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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац, 19. фебруар година 2013. – Број 3

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),
члана 41 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац"број 1/08) и члана
12. Одлуке о оснивању Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац
("Службени гласник РС" број 22/08.)Скупштина општине Свилајнац  на основу предлога Управног
одбора Фонда за уређивање грађевинског земљишта  општине Свилајнац на седници одржаној
дана 19.02.2013. године усвојила је:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРИХОДА И РАСХОДА ФОНДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  ОПШТИНЕ  СВИЛАЈНАЦ

ЗА  2013. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупна примања и издаци  Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац за 2013. годину планирана су у износу од  587.720.948,38   динара и састоје се од:

                       Износ у динарима
Примања Фонда за уређ. грађ. земљишта 587.720.948,38
Издаци      Фонда за уређ. грађ. земљишта 587.720.948,38

Члан 2.

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ФОНДА.

Планирани приходи и примања Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац
за 2013 годину, приказани су у следећим износима:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ФОНДА  ЗА 2013. ГОДИНУ
Економска

класификација
Извор финансирања Износ

791 100           I Приходи из Буџета
791 111/741 530 Приходи од накнаде за коришћење градског

грађевинског земљишта 158.000.000,00
791 111/742 250 Приходи од накнаде за уређења градског

грађевинског земљишта 22.000.000,00

791 111/731 251 Приходи из осталих буџетских извора 100.000.000,00

               Укупни приходи из Буџета: 280.000.000,00
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733 200        I I  Капитални трансфери од виших нивоа  власти
733241   Приходи од Министарства Просвете 82.006.970,00
733241   Приходи од Министарства регионалног

   развоја и локалне самоуправе 66.800.000,00
733241 Приходи од Министарства Енергетике,

  Развоја  и заштитe животне средине 25.500.000,00
733241   Приходи од Министарства Инфраструктуре 40.000.000,00
733241   Приходи од Мин. Пољопривреде - Дирекција

  за воде
7.200.000,00

733241   Приходи од Канцеларије за Одржив развој
  недовољно развијенух подручја.

2.000.000,00
733 241   Приходи од  ЈП "Путеви  Србије" 14.000.000,00

             733 241    Приходи од ЈП - "Србија Воде" -
     Укупно трансфери од виших нивоа власти 237.506.970,00

744 200 I I I  Капитални трансфери и донације истог нивоа власти, правних
и
          Физичких лица

744 251 Приходи од учешћа Месних заједница 10.000.000,00
744 251  Приходи од трансфера и учешће осталих

 органа ( фондови ) 7.000.000,00

733 241    Приходи  од учешћа правних и физичких
   лица  (донације , учешће грађана у
   асфалтирању  улица  и друго)

3.000.000,00

 Укупно трансфери истог нивоа власти 20.000.000,00

745 100 IV  Остали  неодређени и мешовити приходи

745 151 Пренета средства из предходне године              13.978,38
745 151 Остали дирекни приходи од накнади и

      казни 100.000,00
      Остали дирекни приходи (камате и сл.) 100.000,00

Укупно неодређени и мешовити приходи 213.978,38

            911 451
V      Примања од задуживања у корист нивоа
         општине

50.000.000,00

911 551
   Укупно Примања од осталих поверилаца у
   земљи у корист нивоа општине

50.000.000,00

УКУПНО ПРИХОДИ  587.720.948,38

Члан 3.

ИЗДАЦИ  ФОНДА

Издаци из Фонда  за 2013. годину, планирани су у следећим износима:
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-Расходи за нефинансијску имовину у износу од 371.573.352,87 динара где су садржани издаци по
структури издатака, односно по областима улагања и који садрже издатке за пренете обавезе, и
нова инвестициома улагања - економска класификација  511-100, 511-200, 511-300, 511-400, 512-
200, 512- ....., 541100.
- Финансијски расходи у износу од  216.147.595,51 динара, где су садржани издаци за пренете
обавезе., издатке за текуће одржавање путева, зграда, објеката водоводне и комуналне
инфраструктуре, опреме, енергетских објеката и другe издатке, као и издаци који настају приликом
преноса  средстава Месним  Заједницама по основу накнаде за коришћење грађевинског
земљишта, издатке за отплату обавеза по основу примања од задуживања код осталих поверилаца
у земљи, издатке за нова инвестициона улагања која се одвијају у сарадњи са буџетским
корисницима и друга текућа улагања.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА  ФОНДА  за 2013. годину
Редни
број

Економска
класификација

Позиција Износ

I     РАСХОДИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

1 511400 Нематеријална улагања 20.795.850,30
2 541100 Улагања у земљишта 1.000.000,00
3 511230, 511330 Саобраћајна инфраструктура 106.476.696,00
4 511240, 511340 Комунална инфраструктура 28.849.182,19
5 543200 Водопривредни објекти -
6 511290, 511390 Енергетски објекти 6.000.000,00
7 511290, 511390 Телекомуникације -
8 511200, 511300 Зграде 119.906.970,00
9 511290, 511390 Остали грађевински објекти 35.000.000,00
10 512 -

100,200,400,50
0,600,800 .....
515 -200

Опрема

53.544.654,38

                        УКУПНО 371.573.352,87

II    ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Ред.
број

Економска
класификација

Позиција Износ

1. 421
- Трошкови платног промета
- Електричне енергије
- Комуналне услуге
- Комуникациони услуге
- Закуп имовине и опреме
- Остали трошкови

421-100
421-200
421-300
421-400
421-600
421-900
Укупно

500.000,00
1.000.000,00

200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

=  2.000.000,00
2. 423 Услуге по уговорима

- Административне услуге
- Услуге информисања
- Стручне услуге
- Остале опште услуге

423 - 100
423 - 400
423 - 500
423 - 900

Укупно

100.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00

=  700.000,00
3. 424 Специјализоване услуге

- Одржавање путева
424 - 400
- Одржавање јавних површина                     424 -
500
- Геодетске услуге

70.410.000,00
3.000.000,00
3.707.196,68

838.199,72
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424 - 600
- Остале специјализоване услуге                  424 -
900

Укупно

=
77.955.396,40

425 Текуће поправке и одржавање
- Текуће поправке и одрж. зграда, водовода и
   канализације, електричне инсталиције,текуће
   поправке осталих објеката и др.                425
- 100
- Текуће поправке и одржавање опреме     425 -
200

              Укупно

25.692.199,11
200.000,00

=
25.892.199,11

4. 426 Материјал
- Потрошни материјал                                   426
-  900

Укупно

200.000,00

=  200.000,00

5. 441 Отплата камата и пратећих трошкова
задуживања
- Отплата камата  на нивоу  Републике      441 -
200
- Отплата камата дом. посл. банкама          441 -
400
- Отплата камате осталим дом.пов.             441 -
500
   Фонд за Развој

Укупно

-
3.000.000,00
2.000.000,00

=  5.000.000,00

6. 463 Трансфери другим нивоа власти
-Текући Трансфери нивоа
општине - Месне Заједнице
1.МЗ Свилајнац
2.МЗ Кушиљево
3.МЗ Бобово
4.МЗ Црквенац
5.МЗ Грабовац
6.МЗ Седларе
7.МЗ Војска
8.МЗ Суботица
9.МЗ Тропоње
10.МЗ Луковица
11.МЗ Дубље
12.МЗ Гложане
13.МЗ Радошин
14.МЗ Роанда
15.МЗ Роћевац
16.МЗ Ђуринац
17.МЗ Купиновац
18.МЗ Проштинац
19.МЗ Дубница
20.МЗ Мачевац
21.МЗ Врлане
22.МЗ Бресје

Капитални трансфери нивоа

463 -140
20.000.000,0

0
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
3.500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

60.000.000,00

3.000.000,00
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општине 463 - 240

Укупно
= 63.000.000,00

7. 482 Порези, таксе и казне
- Остали Порези
482 - 100
- Обавезне таксе
482 - 200
- Новчане казне
482 - 300

Укупно

100.000,00
100.000,00
100.000,00

=  300.000,00

8. 483 Новчане казне по решењима суда
- Новчане казне по решењима суда              483 -
100

200.000,00

   9.            485 Накнада штете
- Накнада штете од државних органа           485 -
100

-

 10. 496 Издаци за Отплата главница
- Отплата главнице дом.кредиторима         496 -
100

300.000,00

Укупно =  500.000,00
 11.             611 Отплата главнице дуга

- Отплата главнице домаћим банкама        611 -
400
- Отплата главнице осталим домаћим
  кредиторима

611 - 500

Укупно

30.000.000,00

10.600.000,00

=
40.600.000,00

          УКУПНО 216.147.595,51

I+I I  УКУПНО 587.720.948,38

I I           ПОСЕБАН ДЕ0

Члан 4.
Старање и бригу о спровођењу годишњег финансијског плана за 2013. годину, у смислу

уговарања, извршавања улагања, финансирање и упоредног извештавања у надлежности је
директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта  општине Свилајнац а на основу члана 16.
Одлуке о оснивање  Фонда за уређивање грађевинског земљишта  општине Свилајнац.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од  01.01.2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број06-7/13-I-1,  Дана:  19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав  Маринковић  Др. Ветерине,, с.р.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Финансијским планом Фонда за уређивање грађевинског земљишта  општине Свилајнац за
2013. годину, из наведених табела  предвиђена су улагања у инвестиције и текуће расходе у
укупном износу од  587.720.948,38  динара.

Финансирање планираних прихода приказано је у члану 2. Приходи и примања Фонда за
уређивање грађевинског земљишта где су вам приказани Приходи по структури и врстама и то:

I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – из дела буџетског прихода који се наменски преносе Фонду
општине Свилајнац, (приходи од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, приходи
од накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, приходи из осталих буџетских извора),
планираних у износу од  280.000.000,00 дин. и одобрена Одлуком о Буџету СО Свилајнац за 2013
годину.

I I  ПРИХОДИ КАПИТАЛНИХ ТРАНСФЕРА ОД ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ планирани у
      укупном износу од   217.506.970,00  динара

Министарство Просвете - учешће у износу од 82.006.970,00 динара за наставак
реализацији изградње III  фазе Анекса дома ученика Пољопривредно Ветеринарске школе који
треба да се реализују у 2013. години,  кроз програм  НИП-а., треба истаћи да општина Свилајнац
планира  почетак реализације изградње Фискултурне сале за ученике Средње школе Свилајнац у
Свилајнцу и чија се изградња планира  у наредне две године (Фазна изградња) са структуром
финансирања 80%  Министарство и 20% Општина Свилајнац  као и реализација других пројеката
који се реализују преко Министарства Омладине и спорта.

Министарство Регионалног развоја и локалне самоуправе -  учешће у износу од
66.800.000,00 динара и односи се на реализацију инфраструктуралних пројеката који су покренути
у предходном периоду  и планирани су и у 2013 године и односе се на инфраструктуралне пројекте
који се односе Индустријску зону - Изградња саобраћајница у Индустријској зони  Нова - 1, Нова -
3, Нова - 4 као и уређење саобраћајног прикључка на државни пут другог реда 130, Радови и
набавка опреме на опремању Слободне зоне, и на друге пројекте која су од значаја за општину
Свилајнац а који се реализују у сарадњи са Министарством Регионалног развоја и локалне
самоуправе.

Министарство Енергетике, Развоја и заштите животне средине - учешће у износу од
25.500.000,00 динара и односи се на реализацију пројекта - Унапређење Енергетске ефикасности
Радови на замени столарије, изолације и репарације крова на објекту ОШ "Бранко Радичевић
Седларе, учешће Електопривреде Србије у изградњи и опремању Трафостанице на излазу из
Свилајнца према Пожаревцу као и учешће Министарства у набавци опреме - контејнера за
очување животне средине и др..

Канцеларија за одржив развој недовољно развијених подручја -  Учешће у износу од
2.000.000,00 динара се односи на израду пројекне документације за Реконструкцију -
рехабилитацију улице Мишарске, Димитрија Туцовића и Милосава Здравковић Ресавца реч је
улици која повезује Државни пут другог реда  130 Свилајнац - Пожаревац - Деспотовац са
некадашњим Регионалним путем Р - 108 Свилајнац - Петровац на Млави као и други пројекти којим
се конкурише код Агенције за одржив развој недовољно развијених подручја.

Министарство Инфраструктуре

- Учешће Министарства Инфраструктуре у санацији коловоза на територији општине
Свилајнац са износом од 40.000.000,00 динара и које се односи на санацији - одржавању путева
који некада били у надлежност Путева Србије, битно је и истаћи и да је у току припрема пројекта
реализације изградње новог моста на реци Великој Морави и изградња северна обилазница са
мостовима "Велика Морава" и "Ресава",  укупне предрачунске вредности око  10.020.000,00 Еура.

ЈП - Путеви Србије -  учешће у износу од  14.000.000,00 динара  и односи се на
реализацију:
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- Реконструкција деонице државног пута 130 са израдом кишне канализације и замена
азбесних цеви (од Југопетролове пумпе до моста "Компо").

- Реконструкција деоница Државног пута другог реда - 130 на територији општине
Свилајнац.

- Учешће ЈП "Путеви Србије" у реализацији инфраструктуралних саобраћајних објеката   на
територији  општине Свилајнац.

Министарство Пољопривреде, шумарства и водопривреде - Дирекција за воде  учешће у
укупном износу од  7.200.000,00 динара и које се односи на  за  израду пројеката везаних за
водопривредну и комуналну инфраструктуру  као и реализацију већ започетих пројеката и почетак
реализације нових пројеката из области водопривредне и комуналне инфраструктуре где општина
Свилајнац и КЈП Морава Свилајнац  конкурисала  код надлежног Министарства и то:

- Израда Главног пројекта: Регионални водовод Свилајнац - Деспотовац, подсистем за
   насељена места  Бобово - Проштинац - Дубница),
- Израда главног пројекта водоснабдевања насељеног места  Гложане, планира се у

2014.год.,
- Израда главног пројекта водоснабдевања насељеног места Седларе, планира се у 2014.

годину
- Израда главног пројекта колектора за сакупљање и одвођење отпадних вода за насељена
  места Тропоње, Суботица и Роанда.

- Суфинансирање радова на изградњи примарног вода  водовода Роанда - Суботица као и
  секундарне  водоводне мреже
- Суфинансирање радова на изградњи секундарне водоводне мреже  Тропоње
- Суфинансирање радова на изградњи Друге коморе резервоара Црквенац
- Суфинансирање радова на изградње главног фекалног канализационог колектора за
  насељена места   Грабовац - Дубље - Црквенац,
- израда остале  планске документације као и изградња инфраструктуралних објеката
  водопривредне и комуналне инфраструктуре.

ЈП - Србија - Воде - учешће Јавног предузећа Србија - Воде се реализује кроз програм
пословања ЈП "Србија - Воде" за 2013 годину и односи се на :

- Регулацију реке Ресаве од ушћа реке Ресаве до потока Бук чија је процењена вредност
                 234.871.392,00 динара.

- Радови на уређењу каналске мреже (одводњавање) у комасираним касетама Кушиљево  и
  Грабовац  укупне дужине Л = 65 км. површине земљишта у касетама П = 3200 ха.
- Радови на уређењу корита реке Ресаве у атару села Грабовац низводно од стационаже км

11 650 у дужини од минимум 300 метара, као и радови на уређењу корита реке Ресаве низводно и
узводно од монтажног металног моста у селу Луковица.

III  ПРИХОДИ КАПИТАЛНИХ ТРАНСФЕРА  И ДОНАЦИЈА ИСТОГ НИВОА ВЛАСТИ –
планираних у износу од  20.000.000,00 динара и односе се на учешће Месних Заједница у
реализацији инвестиционих улагања на територијама Месних заједницама у асфалтирању
улица, изградњи - реконструкцији домова Културе и осталих објеката који су од суштинске
важности за грађане општине Свилајнац, затим учешће Фонда за заштиту и унапређење
човекове околине у реализацији инвестиционих улагања у изградњи пешачких стаза,
тротоара, регулацији водотокова, учешће у изградњи објеката комуналне и водоводне
инфраструктуре и других објеката који побољшавају и доприносе очувању животне

средине.

IV Остали неодређени и мешовити приходи планирани у износу од 213.978,38
динара. Који се односе на пренета средства из предходне године и осталих прихода који се
дирекно сливају на рачун Фонда.
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V   Примања од задуживања  код домаћих поверилаца.

Финансирање планираних расхода и издатака Фонда општине Свилајнац приказано је у
члану 3.  ИЗДАЦИ  ФОНДА  ( где  је приказана табела расхода за Нефинансијску имовину по
областима улагања и табела Финансијски расходи ) и предвиђен је исти износ као и износ плана
прихода у износу од  587.720.948,38  динара.

У табели Расходи за Нефинансијску имовину приказани су расходи по областима улагања и то
следећа инвестициона улагања:

-- Нематеријална улагања  у  износу од  20.795.850,30 динара

Средства су предвиђена за измиривање обавеза која су настала приликом израде пројектне
документације, техничке контроле, која се односе на Израду просторног плана општине Свилајнац,
Концепт плана Генералне регулације за насељено место Свилајнац 2025 године, план детаљне
регулације за мост на Великој Морави и обилазнице, план детаљне регулације за нову зону
привређивања, израда пројектне документације за нову зону привређивања као и надзори који се
односе на реализацију пројеката на територији СО Свилајнац, као и израда пројектне
документације која се односе на израду пројеката водоснабдевања Регионалног водовода
Свилајнац - Деспотовац подсистем водоснабдевање за насељена места Бобово - Проштинац -
Дубница, израда главног пројекта водоснабдевања насељеног места Гложане, као и израда
главног пројекта водоснабдевања насељеног места Седларе  израда пројекне документације
канализационе мреже Мачевац - Војска - Радошин као и за осталу пројектну документацију која су
везана за инвестициона улагања Општине Свилајнац.

-- Улагања у земљишта у износу од   1.000.000,00  динара

Средства су предвиђена за експропријацију земљишта која су везана за инв. Улагања,
односно прибављање земљишта која су везана за Индустријску зону, регулацију водотокова,
изградњу путева  ( припрема за изградњу обилазнице) као и прибављање земљишта која су
неопходна за инвестициона улагања на територији општине Свилајнац.

-- Саобраћајна инфраструктура у износу од   106.476.696,00 динара

Средства су предвиђена за наставак инвестиционих улагања  у овој области која се
реализују у сарадњи са Министарством Регионалног развоја и локалне самоуправе, Министарством
за инфраструктуру - Путеви Србије и других Министарствима где општина Свилајнац планира да
изврши реализацију следећих пројеката:

- Наставак изградње саобраћајница у Индустријској зони   2  "Велико  Поље" Нова 1, Нова
3.,

  Нова 4.  као и уређење саобраћајног прикључка на државни пут другог реда Свилајнац -
  Пожаревац.
- Изградња и реконструкција улице ( Каменичка улица - Луковица) која се планира у

наредне
  три буџетске године.
- Реконструкција деонице Државног пута другог реда -130 (Деоница од моста "Компо до
  Југопетрола").
- Реконструкција паркинга цркве Светог Николе и Поп Лукине улице - улаз у порту цркве у
  Свилајнцу
- Реконструкција деоница Државног  пута другог реда - 130.
- Почетак изградње новог моста на реци Великој Морави и изградња северне обилазнице

са
  мостовима "Велика Морава" и "Ресава" чија се укупно процењена вредност планира на
  10 Милиона Еура.

Поред наведених инвестиција Фонд за уређивање грађевинског земљишта општине
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Свилајнац  је планирао средства за изградњу пешачких стаза  у МЗ Свилајнцу, асфалтирање улица
у селима  Општине Свилајнац која се обављају  у сарадњи са Месним Заједницама и грађанима,
годишње обнављање хоризонталне и вертикалне сигнализације, крпљење ударних рупа на
коловозима на територији општине Свилајнац, набавка, превоз, разастирање и ваљање  каменог
агрегата за насипање сеоских и некатегорисаних путева  као и остала инвестициона улагања из
ове области.

-- Комунална инфраструктура у износу од  28.849.182,19   динара

Средства су  предвиђена за наставак реализације:
- суфинансирање изградње водовода Роанда - Суботица као и секундарне водоводне мреже

у
  селима Роанда и Суботица,
- суфинансирање изградње Друге коморе резервоара водовода "Црквенац"
- суфинансирање радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селу Тропоње
- суфинансирање радова на изградњи главног фекалног канализационог колектора за
  насељена места Грабовац - Дубље - Црквенац.
- суфинансирање радова на  побољшању квалитета и капацитета водоснабдевања грађана
  општине Свилајнац, на  изворишту  "Перкићево"  (замена АЦ - азбесних цеви ради
  спречавање губитка здраве пијаће воде) као и повезивање дубинских бунара на

изворишту
 "Перкићево" у систем.
Средства су предвиђена и за наставак реализације водоводне и канализационе мреже на

територији Општине Свилајнац, затим за уређење гробља и осталих објеката комуналне
инфраструктуре.

Треба истаћи да општина Свилајнац планира да у сарадњи са Јавним предузећем  "Путеви
Србије" Београд настави на изградњи атмосферске (кишне) канализације на путу Државног пута
другог реда - 130  која пролази кроз град.

