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ заузетости и изграђености грађевинске парцеле

Урбанистички параметри прописују се за грађевинско подручје на коме се граде две МХЕ. Укупна површина грађевинског
подручја износи 0,82 ха и састоји се из две зоне: грађевинско подручје МХЕ "Козји грб" површине 0,37 ха и грађевинско
подручје МХЕ "Ковиљача" површине 0,45 ха. Грађевинско подручје дефинисано је координатама тачака. У оквиру ових
грађевинских подручја биће грађени само објекти у функцији МХЕ.
Дозвољни ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ грађевинске парцеле: до 40%
Дозвољни ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ грађевинске парцеле:
7.3.

до 0,6

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Регулационом линијом одваја се јавна површина од земљишта предвиђеног за изградњу других намена.
Регулационе линије планираних интерних саобраћајница дате су графичким прилогом и проистичу из просторних условљености
и потреба за оптималним коришћењем простора.
Грађевинском линијом дефинише се положај објекта у односу на регулациону линију.
Грађевинска линија дефинише се као: грађевинска линија приземља, грађевинска линија спрата и грађевинска линија подземних
етажа (уколико постоје одступања између њих).
7.4.

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ и висина објеката

На подручју Плана дозвољена је је максимална спратност објеката П+1. Могућа је изградња подземних етажа
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, тако да на равном терено кота
приземља нових објеката не може бити нижа од коте јавног пута и може бити највише 1,20м виша од нулте коте.
7.5.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНИЦА
Главна саобраћајница у захвату плана је интерног карактера и полази источно од објекта МХЕ Козји грб (теме То са
координатама Y=7545292,71 и X=4900861,84) нивелета осовине коловоза на коти 229.38 и са стационажом на км 0+000,00 и
силази преко превоја Козји грб до десне обале реке Млаве до објекта МХЕ Козји Грб (Теме Т8 са координатама Y=7545047,03 и
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X=4900932,18) и протеже се дуж десне обале реке Млаве све до објекта МХЕ Ковиљача (Теме саобраћајнице Т33 са
координатама Y=7545461,98 и X=4900117,01) до стационаже км.1+524,81, нивелета осовине коловоза на коти 194,84.
Дужина целе саобраћајнице износи 1524,81 м.Ширина планума саобраћајнице износи на делу усека и засека 3,80 м, на делу
насипа 4,00 м и на делу мимоилазница 6,00 м.
Саобраћајница је планирана са две саобраћајне траке ширине 1,50 м, укупне ширине коловоза 3,00 м, са банкинама у засеку и
насипу ширине 0,5 м.На делу усека планрана је бетонска ригола ширине 0,3 м.
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Постојећа вегетација на земљишту у окружењу усаглашена је са функцијом те се констатује да нема потребе формирати посебна
правила за ову тему.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ културно-историјских споменика и заштићених природних целина
Подручје обухваћеном Планом детаљне регулације представља неизграђен простор, тако да нема изграђених објеката које треба
обновити или реконструисати.
На подручју обухваћеном границама Плана детаљне регулације нема заштићених објеката или објеката у статусу претходне
заштите.
Уколико се приликом изградње наиђе на непокретне археолошке објекте обавеза инвеститора је да поступи по одредбама Закона
о култури.
7.8.
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Геолошка истраживања вршиће се у складу са важећим прописима за сваку локацију посебно, у организацији инвеститора и у
зависности од специфичности објеката који се пројектују и граде.
7.9.
МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Чланом 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009) прописана су унапређење енергетске
ефикасности и енергетска својства објекта.
Укупна инвестиција изградња две МХЕ представља активност у функцији енергетске ефикасности, јер ће водни потенцијали
реке Млаве бити коришћени за производњу „чисте“ и обновљиве енергије.
7.10.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
Просторно - плански услови заштите и унапређења животне средине, заштите од техничких катастрофа и ратних разарања
уграђени су у укупни концепт планског решења. Реализација планских решења пружиће квалитетно и безбедно коришћење
простора, а корисницима простора омогући ће да безбедни рад и боравак на овом простору. План је урађен у складу са чл.10
Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС", бр. 37/88 и ("Сл. гласник РС", бр. 48/94).
Намене објеката и површина не смеју штетно утицати на квалитет животне средине, односно на тло, воду, ваздух и ниво буке у
ужем и ширем окружењу.
8.0.

ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Не планирају се улагања из јавног сектора, већ улагања преко инвеститора израде Плана детаљне регулације.
8.1.

МХЕ “КОЗЈИ ГРБ”
Инсталисана снага ( кW )

560

Годишња производња

2.240.000 кWх

Укупна инвестиција:

126.632.000,00 дин

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА МХЕ “КОЗЈИ ГРБ”
1. БРАНА СА ЕВАКУАЦИЈОМ ВОДЕ У ТОКУ ГРАЂЕЊА
81.914.000,00
2.ЗАХВАТНА ГРАЂЕВИНА
7.145.000,00
3. ДОВОДНИ КАНАЛ 2.765.000,00
4. МАШИНСКА ЗГРАДА СА ТУРБИНСКИМ ШАХТОМ 10.738.000,00
5. ХИДРОМЕХАНИЧКА И МАШИНСКА ОПРЕМА
18.020.000,00
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УКУПНО:
8.2.
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126.632.000,00

МХЕ “КОВИЉАЧА”
Инсталисана снага ( кW )

960

Годишња производња

3.840.000 кWх

Укупна инвестиција:

205.472.000,00 дин

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА МХЕ “КОВИЉАЧА”
1. БРАНА СА ЕВАКУАЦИЈОМ ВОДЕ У ТОКУ ГРАЂЕЊА
137.999.000,00
2. ЗАХВАТНА ГРАЂЕВИНА
7.145.000,00
3. ДОВОДНИ КАНАЛ 8.670.000,00
4. МАШИНСКА ЗГРАДА СА ТУРБИНСКИМ ШАХТОМ 10.738.000,00
5. ХИДРОМЕХАНИЧКА И МАШИНСКА ОПРЕМА
31.220.000,00
6. ЕЛЕКТРО РАДОВИ 9.700.000,00
УКУПНО:
205.472.000,00
9.0.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ЕВЕНТУАЛНО ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
На основу анализе предвиђених садржаја, констатује се да за реализацију Плана није потребна израда Урбанистичких пројеката,
већ ће се План директно примењивати и бити основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и грађевинске
дозволе.
10.0.
САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПЛАНА
Саставни део Плана су графички прилози:
ПОДЛОГЕ, ГРАНИЦЕ, ИЗВОД:
1/
ДИСПОЗИЦИЈА КОМПЛЕКСА 1:25.000
2/
ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
1:2.500
3/
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
УРБАНИЗАМ И САОБРАЋАЈ:
4/
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА 1:2.500
5/
САОБРАЋАЈ, РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 1:2.500
ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ:
6/
ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
1:2.500
11.0.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
11.1.
АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ
План се израђује у шест примерака у аналогном и дигиталном облику који се налазе:
- у надлежној управи СО Жагубица (2 примерка),
- код инвеститора Плана "Global energy", Д.О.О. Ниш (1 примерак),
- "Урбанист", Д.О.О. Ниш (обрађивач) (1 примерак),
- Министарству животне средине, рударства и просторног планирања (1 примерак) и
- Републичком геодетском заводу (1 примерак)
11.2.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Надзор над спровођењем ПДР-а вршиће Општина Жагубица, Општинска управа, Оделење за привреду и економски развој.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Жагубица".
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1032 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 и 24/11) и
члана 40. Статута општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" бр. 6/08...3/11),
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Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1. ФАЗЕ СКИЈАЛИШТА НА БЕЉАНИЦИ
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ - ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
1.0. ОПШТИ ДЕО
План детаљне регулације I фазе скијалишта на Бељаници ради се у складу са чланом 27 и чланом 86. Закона о планирању
и изградњи (Сл.Гл. Р.С. Бр. 24/11) на грађевинском земљишту ван граница градског грађевинског земљишта – грађевинском
подручју утврђеном просторним планом ппштине Жагубица(Сл.Гл.Општине Жагубица Бр.2/11) на делу прпотора планине
Бељаница.
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду плана детаљне регулације чине:
1. Закон о планирању и изградњи(Сл.Гл.Р.С. Бр.24/11 шлан 27)
2. Закон о туризму(Сл.Гл.Р.С. Бр.36/09)
3. Закон о изменама и допунама Закона о туризму(Сл.Гл.Р.С. Бр.88/10)
4. Закон о заштити природе(Сл.Гл.Р.С. Бр.36/09 и 88/10)
5. Закон о заштити животне средине(Сл.Гл.Р.С. Бр.135/04 и 36/09)
6. Закон о јавним скијалиштима(Сл.Гл.Р.С. Бр.46/06)
7. Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана као и условима и начину