-- Водопривредни објекти

Средства су предвиђена у финансијском плану Јавног предузећа "Србија воде"  и намењена
су као улагања за регулацији корита реке Ресаве од ушћа у Велику Мораву до потока Бук чија је
процењена вредност 234.871.292,00 динара као и даља регулација реке Ресаве на територији
општине Свилајнац према приоритетним деоницама а све у складу са пројектом регулације реке
Ресаве (завршетак започетих радова и исправљање нерегулисаног корита у атару села Грабовца у
дужини од минимум 500 метара, измуљивање и исправка корита реке Ресаве у дужини од по 300
метара узводно и низводно односно укупно 600 метара од монтажног металног моста у атару села
Луковица.

-- Енергетски објекти  у износу од     6.000.000,00    динара

Средства су предвиђена за реализација инвестиција из енергетског сектора кроз НИП
(изградња  ТС 35/10 кV - "Свилајнац 3" и изградња прикључног далековода за ТС) затим
реконструкцију НН мреже у селима општине Свилајнац, изградња трафостанице и НН мреже у МЗ
Свилајнцу као и  изградњу јавне расвете, учешће у  гасификацији и осталим улагања из ове
области  у Општини  Свилајнац.

-- Зграде у износу од  119.906.970,00  динара

Средства су предвиђена за измиривање обавеза из предходне године као и наставак
изградње III фазе зграде Анекса дома ученика Пољопривредно - ветеринарске школе која ће се
одвијати у 2013. години и одвија се у сарадњи са Министарством Просвете, унапређење енергетске
ефикасности - реконструкција зграде ОШ "Бранко Радичевић" у Седларима која се одвија у
сарадњи са Министарством Енергетике, Развоја и заштите животне средине, реконструкција крова
и поткровља зграде "Ресавске Библиотеке" у Свилајнцу као и пројекти којим је општина Свилајнац
конкурисала код надлежних Министарстава и то за пројекте  изградња фискултурне хале за
Средњу школу у Свилајнцу, замена отвора, прозора и врата на спортској хали, реконструкцију  и



10 Број 3 – Свилајнац 19. фебруар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

санацију  школских објеката у селима Црквенцу и Војски, реконструкција Домова културе,
здраствених станица, набавку грађевинског материјала за изградњу ловачких домова као и
осталих објеката из ове области улагања који су везани за рад локалне самоуправе.

-- Остали грађевински објекти у износу од   35.000.000,00  динара

Средства су предвиђена за завршетак  зграде сале за парастосе на градском гробљу, затим
за  изградњу спортских ( школских ) игралишта, за изградњу и санацију верских објеката,
ловачких домова, реконструкција и изградња зграда за социјално угрожена лица  као  и остала
улагања из ове области.

-- Опрема у износу од    53.544.654,38  динара
Средства су предвиђена за набавку опреме за рад општинске управе и осталих корисника

Буџета ( јавни сектор )

У табели I I  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су приказани расходи који се односе на сталне
трошкове, специјализоване услуге (које се односе на одржавање путева, одржавање јавних
површина и др.), текуће поправке и одржавање зграда, водовода и канализације енергетских
објеката и текуће поправке осталих објеката и др.), трансфери другим нивоима власти као и
трансфери Месним заједницама као и обавезе по основу отплате домаћим кредиторима.

Посебно треба истаћи средства која су опредељена као трансфер другим нивоима власти
(Месним Заједницама, Школама, КЈП Морава и осталим буџетским корисницима) где Фонд за
уређивање грађевинског земљишта учествује као суфинансијер у изградњи и  реконструкцији на
радовима који се изводе  на Путевима, Водоводу, Канализацији,Тротоарима, Школским зградама,
Домовима културе, Спортским објектима и осталим јавним објектима који се раде на територији
општине Свилајнац.

Средства у износу од 60.000.000,00 динара су  предвиђена као трансфер Месним
заједницама где се приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта који се остварује на
територијама Месних заједница и који се уплаћује у Буџет општине Свилајнац бити преношен на
рачуне Месних заједница општине Свилајнац у зависности са чије територије Месне заједнице је
уплаћена накнада.

(Пример: обвезник накнаде за коришћење грађевинског земљишта са територије МЗ
Луковица када изврши своју обавезу - уплату накнаде за коришћење грађевинског земљишта која
се уплаћује на рачун Буџета општине Свилајнац ће бити преношена на рачун МЗ Луковица и
користиће се уређивање земљишта - инфраструктурално, комунално и друго уређивање земљишта
у зависнопсти за шта Савет Месне заједнице се определи.)

Конкретне позиције инвестиционих улагања биће приказане у Плану јавних набавки који је у
надлежности Управног одбора Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007), члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – УС, 24/2011 и 121/2012) и члана 41. Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац" број 2/2008 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, на седници одржаној дана 19.02.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ СВИЛАЈНАЦ

Члан 1.

Доноси  се План генералне регулације за насеље Свилајнац (у  даљем  тексту:  План),
израђен од стране Југословенског института за урбанизам и становање ЈУГИНУС ДОО Београд,
којим се утврђују основе коришћења постојећих и новопланираних садржаја (намена и карактер
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простора, услови уређења, правила градње и др), организације, уређења и заштите подручја
обухваћеног предметним планом.

Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део Плана.

Члан 2.

Граница Плана обухвата простор шест катастарских општина, и то делове: КО Свилајнац,
КО Кушиљево, КО Луковица, КО Дубље, КО Црквенац и КО Грабовац.

Укупна површина наведеног планског подручја износи око 2400 ha.

Члан 3.

План је саставни  део ове одлуке, а састоји се из текстуалног и графичког дела.
Текстуални део плана садржи:

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана

Општи део
1) Опис граница плана
2) Плански и правни основ за израду плана
3) Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и других развојних

докумената

Постојеће стање
1) Подела на урбанистичке целине и зоне
2) Грађевинско подручје, намена површина, врсте изградње и привредни и други објекти
3) Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе и

амбијенталних целина
4) Објекти јавне намене

ПЛАНСКИ ДЕО
Правила уређења

1) Концепција уређења целина и подцелина одређених планом и општа правила уређења
простора

2) Услови за уређење и изградњу саобраћајне и интерне и јавне комуналне инфраструктуре
3) Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама или зонама из

планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе
4) Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи
5) Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа
6) Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са

инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности
7) Мере енергетске ефикасности изградње
8) Спровођење плана
9) Предлог целина или зона за даљу урбанистичку разраду или конкурсе

Правила грађења

Општа правила за обе зоне, све намене и целине у плану

Зона 1

Општа правила за зону 1
Посебна правила за поједине намене и подцелине у зони 1

Целина 1.1. - комплексно урбано ткиво:
Подцелина  1.1.1. центар
Подцелина  1.1.2.  површине мешовите намене

Целина  1.2. урбано становање:
Подцелина  1.2.1. претежне намене становање
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Подцелина  1.2.2. претежне намене јавни објекти и садржаји
Подцелина  1.2.3. претежне намене комерцијални садржаји
Подцелина  1.2.4. претежне намене привредне делатности
Подцелина  1.2.5. претежне намене комуналне делатности

Целина 1.3. - веће појединачне претежне намене:
Подцелина  1.3.1. претежне намене становање
Подцелина  1.3.2. претежне намене комерцијални садржаји
Подцелина  1.3.3. претежне намене привредне делатности
Подцелина  1.3.4. претежне намене индустрија
Подцелина  1.3.5. претежне намене комуналне делатности

Зона 2

Целина 2.1.
Општа правила за целину 2.1
Правила за поједине намене и подцелине у целини 2.1

Подцелина  2.1.1. претежне намене становање
Подцелина  2.1.2. претежне намене јавни објекти и садржаји
Подцелина  2.1.3. претежне намене комерцијални садржаји
Подцелина  2.1.4. претежне намене привредне делатности
Подцелина  2.1.5. претежне намене комуналне делатности

Целина 2.2 - са претежном наменом пољопривреда, шуме или водне површине
Правила за целину 2.2.

Графички део плана садржи:

Постојеће стање

Лист 1
Постојеће стање, ганице плана и подлоге за израду плана

Планска решења

Лист 2
Планирана претежна намена површина и грађевинске линије
Лист 3
Планирано грађевинско подручје, подела на целине и спровођење плана
Лист 4
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом
Лист 5
Постојећа и планирана генерална решења за коридоре инфраструктуре

Члан 4.

План je урађен у три истоветна примерка у дигиталном облику и три истоветна примерка у
аналогном облику.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак Плана у дигиталном облику  чува  се  у архиви органа надлежног за његово доношење
односно у архиви Општинске управе општине Свилајнац, а два примерка донетог, потписаног и
овереног Плана у аналогном и два примерка у дигиталном облику чувају се у Одељењу за
урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе општине
Свилајнац односно органу за његово спровођење.

Члан 5.

Текстуални део плана објављује се у "Службеном гласнику општине Свилајнац".
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Члан 6.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у "Службеном гласнику

општине Свилајнац".

СКУПШТИНА ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-2, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

План
генералне регулације

за насеље
Свилајнац

САДРЖАЈ

Т е к с т у а л н и   д е о

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана

Општи део
1) Опис граница плана
2) Плански и правни основ за израду плана
3) Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и других

развојних докумената
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Постојеће стање
1) Подела на урбанистичке целине и зоне
2) Грађевинско подручје, намена површина, врсте изградње и привредни и други

објекти
3) Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе и

амбијенталних целина
4) Објекти јавне намене

Плански део

Правила уређења
1) Концепција уређења целина и подцелина одређених планом и општа правила

уређења простора
2) Услови за уређење и изградњу саобраћајне и интерне и јавне комуналне

инфраструктуре
3) Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама или

зонама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и
грађевинске дозволе

4) Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља
људи

5) Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа
6) Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним

особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности
7) Мере енергетске ефикасности изградње
8) Спровођење плана
9) Предлог целина или зона за даљу урбанистичку разраду или конкурсе

Правила грађења

Општа правила за обе зоне, све намене и целине у плану

Зона 1 - грађевинско подручје градског грађевинског земљишта

Општа правила за зону 1
Посебна правила за поједине намене и подцелине у зони 1

Целина 1.1. - комплексно урбано ткиво:
Подцелина  1.1.1. центар
Подцелина  1.1.2.  површине мешовите намене

Целина  1.2. урбано становање:
Подцелина  1.2.1. претежне намене становање
Подцелина  1.2.2. претежне намене јавни објекти и садржаји
Подцелина  1.2.3. претежне намене комерцијални садржаји
Подцелина  1.2.4. претежне намене привредне делатности
Подцелина  1.2.5. претежне намене комуналне делатности

Целина 1.3. - веће појединачне претежне намене:
Подцелина  1.3.1. претежне намене становање
Подцелина  1.3.2. претежне намене комерцијални садржаји
Подцелина  1.3.3. претежне намене привредне делатности
Подцелина  1.3.4. претежне намене индустрија
Подцелина  1.3.5. претежне намене комуналне делатности

Зона 2 - грађевинско подручје ван градског грађевинског земљишта
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Целина 2.1.- дозвољене изградње ван градског грађевинског земљишта
Општа правила за целину 2.1
Правила за поједине намене и подцелине у целини 2.1

Подцелина  2.1.1. претежне намене становање
Подцелина  2.1.2. претежне намене јавни објекти и садржаји
Подцелина  2.1.3. претежне намене комерцијални садржаји
Подцелина  2.1.4. претежне намене привредне делатности
Подцелина  2.1.5. претежне намене комуналне делатности

Целина 2.2 - са претежном наменом пољопривреда, шуме или водне површине -
површина ван градског грађевинског подручја
Правила за целину 2.2.

Г р а ф и ч к и   д е о

Постојеће стање

Лист 1
Постојеће стање, ганице плана и подлоге за израду плана

Планска решења

Лист 2
Планирана претежна намена површина и грађевинске линије

Лист 3
Планирано грађевинско подручје, подела на целине и спровођење плана

Лист 4
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом

Лист 5
Постојећа и планирана генерална решења за коридоре инфраструктуре

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА И РАДНИ ТИМ

План генералне регулације за насеље Свилајнац

Наручилац: Република Србија, Општина Свилајнац

Обрађивач : ЈУГИНУС
Југословенски институт за урбанизам и становање
Београд, Андрићев венац 2

Директор: Ивана Марковић, дипл. инж.грађ.
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Руководилац тима: Марин Крешић, дипл. инж. арх.
одговорни урбаниста

Координација и синтеза: Марија Станковић, дипл.инж.арх

Радни тим: Мирјана Пантић,  дипл.инж.саоб.
Милена Вуловић, дипл.инж.грађ.
Саша Чуданов, дипл.инж.арх
Марин Крешић, дипл.инж.арх
Ивана Марковић, дипл.инж.грађ.
Мр Гвозден Милошевић, дипл.инж.електротехнике
Војин Марковић, дипл.инж.грађ.

Стратешка процена: Драгана Курбалија, дипл.просторни планер

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана

Општи део

1) Опис граница плана

Граница плана обухвата површину граница Генералног плана  Свилајнац 2020.
(''Општински службени гласник'', број 12/1999, 18/2002 и 7/2006), уз проширења на зону
око моста на Великој Морави, на насеље Кушиљево, зону око новопланиране градске
обилазнице. као и проширење уз ТЕ, која је била у обухвату плана, и на подручје утицаја
термоелектране. Проширењем граница обухваћен је и комплекс циглане (сада
''Машинац'') и планирана нова зона привређивања на површини где су раније били војни
полигони. Граница грађевинског подручја обухвата и издвојене локације гробља за
угинуле животиње и постројења за пречишћавање отпадних вода без зоне заштитног
зеленила. Укупна површина гробља за угинуле животиње је 3,0 ха. Укупна површина
локације постројења за пречишћавање отпадних вода износи 2,5 ха.
Подручје плана генералне регулације за Свилајнац обухвата делове шест катастарских
општина и то: Свилајнац, Кушиљево, Луковица, Дубље, Црквенац и Грабовац, у укупној
површини од око 2400 ха.
Графички приказ границе подручја и граница градског грађевинског земљишта и осталих
граница битних по специфичности за функционисање насеља, дат је на графичким
прилозима.
Граница плана почиње у југозападном сектору и иде границом комплекса Термоелектране
''МОРАВА'' Свилајнац, обухвата катастарске парцеле које припадају КО Дубље и КО
Црквенац, затим наставља осовинском линијом корита реке Велика Морава (која
представља и границу катастарских општина Свилајнац и Марковац), пресеца жалезничко
– друмски мост и наставља у правцу северо-запада кроз КО Свилајнац и даље прати
осовинску линију корита реке Велике Мораве све до ушћа  реке Ресаве у реку Велику
Мораву где мења правац ка североистоку. Граница даље иде дуж међне линије
катастарских парцела КО Свилајнац број: 4393, 4392 и наставља да прати правац
локалног пута кп. бр. 4376. Код кп. бр. 4378/1 граница се прелама у правцу југоистока
пратећи правац локалног пута кп. бр. 6645/2, наставља дуж међне линије кп.бр. 4716,
прати правац локалног пута кп. бр. 6627/2 и наставља међном линијом дуж кп.бр. 4095/1
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где наставља у правцу истока дуж међне линије кп.бр. 4096, 4097 до 4079, затим креће у
правцу југоистока дуж некатегорисаног пута кп. бр. 4047, настављајући међном линијом
кп. бр. 3859, 3860/3, 3860/2, 3860/1, 3861, 3863, 3864, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872,
2288/3, 3530/1, 3530/2, 3530/3, 3532/3, 3532/1, 3532/4, 3532/2, 3534, 3537, 3538, 3539, где
мења правац и прати локални пут кп.бр. 3509, 6631 и 2380, настављајући међном линијом
кп. бр. 2391 до пресека са локалним некатегорисаним путем кп. бр. 6659 где у правцу
севера улази у катастарску општину Кушиљево и затим наставља транслаторно да прати
правац државног пута Свилајнац – Кушиљево – Жабари – Пожаревац, затим се граница
ломи и наставља ка западу  и северозападу пратећи међне линије следећих катастарских
парцела КО Кушиљево које су обухваћене планом: 4313, 4314, 4312, 4290, 4289, 4288,
4287, 4285, 4622, 4284/1, 4283, 4282, 4281, 4622, 4262, 4261, 4260, 4256, 4254, 4251, пут
4623, 4199, 4197, пут 4623, 4196, 4195, 4160, 4155, 4154, пут 4623, 4141, 4140, 4138, 4136,
4137, пут 4135, 4134, 4133, пут 4622 (улица Кнеза Лазара), 3563, 3564, 3562, пут 4618,
3560, 3551, 3549, 3548, 3538, 3537, 3529, пут 4016 (улица Краља Петра), 3521, 3520, 3510,
дуж границе пута 3511, 3504/1, сече поток Бук и наставља северно дуж граница кп. бр.
3141, 3139, 3136, 3135, 3129, пресеца улицу Карађорђеву и иде дуж Чукићевог сокачета, а
затим наставља међном линијом кп.бр. 3081, 3082, 3083, 3085, 3063, 3062, 3066, 3075,
затим сече и наставља границом пута 4610, па међном линијом кп.бр. 2802, 2801, 2799,
дуж Улице Светосавске до раскрснице са Улицом Хајдук Вељковом и наставља међном
линијом кп.бр. 2625, 2653, 2652, затим мења правац ка западу и иде дуж међне линије кп.
бр. 2648, 2643, 2638, 2635, истим правцем пресеца кп.бр. 2633, 2630, 2756, 2754, 2752,
затим иде међном линијом кп.бр. 2751 и наставља дуж пута 4603 пресеца исти и северно
наставља међном линијом кп.бр. 2701, 2699, 2700 до тромеђе кп.бр. 4603 (пут), 1998,
1999, где мења правац и наставља ка југоистоку дуж међне линије кп.бр. 2697, 2698, 2692,
2686, 2684, 2000, 4603 (пут), 2003, 2004, 2043, 2041/2, 2041/1, 2040, 2048, сече пут 4602  и
прати правац истог до раскрснице са улицом Милоша Обреновића и наставља међном
линијом кп.бр. 4604 (пут), 2158, 2159, 2160, 2161, 2162/3, 2166, 2170, 2171, 2172, 2173,
2175/1, 2175/2, 2177/2, 2177/1, 2176, иде дуж улице Милоша Обреновића кп.бр. 4605, а
затим у правцу југоистока иде међном линијом кп.бр. 2207, 2209, 2224, 2221, 2218, затим
мења правац ка југу пратећи улицу Милана Ракића до тромеђе кп.бр. 2242, 2246 и 4612
(пут) затим иде дуж међне линије кп.бр. 2246, 2245,2244, 2248, 2250, дуж улице Ђуре
Јакшића а затим међном линијом кп.бр. 2258 2260, 2265, 2266, прати пут кп.бр. 4612 и
наставља међном линијом кп.бр. 2313, 2314, 2315, 2316, 2318, 2320, 2319, 2321, 2323,
2324, 2341, 2342, 2346, 2349, 2350, 2353, 2354, 2355, 2358, 2360, 2361, 2362,  сече улицу
Војводе Мишића и наставља да прати правац исте до Витежевачког пута где мења
правац ка југу и иде међном линијом кп.бр. 2405, 2406, сече поток Булињак и мења
правац ка западу дуж међне линије кп.бр. 3307, 3303, 3302, 3305, 3304, 3312, 3317, 3316,
3320, 3314, 3319, 3324, 3323, 3325, 3327, затим прати правац улице Солунске , сече је и
иде јужно међном линијом кп.б.р 3373, 3372, 3371, 3365, 3363, 3358, 3359, 3347 сече
улицу Солунску и наставља у правцу југа међном линијом кп.бр. 4617 (улица Солунска),
3818, 3815, 3817, 3832, 3835, 3836, 3837, 3840, 3848, 3851, 3854, 3855, 3865, 3863, 3861,
3860, 3859, сече пут и наставља да прати правац пута и улице Вука Караџића, сече
Пожаревачки пут и прати међну линију кп.бр. 3944 настављајући у правцу југозапада
међном линијом кп. бр. 3945, 3946, 3947, 4620/3 (пут), 3948, 3949, 3950, 4620/4 (улица
Виноградарска), 4434, 4435, 4436, 4440, 4443, 4445/2, 4452, 4456, 4459, 4462, 4470, затим
прати правац улице Панчићеве и наставља у правцу југозапада међном линијом кп. бр.
4506, 4504, 4491, 4497, 4496, 4495, 4493, 4492, онда прати правац улице Панчићеве која
се наставља у некатегорисани пут кп.бр. 6661 и прелази у КО Свилајнац пролазећи поред
зоне привређивања Велико поље спуштајући се јужно, затим мења правац ка југозападу и
иде међном линијом кп.бр. 2422/8, 2423, 3452/1, 2422/3, 3474/6 до тромеђе кп.бр. 3474/6,
3473 и 3555 (пут), одатле наставља јужно пратећи правац некатегорисаног пута до
тромеђе кп. бр. 3612, 3613 и 3555 (пут), а затим наставља у правцу југоистока међном
линијом кп.бр. 3613,  3610/6, 3620, 3621/1, 3621/2, сече пут 3675 и наставља истим
правцем међном линијом кп.бр. 3682/2, 3681, 3679, сече 3677/1 и пут 6633 и наставља
међном линијом кп.бр. 3660, 3662/2, сече пут 3634 и у правцу југозапада наставља да
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прати правац пута кп.бр. 3634 до пресека са општинским путем кп. бр. 6637 и наставља у
правцу југоистока међном линијом кп.бр. 5056, 5055, 5048/2, 5048/3, 5041/2, сече пут 6644
и наставља да прати правац пута кп.бр. 6640 и 5235, затим наставља у працу југоистока
међном линијом кп.бр. 5214/26, 5214/27, 5214/1, 5218/1, 5218/2, 5217, 5216, 5214/8,5215,
5214/5, 5214/28, сече поток – јаз и наставља у правцу југоистока међном линијом кп.бр.
5202, мења правац ка североистоку и прати правац некатегорисаног пута кп.бр. 5205 и
наставља међном линијом кп.бр. 5209, прати правац пута 5856 и наставља у правцу
североистока међном линијом кп.бр. 5857/1, 5857/2, 5858/1, 5858/2, 5864/1, 5864/2, 5865/1,
5865/2 сече пут кп.бр. 6641 и јужно наставља међном линијом кп.бр. 5877/1 сече пут кп.бр.
5883 и правцем југоистока прати међну линију кп.бр. 5885, 5887/2, 5886, сече пут 5670 и
наставља даље кроз КО Луковица ка југу међном линијом кп.бр. 1108,а затим наставља
правцем потока - пута кп. бр. 2470, пресеца исти и наставља ка југоистоку међном
линијом кп.бр. 1293/3, 1293/2, 1289, 1292/1, сече пут кп.бр. 1333 иде североисточно дуж
пута 2472 сече исти и наставља да прати правац пута кп.бр. 1454 сече пут кп.бр. 2684
затим наставља да прати правац истог, а онда прати правац пута кп.бр. 1535 и даље
правац пута кп.бр. 1443 настављајући истим правцем ка југоистоку међном линијом кп.бр.
1540/2, 1540/1, 1542, 1549, 1550, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561/1, 1412/2,1411/3, сече пут
кп.бр. 1591 и прати правац пута кп.бр. 1585 сече пут кп.бр. 2485 и наставља ка југу
пратећи правац пута кп.бр. 2485 до пресека са општинским путем и воденичним јазом где
мења правац и идући ка западу прати правац воденичног јаза где настављајући ка западу
сече кп.бр. 2661, 2660, 2659, 2658, 2657, 2655, 2654, пут 2830, 2640, пут 2827 затим прати
међну линију кп.бр. 2611, 2532, до тромеђе кп.бр. 2592, 2593 и пута 2826 одатле мења
правац ка југозападу пратећи правац пута 2826 а затим и пута 2827 до гранеце КО
Луковица и КО Свилајнац. Од уласка у КО Свилајнац граница плана наставља у правцу
југозапада и прати правац воденичног јаза кп.бр. 6621 и пута кп.бр. 6109 до тромеђе
кп.бр. 6107/1, 6108/1 и 6109 (пут) где мења правац и југозападно иде међном линијом
кп.бр.6108/1 сече реку Ресаву и наставља да прати правац старог корита реке Ресаве све
до улаза у катастарску општину Грабовац, где у правцу југоистока прати некатегорисани
пут који тангира потес ''Субор'' истим правцем наставља осовинском линијом Грабовачког
потока и код полигоне тачке 809 мења правац ка југозападу пратећи правац
некатегорисаног пута 673 сече пут Свилајнац – Ћуприја и даље наставља истим правцем
међном линијом кп.бр. 869/2, 854, 841, 839/1, 839/2, 840, 842, 845, 824, 822, 821, 816,
815/2, 805, 803, 802, 801, 768/2, 767/3, 767/4, 771, 776, затим јужно прати правац
некатегорисаног пута, прелази у катастарку општину Дубље, тако да у јужном делу иде
границом комплекса некадашње циглане сада: ''Машинац'' из Краљева све до пресека са
путем за Дубље где мења правац и наставља да прати правац пута Свилајнац - Дубље до
укрштања истог са Грабовачким потоком – ту мења правац и прати јужну страну
Грабовачког потока и наставља међном линијом кп.бр. 1459/2, 1458/1, а затим прати
правац некатегорисаног пута који тангира потес ''Селиште'', сече исти и наставља међном
линијом кп.бр. 1442 и наставља у правцу северозапада међном линијом кп. бр. 1379/2,
1378, 1376, 1375/4, 1374/3, 1371/3 и наставља истим правцем све до четворомеђе кп.бр.
498/4, 498/5, 494/1 и 494/2 КО Дубље и наставља дуж међне линије кп. бр. 494/1, 494/3,
493/1, 492/3, 491/1, 486/1, 486/2, 485, 484, 483, 482, 479, 478, 477/1, 477/2, 1253, 1252,
1256, 1258/2, 1259/2, 1268, сече некатегорисани пут и наставља јужном границом
некатегорисаног пута све до полигоне тачке 65 где мења правац и наставља међном
линијом кп.бр. 1888, 1887, 1886, 1885, сече пут Свилајнац – Црквенац и наставља ка
северу уз западни део пута Свилајнац – Црквенац и наставља међном линијом кп.бр.
474/1, 474/2, 473, 472, 476, 469 пресеца некатегорисани пут и наставља да прати његов
правац, затим иде међном линијом кп.бр. 449/2, 449/3, 449/1,448, 446, 443,442, 441, 440,
439, 438/2, 438/1, 428, 437, 436,  433, 429/1, 6175/7, 236, 235, 234, сече некатегорисани пут
и мења правац ка северу пратећи правац пута и наставља међном линијом223/1, 185/3,
6200/2, мења правац ка јућу пратећи правац некатегорисаног пута, сече исти и наставља
међном линијом кп.бр. 177, 173/1, а затим мења правац ка југозападу и прати правац
пруге Свилајнац – Марковац све до почетка границе односно комплекса Термоелектране
''Морава'' Свилајнац.
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Издвојене зоне плана генералне регулације – грађевинско подручје ван градског
грађевинског земљишта (постојећа депонија, гробље за угинуле животиње,
постројење за пречишћавање отпадних вода и неорганиски отпад)
У границама плана, издвојену зону чини: постојећа депонија, гробље за угинуле
животиње, постројење за пречишћавање отпадних вода и неоргански отпад, укупне
површине око 5,50ха. Граница ове зоне полази од полигоне тачке број 665 и прати правац
некатегорисаног пута кп. бр. 6625 КО Свилајнац, затим мења правац ка западу дуж
заштитног бедема (шкарпе), па наставља међном линијом кп. бр. 2080, 2104 и наставља у
правцу севера а затим истока дуж некатегорисаног пута кп. бр. 2109, онда у правцу југ и
југоистока прати правац некатегорисаног пута кп. бр. 6622. Код полигоне тачке 648 мења
правац ка југозападу пратећи правац некатегорисаног пута кп. бр. 3932/2, затим у правцу
северозапада иде међном линијом кп. бр. 3938/1 и пролази кроз полигону тачку 616,
пресеца некатегорисани пут кп. бр. 6625 и наставља  да прати правац истог до почетне
полигоне тачке 665.

2) Правни и плански основ за израду плана

Правни основ за израду Плана генералне регулације за насеље Свилајнац је:
- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број: 72/2009, 81/2009 –
исправка, 64/2010 – УС и 24/2011);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докуманата (''Службени
гласник РС'', број: 31/2010, 69/2010 и 16/2011) и
- Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Свилајнац 2025
(''Службени гласник општине Свилајнац'', број 14/2009).
Плански основ за израду Плана генералне регулације за насеље Свилајнац су Просторни
план Републике Србије од 2010 до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10) и
Просторни план општине Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'', број 1/2011
и 2/2011).

3) Стечене обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и
других развојних докумената

Смернице за ПГР Свилајнац дао је донети Просторни план општине Свилајнац, који је
предвидео да се његово спровођење и разрада врши на основу нових урбанистичких
планова (планови генералне регулације и планови детаљне регулације) првенствено за
насеље Свилајнац, а затим за одређена насеља, урбанистичке и просторне целине, у
оквиру одговарајућих зона и намена, у које су уврштене и нове привредне зоне дуж
одређених регионалних путева, као и све зоне у којима се за то укаже потреба.
Према просторном плану Републике Србије, Свилајнац је у категорији у којој је потребно
одредити најадекватнији начин коришћења природних ресурса и простора са циљем
очувања природних вредности и унапређења животне средине, а као конкретна планска
мера у Свилајнцу је за Поморавску област предвиђена једна од планираних индустријских
зона и индустријских паркова у Републици Србији. Такође, у периоду после 2014. године,
планска решења у области путног саобраћаја значајна за Свилајнац су активности на
остваривању веза државног пута IБ реда бр.16: Мали Пожаревац - Младеновац -
Крагујевац (ранији М-23), преко пута Топола - Рудник (ДП  бр.149 – према старој
категоризацији Р126) са планираним аутопутским правцем Београд-Јужни Јадран, и
рехабилитација и доградња на путном правцу Марковац - Свилајнац - Деспотовац - Бор.

Постојеће стање - анализа и оцена

1) Подела на урбанистичке целине и зоне:
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ЗОНА 1 - ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Целина 1.1. - комплексно урбано ткиво

Подцелина  1.1.1.  центар
Подцелина  1.1.2.  површине мешовите намене
Подцелина  1.1.3.  претежне намене зеленило

Целина  1. 2. урбано становање
Подцелина  1.2.1. претежне намене становање
Подцелина  1.2.2. претежне намене јавни објекти и садржаји
Подцелина  1.2.3. претежне намене комерцијални садржаји
Подцелина  1.2.4. претежне намене привредне делатности
Подцелина  1.2.5. претежне намене комуналне делатности
Подцелина  1.2.6. претежне намене зеленило

Целина 1. 3 - веће појединачне претежне намене
Подцелина  1.3.1. претежне намене становање
Подцелина  1.3.2. претежне намене комерцијални садржаји
Подцелина  1.3.3. претежне намене привредне делатности
Подцелина  1.3.4. претежне намене индустрија
Подцелина  1.3.5. претежне намене комуналне делатности
Подцелина  1.3.6. претежне намене зеленило

ЗОНА 2 - ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ВАН ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Целина 2.1. - дозвољене изградње ван градског грађевинског земљишта
Подцелина  2.1.1. претежне намене становање
Подцелина  2.1.2. претежне намене јавни објекти и садржаји
Подцелина  2.1.3. претежне намене комерцијални садржаји
Подцелина  2.1.4. претежне намене привредне делатности
Подцелина  2.1.5. претежне намене комуналне делатности

Целина 2.2. - са претежном наменом пољопривреда, шуме или водне површине -
површина ван градског грађевинског подручја

2) Грађевинско подручје, намена површина, врсте изградње и привредни и
други објекти

Грађевинско подручје

Према очекиваном броју становника у планском периоду и специфичностима највећих
потрошача грађeвинског земљишта (преовлађујуће зоне становања средњих и малих
густина, већ формиране велике површине зона привређивања) и потребама насеља као
општинског центра, ранијим ГП-ом планирано је било повећање грађевинског земљишта
на око 960 ха, односно у односу на постојеће стање, укупно грађевинско земљиште
увећано је за око 100ха. Такође, извршено је преструктуирање грађевинског земљишта
кроз промену густина становања и максимално коришћење неизграђеног грађевинског
земљишта за недостајуће функције (опрема, зоне привређивања, зеленило, спорт и
рекреација, саобраћај). Овим планом предвиђено је проширење грађевинског подручја на
површине намењене за нову радну зону у појасу око планиране нове обилазнице за још
око 200ха. Ван грађевинског подручја је земљиште које се комунално неће опремати и
користи се као пољопривредно, као и на коме ће планом бити омогућена изградња у
складу са дефинисаним компатибилним садржајима, као изградња ван грађевинског
подручја.

Планиране намене и изградња

Грађевинско подручје намењено је за јавне садржаје (образовање, здравство, дечја и
социјална заштита, култура, информисање, управа, администрција, посебне намене,
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комунални објекти, зеленило, спорт и рекреација, саобраћајни објекти, као и мрежа
саобраћајне и комуналне инфраструктуре) и осталу изградњу (становање, привређивање,
рад и услуге).

Становање

Постојећа типологија стамбених објеката одражава градитељско-архитектонски карактер
насеља кроз његов развој. Преовлађује тип индивидуалног стамбеног објекта, од
типичних појединачних примера моравске куће из 20-тих година овог века, преко
преовлађујућег типа градске куће (нарочито у урбаном језгру насеља) са
неокласицистичким и сецесионистичком фасадном пластиком и стамбено-пословни
објекти ("Крива чаршија"), о чему сведочи низ појединачних објеката и амбијенталних
целина из периода 1910-1940. Савремена архитектура породичних и осталих стамбених
објеката, пре је одраз економске снаге мештана, степена опште културе са примесама
разних утицаја (влашки, савремени регионални општи стил, стил увезен из разних
Европских земаља) и развијености градитељства, него тежње за очувањем
архитектонског идентитета овог краја, уз очување једино традиције за потребом изградње
стамбено-пословног објекта.
У насељу Свилајнац, у оквиру делова насељског центра  и блоковима наслоњеним на
главне насељске саобраћајнице, које опслужују Центар (Устаничка и Мара Ресавкиња) су
постојеће зоне становања високих густина, грађене плански вишепородичним објектима
спратности П+2 до П+4(+Пт) - појединачно и П+5, са пословним простором у приземљу,
са већ формираним системом регулације.
Делове у насељу са породичном градњом унутар градског центра, као и у првом прстену
око градског центра карактеришу све одлике спонтано грађених делова насеља
индивидуалним објектима, спратности П до П+2, настајалим у дугом временском периоду,
са парцелама величине од 4 или 6 а по некад и 10,0 ари. Карактерише их средња густина,
већ започета трансформација индивидуалне породичне градње у најразличитије типове
колективне градње.
Ниске густине становања су у највећем делу насеља и карактеришу их два типа
стамбених кућа - класична породична кућа типична у ширем грађевинском подручју
спратности П до П+2; и класична породична кућа на већој парцели са два и више главних
и више помоћних објеката, на ширем ванградском подручју карактеристична за зоне
претежно руралног начина становања.

Привређивање

Укупан простор, који заузимају постојеће и већ планиране зоне привређивања чине
условно дефинисане радне зоне:
Радна зона 1 - обухвата све постојеће комплексе од В. Мораве до аутобуске станице са
укупном површином од 197ха. Постојећи комплекси заузимају простор од 112ха , у чему је
ТЕ "Морава" са 80ха, а поред ТЕ "Морава" у овој зони концентрисани су постојећи
индустијски капацитети ("Воћар", кланица, део земљорадничке задруге "Свилајнац",
некадашњи: "ВИС", "1.Мај", "Напредак" и "Компо" и др).
Радна зона 2 - обухвата простор са постојећим радним комплексима, размештеним од
аутобуске станице уз Ресаву и пругу, мање постојеће комплексе у насељском ткиву, као и
започете зоне мале привреде, велике трговине, производног занатства, комуналних
прдузећа и сл., уз путеве за Дубље, Кушиљево и Деспотовац и постојеће комплексе
комуналних предузећа, пекаре и земљорадничке задруге "Свилајнац" са сајмиштем. У
оквиру ове зоне налази се и комплекс циглане ''Машинац''.

Посебне намене

Посебне намене од општег интереса обухватају: постојећи комплекс посебне намене
касарна "Лазар Стојановић" укупне површине око 10,50 ха, (задржава се на постојећој
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локацији). Унутар комплекса треба обезбедити зону заштите од 50м. У случају исељења
Војске РС са ове локације могућа је пренамена овог простора.
У подручју плана, други комплекс посебне намене су некадашњи војни полигони – (потес
''Крушар'' и део у КО Луковица), који је сада јавна својина Општине Свилајнац. За овај
комплекс урађен је План детаљне регулације.
Као територијално издвојене намене, границама овог плана су обухваћени зона отпада,
гробља за угинуле животиње, постројења за пречишћавања отпадних вода и санитарне
комуналне депоније.

3) Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и
природе и амбијенталних целина

У надлежном Заводу за заштиту споменика културе у Крагујевцу, урађен је Програм
заштите непокретних културних добара за насеље Свилајнац до 2020. године. Овај
Програм је прилог у документационој основи плана, а овде је дат приказ валоризације и
списак утврђених, евидентираних споменика за које је покренут поступак за заштиту,
амбијенталних целина, као и споменика, спомен-биста, спомен-плоча и спомен-обележја
НОБ-а и ранијих ратова.

Валоризација градитељског наслеђа

Сходно Закону о непокретним културним добрима и методологији службе заштите,
непокретна културна добра су разврстана у следеће споменичке категорије:

- Утврђена непокретна културна добра-споменици културе
- Непокретности које су у поступку за утврђивање за споменик културе
- Евидентиране непокретности са споменичким својствима
- Амбијенталне целине градитељског наслеђа
- Споменици, спомен бисте, и спомен плоче НОБ-а и ранијих ратова.

ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Утврђена непокретна културна добра- споменици културе

1. ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ, утврђена за непокретно културно добро-споменик културе
1969.године. Црква са покретностима и припадајућа кп.бр.1442 у КО Свилајнац, као
заштићена околина, ужива сва права и обавезе према Закону о културним добрима. О
њиховом спровођењу стара се надлежна служба заштите, која утвђује услове и мере
техничке заштите за објекат и заштићену околину.

Непокретности које су у поступку утврђивања за споменик културе

1. Споменик ратницима 1. светског рата
2. Зграда "Ресавска библиотека"
3. Зграда старе болнице
4. Кућа у Устаничкој улици бр.25.
5. Зграда гимназије "Лаза Стојановић"

Сваки од ових објеката ужива претходну заштиту, има дефинисану заштићену околину,
која је саставни део Одлуке о утврђивању. Овом Одлуком дефинисани су и ближи услови
заштите споменика. О спровођењу ових услова, по доношењу Одлуке, старају се
корисници објеката, надлежни органи општине и надлежна стручна служба Завода у
Крагујевцу.
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Евидентиране непокретности са споменичким својствима

1. Зграда Окружног начелства (СО Свилајнац)
2. Зграда-легат Тоде Поповић-Добротворке
3. Зграда средње машинске школе (некада основна школа)
4. Зграда на углу ул. Св. Саве и Синђелићеве бр. 2-6
5. Зграда у ул.Синђелићевој бр. 8-14
6. Кућа на углу ул. Топличине и Мике Браде (кућа са луковима)
7. Зграда са пасажом у ул. 7. јула бр. 3.
8. Кућа у ул. Стевана Синђелића бр. 92.

Амбијенталне целине градитељског наслеђа

Рекогносцирањем насеља издвојено је осам амбијенталних целина:
1. Амбијентална целина Лазин трг
2. Амбијентална целина у ул.Св.Саве бр.65-89
3. Амбијентална целина у ул.Св.Саве бр.53-63
4. Амбијентална целина у ул.Св.Саве бр.31-37 и Синђелићевој бр.2-26 и 2-14
5. Амбијентална целина у ул.Св.Саве бр-11-29 и Синђелићевој бр.1-15
6. Амбијентална целина у ул.Синђелићевој бр.30-56 («Крива чаршија»)
7. Амбијентална целина у ул.Синђелићевој бр.68-76
8. Амбијентална целина у ул.Стевана Синђелића бр. 92 - 100 на парној страни и бр. 95-
101 на непарној страни, од којих је објекат под бр. 92 евидентиран за непокретно културно
добро.
Ове градитељске целине, већ прожете савременим изгледом, могу да се комбинују са
новим објектима, према условима које ће надлежни Завод дефинисати.

Споменици, спомен бисте и плоче и спомен обележја НОБ-а и ранијих ратова

На подручју плана евидентирано је 14 оваквих објеката.То су:
1.Споменик НОБ-а на Буку
2.Споменик у Топољару
3.Споменик и спомен-костурница НОБ-а
4.Спомен-костурница борцима НОБ-а на гробљу
5.Спомен-плоча радничког покрета на згради у Врачарској ул.бр.17.
6.Спомен-плоча НОР-а на згради у ул.Милице Марковић бр.2.
7.Спомен-плоча на стадиону
8.Спомен-биста хероја Лазе Стојановића на Лазином тргу
9.Спомен-биста н.х.Драгише Илића, у ул.Св.Саве
10.Спомен-биста Мике Браде у кругу ловачког друштва
11.Спомен-плоча Стевану Синђелићу
12.Спомен-обележје н.х.Филипу Кљајићу
13.Спомен-биста Ради Бисић и Петру Петровићу
14.Споменик Стевану Синђелићу у «Кривој чаршији».