стављања на јавни увид (Сл.Гл.Р.С. Бр.31/10)
8. Статут Општине Жагубица(Сл.Гл.Опщтине Жагубица Бр.6/08).
9. Одлука о изради плана детаљне регулације I фазе скијалишта Бељаница на Бељаници (Сл.Гл.Опщтине Жагубица Бр.2/11).
10. Решење о изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације I фазе скијалишта на Бељаници –
Општина Жагубица одељење за привреду, грађевинске и инспекцијске послове Бр. I – 020 – 388 – 1/10 пд 26.04.2010.год.
11. Правилник о минималним техничким условима за уређење, обележавање и одржавање скијалишта.Бр. 110-00-00014/2009-02
од 07.06.2011.год.
1.2. УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА
ИЗРАДУ ПЛАНА
Плански пснов представљају планови вишег реда чије поставке дефинищу оквир плана детаљне регулације I фазе
скијалищта Бељаница. То су следећи документи :
Просторни план републике Србије од 2011 до 2020 године(Сл.Гл.Р.С.Бр. 88/2010)
Просторни план општине Жагубица 2010 до 2025 године(Сл.Гл.Оп. Жагубица Бр. 2/2011)
1.3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА , ОРГАНИЗАЦИЈА И Ј.П.
На оснпву члана 46 став 4 Закона о планирању и изградњи Сл.Гл.Р.С.Бр. 24/11
1. Републички хидрометеоролошки завод Бр. 92 – II – 33/13 од 09.02.2007 год.
2. Републички хидрометеоролошки завод Бр. 92 – II – 53 од20.03.2008 год.
3. Републички сеизмолошки завод Бр. 021 – 10 – 1/10 од 18.01.2011 год.
4. Републички хидрометеоролошки завод Бр. 92 – III -1 – 5/2011 од 18.01.2011 год.
5. Завод за заштиту природе Србије 03 Бр. 020 – 42/2 од 31.01.2011 год.
6. Ј.П.Путеви Србије бр. 953 – 632 од 18.01.2011 год.
7. Ј.П.ПТТ саобраћаја број 2011 – 6459/2 од 24.01.2011 год.
8. Ј.П.Електромрежа Србије број III – 18 – 03 – 14 / I од 31.01.2011 год.
9. Министарство пољопривреде, шумарстава и водопривреде бр. 350 – 01 – 00001/2011 – 10
од 01.02.2011 год.
10. Ј.П.Србијашуме Бр. 362 /1 од 25.01.2011 год.
11. Ј.П.Србијашуме Ш.Г. Јужни Кучај бр. 01/742 од 23.02.2011 год.
12. Републички хидрометеоролошки завод Бр. 92 – III -1 – 5/2011 од 03.02.2011 год.
13. Министарство унутрашњих послова 07/2 бр. 217 – 64/11 од 03.02.2011 год.
14. Министарство унутрашњих послова 07/2 бр 217 – 64/11 од 28.02.2011 год.
15. Министарство одбране број 130 – 3 од 08.02.2011 год.
16. Ј.П.Дирекција за изградњу Жагубица/водоснабдевање бр. 108 од 04.03.2011 год.
17. Телеком Србија број 0710 – 103073/2 О.С. од 18.04.2011 год.
18. Хидрометеоролошки завод број 92 – I – 1 – 293 / 2011 од 21.04.2011 год.
19. Завод за заштиту природе Србије 03 бр. 020 – 611/2 од 21.04.2011.год.
20. Ј.В.П. Србијаводе – Смедерево број С/11 – 232 ОД 09.05.2011 год.
21. Mинистарство пољопривреде, шумарстава и водопривреде бр.325 – 05 - 00373/2011 – 07
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од 29.06.2011 год.
1.4. ПОЛАЗИШТЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Обавеза израде плана детаљне регулације зоне скијалищта Бељанице и Црног врха, одређена је Просторним планпм
опщтине Жагубица у поглављу „Д)Имплементација“ и поглављу 2 „Смернице за израду урбанистишких планпва“.
Опщтина Жагубица је процењујући реалне могућности и потребе, одлучила да се у првом кораку приступи изради плана детаљне
регулације скијалишта на Бељаници I фаза(Сл.Гл.Општине Жагубица Бр. 3/2010).
Изради пвог плана претходиле су израде пројеката неопходних инфраструктурних објеката чију је израду обезбедила
опщтина Жагубица и то : Далековод 35/10 КV трафо станица „Јеленац“ у Жагубици поред постојећег пута Жагубица – Бељаница
до ТС Бусовата 10/04 КVA у дужини од око 17 Кm и пројекат реконструкције са модернизацијом тог дела пута до Бусовате и
новом деоницпм од Бусовате преко Полома и Циганских пиштаљина до Бељаничке речке дужине 6 Кm.
Претходна истраживања водних потенцијала ове зоне вршили су Институт за водопривреду Јарослав Черни и
Енергопројект – Хидроградња Београд, а Концепт водоснабдевања и евакуације отпадних вода комплекса скијалишта Бељаница,
сачињен је у сарадњи са Ј.П. Дирекција за изградњу и развој ппщтине Жагубица, Геоинститута Београд и „Водотехнике“
Београд.
Генералним решењем скијалишта Бељаница усвојеним на скупштини општине Жагубица 21.01.2011.гпдине, предвиђен
је простпрни положај свих релевантних објеката и то : трасе пута, локација трафо станица са трасама далековода, трасе жичара и