4) Објекти јавне намене

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основно образовање обухвата рад једне матичне основне школе у Свилајнцу, коју
похађају и ђаци из Луковице. Школа ради у две смене за 1470 ученика, достигнутом
нормом 3, 7м2 /ученику школског простора, и 35,4 м2 /уч. дворишта.
Према демографској пројекцији, у 2020.години очекује се укупно око 1800 деце узраста 7-
14 година. У циљу растерећења постојеће основне школе и бољег покривања
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гравитационог подручја, потребно је, поред основне школе у центру (са 2,60ха)
активирати постојећи комплекс основне школе у Луковици површине око 1,40 ха, уз
реконструкцију постојећег или изградњу новог школског објекта.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У Свилајнцу данас раде две средње школе (Средња школа ''Свилајнац'' и
Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац) у две смене, са 962
ученика и 12.402 м2 школског простора на земљишту површине око 10,50 ха, у чему
пољопривредна школа учествује са земљиштем површине 9,50ха, школским објектом
површине 10.775м2 и 540 ученика. Пољопривредна школа располаже огледним пољима
од 135 ха ван подручја плана и интернатом капацитета 34 спаваонице и површином
објекта од 2129м2. Достигнути просечни стандарди су већи од уобичајених, тако да се
може обухватити очекивани број ученика, узраста 14-19 година, у 2020. години,
рачунајући и гравитационо подручје, који износи око 1400.

ЗДРАВСТВО

Дом здравља "Ресава" у Свилајнцу, део је здравственог центра у Ћуприји, а обједињава
рад здравствених станица у Војсци, Бобову, Кушиљеву и Седлару. Комплекс је на
примереној локацији, на левој обали Ресаве. Објекте и службе овог Дома здравља треба
дограђивати и опремати у складу са програмом здравственог центра у Ћуприји и
могућностима локације.

АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВА

Управа, судство и привредна администрација су значајне функције за општински центар.
Расположиви простор администрације и управе је значајан и износи близу 6000 м2, а
достигнути норматив је 16-32 м2/запосленом, што је знатно више од уобичајеног
стандарда 6-8 м2/запосленом.

ДЕЧЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

За потребе дечје заштите, данас ради једна дечја установа на атрактивној локацији у
насељском парку. Обухвата целодневне, полудневни и трочасовни боравак деце од 10
месеци до 7 година, са стандардима у оквиру познатих норматива, површином објеката
од 1800 м2  и 370 корисника. Очекивани узраст деце од 0-7 година износиће 2020.год.
7,4% или око 1100 деце. Ако се планира обухват од 35% број корисника износи 385 деце.
Обзиром да постојећа дечја установа има капацитет за овај број корисника, не планира се
изградња нове дечје установе.
У комплексу пољопривредне школе постоји дом за ученике са 34 спаваонице чији је
капацитет једнак једној смени рада школе. У комплексу пољопривредне школе дом за
ученике треба уредно одржавати.
Центар за социјалну заштиту и старатељство "Свилајнац" и општинска организација
Црвеног крста, смештени су у одговарајућем објекту у насељском центру. Остале
функције из области социјалне заштите (дом старих, дом за напуштену децу, дом за
ретардирана лица) Свилајнац користи у Крагујевцу и осталим центрима округа, региона и
републике.

КУЛТУРА, НАУКА, ИНФОРМИСАЊЕ

Дом културе у Свилајнцу смештен је у насељском центру између Ресаве и главне улице.
У оквиру Дома функционише универзална сала, биоскоп, аматерско позориште, галерије,
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учионице. Постојећа површина објеката у оквиру Дома културе, износи око 860 м2.  У
оквиру реконструкције Дома културе, планирана је изградња још око 1.000 м2 , што ће
задовољити потребе у планском периоду.
Научне институције не постоје, а контакт са научним институцијама Србије, Свилајнац
обавља кроз активну сарадњу пољопривредне школе са одговарајућим институтима.
Информисање у јавном сектору се одвија преко радио ТВ станице у саставу РТС. Ова
станица је смештена у насељском центру (обј.др.полит.организација) у одговарајућим
просторијама од 100 м2 . У приватном сектору данас функционишу још по једна радио и
ТВ станица.

САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ

Аутобуска станица
Аутобуска станица у Свилајнцау задржава постојећу локацију и намену (путнички
терминал за приградски и међуградски саобраћај).

Железничка станица
Железничка станица Свилајнац, на прузи Марковац-Деспотовац-Ресавица, задржава
постојећу локацију као и намену (за путнички и теретни саобраћај).

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
На подручју ГП Свилајнац егзистирају 2 верске заједнице: Православна (у насељском
центру) и Адвентистичка (у близини центра).

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Објекти и површине за спорт и рекреацију, дефицитарни су у постојећем стању.
Спортски центар "БОЈАЧА" - је постојећа локација, површине 2,50ха. У оквиру овог
простора су постојећи фудбалски и тениски терен са пратећим садржајима.
Спортски центар "РЕСАВА" - је постојећа локација површине 2,0 ха, а налази се на левој
обали реке Ресаве. У оквиру ове локације поред спортске хале смештени су базени са
пратећим садржајима.
ЛОКАЛНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ВОДЕНИЧНИ ЈАЗ" -површине 1,50 ха, наслања се на
насељски етно-парк "Воденице". У оквиру овог центра постоји фудбалски терен који се
задржава уз опремање недостајућим садржајима. За потребе активне рекреације, у
оквиру комплекса могућа је изградња терена за мале спортове.
Шетним и трим стазама повезати спортски центар и етно-парк. Озелењавање овог
комплекса мора бити подређено, условљено и повезано са зеленилом етно-парка. У
оквиру овог спортског центра дозвољено је веће учешће егзота, с тим да основу зеленила
чини аутохтоно растиње.
Спортски центар "ВРАЧАР" – је планирана локација на површини од 6,50 ха. Представља
специфичну површину, спортски садржаји смештени су у парковској површини и
комплементарни су са осталим локацијама спортског центра.
Уређење овог комплекса и избор врста зеленила мора бити усаглашен са планираним
садржајем.
У оквиру ове локације организовати простор за активну и пасивину рекреацију.
Реку Ресаву максимално интегрисати у амбијент ове локације, поштујући природни
форланд.

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Насељско гробље-налази се у источном делу насеља на површини од 6,50 ха. Обзиром
да ово гробље не задовољава потребе, планирано је проширење, на укупну површину од
21,00 ха. У оквиру комплекса гробља планирана је зона заштите, у функцији раздвајања
гробља од других функција.
Локација је опремљена основним инфраструктурним елементима.
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Насељска зелена пијаца-смештена је у зони насељског центра на површини од 0,40 ха.
Локација је опремљена и уређена, садржи отворену продајну површину и пратеће
садржаје.
Ватрогасна станица-са ватрогасним домом се налази непосредно уз насељски центар, на
површини од 0,12 ха.
Ветеринарска амбуланта је на комплексу 0,08ха. Опремљеност и уређеност локације је на
задовољавајућем нивоу.

ИЗДВОЈЕНЕ ЗОНЕ

Гробље за угинуле животиње
Граница грађевинског реона обухвата и локацију гробља за угинуле животиње укупне
површине око 3,0 ха.

Санитарна депонија комуналног отпада
Постојеће стање управљања чврстим комуналним отпадом представља сакупљање и
одлагање (депоновање) на локацији Бадра, која се налази у издвојеној целини плана.
Капацитет локације за одлагање (депоновање) Бадра је искоришћен и век експлоатације
завршен.

Постројење за пречишћавање отпадних вода
Укупна будућа површина локације постројења за пречишћавање отпадних вода износи 2,5
ха. Избор система за централно постојење извршиће се на основу релевантних
показатеља. Уређење зоне извршити оплемењивањем простора зеленилом заштитно-
декоративне функције. Око постројења за пречишћавање отпадних вода и компекса
депоније предвиђена је заштитна зона површине 13,50 ха.

ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

Насељски парк Бојача - је постојећа локација на површини од 1,5ха. Представља
уређену површину и има естетску функцију и функцију пасивне рекреације.
Лазин трг- је постојећи сквер, површине 0,5ха
Специфичност насеља су и уређени паркови у оквиру других функција. То су паркови
затвореног типа а представљају их:
Парк пољопривредне школе - у оквиру пољопривредне школе простире се на површини
од 4,0ха. Представља наменски уређену парковску површину. Естетски је обликован и
има вишенаменски карактер: естетско-декоративни, еколошки и едукативни.
Парк ТЕ "Морава" - налази се у оквиру комплекса ТЕ на површини од око 20,0ха. Функција
овог парка је заштитно-естетска. Организација парка, структура зеленила и ниво
уређености је на задовољавајућем нивоу.

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
Заштитно зеленило, са приоритетном функцијом заштите, заступљено је као зеленило у
зонама раздвајања одређених функција (гробља, коридори инфраструктуре и сл).
Линеарно зеленило - је заступљено као једнострани или обострани дрвореди у улицама
чији профили то дозвољавају.

ОСТАЛО ЗЕЛЕНИЛО
У захвату плана заступљено је и дворишно зеленило које у зонама становања,
представља претежно зеленило.
Постојеће зелене површине испред објеката различитих функција уређене су и повезане
у мрежу зеленила.
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Мрежа уређених зелених површина повезаних и интегрисаних у насељско ткиво
представља изразиту еколошку вредност.

САОБРАЋАЈ

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Основна веза Свилајнца са окружењем остварује се друмским саобраћајем.
Са ужим и ширим окружењем насеље Свилајнац повезано је постојећом деоницом
државног пута II реда бр.150 (према претходној категоризацији магистрални, односно
државни пут I реда - М4) и државним путем II реда број 130 (према ранијој категоризацији
регионални пут Р103). Државним путем број 150 остварена је директна веза Свилајнца са
државним путем бр.1-аутопутем (Београд – Ниш: петља Марковац), који уједно
представља и део европског пута Е75 и преко кога је градско насеље повезано са мрежом
путева у Држави и шире, у региону.  Према просторном плану Србије планирана је
доградња државног пута ДП бр.130 (деоница Марковац-Бор) чиме ће Свилајнац добити
квалитетну везу на правцу исток-запад. Такође, тзв. „шумадијском магистралом“ (веза
Тополе и Рудника) оствариваће се најкраћа веза са планираним аутопутом Београд-Јужни
Јадран, односно Црном Гором.
Поред друмског, веза Свилајнца са окружењем остварује се и железничким саобраћајем.
Локална железничка пруга Марковац – Ресавица на територији плана се простире
приближно у правцу запад – исток, а њом је, преко железничког чворишта Марковац
Свилајнац повезан на железничку мрежу Србије. Пруга је једноколосечна, нормалног
колосека и није електрифицирана. Железничка станица је лоцирана у непосредној
близини центра града на левој обали реке Ресаве. Поред предметне локалне пруге, у
границама ПГР постоји и индустријски колосек који се пружа од Термоелектране до
железничке станице.
У складу са референтним системом државних путева Србије, као и на основу Уредбе о
категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“ бр.14/12 од 27.02.2012.год.) кроз
подручје Плана генералне регулације пролазе следећи државни путеви:
 државни пут II реда ДП150 (Топола - Рача – Марковац - Свилајнац) – према ранијој

категоризацији део магистралног пута М4; улазна стационажа из правца Марковца је
km 44+250, завршна стационажа je km 47+033 на укрштању са државним путем II реда
бр.130; у границама плана се од друмско-железничког моста поклапа са улицом Кнеза
Милоша до раскрснице са улицом Краља Петра Првог, где се завршава изграђена
деоница;

 државни пут II реда бр.130 (Пожаревац-Александровац-Свилајнац-Деспотовац-
Ћуприја) – према ранијој категоризацији регионални пут Р103; улазна стационажа из
правца насеља Жабари (у насељу Кушиљево) је км 39+335 а излазна стационажа
према Деспотовцу је км 50+485; кроз подручје Свилајнца се протеже у дужини од око
11km и поклапа се са следећим улицама: део Стевана Синђелића, Кнеза Лазара,
Војводе Мишића, Краља Александра Првог, део Кнеза Милоша, Краља Петра Првог,
Димитрија Катића и Деспотовачки пут;

Сви државни путеви на предметној територији су покривени савременим коловозним
застором и у границама плана (градске улице) су у релативно добром стању. Делови
државних путева који пролазе кроз насеље Свилајнац су истовремено и део примарне
градске уличне мреже.
Мрежа државних путева на територији предметног Плана приказана је на следећој слици.
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Мрежа државних путева у границама ПГР Свилајнца – постојеће стање

Бројање саобраћаја на градској уличној мрежи Свилајнца није обављано у скорије време
а оцена стања оптерећења примарне мреже на територији, донекле се може извести на
основу редовних бројања на деоницама државне мреже путева. На предметној
територији, редовно бројање саобраћаја обавља се на деоници државног пута II реда
бр.150 (Марковац – Свилајнац) као и на две деонице државног пута II реда број 130.
Имајући у виду значај ових путних праваца за подручје, подаци о интензитету и структури
саобраћаја на њима могу пружити одређену  слику о саобраћајном оптерећењу простора
(табела која следи).
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Табела. Просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС) на државним путевима на подручју
Плана – година 2010.

П  Г  Д  ССаобраћајна деоница ПА БУС ЛТ СТ ТТ АВ Укупно
Државни пут II реда бр.150 (ранији М4)

Марковац – Свилајнац 3365 50 70 85 100 130 3800
Државни пут II реда бр.130 (ранији Р103)

Жабари – Свилајнац 1(раскрсница
улица С.Синђелића – Кнеза Лазара) 2508 42 35 40 50 60 2735

Свилајнац - Медвеђа 1983 30 35 45 55 65 2213
*Извор: Бројање саобраћаја на путевима Републике Србије, ЈП Путеви Србије, Сектор за
управљачко информационе системе у саобраћају

Грубом анализом доступних података се уочава да је знатан део саобраћајних токова на
главним путним правцима како изворно-циљног, тако и транзитног карактера кроз градско
насеље Свилајнац. Како се делови државне мреже поклапају са централним градским
улицама, то је евидентно да је за растерећење градске мреже и повећање безбедности
свих учесника у саобраћају неопходно изнаћи адекватно решење измештања транзитних
токова. Анализа структуре токова на посматраним деоницама показује да је доминантна
категорија возила путнички ауто (учешће 88,5-91,7%), теретна возила имају учешће 6-
10%, док је учешће аутобуса на свим деоницама испод 1,5%.
Анализа резултата бројања у периоду 2000-2010. година показује да је оптерећење
државних деоница (делови примарне градске уличне мреже) у константном порасту, на
деоници Марковац-Свилајнац просечна годишња стопа раста је око 7%, док на деоницама
ДП број 130 саобраћајно оптерећење расте са просечном годишњом стопом од око 4,5%.
Ако се овакав тренд пораста оптерећења настави у наредном периоду, услови одвијања
саобраћаја на градској мрежи биће врло отежани и са смањеним нивоом безбедности.

Поред релативно високог оптерећења и мешања транзитних и локалних кретања на
територији, један од кључних проблема у функционисању како државне, тако и градске
уличне мреже представља друмско-железнички мост преко Велике Мораве на државном
путу ДП150, односно на локалној прузи Марковац – Ресавица (на западној граници
плана). Мост, који је највеће уско грло друмског саобраћаја на територији, уједно је и
једини мост преко Мораве којим су насеља у ширем окружењу повезана са аутопутем и
западном Србијом.

Осталу уличну мрежу Свилајнца (изузев централних улица и делова државних путева)
углавном карактерише мала ширина као и одсуство тротоара као обавезног елемента
уличног профила. Евидентан је и недостатак уређених јавних површина за паркирање
возила.

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснадбевање, одвођење отпадних вода и регулација водотокова

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

У висинском погледу подручје града налази се у појасу од 95,50-107,50 мнм тако да се
целокупна територија решава са једном висинском зоном водоснабдевања при чему је
максимални притисак око 6,0 бара.
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СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Просторним планом РС и Водопривредном основом РС предвиђено је трајно решење
водоснабдевања Свилајнца из Расинско-поморавског регионалног система
водоснабдевања. Сада се вода добија из подземља каптажног поља постојећег
изворишта "Перкићево".
Вода се из изворишта упућује потисно – дистрибуционим цевоводом ка резервоарима на
брду Баћица и даље гравитационо ка потрошачима.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ - ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ
- Неки рубни делови града немају воду
- Неки доводни цевоводи до рубних насеља нису довољног пречника
- Многи дистрибутивни цевоводи су недовољних пречника, а постоје и ,,беле,, цеви
- Недовољно резервоарског простора
- Премало прстенастих деоница
- Постојање азбест цементних цевовода
- Постојање неисправних цевовода, тако да су губици изнад планираних 18%
- Постојање водомера на прикључцима који су незадовољавајуће класе (захтевана

класа водомера је „Б“) па је тиме условљено нетачно мерење што повећава
губитке

- Санитарна вода се троши ненеменски, за заливање и технолошке потребе
- Недовољна санитарна заштита – зоне санитарне заштите су обележене!

ИЗВОРИШТЕ "ПЕРКИЋЕВО"   СА НЕПОСРЕДНОМ ЗОНОМ ЗАШТИТЕ
Граница непосредне зоне заштите изворишта "Перкићево" обухвата парцеле: кп.бр.
5073/23, 5073/26 и 5070/1, укупне површине око 7,50 ха.
Ужа зона заштите изворишта "Перкићево" обухвата источни део подручја плана, али и
знатно шири простор, са укупном површином приближне величине подручју ПГР-а. Ова
зона није катастарски дефинисана, већ је дата глобално.
Широм зоном заштите овог изворишта, обухваћено је подручје насеља Свилајнац (КО
Свилајнац и Луковица).

ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

КАНАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
На територији града је канализација организована по сепарационом систему. Фекална
канализација је заступљена највише у центру, одакле се отпадна вода транспортује
колектором ка лагуни и даље ка Ресави.  Кишне  канализације  нажалост има врло мало.
У време виших водостаја реке Ресаве ова канализација функционише са тешкоћама, па
се дешава да се кроз њу речна вода под притиском високог водостаја излива у поједине
делове града. Ово се спречава постављеним затварачима који се код појаве критичних
водостаја затварају, тако да тада кишна канализација уопште не функционише. Да би се
спречило акумулирање воде због овакве ситуације, тада се те воде одводе канализацијом
отпадних вода. Овакво  решење не може бити трајно, па је потребно проширити
канализацију за атмосферске воде.

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ
- Непостојање генералног пројекта каналисања насеља
- Канали сакупљачи постоје само у центру насеља
- Мала покривеност кишним каналима у условима опасности од поводња и високих

подземних вода
- Непостојање постројења за пречишћавање одпадних вода
- Поједини канали недовољних пречника
- Поједина превезивања кишне и фекалне канализације
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Санитарне отпадне воде
Мрежом секундарних колектора за одвођење санитарних отпадних вода са територије
обухваћене планом није обезбеђено пречишћавање отпадних вода јер постоје бројни
делови насеља који немају фекалну канализацију.

Индустријске отпадне воде
Индустријске отпадне воде у новим комплексима одводе се у колекторе санитарних
отпадних вода после пречишћавања на посторојењима за предтретман индустријских
отпадних вода.

Атмосферске воде
Атмосферске воде се мрежом постојећих колектора одводе до најближих реципијената
(реке Ресаве и потока Бук).

РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА
Сви водотокови који пролазе кроз подручје плана - река Ресава, поток Бук и воденични јаз
делимично су регулисани пољским регулацијама, али велике воде повремено наносе
мања оштећења кориту, те се треба изнаћи одговарајуће техничко решење за заштиту
непосредно угроженог подручја од великих вода.

Снабдевање електричном енергијом

Мрежа  и објекти 110 kV
Општина Свилајнац се напаја електричном енергијом из Термоелектране Морава
Свилајнац (која послује у оквиру система ТЕНТ Обреновац). Напајање конзумног подручја
Свилајнца одвија се из ТС 110/35/6,3КV, снаге 31,5 MVA и резервне ТС 110/35 снаге 20
MVA које не могу да раде у паралелном споју, смештених у кругу ТЕ "Морава".
Сабирнице 110 kV у овој трафостаници се напајају из 5 праваца и то са:

1. Блока трансформатора ТЕ "Морава"
2. 110кВ водом од ТС 380/110 кВ "Крагујевац" преко ТС 110/35 kV "Лапово"
3. 110кВ водом од ТС 110/35 кВ "Костолац" преко ТС 110/35 kV "Пожаревац"-ТС

110/35 kV "Петровац"
4. 110кВ водом од ТЕ "Колубара-Вреоци" преко ТС "Аранђеловац"-ТС "Младеновац"-

ТС "Смедеревска Паланка"-ТС "Велика Плана"-ТС "Марковац"
5. 110kV водом од ТС 110/35 kV "Јагодина 1"-110/35 kV "Јагодина 2" која је повезана

са тс 380/110 кВ "Крагујевац" и ТС 220/110 kV "Крушевац"
Локација ове трафостанице није најповољнија јер се због великих дужина далековода
стварају значајни губици.
 ТС 110/35 kV Термоелектрана Морава није поуздан извор за напајање конзума
Пословнице Свилајнац и није могуће задовољити услов "н-1" пребацивањем оптерећења
на постојеће водове 35 kV, што су досадашњи испади из погона ТС 110/35
Термоелектрана Морава и показали.

Мрежа и објекти 35 kV
 Електроенергетски објекти у оквиру датог Плана генералне регулације су:
 Трафостаница 35/10 kV Свилајнац I, снаге 4+8 MVA
 Трафостаница 35/10 kV Свилајнац II, снаге 8+8 MVA
 Далековод 35 kV на бетонским стубовима, укупне дужине 5,05 km (напаја ТС

Свилајнац I)
 Кабловски вод 35 kV, укупне дужине 0,71 km (напаја ТС Свилајнац II)
 Резервно напајање ТС 35/1О Свилајнац I је преко далековода 35 kV из Лапова (који

припада Привредном друштву ''Електрошумадија'' Крагујевац) је недовољног
капацитета
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На подручју плана изграђено је око 10 км ваздушних водова 35 kV типа Al-Če 3 х 70/12
мм2 и 710 м подземног кабла 35 кВ типа XHП 48 4 x (1x95 мм2).
Ургентна потреба насеља је изградња трансформације са секундарним напоном
20(10)KV.

Мрежа 20(10)KV
 Електроенергетски објекти напонског нивоа 10kV у оквиру Плана генералне
регулације (за насељена места Свилајнац, Кушиљево и Луковица) су:
 Далеководи 10 kV, укупне дужине око 21 km
 Кабловски водови 10kV, укупне дужине око 40 km

 Електроенергетски објекти: трафостанице 10/0,4 kV (снаге од 50 kVA до 1000kVA) и
нисконапонска мрежа 0,4 kV (надземна и подземна) приказани су у наредној табели эа
насељена места: Свилајнац, Кушиљево и Луковица.
 М.З.  Трафостаница

10/0,4 kV (ком)
 Нисконапонска

мрежа 0,4kV (m)
 Број

купаца
 Свилајнац  79  93132  6301
 Кушиљево  12  27049  1063
 Луковица  5  8720  324
 УКУПНО  96  128901  7688
 Број ових ТС није задовољавајући и потрeбно је градити нове. Погонска

спремност је на задовољавајућем нивоу јер је број прекида и кварова мали и
брзо се отклањају.

 Вршно оптерећење конзума се постиже у дане: Светог Николе (19.12), Нове
Године (31.12.) и Божића (07.01.) и достиже снагу око 20 MW.
Испади трансформатора 35/10KV доводе до редукција које су делом последица и
неадекватне мреже 10KV. Ванградска мрежа је радијална па су оптерећења појединих
извода диктирана потрошњом групе села која су везана на појединим изводима. На два
извода из ТС 35/10KV Свилајнац 2 везани су директни потрошачи и њихово оптерећење
не може да се мења реконфигурацијом мреже. У трафостаницама 35/10KV постоји 5
односно 6 извода 10 KV, али се практично само код четири може да мења оптерећење
променом уклопног стања. Изводи из ТС 35/10КV Свилајнац I су надземни са малим
преносним могућностима, а два кабловска извода из   ТС 35/10 KV Свилајнац II
преузимају преко 50% оптерећења ове трафостанице и не може се обезбедити резервно
напајање при испаду једног од њих.
Постојећа кабловска мрежа има већи број деоница са мањим пресецима од 95 мм2.
Изграђено је око 15,2 км кабловских водова ИПО 13  различитог пресека (од 3х 70 до 3х
150 мм2) (Cu или Al) и око 1,5 км XHП 48 3x(1x150 мм2 Al).
Ваздушни водови су типа Al-Če, 10 кВ 3 х 35/6 мм2 (7,5 км) и Al-Če, 20 кВ 3 х 50/8 мм2 (9,3
км).
Неки магистрални правци код надземне мреже, па чак и изводне деонице, имају пресек 25
мм2 , а ово значајно утиче на повећане губитке и веће падове напона. Максимални губици
снаге у мрежи 35 и 10KV су око 7% тако да нису изненађујуће високи губици енергије у
овој пословници. Претходна анализа указује да постојеће решење дистрибутивне мреже у
овој пословници није задовољавајуће.
Поред преоптерећења постојећег трансформатора 110/35 KV у ТЕ - Морава и  мањих
преоптерећења код трансформатора у ТС 35/10 KV Свилајнац I, јављају се и
преоптерећења у мрежи 10 KV  нарочито на  изводу у правцу Јасенова. Лоше напонско
стање има се на два ванградска извода и то према Бобову и према Јасенову.

Јавна расвета
 Све месне заједнице су покривене системом уличне расвете. Надлежност над
системом уличне расвете на подручју општине Свилајнац имају месне заједнице.



33 Број 3 – Свилајнац 19. фебруар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Снабдевање топлотном енергијом

Донекле је изграђен систем топлификације, који се састоји од пар заједничких котларница
за више /до три/ објеката.
Енергенти за производњу топлотне енергије за загревање производног, пословног и
стамбеног простора су првенствено угаљ, па електрична енергија, после њих течна
горива, а сасвим на крају природни гас.

Телекомуникације и поште

Фиксна телефонија
Постојећа покривеност града је недовољна и потребно је извршити проширење постојеће
телефонске централе смештене у објекту поште а поред ње  градити нове у складу са
захтеваним потребама.

Мобилна телефонија
На територији Свилајнца присутна су  три  оператора мобилне телефоније која  поседују
мреже базних станица које не покривају у потпуности подручје Града  па је потребно
њихово проширење.

Поштански саобраћај
У граду постоји један објекат поште у ком се одвијају стандардне услуге поштанског
саобраћаја.

Плански део

Правила уређења

1) Концепција уређења целина и подцелина одређених планом и општа правила
уређења простора

Становање

Организација зона становања заснована је на дефинисаним зонама са различитим
густинама становања и насељености, уређиваних кроз заокружење започетих зона,
погушћавање, перманентну реконструкцију и ревитализацију, као и кроз планирано
заузимање сасвим нових зона.
Планираним просторним размештајем, у зони 1 стамбена изградња са највећим
густинама концентрисана је у централном делу насеља (у целини 1.1. - комплексно
урбано ткиво, у подцелинама  1.1.1. - центар и 1.1.2. -  површине мешовите намене),
умереније густине у следећем појасу градске периферије (у целини  1. 2. - урбано
становање, а најчешће у подцелини  1.3.1. - претежне намене становање) да би према
ободу насеља биле још ниже (у целини 1. 3 - планираној за веће појединачне претежне
намене), а карактеристично као породично становање  (подцелина 1.3.1. - претежне
намене становање).
Специфичност планског решења је да дефинише и зону дозвољене градње ван
грађевинског подручја градског грађевинског земљишта (зона 2) у којој је достизање
нивоа комуналне опремљености и уређености градског грађевинског земљишта нереално
очекивати пре истека планског хоризонта овог плана (подцелина  2.1.1. - претежне
намене становање).
Ван грађевинског подручја на пољопривредном земљишту, дозвољена је стамбена
изградња за потребе пољопривредног домаћинства.
У складу са потребом за рационалнијим коришћењем грађевинског земљишта за ову
функцију, специфичностима наслеђеног стања (преовлађујуће зоне малих густина
становања) и очекиваним бројем домаћинстава, планиране нове зоне становања су
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нешто веће од реалних потреба, с обзиром да ће се овај план реализовати кроз дужи
временски период од самог хоризонта плана. Нови станмбени објекти биће грађени у
зонама свих густина становања, у складу са условима дефинисаним за одређену густину
и тип стамбеног објекта, а према динамици комуналног опремања грађевинског подручја.

Привређивање

Радна зона 1 - У овој зони одвојиће се делатности углавном из секундарног сектора, а у
новим комлексима и из области услуга, велике трговине и шаролике могућности
производње и производног занатства. Са друге стране пута који сада повезује насеље са
аутопутем, планирана је нова целина ове зоне (РЗ 1/а), која практично представља
заокружење простора у коме већ данас има десетак мањих радних комлекса изграђених
из приватне иницијативе. Овим планом извршене су одређене корекције у просторној
организацији ове зоне. Сви постојећи комплекси, као и нови могу се уређивати без
посебних ограничења. За комплекс ТЕ Морава у плану је дефинисана намена као и
површине за изградњу, а нема ограничења ни дефинисаних посебних правила уређења
или грађења за обнову или реконструкцију, те се у зависности од нивоа дефинисаности
програмско просторних захтева ЕПС-а потенцијалне нове значајније изградње у
електроенергетском комплексу могу се реализовати на основу овог плана.
Радна зона 2 - У постојећим и започетим зонама, дуж путева, као и у северној привредној
зони (Велико Поље) и новој зони привређивања (у североисточном делу плана) – на
простору где су некад били војни полигони (потес ''Крушар'' и део КО Луковица), могуће је
наставити изградњу широке скале објеката привређивања. У започетим комплексима дуж
путева, могуће су и комбинације стамбено-пословних објеката у мери одређеној кроз
дефинисане компатибилне садржаје.
Радна зона 3 - нова зона - У коридору дуж новопланиране обилазнице овим планом
отвара се сасвим нови комплекс за изградњу привредних објеката свих садржаја (бизнис
парк), за који ће планом бити одређена минимална правила, на начин да се не условљава
карактер зоне, већ да се отворе широке могућности за све врсте нових инвестиција.
Осим овако планом конкретно дефинисаних површина, кроз правила градње је омогућена
изградња објеката мале привреде, објеката за привређивање, услуге и занатство као
компатибилних у другим претежно планираним наменама, чиме се обезбеђују и
урбанитет и равномерна заступљеност ових садржаја на целом обухвату плана.

Комерцијални садржаји, услуге и систем центара

Објекти из области трговине, угоститељства, занатства и осталих комерцијалних услуга и
садржаја, првенствено ће бити размештени у центрима свих нивоа: градском (насељском)
центру, локалним и линијским центрима,  али и у насељском ткиву: у зонама становања,
привређивања као и у зонама јавних намена, као пратећа делатност, према прописаним
правилима грађења.
Преко обезбеђених објеката из области терцијарних, а посебно из квартарних делатности
у систему центара и насељском ткиву, Свилајнац треба да оствари функцију општинског
центра и једног од градских центара у мрежи центара републике Србије.
Градски - насељски центар (целина 1.1. - комплексно урбано ткиво, подцелина  1.1.1.
центар) - Планирано је комплетирање његовог уређења, тако да обухвата простор од
аутобуске станице до моста на Ресави, и од улице Краља Петра Првог (стари назив:
Жикице Јовановића Шпанца) и Пољопривредне школе до споменика Мари Ресавкињи.
Простор насељског центра дефинисан је следећим улицама: Устаничком, Мице
Марковић, Хиландарска (стари назив: Моше Пијаде), Носилаца албанске споменице, Иве
Андрића, Хајдук Вељковом, Краља Петра Првог (стари назив: Жикице Јовановића
Шпанца), пешачком стазом поред Аутобуске станице, мостом преко Ресаве до улице
Светог Саве и укрштања са Устаничком улицом.
У овој целини (у подцелини  1.1.2. - површине мешовите намене) поред постојећих
објеката од јавног интереса (спортски центар, школе основног и средњег образовања,
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култура, управа, зеленило, угоститељство, трговина) су аматерско позориште, нове
галерије, простор за центар информисања и др. У саставу спортског центра, хотелског
комплекса започето је формирање комерцијално-услужних делатности, као пратећих
садржаја основних функција.
У оквиру ове подцелине насељског центра, такође су и делови зона становања високих и
средњих густина, као и амбијенталне целине градитељског наслеђа. Гравитационо
подручје насељског центра је практично цело подручје општине Свилајнац.
Локални центри - постојећи центри се задржавају, уз  проширење и уређење. Планирано
је ранијим ГП-ом, а овим ПГР-ом је потврђено формирање и опремање нових локалних
центара у зонама становања (подцелине  1.2.3. - претежне намене комерцијални
садржаји, по правилу на раскрсницама улица и сабирних саобраћајница. Поред
комерцијалних делатности, у оквиру ових центара могу да буду и одређене делатности
јавних функција: амбуланте, верски објекти, објекти културе локалног карактера,
блоковско зеленило и локални спортски садржаји.
Линијски центри дуж важнијих градских саобраћајница, на правцима повезивања центара,
као и у оквиру стамбених и других зона, као пратећа функција развијаће се уз даљу
концентрацију комерцијалног и пословног простора (целина 1.3. - веће појединачне
претежне намене, подцелина  1.3.5. претежне намене комуналне делатности), који прати
планирану реконструкцију стамбених зона или значајнију стамбену изградњу,
формирајући с њом  јединствен урбани систем.
Осим овако планом конкретно дефинисаних површина, кроз правила градње је омогућена
изградња објеката за трговину, угоститељство, занатство и остале комерцијалне услуге и
садржаје као компатибилних намена у другим претежно планираним наменама, чиме се
обезбеђују и урбанитет и равномерна заступљеност ових садржаја на целом обухвату
плана.

Грађевинско подручје

Планирано грађевинско подручје градског грађевинског земљишта (зона 1) је проширено
у односу на постојеће, али у мери у којој је реално очекивати његово одговарајуће
комунално опремање и уређење. Грађевинско подручје градског грађевинског земљишта
чине целине 1.1. - комплексно урбано ткивом (са подцелинама центар, површине
мешовите намене и градско зеленило), 1.2. - урбано становање (са подцелинама
претежне намене становање, јавни објекти и садржаји, комерцијални садржаји, привредне
и комуналне делатности и зеленило, укључујући и компатибилне садржаје) и 1.3 - веће
појединачне претежне намене (са подцелинама претежне намене становање, јавни
објекти и садржаји, комерцијални садржаји, привредне и комуналне делатности и
зеленило, укључујући и компатибилне садржаје) и приказано је и границама одређено у
графичком делу овог плана.
Граница грађевинског подручја градског грађевинског земљишта је приказана у
графичком делу плана.
Површине обухваћене овим планом које су ван грађевинског подручја градског
гхрађевинског земљишта (зона 2) су целина 2.1. која је грађевинско подручје ван
грађевинског подручја градског грађевинског земљишта на којој је дозвољена изградња
објеката претежне намене становање, јавни објекти и садржаји, комерцијални садржаји,
привредне и комуналне делатности (укључујући и компатибилне садржаје), као и уређено
зеленило ван грађевинског земљишта - и целина 2.2. са претежном наменом
пољопривреда, шуме или водне површине.
Граница грађевинског подручја ван градског грађевинског земљишта је приказана у
графичком делу плана.
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Саобраћај

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Према функционалној класификацији, уличну мрежу Свилајнца чине следеће категорије
саобраћајница:

- градска обилазница - обилазна саобраћајница,
- градске магистралне саобраћајнице,
- градске саобраћајнице
- сабирне саобраћајнице и
- остале саобраћајнице (стамбене, приступне).

Предвиђена је изградња градске обилазнице - обилазне саобраћајнице којом би се
остварила веза државног пута II реда број 150, државног пута II реда број 130 (деоница од
Кушиљева према Свилајнцу), и у наставку поново веза са државним путем II реда број
130 (деоница према Деспотовцу и Ћуприји). Изградњом обилазнице биће омогућено
измештање транзитног и теретног саобраћаја из централног дела насеља Свилајнац, а
постојећи друмско-железнички мост на Великој Морави престао би да буде уско грло у
функционисању саобраћајних токова на предметном подручју. Реализација обилазне
саобраћајнице (која почиње на територији општине Велика Плана) подразумева и
изградњу новог друмског моста на Великој Морави (дужине око 300m), новог моста на
Ресави у близини ушћа у Мораву, као и новог моста на Ресави у источном делу насеља.
Предвиђено је да се укрштање нове обилазне саобраћајнице са постојећим државним
путем II реда број 150, са саобраћајницама у северном делу којима ће се остваривати
веза са градском мрежом, са саобраћајницом која води према новој зони привређивања
(улица Каменичка), као и са постојећим државним путем II реда број 130 (улица Димитрија
Катића) оствари кружним раскрсницама.  Остали прикључци на градску уличну мрежу
источног дела обилазнице биће остварени површинским раскрсницама али са
редукованим режимом (улив-излив).

Укупна дужина обилазнице износи око 10,77 km, од чега северни део обилазнице (од
постојећег државног пута II реда број 150 до државног пута II реда број 130) има дужину
од око 6,22 km, а источни део око 4,55 km. Почетни део обилазнице, укључујући и нови
мост на Морави, налази се на територији општине Велика Плана (око 900m).

За опис планских решења је коришћен референтни систем државних путева Србије -
предходни референтни систем везан за категоризацију путне мреже који је важио пре
Уредбе о категоризације државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 14/12).

У табели која следи, дат је приказ оријентационих стационажа укрштања планиране
обилазнице и постојећих државних путева на територији којом су обухваћене границе
Плана генералне регулације Свилајнца, као и стационаже саме обилазнице.

Табела – Оријентациона стационажа укрштања обилазнице и постојећих државних
путева, односно општинских/градских саобраћајница

Државни пут и раскрснице
Оријентац. стационажа постојећег
државног пута  (km)

Оријентац. стационажа
обилазнице (km)

Државни пут II реда број 150
(ранији М4) 42+392 0+000

Кружна раскрсница после
моста на Морави 2+990
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Кружна раскрсница после
моста на Ресави 4+160

Државни пут II реда број130
(ранији Р103)-правац према
Жабарима и Пожаревцу

42+426 6+200

Површинска раскрсница у
североисточном делу 7+730

Кружна раскрсница са
Каменичком улицом 9+170

Површинска раскрсница са
Врачарском улицом 10+270

Државни пут II реда број 130
(ранији Р108)-правац према
Деспотовцу и Ћуприји

48+045 10+752

Положај планиране обилазнице у односу на постојећу мрежу државних путева и постојећу
и планирану мрежу градских саобраћајница, са оријентационим стационажама нових
укрштаја и планираним мостовима приказан је на слици која следи. Попречни профил
обилазнице приказан у плану је оријентациони и детаљније ће се одредити планом
детаљне регулације.
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Мрежа државних путева – планско решење

Категорију градских магистрала на посматраном подручју чине, поред постојећих праваца
државних путева, и:

 правац улица: Мишарска, Димитрија Туцовића и Милосава Здравковића - Ресавца
 улица која је излазни правац ка Петровцу (тзв. пут за Луковицу)
 правац улица Надежде Петровић и Хајдук Вељкова
 улица Димитрија Катића (од постојећег државног пута према насељу Гложане)
 правац улице Високог Стевана и њен продужетак ка северу до обилазнице
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 нова саобраћајница која се простире од Врачарске улице и обилазнице према
североистоку до улице М.З. Ресавца (веза са улицом Милосава Здравковића
Ресавца).

Планом дати профили градских магистрала су планирана фаза у времену планског
хоризонта, а иза тога се профили магистралних и главних градских улица, могу
проширивати. С тим циљем су планским решењем обезбеђене могућности проширења
регулације градске магистрале у даљем периоду.

Категорију градских саобраћајница у насељу Свилајнац чине:
 правац улица Николаја Велимировића, Радоја Домановића, Моравске, Драгошева

(стари назив: Драгоша Илића), Светог Саве, Трг Хероја (стари назив: Трг Лазе
Стојановића) и Врачарске

 правац улице Војводе Путника
 улица Каменичка
 улица Јанка Веселиновића
 улица Стевана Синђелића (на деоници од улице Мишарске до улице Мице Марковић),

улица Милоша Савчића и Доситеја Обрадовића
 правац улица Јована Јовановића Змаја, Јована Дучића, Цара Душана и у наставку

саобраћајница према новој обилазници и депонији

Категорију сабирних саобраћајница чине: улица Јабланичка, део Ибарске, Десанке
Максимовић, Немањина, Радомира Бисића, 27. марта, Устаничка, Светозара Марковића,
Топличина, Мице Марковић, Браће Југовића, Браће Протића, Карађорђева, Радничка,
Прилепска, правац од постојећег државног пута II реда број 130 према обилазници и
насељу Бобово, Алеја Зорана Ђинђића (од Краља Петра Првог до железничке станице),
улица у насељу Луковица, као и 3 нове саобраћајнице у индустријској зони северно од
постојећег државног пута II реда број 150.

У насељу Кушиљево категорији градских магистрала припада правац постојећег
државног пута II реда број 130 (ранији Р103), функционалној категорији градских
саобраћајница припада улица Милоша Обреновића од државног пута до Моравске улице,
а у категорију сабирних саобраћајница су сврстане следеће улице: Кнеза Лазара, Цара
Душана, Карађорђева, Моравска и улица Милоша Обреновића од Моравске улице до
северне границе плана. Предвиђено је да већина улица у насељу Кушиљево, осим
изградње тротоара, задржи постојећу регулацију. Концептом је предвиђено и адекватно
решавање раскрснице постојећег државног пута и главне насељске саобраћајнице (улица
Милоша Обилића) која води у Кушиљево изградњом кратке попречне везе између
поменутих саобраћајница којом ће бити омогућено кретање токова на правцу Кушиљево –
ка Жабарима. Постојећа раскрсница служиће за кретања на правцу Свилајнац –
Кушиљево.

Предвиђена категоризација уличне мреже, у границама Плана, приказана је на следећим
сликама.