ски стаза, локације угоститељских објеката у функцији скијалишта, основни коридори комуналне инфраструктуре,
водоакпмулације техничке воде за прављење вештачког снега, 13 жичара и 23 алпске ски стазе.
2. 0. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РАЕГУЛАЦИЈЕ – ИЗВОД ИЗ НАЦРТА ПЛАНА
2.1. Границе плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне
2.2. Детаљна намена земљишта
2.3. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози
2.4. Нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план)
2.5. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
2.6. Коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну, скијашку и другу инфраструктуру
2.7. Мере заштите културно историјских споменика и заштићених природних целина
2.8. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс
2.9. Општа правила уређења скијалишта
2.9.1. Правила уређења за алпске ски стазе
2.9.2. Правила уређења за полигоне
2.9.3. Правила вештачког оснежавања
2.10. Правила уређења и правила грађења по целинама и зонама
Концепција уређења
Концепција грађења
2.10.1. Правила уређења по целинама и зонама
2.10.1.1. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре, као и услови за њихово прикључење
2.10.1.2. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама и зонама, који је потребан за издавање
локацијске грађевинске дозволе
2.10.1.3. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи са
противпожарним мерама
2.10.1.4. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом у складу са
стандардима приступачности
2.10.1.5. Eнергетскa ефикасност објеката
2.10.2. Правила грађења по целинама и зонама
2.10.2.1. Врста и намена објеката који се могу градити, односно чија је изградња
забрањена
2.10.2.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, као и минималну и максималну површину
грађевинске парцеле
2.10.2.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
2.10.2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле
2.10.2.5. Највећа дозвољена висина или сратност објекта
2.10.2.6. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
2.10.2.7. Услови и начин обезбеђивања приступних парцела и простора за паркинг возила
2.10.2.8. Посебни услови архитектонског обликовања, материјализације, завршне обраде, колорите и др
2.11. Други елементи значајни за спровођење планског документа
План препарцелације и парцелације
Прилог табеларних приказа
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. Извод из просторног плана општине Жагубица
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2. Генерално решење скијалишта н Бељаници са назнаком планског подручја I фазе R 1: 10.000
3. Геореференцирана катастарско топографска подлога са приказом
граница и постојећег стања R 1: 1000
4. Планско подручје са поделом на целине и зоне
5. План намене површина
6. План физичких структура
7. План парцелације и препарцелације п целинама и зонама
8. Регулациони план
9. Нивелациони план
10. План саобраћајница
11. Инфраструктурни коридори
12. Илустрације уз текстуални део
САСТАВНИ ДЕО ЕЛАБОРАТА
Свеска I – Услови надлежних органа и организација + План заштите од пожара 2011/2015.
Свеска II – Основна геолошка карта, Експертиза : снабдевање сантарном и техничком водом и евакуација и пречишћавање
отпадних вода комплекса скијалишта Бељаница – општина Жагубица(Водотехника) – Геоинститут.
Свеска III – Нацрт плана детаљне регулације I фазе скијалишта на Бељаници са препарцелацијом и парцелацијом.
Свеска IV – Стратешка процена утицаја на животну средину.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Жагубица".
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1034 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл. Гласник РС'' бр.
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора дома Здравља Жагубица, испред оснивача и то:
1. Александар Тошић из Жагубице - председник,
2. Драгана Зарић из Жагубице – члан и
3. Микица Таминџија из Јошанице – члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику'' општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити именованим, дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1042 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
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Жељко Илић, дипл. правник

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл. Гласник РС'' бр.
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора дома Здравља Жагубица, испред оснивача и то:
1. Биљана Илић из Вуковца - председник,
2. Биљана Станојловић из Јошанице, члан.
Из реда запослених:
1.

др Дарко Зарић из Жагубице – члан.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику'' општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити именованим, Дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1041 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС бр.129/07) и члана 15.Закона о ванредним ситуацијама
(Сл.гл.РС бр.111/09), а у складу са чланом 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр.6/08..3/11
), на предлог Општинског већа општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
1. У циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији
општине Жагубица у категорију оспособљених и опремљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање одређују се:
1.1. Дом здравља у Жагубици, ул. Николе Пашића број 22, Жагубица, за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима:
-прва и прва медицинска помоћ,
-радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
-збрињавање,
-асанација;
1.2. ВС «Хомоље – ВЕТ», 12317 Осаница, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-асанација,
-очување добара битних за опстанак (противепидемиолошка заштита животиња и прва ветеринарска помоћ);
1.3. Ветеринарска станица «Жагубица» ДОО, ул. Хомољска бб, Жагубица, за извршавање мера и задатака
цивилне заштите у следећим областима:
-асанација,
-очување добара битних за опстанак (противепидемиолошка заштита животиња и прва ветеринарска помоћ);
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1.4. ЈКП «Белосавац» Жагубица, ул. Хомољска 62, Жагубица, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у
следећим областима:
-заштита од рушења и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
-радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
-збрињавање,
-асанација;
1.5. АД «Мермер» Жагубица, Косанчић Ивана бб, Жагубица, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у
следећим областима:
-заштита од рушења и спасавање из рушевина,
-асанација;
1.6. ЈП Ресавица – рудник мрког угља «Јасеновац» Крепољин, Маршала Тита 33, Крепољин, за извршавање
мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од рушења и спасавање из рушевина,
-асанација;
1.7. ЈП «Србија шуме» - «Шумска управа» Жагубица, ул. Хомољска бр. 36, Жагубица, за извршавање мера и
задатака цивилне заштите у следећим областима:
- заштита од шумских пожара,
1.8. СР «Нацило» Вуковац, Вуковац, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од рушења и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава,
-асанација;
1.9. Црвени крст Жагубица, ул. Хомољска бб, Жагубица, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у
следећим областима:
-прва и прва медицинска помоћ,
-збрињавање,
-асанација;
1.10. Центар за социјални рад – одељење Жагубица, ул. Хомољска бб, Жагубица, за извршавање мера и задатака
цивилне заштите у следећим областима:
-збрињавање,
1.11. Предузеће за угоститељство и туризам ДОО «Врело» Жагубица, ул.Врелска бб, Жагубица, за извршавање
мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-збрињавање,
1.12. Електротимок Зајечар – Пословница погона Жагубица, ул. Кнеза Михајла бр. 5, Жагубица, регулише
режим напајања (искључење, укључење) електричне мреже на територији или деловима територије општине у складу са
карактеристикама ванредне ситуације и потребама за заштиту и спасавање; врши потребне електро радове за потребе заштите и
спасавања у складу са захтевима Општинског штаба за ванредне ситуације Жагубица..
1.13. КПЦ «Јован Шербановић» - радио «Хомоље», ул. Краља Милана бр. 25, Жагубица, за информисање
становништва о предузетим мерама и извршеним задацима у области заштите и спасавања становништва, материјалних и
културних добара и животне средине на територији општине Жагубица.
2. Стручни радници у радном односу код наведених правних лица могу бити распоређени у саставе оперативностручних тимова при Општинском штабу за ванредне ситуације Жагубица.
Решење о распоређивању стручних лица у оперативно-стручне тимове доноси командант Општинског штаба за
ванредне ситуације Жагубица.
3. Наведена правна лица поступају и извршавају задатке у области заштите и спасавања у складу са Законом о
ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр.111/09) и наредбама, закључцима и препорукама Општинског штаба за ванредне ситуације
Жагубица.
4. Приватни предузетници предвиђени Планом заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара
и животне средине и власници или корисници материјално-техничких средстава и опреме неопходних за заштиту и спасавање
извршавају задатке у области заштите и спасавања стављајући материјално-техничка средства и опрему са људством на
располагање Општинском штабу за ванредне ситуације Жагубица.
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5. Материјални трошкови, настали поводом ангажовања материјално-техничких средстава и опреме у ванредним
ситуацијама по одлукама и наређењима Општинског штаба за ванредне ситуације Жагубица, надокнађују се у складу са законом.
6. Овај Закључак проследити Општинском већу Општине Жагубица, ради разматрања и предлагања истог
Скупштини Општине Жагубица ради доношења Решења о оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на
територији Општине Жагубица.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1035 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник

На основу члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ВЕТЕРИНАРСКОМ СТАНИЦОМ
''ЖАГУБИЦА ДОО'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Покреће се иницијатива за преузимање оснивачких права над ветеринарском станицом ''Жагубица ДОО'' Жагубица у
висини државног удела у капиталу субјекта приватизације од 70%.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1048 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник

На основу члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица, бр.6/08 ...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године, донела је следећи
З А К Љ У Ч А К
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА ПЕРИОД 1.1.30.9.2011. године
I.
ПРИХВАТА се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Жагубица за период 1.1.-30.9.2011. године.
II.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' општине Жагубица.
III.
Закључак доставити: Председнику општине Жагубица и Архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1039 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
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ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица, бр.6/08 ...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године, донела је следећи
З А К Љ У Ч А К
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИРАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА У ПЕРИОДУ
мај 2008-31.8.2011. године
I.
ПРИХВАТА се Извештај о финансирању месних заједница општине Жагубица у периоду мај 2008-31.8.2011. године
II.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' општине Жагубица.
III.
Закључак доставити: Председнику општине Жагубица и Архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1045 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица, бр.6/08 ...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године, донела је следећи
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА
ЗА 2010-2011 ГОДИНУ
I.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица за 2010-2011. годину у целости.
II.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' општине Жагубица.
III.
Закључак доставити: дечјем вртићу ''Полетарац'' Жагубица и Архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1043 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица, бр.6/08 и 4/09)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 2. новембра 2011. године, донела је следећи
З А К Љ У Ч А К
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА ЗА РАДНУ 2011/2012
ГОДИНУ
I.
Даје се САГЛАСНОСТ на годишњи План рада Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица за радну 2011/2012
годину у целости.
II.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' општине Жагубица.
III.
Закључак доставити: Предшколској установи ''Полетарац'' Жагубица, председнику општине и Архиви Скупштине
општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1044 / 11 – 01
Датум: 2. новембар 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) а у складу са чланом 67. Статута
општине Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр. 6/2008) члана 7 и 8 . Одлуке о буџету општине Жагубица за
2011.годину, (,,Службени гласник општине Жагубица бр.9 /2010) и члана 65. став 3. Пословника Општинског већа (,,Службени
гласник општине Жагубиц'', бр.7/2008)
Општинско веће општине Жагубица је на педесет шестој седници одржаној дана 25.10.2011.године, донело:
О Д Л У К У
о давању овлашћења ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, за покретање и спровођење ЈН мале
вредности за довршетак грађевинских радова на комори ППОВ Жагубица
Члан 1.
Овом Одлуком налаже се ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица да на основу извршеног пресека
изведених радова од стране Надзорног органа, спроведе поступак и уговори радове на довршетку грађевинских радова на
изградњи комора реактора ППОВ Жагубица.
Члан 2.
На основу извештаја Надзорног органа вредност радова процењује се на износ 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Члан 3.
Средства су предвиђена буџетом Општине жагубица, односно финансијским планом ЈП Дирекцији за изградњу и развој
општине Жагубица.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу 8. дана од дана доношења и исту доставити: ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине
Жагубица, Одељењу за финансије и буџет – Општинске управе Жагубица и архиви Oпштинског већа.
Члан 5.
Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II-404-1007 /11-01