40 Број 3 – Свилајнац 19. фебруар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Категоризација основне уличне мреже у насељу Кушиљево

Категоризација основне уличне мреже у насељу Свилајнац
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СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ
Стационарни саобрађај је регулисањем у коридорима појединих централних улица као и
увођењем наплате паркирања делимично регулисан али је и даље евидентан недостатак
паркинг простора тако да су неопходне мере за даље решавање овог проблема. Овим
документом није планирана изградња јавних паркинг гаража, али је предвиђено уређење
слободних јавних површина као и организовање паркирања у коридорима улица у којима
то ширина регулације омогућава.

ПЕШАЧКИ И БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
Пешачки саобраћај је најзаступљенији вид кретања у Свилајнцу, али га није пратила
изградња нове и реконструкција постојеће пешачке инфраструктуре (тротоари, пешачке
стазе, пешачке улице) посебно у ширем центру и периферним деловима града. Изградња
тротоара, као обавезног елемента попречног профила, неопходна је и приликом
реконструкције постојеће уличне мреже. Нове трасе пешачко-бициклистичких стаза
планиране су у коридору постојећег државног пута ДП бр.150, односно у коридору улице
Кнеза Милоша (на потезу од границе плана до раскрснице са улицом Краља Петра
Првог), обострано на насипу реке Ресаве од моста код ''Компа'' до моста код „Хитне“,
односно раскрснице улица Кнеза Милоша и Драгошеве, у насељу Врачар, као и у насељу
Кушиљево у коридору улице Милоша Обреновића.
Пешачко-бициклистичке стазе планирати заједно и у улицама где је решено
одвођење атмосферских вода, где се могу стазе денивелисати, или у истом нивоу,
али их раздвојити траком и обележити на адекватан начин.

ЈАВНИ САОБРАЋАЈ
Аутобуска станица Свилајнац, са које се обавља јавни приградски и међуградски
саобраћај, задржава постојећу локацију и функцију.

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
Мрежа планираних станица добро покрива најфреквентније улазно-излазне правце, тако
да се у наредном периоду не планира значајније проширење мреже изузев, уколико се за
то укаже потреба, у коридору нове обилазне саобраћајнице.

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

Железничка инфраструктура на подручју Свилајнца задржава постојећу локацију и
намену, с тим што је, према Просторном плану Републике Србије, у наредном периоду
неопходна њена модернизација и осавремењавање (реконструкција, електрификација...).
Железничка станица Свилајнац, на којој се одвија путнички и теретни саобраћај, такође
задржава свој положај и функцију.

2) Услови за уређење и изградњу саобраћајне, интерне и јавне комуналне
инфраструктуре

Мреже и објекти саобраћајне инфраструктуре

Попречни профил планиране обилазне саобраћајнице у себи треба да садржи коловоз са
две саобраћајне траке ширине 3,5m, обостране зауставне траке ширине 2,25m и банкине
минималне ширине 1,5m. На новим мостовима (преко Мораве и Ресаве) у склопу
обилазне саобраћајнице предвиђене су и једностране или обостране пешачке траке
ширине мин 1,5m.

Предвиђена је реконструкција – проширење постојећих државних путева на деоницама
ван грађевинског подручја на законом пројектовану ширину, односно, на правцима
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регионалног карактера на ширину од 6,5m (са издигнутим или упуштеним ивичњацима)
односно на 7,10m (без издигнутих ивичњака).
Минимална ширина коловоза градских магистрала у насељу износи 6m, а попречни
профил обавезно треба да садржи и тротоаре мин ширине 1,5m. У попречном профилу
ових саобраћајница, тамо где то регулациона ширина омогућава, треба предвидети и
улично зеленило за раздвајање моторизованих и немоторизованих кретања, а у
централним улицама могуће је формирање и уличног паркирања.
Минимална ширина двосмерних градских саобраћајница износи 9m (коловоз 2х3m и
обострани тротоари минималне ширине 1,5m).
Попречни профил сабирних саобраћајница садржи коловоз ширине мин 6m за двосмерно
кретање, односно мин 4 m за једносмерно кретање возила и једностране или двостране
тротоаре минималне ширине 1,5 m.
Најмање ширине коловоза осталих двосмерних саобраћајница на територији плана
(стамбене, приступне, колско пешачке, прилази паркинзима и парцелама и сл.) треба да
буду 5,5 m, односно 3,5 m за једносмерно кретање возила.
У насељу Кушиљево предвиђено је да већина улица, осим изградње тротоара, задржи
постојећу регулацију.

ИНФРАСТРУКТУРА

Трасе и коридори

Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна
мрежа, даљинско грејање и друго) поставља се у појасу регулације, у складу с потребама
и правилима надлежног јавног односно јавно комуналног предузећа.
Појаси регулације за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди,
паркови) могу бити у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих
зона (далеководи, нафтоводи, магистрални гасоводи, топловоди и сл.).

Водоснадбевање, одвођење отпадних вода и регулација водотокова

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Просторним планом РС и Водопривредном основом РС предвиђено је трајно решење
водоснабдевања Свилајнца са Расинско-поморавског регионалног система
водоснабдевања.
У планском периоду до 2020.године се процењује да ће подручје обухваћено Планом
генералне регулације имати 15.000 становника, па су потребне количине воде одређене
на основу анализа садашње структуре потрошње за становништво и привреду и
процењене специфичне потрошње од 600 л/ст./дан. из Нацрта Водопривредне основе.
Потребна количина воде на крају планског периода је према томе:
 Средња дневна потрошња: 104 л/сек, од чега санитарна потрошња становништва

износи 50 л/сек, преостали део од 54 л/сек троши се на индустрију, јавну потрошњу
и губитке у мрежи.

 Максимална дневна потрошња: 146 л/сек. .
До реализације регионалног система, потребне количине воде за плански период ће бити
обезбеђене из подземља каптажног поља постојећег изворишта "Перкићево", тако што ће
се извршити проширење каптажног поља бушењем нових бунара до захвата довољне
количине воде.
У циљу заштите изворишта од случајног или намерног загађења и других утицаја који
могу неповољно деловати на издашност и квалитет воде постојећег изворишта извршени
су  истражни радови и израђена одговарајућа документација, на основу које су
успостављене зоне санитарне заштите обележавањем на терену, на пресеку граница
зона са јавним површинама и путевима, постављањем месинганих плочица са текстом
„Ужа зона санитарне заштите“ и „Непосредна зона санитарне заштите“. На овај начин
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прецизно су дефинисане мере и услови санитарне заштите изворишта водећи рачуна о
даљој кеогзистенцији изворишта и постојећих као и планираних објеката.
У наредном периоду  ће се резервоарски простор повећати изградњом два резервоара од
по 5.000 м3 на изворишту, а каптирана вода усмерити ка новим резервоарима. То се
односи и на воде из будућих бунара.  Поред нових резервоара на каптажном пољу
предвиђа се и изградња нове црпне станице, преко које ће се вода потискивати у
примарну градску водоводну мрежу према потрошачима и према постојећим
резервоарима на брду Баћица. Хлорисање воде ће се обављати  у резервоарима на
изворишту. За потискивање воде према потрошачима предвиђа се изградња два нова
цевовода до везе са градском мрежом. Постојећи потисни цевовод се такође повезује са
новом црпном станицом тако да ће се на овај начин примарна градска мрежа снабдевти
из три тачке што ће знатно побољшати водоснабдевање у примарној градској мрежи.
Такође је предвиђено продужење магистралних цевовода на делове насеља који немају
воду као и затварање цевовода у прстенове ради бољег снабдевања појединих делова
насеља. Комплекс депоније и будућег постројења за пречишћавање отпадних вода треба
такође снабдети са водоводног система.
За функционисање планираног дистрибуционог система ће се  изградити око 15,5 км
примарних цевовода, поред тога потребно је извршити реконструкцију свих цевовода
мањег пречника од 100 мм.
У целини су предвиђене следеће активности на водоводном систему:
 повећање количина воде на изворишту "Перкићево"
 изградња нових резервоара, црпних станица и цевовода на изворишту
 сукцесивна изградња нових бунара на изворишту, према порасту потрошње
 санитарна заштита коридора примарних цевовода, локација резервоара, бунара и

црпних станица
 поправка и реконструкција постојеће мреже како би губици у постојећем водоводу

били мањи од 18%
 продужење магистралних цевовода ка рубним насељима
 смањивање специфичне потрошње воде у домаћинствима, политиком реалних

цена воде, мерењем утрошка воде и смањивањем употребе санитарне воде
за заливање и наводњавање

 увођење мерног - мониторинг система, који ће омогућавати праће потрошње у
појединим гранама мреже, као и брзо откривање поремећаја и кварова у
функционисању система

 обезбедити да се вода за технолошке потребе у индустрији која не захтева воду
квалита воде за пиће обезбеди из површинских и подземних захвата вода нижег
квалитета и рециркулационих вода

ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Концептом фекалне канализације се омогућава прикупљање и одвођење употребљених
санитарних и индустријских вода преко планираних колектора до локације градског
постројења за пречишћавање отпадних вода и даље до реципијента. Биће реализовано,
као трајно решење, централно постројење за пречишћавање отпадних вода на локацији
"Бадра". Избор система за пречишћавање ће се извршити на основу прописима
захтеваног степена пречишћавања који је условљен категоризацијом реке Ресаве, како је
то предвиђено Водопривредном основом, и предходних истраживања о квалитету
каналске воде, као и квалитета воде у реципијенту. Све санитарне отпадне воде као и
пречишћене отпадне воде индустрије до нивоа санитарних отпадних вода одводе се на
будуће постројење отпадних вода, које ће се лоцирати поред садашњих лагуна и
депоније чврстих отпадака. Предвиђена површина коју треба резервисати за локацију
постројења за пречишћавање отпадних вода је 2,5 ха. Индустријске отпадне воде ће се
упутити у јавну канализацију тек после одговарајућег предтретмана у оквиру
индустријских погона.
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Канализациона мрежа је планирана дуж свих саобраћајница тако да се на њу могу
прикључити сви објекти и будући корисници. Због већих површина са малим или никаквим
падом, а како би се могли добити задовољавајући протицаји у колекторима, без
превеликих дубина укопавања, неопходна је примена већих пречника уличне
канализационе мреже (Ø 250 и Ø 300 мм), што ће се утврдити хидрауличким прорачунима
у фази пројектовања. Ипак је планирана и изградња три шахтне црпне станице за
препумпавање канализационог садржаја и то две поред државног пута II реда број 150
(улица Кнеза Милоша – стари назив Ђуре Ђаковића) а једна у северном делу
обухваћеног подручја где колектор треба да пређе реку Ресаву. За одвођење санитарних
отпадних вода са територије обухваћене Планом генералне регулација предвиђено је
проширење мреже секундарних колектора на деловиме насеља који немају фекалну
канализацију. Укупна дужина планираних колектора је око 15,0 км за подручје целог
плана.
У наредном периоду ће се:
- изградити постројење за пречишћавање одпадних вода на обезбеђеној локацији и по

усвојеној техничкој документацији
- град комплетно покрити фекалном канализацијом
- прикључити на канализацију и ободна насеља, јер то омогућава топографија терена
- искључити испуштање индустријских вода у водотоке, или у градску канализацију без

одговарајућег предтретнмана јер би се у супротном угрозио процес пречишћавања у
ППОВ

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Кишна канализација је у овој фази планирана поред државног пута II реда број 150 (улица
Кнеза Милоша – стари назив Ђуре Ђаковића) цевима Ø 400 и Ø 500 мм до излива у
реципијент, реку Ресаву. Атмосферске воде, у зависности од порекла и евентуалне
загађености, могу се упустити у реципијент тек након предтретмана на одговарајућем
уређају – сепаратору уља и масти. И остале атмосферске воде ће се мрежом постојећих
и планираних колектора одвести до најближих реципијената (реке Ресаве и потока Бук).
Треба имати у виду и решење кишне канализације које се, због финансијских разлога,
може реализовати тек после пројектног периода. Оно на трајни начин решава евакуацију
кишних вода, али и сигурну одбрану града од поплава.
Овим решењем  је предвиђено да се приближно средином Свилајнца постави главни
кишни колектор скупљач. У овај канал би се уливали канали нижег реда. По излазу из
насеља канал скупљач би се завршио ретензијом (базеном) у који би се изливала вода.
Поред ретензије је предвиђена мала црпна станица, капацитета 100-200 литара у
секунди. Систем би радио на следећи начин: када су водостаји у Ресави (Морави) ниски,
могуће је да се вода из ретензије гравитацијом испушта у Ресаву, а када водостаји
порасту толико да је отицање гравитацијом немогуће прелази се на режим рада са
црпном станицом.
Ово решење омогућује фазност у грађењу. У првој фази требало би изградити основни
систем који чине: канал скупљач, ретензија и црпна станица. Остали део система може се
градити кроз дужи период у зависности од приоритета за поједине делове града.
У наредном периоду ће се:
- продужити постојећи и изградити нови канали кишне канализације уз димензионисање

које треба примерити значају подручја које се њоме штити и величини потенцијалних
штета од плављења делова насеља и саобраћајница

- капацитети кишне канализације не би требало да буду мањи од оних који су потребни
за прихватање тзв. двогодишње кише, нити већи од тзв. десетогодишње кише, при
чему треба узети стварне могућности амортизовања великих падавина запремином
постојећих канализационих система и њеног ефикасног одвођења површинским
системима (саобраћајнице, риголе, путни канали, блиски водотоци, ретензије). У
графичком делу плана приказани су сливови и падови за одвођење атмосферских
вода.
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- на малим водотоцима (потоцима), уколико се исти уводе у системе кишне
канализације, где год је то могуће, обликовањем терена и коришћењем зелених
површина, извршити ретензирање/ублажавање великих вода пре њиховог увођења у
колекторе.

Индустријске отпадне воде

Условљава се да се све индустријске отпадне воде одводе у колекторе санитарних
отпадних вода тек после пречишћавања на постројењима за предтретман индустријских
отпадних вода. Ова постројења треба да пречисте индустријску отпадну воду до
максимално дозвољених концентрација за упуштање у фекалне воде, како се то
правилником надлежне комуналне радне организације захтева.

Постројење за пречишћавање отпадних вода

Укупна површина локације постројења за пречишћавање отпадних вода износи 2,5 ха.
Избор система за централно постојење извршиће се на основу релевантних показатеља.
Уређење зоне извршити оплемењивањем простора зеленилом заштитно-декоративне
функције. Око постројења за пречишћавање отпадних вода и компекса депоније
предвиђена је заштитна зона површине 13,50 ха.

РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА

Водотокови који пролазе кроз подручје Плана - река Ресава, поток Бук и Воденични јаз -
су делимично регулисани тако да се у планском периоду планира регулисање ушћа
Ресаве у Велику Мораву, као и извођење  радова на регулацији Ресаве од ушћа у Велику
Мораву до потока Бука (иза насеља Врачар) односно до границе захвата плана.
Регулација водотока се може технички мењати на местима где се планира изградња
мостова и ради прелаза новопланираних саобраћајница, у складу с техничким прописима
за ту врсту радова, а у коридорима дефинисаним власништвом над земљиштем. Друге
активности око водотокова треба свести на одржавање постојеће регулације и
евентуалне поправке корита после великих вода обзиром да се ради о пољским
регулацијама где су могућа оштећења корита после великих вода.

Правила за извођење регулације водотока

- Трасу уређеног водотока усагласити са привредним, стамбеним, инфраструктурним и
саобраћајним  објектима.
- Меродавни протицај за димензионисање корита одређује надлежна водопривредна
организација.
- Са обе стране регулисаног водотока оставити заштитни појас минималне ширине 3,0 м
због могућих интервенција.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ХИДРОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Водовод и канализација се трасирају тако:
 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
 да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.

Водовод треба трасирати страном улице, супротно од фекалне канализације.
Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и објеката од
дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 1m. Постављање подземних
инсталација водовода и канализације у зеленим површинама вршити на растојању од
минимално 1,0 m од постојећег засада. Растојање водоводних цеви од осталих
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инсталација (електро и телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при
укрштању.
Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 0,8 m од врха цеви до
коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви.
Минимално растојање ивице цеви до темеља објекта је 1 m. Минимално дозвољено
растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама одређују надлежне
организације својим условима. Минимални пречник уличне водоводне цеви је Ø 100 mm
(због противпожарне заштите објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом
сиситему, где год је то могуће. Пролаз водоводних цеви кроз шахтове и друге објекте
фекалне канализације није дозвољен. Забрањено је извођење физичке везе градске
водоводне мреже са мрежама другог изворишта (хидрифори, бунари, пумпе). Појас
заштите око главних цевовода водовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви.
У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити
воду или угрозити стабилност цевовода. Водомери морају бити смештени у посебно
изграђене шахтове на растојању максимално 1,5 m од регулационе линије.
Минималан пречник уличне канализације је Ø 200 mm, а у равним деловима терена Ø 250
mm, да се не би захтевале велике дубине укопавања, а кућног прикључка је Ø 150 mm.
Падови су према важећим прописима из ове области.
На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и
вертикалном смислу, као и на правим деоницама на растојању од 160 D, постављају се
ревизиони силази са дном у облику кинете и одговарајућим ливено – гвозденим шахт
поклопцима који треба да издрже саобраћајно оптерећење, у зависности места на коме су
лоцирани (у коловозу или у зеленом појасу).
Атмосферска канализација треба да задовољи услове из хидрауличког прорачуна.
Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви износи 0,8 m.
Сепараторе уља и масти уградити типизиране у одговарајућим шахтама у складу са
препорукама произвођача, како би се омогућило повремено пражњење издвојених масних
материја.

Снабдевање електричном енергијом

 У наредном периоду потребно је наставити са изградњом електроенергетских
објеката напонског нивоа 110, 35,10(20) и 0,4 kV са циљем:

 обезбеђења поузданог и квалитетног напајања свих категорија купаца
 смањења губитака,
 прикључења нових купаца електричне енергије
 преласка са напона 10 на 20 kV,


Мрежа  и објекти 110 кВ

 Студијом развоја електродистрибутивне мреже коју је урадио Електротехнички
институт "Никола Тесла" предвиђена је изградња нове 110/20/10kV "Свилајнац" (снаге
2х20 MVA) иза хале код Силоса на црквеначком путу на к.п, 6175110 чиме би се повећала
сигурност напајања потрошача и смањили изузетно високи губици.
 Повезивање нове ТС 110/20/10 kV на 110kV напону било би остварено на
принципу двоструки улаз-излаз до вода 110kV ТС "Јагодина 4 - ТЕ Морава" у дужини око
1,4 km.
 ТС 10/20/10kV "Свилајнац" је требала да буде пуштена у погон 2005. год., али до
реализације изградње није дошло.
Капацитет планиране трафостанице 110/20/(10) KV дат је у табели бр.2.

Планиране трафостанице 110/20(10)
Ред.бр. Назив ТС 1. фаза 2. фаза

1 ТС 110/20(10)кВ "Свилајнац 2" 31.5 MVA 2x31.5MVA
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Повезивање нове ТС 110/20(10) kV на 110 kV напону ће се остварити крутом везом
(двоструки улаз - излаз) до вода Мајур-ТЕ "Морава".  Дужина планираног далековода 110
kV је око 1 km и ово је једина веза док у новој трафостаници постоји један
трансформатор. Постојећи 110 kV водови на подручју плана  су  типа Al-Če 3 х 240/40
mm2 дужине око 8 km.
Како је планирана изградња нове идустријске зоне у Свилајнцу, на простору бившег
војног полигона, то се предвиђа планом изградња трафостанице 110/20(10) kV
"Свилајнац" на к.п. 5882 која би у првој фази радила као трафостаница 35/20(10)
"Свилајнац З", као и изградња двоструког вода 110kV за прикључење трафостанице
110/20/10 kV  "Свилајнац" на вод 110kV "ТЕ Морава-Петровац".


Мрежа и објекти 35 kV

Планира се  проширење ТС 35/10 kV Свилајнац 1 у оквиру постојећег објекта према
табели.

Ред.бр. Назив ТС 35/10 kV Постојећи капацитет Планирани капацитет
1 ТС 35/10 кВ Свилајнац 1 8+4 MVA 2 x 8 MVA
2 ТС 35/10 кВ Свилајнац 2 2x8 MVA 2 x 8 MVA

По преласку на директну трансформацију, мрежу 35 KV треба користити на напону
20(10)КВ. Планира се изградња 35 КВ кабловске везе између планиране ТС 110/20(10) KV
и   ТС Свилајнац 1 и ТС Свилајнац 2.

Мрежа 20(10)KV

 Нове ТС10(20)/0,4 kV потребно је градити тако да буду постављене што ближе
тежишту потрошње. Њихове микролокације одредиће се при спровођењу плана, у
сарадњи са ЈП за дистрибуцију електричне енергије, а уколико је неопходна
детаљнија разрада и кроз планове нижег реда. У зависности од месних услова
планиране трафостанице изградиће се или у склопу планираних објеката или као
слободностојећи објекти.