ПРЕДСЕДНИК
Др Драги Дамњановић
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) а у складу са чланом 67. Статута
општине Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр. 6/2008) члана 7 и 8 . Одлуке о буџету општине Жагубица за
2011.годину, (,,Службени гласник општине Жагубица бр.9 /2010) и члана 65. став 3. Пословника Општинског већа (,,Службени
гласник општине Жагубица'', бр.7/2008)
Општинско веће општине Жагубица је на педесет шестој седници одржаној дана 25.10.2011. године, донело:
О Д Л У К У
о давању овлашћења ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, за покретање и спровођење ЈН мале
вредности за асфалтирање улица у насељу Осаница и Крупаја
Члан 1.
Овом Одлуком налаже се ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица да спороведе поступак и уговори радове
на асфалтирању улице у Осаници у дужини од 150 метара од Бензиске станице у Осаници ка клисури и прерасту ''Касоњ'', као и
улице у насељеу Крупаја у дужини од 300 метара од Р216 до дворишта ОШ ''Јован Шербановић'' Крепољин, истурено одељење у
Крупаји.
Члан 2.
На основу процењених дужина и ширина предметних улица, вредност радова процењује се на износ 2.200.000,00 динара
без ПДВ-а.
Члан 3.
Средства су предвиђена буџетом Општине Жагубица, односно финансијским планом ЈП Дирекцији за изградњу и развој
општине Жагубица.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу 8. дана од дана доношења и исту доставити: ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине
Жагубица, Одељењу за финансије и буџет – Општинске управе Жагубица и архиви Oпштинског већа.
Члан 5.
Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II-404-1008 /11-01

ПРЕДСЕДНИК
Др Драги Дамњановић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( '' Службени гласник РС ''бр 129/07) и члана 67. Статута општине
Жагубица ( '' Службени гласник општине Жагубица '' бр. 6/08..3/11)
Општинско веће општине Жагубица на седници одржаној дана 25.10.2011 године, донело је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ РАЗЛИКЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ
У ЈАВНИМ РАДОВИМА ОПШТИНСКЕ УПРЕВЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Запосленим у јавним радовима на одређено време у Општинској управи општине Жагубица, признаје се право на разлику
до пуне цене аутобуске карте која се исплаћује радницима општинске управе за превоз на релацији , а на нивоу општине
Жагубица.
Члан 2.
Запослени у јавним радовима ће примати разлику од одређеног износа од 1.5000,00 динара, који је одобрен од стране
Националне службе за запошљавање, на месечном нивоу до пуне цене месечне карте аутобуским превозом.
Члан3.
Општинска управа Жагубица ће сваког месеца за текући месец достављати списак редовности доласка и одласка са посла
на релацијама на којима радници путују.
Члан 4.
Предње право запосленима у јавним радовима се признаје од 1.10.2011 године до завршетка пројекта јавних радова у
Општинској управи Жагубица, закључно са 31.12.2011. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику општине Жагубица ''.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број : II-114-1020/11-01
Датум 25.10.2011године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
др Драги Дамњановић

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник РС“ бр. 129/07 и члана 67. Статута општине
Жагубица (Службени гласник општине Жагубица“ бр. 6/2008), и члана 5. Одлуке о буџетском фонду за развој пољопривреде у
општини Жагубицa ( Службени гласник општине Жагубица бр. 5/11)
Општинско веће општине Жагубица, је на педесет шестој седници одржаној, дана 25.10.2011 .године, донело:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Члан 1.
Разрешава се дужности председника Комисије за пољопривреду, због подношења усмене оставке и то:
1. Влада Милошевић из Крепоњина
Члан 2.
До именовања новог председника Комисије за развој пољопривреде, чланови ће на првој наредној седници одредити
једног члана комисије који ће привремено обављати дужност председника Комисије за развој пољопривреде.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
Члан 4.
Решење доставити именованом и архиви Општинског већа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II-01-320- 1009 /11

ПРЕДСЕДНИК
Др. Драги Дамњановић
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ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Главни и одговорни уредник:
Жељко Илић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица
телефон: 012/643 - 602 факс: 012/ 643 – 237
е – маил: sozagubica@gmail.com