Све саобраћајнице потребно је покрити јавном расветом. Паркове, јавне зелене
површине и тргове осветлити декоративним осветљењем.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Трансформаторске станице 10/0.4 kV

За све постојеће трансформаторске станице 10/0,4 kV предвиђена је могућност њихове
реконструкције и проширења, у смислу повећања капацитета, заменом трансформатора односно
доградњом још једног трансформатора.
У зависности од месних услова нове трафостанице капацитета 630kVА и 2x630kVА могу се
изградити или у склопу планираних објеката или као слободностојећи објекти, по правилу
монтажно бетонски.
 ТС  изградити под следећим условима:
Трансформаторска станица  мора имати најмање два одвојена одељења, и то:
- једно одељење за смештај трансформатора;
- једно одељење за смештај развода високог и ниског напона.
Свако одељење мора имати несметан директан приступ споља.
Просторије за смештај трансформаторске станице предвидети у нивоу терена или са незнатним
одступањем од претходног става.
Трансформаторске станице - слободностојеће поставити под следећим условима:
- објекат димензионисати мин. димензија 4.3 x 2.8 (4) m,
- обезбедити звучну изолацију трансформаторске станице,
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- на месту постављања трансформатора предвиђа се уградња уљнонепропусних када (јама) за уље.
Обезбедити прилаз свакој трансформаторској станици, изградњом приступног пута минималне
ширине 3m носивости 5t до најближе јавне саобраћајнице.
Електроенергетска мрежа  10 kV

Високонапонску мрежу 10(20) kV градити подземним електроенергетским водовима. Кабловски
водови који служе за напајање трансформаторских станица у мрежи, полажу се нормално са једне
стране улице и прате линију зграда. У случају ограничења простора у урбанизованим срединама
кабел се полаже у пешачки тротоар који је подељен на зоне полагања енергетских каблова.
Кабловски водови заузимају појас ширене 1m, на одстојању 0.5m од грађевинске, односно
регилационе линије. Трасу вода 10 kV обезбедити дуж свих саобраћајница у насељу.
Постојеће надземне водове 10 kV који пролази делом локације по потреби измештати и
вршити полагање кабловског вода  10 kV кабла у земљу. Подземне водове полагати у
рову дубине 0.8 m и ширине у зависности од броја каблова, усаглашавајући њихове трасе
са другим подземним инсталацијама и објектима хортикултуре. На деловима трасе где
подземни водови пролазе испод коловоза саобраћајница, водове положити у
одговарајућу кабловску канализацију од пвц цеви 4хØ110mm.

Јавно осветљење

Електроенергетску мрежу напона 1kV извести као подземну у густо насељеним деловима, а у
деловима насеља са индивидуалним становањем нисконапонска мрежа 1 kV може бити надземна
на одговарајућим стубовима. Напајање светиљки је подземним кабловима који ће се полагати у
кабловски ров измећу  тротоара и регулационе линије.
Главне саобраћајнице осветлити светиљкама са сијалицама натрујима високог притиска
одговарајуће снаге. Светиљке постављати на сегментне округле или конусне стубове,
висине 6 до 10 м или на стубовима нисконапонске мреже.
Осветљење споредних саобраћајница и пешачких стаза урадити са  светиљкама са
сијалицама натрујима високог притиска, на стубовима висине 4.5-6 м.

Телекомуникације

Плански  циљеви
У складу са Просторним планом Републике Србије у области телекомуникационог

система основни циљеви су:
- најмање удвостручити постојећи број телефона
-обезбедити телефоне за све привредне субјекте, установе, домаћинства и друге
кориснике
-заменити дотрајалу опрему и модернизовати мрежу, да би се обезбедило поузаданије и
квалитетније функционисање телекомуникационог система и услови за увођење нових
(савремених) услуга
-увођење нових телекомуникационих услуга, применом нових технологија, а посебно
увођењем оптичких каблова у месну мрежу и стварање услова за формирање
широкопојасне ИСДН (дигиталне мреже интегрисаних услуга)
- увођење мобилних  услуга  заснованих на радио-преносу
-изградња модерне приступне (кабловске) мреже за обезбеђење широкопојасних сервиса
У области телекомуникационог система радио-дифузије основни циљеви су:
-развој и афирмација јавних, комерцијалних и локалних радио и ТВ програма
телекомуникационог система радио-дифузије Републике, уз перманентно праћење и
укључивање нових технологија у складу са светским трендовима
-доградња мреже за допунско покривање (ТВ и радио репетитори) и доградња постојећег
и развој новог система радио-релејних веза
-изградња кабловског дистрибуционог система
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Фиксна телефонија
У складу са напред наведеним циљевима и развојем града планира се достизање броја
од 15 000 телефонских прикључака. Да би се то остварило потребно је извршити
проширење постојеће  телефонске централе смештене у објекту поште а поред ње
градити нове у складу са захтеваним потребама.
Будући телекомуникациони систем састојаће се из три функционалне целине:
 Комутирана мрежа на бази савремених дигиталних комутационих система великог

капацитета и моћних ресурса процесорског управљање.
 Широкопојасни ИСДН треба да буде основа будућег дигиталног телекомуникационог

система, који ће омогућити знатно повећање броја телефона, уз могућност преноса
података.

 Транспортна мрежа у складу са најновијим трендовима светских достигнућа треба да
има прстенасту (уместо звездасте) топологију која обезбеђујевишеструко већи
капацитет преноса него што су до сада код нас примењивани; одвијање телефонског,
телеграфског и другог саобраћаја без уских грла на спојним путевима; обезбеђење
изузетно високе поузданости и расположивости као императив модерних система и
битно побољшано одржавање уз смањење трошковал.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ТТ ИНФРАСТРУКТУРУ
Приступну мрежу треба градити уз максималну примену оптичких каблова и система
преноса. Нове каблове уводити сукцесивно, а према потребама корисника плановима
надлежног јавног предузећа за тт саобраћај.
Дистрибутивну тт мрежу градити увлачним односно армираним тт кабловима. Увлачне
каблове постављати кроз тт канализацију, а армиране тт каблове положити слободно у
земљу у ров дубине 0,8м и ширине 0,4м. У планираним објектима за колективно
становање и пословање предвидети унутрашње изводе са доњом врстом телефонске
концентрације. У блоковима где се планирају објекти за индивидуално становање
предвидети спољне изводе.
Конфигурација и квалитет мреже мора бити такав да обезбеђује: да се у најкраћем року
удовољи молби претплатника за увођењем телефона, да квалитет преноса одговара
прописаним условима и да трошкови грађење и одржавања буду што нижи.
Да би се обезбедили ови услови мрежа мора бити пројектована у свему према важећим
прописима из ове области.

Мобилна телефонија
Мрежа ГСМ система треба да просторно и организационо обезбеди међусобно
повезивање и радио комуницирање мобилних корисника на територији Републике Србије,
са могућношћу потпуног повезивања и укључења у јавну фиксну мрежу Србије и друге
мреже са којима је она повезана.
Сходно светским трендовима планира се интензиван развоја јавних радио система, а
посебно мобилне телефоније. У овој области планира се потпуна покривеност града
мрежама мобилне телефоније свих активних оператера.

Поштански саобраћај
Нову организациону структуру поштанског саобраћаја  прилагодити савременим
тенденцијама  развоја и таквим циљевима који би утицали на повећање ефикасности и
ефективности система што би у крајњој линији довело и до квалитетнијег задовољења
потреба корисника за поштанским услугама као и бољег остваривања циљева пословања
овлаштених предузећа.
Новом макро и микро организационом шемом планира се организовање рада поште
према услугама: пакетске, писмоносне, платни промет, експрес услуге итд. Планира се и
формирање специјализованих служби које ће се бавити транспортом и обезбеђењем
новца, увођењем КДС -а, отварање  ПОСТ-ШОПА итд.
Поред овога планира се покривање поштанском мрежом целокупне територије насеља,
тако што ће по унапред дефинисаним стандардима, везано за број становника који би
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гравитирали ка будућој јединици поштанске мреже (ЈПМ), вршила локација истих и тиме
допринела бољој доступности поштанске услуге било које врсте. У циљу реализације
овако замишљене стратегије развоја планира се  ЈПМ у свим  стамбеним зонама, зонама
привређивања, услуга, зонама јавног интереса и образовања, здравства, дечје и
социјалне заштите,управе и администрације, културе - једном речју свуда тамо где се
процени постојање реалне потребе и обостраног интереса.

Снабдевање топлотном енергијом

Примарни енергент у насељу Свилајнац ће бити гас. Разлози истицања овог горива у
први план су вишеструки: треба се што пре укључити у његову потрошњу и тако
учествовати у коришћењу заједничког добра, транспорт гаса је релативно
најекономичнији а тиме и најпогоднији за снабдевање, еколошки основ коришћења је
више него очигледан, итд. Из истих разлога гас треба користити у индустрији, што је
скоро у целости предвиђено овим документом.

Планска решења

Енергенти за производњу топлотне енергије, потребне за загревање производног,
пословног и стамбеног простора биће првенствено природни гас, па угаљ, после њих
течна горива, а сасвим на крају електрична енергија. Предвиђа се да овај плански период
буде карактеристичан по веома интензивном развоју гасификационог система, скоро до
потупног покривања целог насеља.

Топлификација

Донекле изграђен и планиран систем топлификације, који се састоји од пар споменутих
заједничких котларница за више појединачних или груписаних објеката биће до краја
оптимизиран.
У будућим зонама са већом концентрацијом нових објеката, предвидети реонске
котларнице на природни гас, или појединачну потрошњу гаса по домаћинствима.

Гасификација

Газдовање топлотном енергијом заснивати на три принципа:
-уштеда-смањење потрошње по јединици простора, и економична градња нових објеката
у овом погледу,
-рентабилна комплементарност потрошње појединих енергената,-оставити могућност
коришћења свих горива без обзира на коњуктуру,
-максимално коришћење изграђених капацитета.

Сагледавање потребних капацитета

Структура и величина простора која је основ за апроксимативно одређење потребних
капацитета објеката за транспорт гаса унутар насеља је за становање око 6.000 станова
(висока густина око 1000, средња око 3.000 и ниска око 2.000), а за остали изграђени
простор за управу и администрацију око 12.000 м2, образовање око 20.000 м2, здравство
око 7.500 м2  , дечју и социјалну заштиту око 4.200 м2 , културу око  2.500 м2 и остало
око1.000 м2 плус за рад ииИндустрију за укупно око 7.200 запослених.
Потребне максималне часовне количине гаса су м3 / хмаx=6.200 х 1,2 + 47,27 х 0,014 +
5.000=13.100
Програм гасификације садржаће три новоа.
1. Изградња гасовода високог притиска од прикључка на магистрални гасовод Велика

Плана-Параћин, који се налази на територији општине Велика Плана, до планиране
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главне гасне мерно-регулационо станице, која се налази и са ове стране реке Велике
Мораве, али ван граница овог плана.

2. Гасовод средњег притиска/маx 12 бара/ градиће се од  ГМРС до будућих мерно-
регулационих станица.Локације  МРС биће код силоса, у близини железничке пруге,
код пута за село Црквенац, и на локацији "Ауто мото друштво". Гасовод после
укрштања са пругом Марковац-Ресавице/граница подручја овог плана/, на западној
страни, укршта се са путем Марковац-Свилајнац, па паралелно са пругом, уз скретање
од око

3. 90◦Ц долази до МРС "Силос". Одавде се гасовод истих карактеристика гради према
југоистоку, према Деспотовцу.

4. Изградња дистрибутивне мреже широке потрошње притиска 4 бара, као и
прикључивање мањих потрошача директно на мрежу средњег притиска од 12 бара.
Ова група активности представља увођење гаса у потрошњу. Дистрибутивне мреже ће
се градити од обе мерно-регулационе станице до појединачних потрошача у широкој
потрошњи.

Комунални објекти на издвојеним локацијама

ИЗДВОЈЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ

Гробље за угинуле животиње
Граница грађевинског реона обухвата и локацију гробља за угинуле животиње и кућне
љубимце и зону заштитног зеленила. Укупна површина гробља за угинуле животиње је
око 3,0 ха, а око ње је планирано заштитно зеленило исте површине.

Постројење за пречишћавање отпадних вода
Укупна површина локације постројења за пречишћавање отпадних вода износи 2,5 ха.
Избор система за централно постојење извршиће се нао основу релевантних показатеља.
Уређење зоне извршити оплемењивањем простора зеленилом заштитно-декоративне
функције. Око постројења за пречишћавање отпадних вода предвиђена је заштитна зона
површине 13,50 ха.

Планирана санитарна депонија комуналног отпада
Обзиром да је капацитет локације за одлагање (депоновање) Бадра искоришћен и век
експлоатације завршен, у циљу одрживог управљања комуналним чврстим отпадом,
планира се санација, рекултивација и безбедно затварање депоније ''Бадра''. По
затварању депоније "Бадра", простор ће се користити за остале комуналне садржаје
(трансфер станицу за одвожење комуналног отпада).
На територији општине Лапово изграђена је савремена регионална депонија са свим
обавезним пратећим објектима и површинама (одредбама Националне стратегије
управљања комуналним отпадом).
У новој зони привређиаања (потес ''Крушар'' и део КО Луковица) предвиђен је рециклажни
простор (са потребним пратећим објектима и опремом за организовање рециклаже).

3) Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама или
зонама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и
грађевинске дозволе
У свим зонама и целинама из планског документа, за  све врсте објеката за које је
потребно издавање локацијске и грађевинске дозволе, обавезно  је  прикључење  на
јавну  инфраструктуру  уколико  је изграђена.
Оптимални стандард комуналне опремљености земљишта је да грађевинска парцела има
приступ на јавни пут (директно или преко интерног приступног пута) и прикључке на
насељску водоводну, канализациону, електро и евентуално тт мрежу и гасоводну
дистрибутивну мрежу.
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Минимални степен комуналне опремљености, је прикључење на јавни пут (директно или
преко интерног приступног пута) и електро мрежу, као и изградња сопственог бунара и
водонепропусне септичке јаме до изградње насељске водовоне и канализационе мреже.
Дозвољено је бушење бунара на појединачној грађевинској парцели за сопствене
потребе, на подручјима где није изграђена насељска водоводна мрежа. Бунаре градити у
складу са важећом законском процедуром.
У продручјима где јавна канализациона мрежа није изграђена дозвољена је изградња
водонепропусних септичких јама. Водонепропусну септичку јаму поставити минимум
10,00m од регулационе линије, минимум 4,00m од границе парцеле према суседној
парцели, минимум 5,00m од објекта, и минимум 20,00 m од бунара односно живог извора
воде. Неопходно је обезбедити колски приступ до јаме за возило ради редовног
пражњења.

4) Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља
људи

Због заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних и
других непогода и опасности у миру изградња објеката мора бити извршена уз примену
одговарајућих законских и других прописа.
Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама простор обухваћен планом припада
зони 9MCSº. Ради заштите од потреса, нови објекти морају бити реализовани и
категорисани према одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу
објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82,
29/83, 21/88, 52/90).
Нови објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара
(Слзжбени гласник РС, бр.37/88, 48/94 и 111/09). Сви нови објекти морају имати
одговарајућу хидрантску мрежу, која се по притиску и протоку пројектује у складу са
Правилником о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за
гашење пожара (Сл. лист СФРЈ бр. 30/91).
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Службени лист
СРЈ, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25m од габарита
објекта.
Уз опште услове за заштиту животне средине, за простор термоелектране и депоније
пепела и шљаке потребно је предвидети адекватан мониторинг квалитета ваздуха,
земљишта и вода у складу са законском регулативом, као и заштиту од прекомерне буке.

5) Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа

За пописане објекте из поглавља Постојеће стање - анализа и оцена - 3) Преглед
евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе и амбијенталних
целина, пре издавања локацијске дозволе обавезно је прибављање конзерваторских
услова надлежне институције.
Уколико се приликом извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести
надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не
уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
Нема природног наслеђа за које се планом утврђују мере заштите.
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6) Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним
особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности

При пројектовању и реализацији свих објеката јавне намене применити решења која ће
омогућити лицима са посебним потребама неометано и континуално кретање и приступ у
складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени
гласник РС", бр. 18/97) и Правилником о техничким стандардима приступачности
("Службени гласник РС", бр. 19/2012).
На подручју плана, на јавним површинама за паркирање и на паркинзима јавних објеката,
обезбедити потребан број паркинг места за особе са специјалним потребама, у свему
према истом Правилнику.

7) Мере енергетске ефикасности изградње
Нову изградњу и реконструкцију и санацију постојећих објеката реализовати у свему у
складу са нормативима датим у Правилнику о енергетској ефикасности зграда ("Сл.
гласник РС" број 61/11).

8) Спровођење плана
План се спроводи издавањем информације о локацији и локацијске дозволе за укупан
обухват плана, сем за целине за које је овим планом одређена обавезна израда плана
детаљне регулације.
У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и
24/11), предметни План представља плански основ за формирање грађевинских парцела
јавне намене, односно за израду пројеката парцелације и препарцелације и пројекта
исправке граница парцела.
Планска решења се примењују у складу са свим важећим законима, правилницима и
другим прописима који се односе на ту област.

9) Предлог целина или зона за даљу урбанистичку разраду или конкурсе
Анализом постојеће планске документације, констатовано је да је од постојећих
детаљнијих планова већина реализована, а да за део који није спроведен и не постоје
могућности за даљу реализацију. Због тога се сви постојећи планови рађени и донети пре
2009. године односно пре ступања на снагу важећег Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), стављају ван снаге.
Планови детаљне регулације донети после 2009. су уграђени у овај план само као
стечена обавеза, а локацијска дозвола се издаје на основу тих планова. У случају измена
и допуна тих планова није потребно доносити измене и допуне овог ПГР-а.
Овим ПГР-ом се за даљу разраду предвиђа што мање случајева и простора, с циљем да
се омогући директно издавање локацијске дозволе за што већи број случајева и
намераване градње у складу са правилима грађења из овог плана. Због тога, сем за нову
привредну зону дуж обилазнице и преостали део градске обилазнице, није прописана
обавеза израде планова детаљне регулације, већ је препорука да се исти раде у складу
са потребама локалне самоуправе.

 Зоне за које се доноси план детаљне регулације

1. Обавезна израда

1.1. Овим планом је предвиђена обавеза израде плана детаљне регулације за
нови привредни комплекс, цела нова радна зона 3 уз новопланирану обилазницу -
површина приказана у карти спровођења. За нову радну зону 3 је предвиђена
забрана изградње до доношења новог плана.
1.2. За преостали део градске обилазнице, који није разрађен одговарајућим
планом детаљне регулације, обавезна је израда плана детаљне регулације, уз
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забрану градње до доношења новог плана, а на деоници и обухвату приказаном у
карти спровођења.
1.3. За комплекс посебне намене "Лазар Стојановић" (касарна) у случају исељења
Војске са ове локације, обавезна је његова даља разрада кроз план детаљне
регулације којим ће се одредити детаљна нова намена овог простора. Није
предвиђена друга обавеза израде плана детаљне регулације и није предвиђена
обавезна даља урбанистичка разрада.

На основу одлуке надлежног органа могу се за све остале делове у обухвату плана
доносити Планови детаљне регулације.

 Предвиђени рокови за израду плана детаљне регулације
Рокови за израду планске документације биће одређивани у складу са Законом,
Одлукама Скупштине општине.

 Правила и услови уређења простора за даљу планску разраду
Осим правила и услова из овог плана нема других посебних или додатних правила
и услова уређења простора за даљу планску разраду.

 Локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат
Овим планим није предвиђена обавезна израда урбанистичког пројекта ни за једну
локацију.

 Локације за које је обавезно расписивања конкурса
Овим планим није предвиђена обавезна израда архитектонског или урбанистичког
конкурса ни за једну локацију. На основу одлуке надлежног органа могу се за
делове у обухвату плана расписивати архитектонски или урбанистички конкурси, а
препорука овог плана је да се по правилу расписују за јавне објекте и садржаје.

 Дефинисање земљишта за јавне намене
Овим планом земљиште за јавне намене је дефинисано планираним наменама
површина и регулационим линијама. Земљиште за јавне намене, односно површине
јавне намене су простори одређени овим планским документом за уређење или
изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено
утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом, а то су све улице,
тргови, паркови, друге јавне зелене површине, објекти здравства, основног и
средњег образовања, регулације водотокова, као и друге планиране намене унутар
регулационих линија.

Правила грађења

Правила грађења у овом плану генералне регулације су дефинисана почев од смерница
из постојећег Генералног плана Свилајнац 2020, уз корекције у складу са у међувремену
донетим законским и подзаконским актима, на начин да се на оптималан начин
хармонизују погодности за инвеститоре које сваки од ових два докумената нуди.
Правила грађења у плану су одређена за новоформиране грађевинске парцеле односно
појединачне комплексе у обухвату плана у оквиру предвиђених намена површина.
Планом је одређен минималан број правила, тако да се омогући градња у складу с
технолошким захтевима и потребама инвеститора. За међусобну удаљеност објеката на
парцелама, коте приземља, еркере или испаде на објекту у односу на грађевинске линије,
висине назитка поткровне етаже, спољне степенице, одводњавање површинских вода,
подземне грађевинске линије, релативне висине, коте приземља, излоге, шахтове,
темеље, као и друге појединачне грађевинске елементе објеката и др.; односно за све
параметре који нису прописани овим планом примењују се правила грађења одређена
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Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени
гласник РС", бр. 50/2011).
Правила грађења у плану су систематизована тако да прва група (општа правила) важи
за све намене у обухвату плана, а друга (посебна правила) само за поједине намене, а то
систематизовано по зонама, целинама и подцелинама у плану.

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ОБЕ ЗОНЕ, СВЕ НАМЕНЕ И ЦЕЛИНЕ У ПЛАНУ

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена

Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину за које се у прописаној процедури не
обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.
Испод заштитиних коридора далековода, обележених у графичком делу овог плана,
забрањена је изградња нових објеката. Постојећи објекти у овим коридорима могу се
реконструисати и инвестиционо одржавати.
У зони уже заштите изворишта обележеној у графичком делу плана забрањена је
изградња нових објеката. Постојећи објекти у овој зони могу се реконструисати и
инвестиционо одржавати.

Услови за формирање грађевинске парцеле и услови парцелације и
препарцелације

Услови формирања грађевинске парцеле, парцелације и препарцелације одређени овим
планом су да се на већем броју катастарских парцела може образовати једна или више
грађевинских парцела, на основу пројекта парцелације односно препарцелације.
Начин и услови утврђени у овом планском документу  су да нова грађевинска парцела
има обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини и да је приближно четвороугаоног
облика. Најмања површина грађевинске парцеле за објекте у непрекинутом низу,
полуатријумске објекте и објекте у прекинутом низу износи 200m², односно 300m² за
слободностојеће објекте и 400 m² за двојне објекте (2х200 m²), у складу са општим
правилима изградње објеката. Најмања површина грађевинске парцеле за вишеспратне
стамбене и пословне објекте је 600 m². Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за
објекте у низу износи 5,0m, за објекте у прекинутом низу – 8,0m, а за слободностојеће
објекте – 10,0m, за двојне објекте 16,0m (2х8,0m), док је за вишеспратне стамбене,
пословне, производне и индустријске објекте минимална ширина фронта грађевинске
парцеле 16,0m и за вишеспратне стамбене и пословне објекте у непрекинутом низу – 12,0
m, у складу са општим правилима изградње објеката и биће прецизиране за сваки тип
изградње.
Изузетак од овог предлога је главно градско језгро насеља, где се дозвољава и мања
површина новоформиране парцеле ако је она као таква условна за градњу, или:
- уколико се ради о изграђеној парцели – могуће је инвестиционо и редовно одржавање,
адаптација, санација, реконструкција.
За одређивање минималног земљишта за редовну употребу објеката, као и земљишта
испод објекта намењеног за редовну употребу објекта, не примењују се ова правила и
услови парцелације, као ни правила о минималним ширинама и површинама парцела.
При утврђивању земљишта за редовну употребу објекта могуће је утврдити и само
земљиште под објектом, као и минималне површине око објекта које су неопходне за
редовно одржавање истог. Максимална ширина појаса око објекта који се оставља за
редовну употребу износи 2,5 m.
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Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености
парцеле, допуштена је изградња другог објекта у складу с конкретним правилима градње,
као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија
намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. На истој грађевинској парцели
могу се градити помоћни објекти који служе коришћењу стамбеног и другог објекта.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену
за саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не
може бити мања од 2,5 m, а за индустријске и сервисно-радне објекте од 3 m. Објекти у
радним зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи
од 3,5m, за једносмерну комуникацију, односно 6m за двосмерно кретање возила.

Ограде

Ограде се по правилу не постављају на парцелама:
- за објекте јавне намене и садржаје, изузетно  када је то неопходно због специфичне
делатности које обављају;
- за комерцијалне садржаје,
- за становање велике густуне на којима се грађевинска линија поклапа са регулационом,
- за објекте вишепородичног становања и друге објекте у отвореном блоку.
Парцеле у подцелинама у којима је постављање ограде дозвољено, се могу ограђивати
оградом до висине 1,60 метара рачунајући од коте пута или транспарентном оградом до
висине 2 метра. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 метара од суседне, могу се
ограђивати транспарентном оградом  до висине 1,40m. Ограда се може постављати на
подзид висине до 0,60. Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници парцеле
тако да стубови ограде и капије буду на парцели која се ограђује. Врата и капије на
уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Парцеле у подцелинама у
којима је постављање ограде дозвољено на којима се налазе индустријски и привредни
објекти могу се ограђивати зиданом оградом висине и до 2,20 метра.

Паркирање

За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој
парцели изван површине јавног пута по нормативима следећим односа потребних паркинг
или гаражних места и корисног простора:

за садржај: мин. 1 паркинг или гар. место по јединици
мере на:

стамбени објекти 100m2 корисног простора
банке и медицинске установе 100m2 корисног простора
пословање 120m2 корисног простора
администрација 120m2 корисног простора
поште 180м2 корисног простора
робна кућа 200м2 корисног простора
ресторан 10 столица
хотел 12 кревета
позоришта, биоскопи 50 гледалаца
спортска хала 70 гледалаца
производња и индустрија 300m2 корисног простора
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Изузетно, у центалној градској зони, могуће је формирати паркиралиште ван границе
сопствене парцеле  на локацијама у истом блоку или функционално повезаном блоку, или
формирањем јавног паркинга на локацијама које ће бити одређене од стране надлежних
општинских служби, а све у складу са одлукама надлежних органа општине.

Индекси

У локацијској дозволи се дају овим планом за поједине зоне или целине одређени
максимални дозвољени индекс искоришћености и максимална дозвољена спратност, а за
специфичне објекте (производне и индустријске) висина.

Зеленило

Планом је одређена само површина за ову намену, а друга посебна правила за њу нису
одређена, осим:
На површинама намењеним за зеленило и заштитно зеленило се могу градити само
објекти за рекреативне сврхе и пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта,
просторије за опрему и сл.); и партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар,
одморишта, стазе и сл.). Објекти се не смеју градити од бетона, већ употребом природних
материјала (дрво, камен, шиндра) и традиционалних форми. Објекти за туристичко-
рекреативне сврхе и пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и
сл.) могу бити површине до 40 m2, спратности од П+0 до П+Пот. Највеће дозвољене
висине сојеница и настрешница су 7,0 m.
У зеленилу, заштитном зеленилу и заштитном појасу дозвољава се изградња свих врста
инфраструктуре уз услове и сагласност надлежног предузећа и уз обавезу поштовања
услова укрштања и паралелног вођења електроенергетских водова.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Правила грађења за зону 1 - грађевинско подручје градског грађевинског земљишта

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ЗОНУ 1 - ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Врста и намена објеката који се могу градити
У грађевинском подручју, поред стамбених, могу се градити сви објекти који својом
делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину и суседне објекте. Објекат
компатибилне намене може добити одобрења за изградњу на површинама друге
претежне намене. Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање,
трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији
становања или пословања, здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски
објекти. Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема
компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим
површинама.

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена
Објекти чија је изградња забрањена, осим на површинама намењеним индустрији су
индустријски објекти свих врста. У свим зонама становања могућа је изградња антенских
стубова за мобилну телефонију или постављање других сличних уређаја до висине
објеката прописаних за одређену зону, а максимално 12,00m, уз обавезу подношења
захтева за процену утицаја на животну средину.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
и најмања дозвољена удаљеност објеката од граница парцела
Регулациона линија планом је одређена у зависности од функције и ранга пута и
приказана у графичком прилогу 4 (Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом) и
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то на начин да су дате као типске на попречним профилима, а на нетипичним и
ванградским деоницама државних путева у обухвату плана на ситуационом приказу.
Грађевинска линија се по правилу одређује према постојећој грађевинској линији већине
објеката на истој регулацији  у посматраном блоку. За нову градњу она је по правилу или
на 3 m или 5 m од спољне регулације, или на самој регулацији, или на постојећој
грађевинској линији као суседни објекти, што је на графичком прилогу 2 (Планирана
претежна намена површина и грађевинске линије) дефинисано као 3, 5, Р или П. У
одређеним случајевима грађевинска линија је на планом одређеној удаљености од
регулације, све према котираном приказу грађевинских линија у истом графичком прилогу
(лист 2) елабората плана.
Растојање основног габарита (без испада) новог слободностојећег објекта и линије
суседне грађевинске парцеле је минимум 1,50 m, а за изграђене стамбене објекте чије је
растојање до границе грађевинске парцеле мање не могу се на суседним странама
предвиђати отвори стамбених просторија без претходно прибављене сагласности
власника суседне парцеле.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ПОЈЕДИНЕ НАМЕНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ У ЗОНИ 1

Целина 1.1. - комплексно урбано ткиво

Подцелина  1.1.1. центар и
Подцелина  1.1.2.  површине мешовите намене

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА  ЦЕНТАР НАСЕЉА

Планирано је комплетирање уређења центра, тако да обухвата простор од аутобуске
станице до моста на Ресави, и од улице Краља Петра Првог и Пољопривредне школе до
споменика Мари Ресавкињи, у укупној површини од око 35,00ха. Простор насељског
центра дефинисан је следећим улицама: Устаничком, Мице Марковић, Хиландарском,
Носилаца албанске споменице, Иве Андрића, Хајдук Вељковом, Краља Петра Првог,
пешачком стазом поред Аутобуске станице, мостом преко Ресаве до ул.Светог Саве и
укрштања са Устаничком улицом.
Поред постојећих објеката од јавног интереса (Спортски центар, школе основног и
средњег образовања, култура, управа, зеленило, угоститељство, трговина) у њему треба
да се нађу аматерско позориште, нове галерије, простор за центар информисања и др. У
саставу спортског центра, хотелског комплекса, дуж ул. Краља Петра Првог, започето је
формирање комерцијално-услужних делатности, као пратећих садржаја основних
функција. У оквиру насељског центра, такође су и делови зона становања високих и
средњих густина, као и амбијенталне целине градитељског наслеђа. Планирано је његово
уређивање кроз перманентну реконструкцију и ревитализацију.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ

А1- ВИСОКЕ ГУСТИНЕ
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је максимум 60%. Највеће
дозвољене спратности за вишепородичне стамбене или пословне објекте су до П+6
односно до седам надземнх етажа.
Прописана минимална ширина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег
објекта  је 10,00 m, а за вишеспратне стамбене и пословне објекте у непрекинутом низу је
8,0 m. Минимална ширина парцеле за вишеспратне слободностојеће стамбене и
пословне објекте је 15.00 метара, при чему се морају испоштовати одговарајуће
удаљености према суседима.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.
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Б1- СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 60%
изузетно 70% за објекте вишепородичног  становања  и  пословања. Највећа дозвољена
спратност објеката утврђује се до П+3+Пк или П+4.
Прописана минимална ширина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег
објекта  је 12,00 m, и објеката у непрекинутом низу 8,00 m. Минимална ширина парцеле за
вишеспратне слободностојеће стамбене и пословне објекте је 15,00 метара, при чему се
морају испоштовати одговарајуће удаљености према суседима.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Б2- СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 55%.
Највећа дозвољена спратност објеката утврђује се до П+2+Пк или П+3.
Прописана минимална ширина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег
објекта  је 10,00 m, и објеката у непрекинутом низу 8,00 m. Минимална ширина парцеле за
вишеспратне слободностојеће стамбене и пословне објекте је 12,00 метара, при чему се
морају испоштовати одговарајуће удаљености према суседима.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ

Највећи дозвољени индекси заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 60%.
Највећа дозвољена спратност објеката утврђује се до П+3+Пк или П+4. По правилу се не
поставља ограде на парцели.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ

Највећи дозвољени индекси изграђености заузетости грађевинске парцеле утврђује се
максимум 60%. Највећа дозвољена спратност објеката утврђује се до П+3+Пк или П+4.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЛОВНЕ И ПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ

Највећи дозвољени индекси заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 60%,
а највећа дозвољена спратност објеката утврђује се до П+3, највећа дозвољена висина
објекта се може утврдити локацијском дозволом у складу са технолошким захтевима.
Прописана минимална ширина новоформиране парцеле за пословне, производне и
привредне објекте је 16,0 m.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Целина  1.2. урбано становање

Подцелина  1.2.1.  површине претежне намене становање

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ

А1- ВИСОКЕ ГУСТИНЕ
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је максимум 60%. Највеће
дозвољене спратности за стамбене или пословне објекте су до П+3+Пк.
Прописана минимална ширина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег
објекта  је 10,00 m, а за вишеспратне стамбене и пословне објекте у непрекинутом низу је
8,0 m. Минимална ширина парцеле за вишеспратне слободностојеће стамбене и
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пословне објекте је 15,00 метара, при чему се морају испоштовати одговарајуће
удаљености према суседима.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Б1- СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 55%.
Највећа дозвољена спратност објеката утврђује се до П+2+Пк.
Прописана минимална ширина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег
објекта  је 12,00 m, и објеката у непрекинутом низу 8,00 m. Минимална ширина парцеле за
вишеспратне слободностојеће стамбене и пословне објекте је 15,00 метара, при чему се
морају испоштовати одговарајуће удаљености према суседима.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Б2- СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 50%.
Највећа дозвољена спратност објеката утврђује се до П+2+Пк.
Прописана минимална ширина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег
објекта  је 12,00 m, и објеката у непрекинутом низу 8,00 m. Минимална ширина парцеле за
вишеспратне слободностојеће стамбене и пословне објекте је 15,00 метара, при чему се
морају испоштовати одговарајуће удаљености према суседима.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

В1-МАЛЕ ГУСТИНЕ
Мале или ниске густине становања су зоне претежно становања у породичним

кућама око урбане целине и на периферији града или на земљишту које је планом
предвиђено да буде грађевинско. Планирано је заокруживање ових зона, уз опремање
саобраћајном и комуналном инфраструктуром, као и центрима и опремом одговарајућег
ранга.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 55%.
Највеће дозвољене спратност утврђује се до П+1+Пк или П+2.
Минимална ширина новоформиране грађевинске парцеле одређује се у складу са општим
условима за формирање грађевинске парцеле и услови парцелације и препарцелације.

Подцелина  1.2.2. претежне намене јавни објекти и садржаји

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ

Највећи дозвољени индекси индекси заузетости грађевинске парцеле утврђује се
максимум 60%. Највећа дозвољена спратност објеката утврђује се до П+2+Пк или П+3.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Подцелина  1.2.3. претежне намене комерцијални садржаји

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ

Највећи дозвољени индекси заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 60%.
Највећа дозвољена спратност објеката утврђује се до П+2+Пк или П+3
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Подцелина  1.2.4. претежне намене привредне делатности

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЛОВНЕ И ПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ

У свим зонама привређивања, могуће је градити објекте за терцијарни сектор, центре
свих нивоа и зоне становања на постојећим групацијама, објекте за здравство, културу,
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управу, информисање, објекте од јавног интереса, као и објекте за комерцијалне услуге у
складу са условима изградње и уређења.
Највећи дозвољени индекси заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 50%,
а највећа дозвољена висина објекта се може утврдити локацијском дозволом у складу са
технолошким захтевима.
Прописана минимална ширина новоформиране парцеле за пословне, производне и
индустријске објекте је 16,0 m.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Подцелина  1.2.5. претежне намене комуналне делатности

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Објекти чија је изградња дозвољена
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености
парцеле, допуштена је изградња више главних објеката, као и пратећих и помоћних
објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни
објекат и суседне парцеле односно комплексе.
Компатибилни претежној намени су сви услужни (туризам, трговина и угоститељство,
занатске делатности и сл.) и сви инфраструктурни, комунални и саобраћајни објекти (као
и интерне станице за снабдевање горивим, базне станице мобилне телефоније,
кабловска и оптичка мрежа и сл.).

Грађевинске линије
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за сваки објекат у
сваком појединачном комплексу је 3,0 m.
Минимално растојање између грађевинске линије и границе суседног комплекса за сваки
објекат у сваком појединачном комплексу је 3,0 m.

Индекси
У сваком појединачном комплексу највећи дозвољени индекс заузетости је 70 %
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Целина 1.3. - веће појединачне претежне намене

Подцелина  1.3.1. претежне намене становање

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ

Б1 и Б2 - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ - примењују се иста правила као за целину 1.2.

В1-МАЛЕ ГУСТИНЕ
Мале или ниске густине становања су зоне претежно становања у породичним

кућама око урбане целине и на периферији града или на земљишту које је планом
предвиђено да буде грађевинско. Планирано је заокруживање ових зона, уз опремање
саобраћајном и комуналном инфраструктуром, као и центрима и опремом одговарајућег
ранга.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 50%.
Највеће дозвољене спратност утврђује се до П+1+Пк
Минимална ширина новоформиране грађевинске парцеле одређује се у складу са општим
условима за формирање грађевинске парцеле и услови парцелације и препарцелације.

Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ
примењују се иста правила као као за целину 1.2.
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Подцелина  1.3.2. претежне намене комерцијални садржаји

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ
примењују се иста правила као као за целину 1.2.

Подцелина  1.3.3. претежне намене привредне делатности

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЛОВНЕ И ПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ
примењују се иста правила као за целину 1.2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИЗДВОЈЕНЕ КОМПЛЕКСЕ
Постојећи комплекс посебне намене "Лазар Стојановић" задржава се на постојећој
локацији. Унутар комплекса треба обезбедити зону заштите од 50м. У случају исељења
Војске са ове локације, планом детаљне регулације могућа је пренамена овог простора у
сваку од намена.

Подцелина  1.3.4. претежне намене индустрија

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРЕТЕЖНУ НАМЕНУ ИНДУСТРИЈА

Објекти чија је изградња дозвољена
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености
парцеле, допуштена је изградња више главних објеката, као и пратећих и помоћних
објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни
објекат и суседне парцеле односно комплексе.
У сваком појединачном комплексу намењеном претежно за индустрију (алтрн: привреда)
могу се градити привредни, индустријски и производни објекти и сви објекти који су у
функцији производње и привреде, пословни, изложбени, сервисно - радни објекти и сви
компатибилни садржаји.
Компатибилни претежној намени су сви услужни (туризам, трговина и угоститељство,
занатске делатности и сл.) и инфраструктурни, комунални и саобраћајни објекти (као и
интерне станице за снабдевање горивим, базне станице мобилне телефоније, кабловска
и оптичка мрежа и сл.).

Парцелација
Најмања ширина грађевинске парцеле односно појединачног комплекса за привредне,
пословне, производне и индустријске објекте је 16,0 m, а најмања површина нове парцеле
за нову изградњу је 800 m².
Свака новоформирана грађевинска парцела односно појединачни комплекс мора имати
приступ на планирану јавну површину намењену за саобраћај.

Индустријске отпадне воде
Индустријске отпадне воде могу да се одводе у колекторе санитарних отпадних вода тек
после пречишћавања на постројењима за предтретман индустријских отпадних вода. Ова
постројења треба да пречисте индустријску отпадну воду до максимално дозвољених
концентрација за упуштање у фекалне воде, како се то правилником комуналне радне
организације захтева.

Грађевинске линије
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за сваки објекат у
сваком појединачном комплексу је 5,0 m.
Минимално растојање између грађевинске линије и границе суседног комплекса за сваки
објекат у сваком појединачном комплексу је 3,0 m.
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Урбанистички параметри
Највећи дозвољени индекс заузетости у сваком појединачном комплексу је 70 % у шта
улазе и потребне технолошке површине. Највећа дозвољена висина објеката у
грађевинском подручју је 12,0м.

Ограде
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни
објекти индустријских зона (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом
оградом висине до 2,20 m.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИЗДВОЈЕНЕ КОМПЛЕКСЕ

За комплекс ТЕ Морава нема ограничења ни дефинисаних посебних правила грађења,
већ се градња може реализовати у зависности од програмско просторних захтева ЕПС и
саме термоелектране односно електроенергетског комплекса, а у складу са важећим
прописима о животној средини.

Подцелина  1.3.5. претежне намене комуналне делатности

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
- примењују се иста правила као као за целину 1.2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР

Објекти чија је изградња дозвољена
На површини ове намене предвиђена је и дозвољена израдња свих главних и помоћних
објеката и постројења у складу са специфичним технолошким захтевима комплекса.
Грађевинске линије
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за сваки објекат у
сваком појединачном комплексу је 5,0 m.
Минимално растојање између грађевинске линије и границе суседног комплекса за сваки
објекат у сваком појединачном комплексу је 3,0 m.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИЗДВОЈЕНЕ КОМПЛЕКСЕ

За територијално издвојене намене, зону отпада, гробља за угинуле животиње,
постројења за пречишћавања отпадних вода и санитарне комуналне депоније, сем
правила дефинисаних прописима о заштити животне средине, нема других посебних
правила грађења.

Правила грађења за зону 2 - грађевинско подручје ван градског грађевинског
земљишта

Целина 2.1. дозвољене изградње ван подручја градског грађевинског
земљишта

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ЦЕЛИНУ 2.1

Врста и намена објеката који се могу градити ван грађевинског подручја
Ван формираних сеоских насеља и центара, на парцелама које имају приступ на јавну
површину могу се градити објекти у складу с овим правилима и то привредни и
производни објекти, пословни, сервисно-радни објекти, верски објекти, као и услужни
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(туризам, трговина и угоститељство, бензинске станице и сл.) и инфраструктурни објекти
(као и базне станице мобилне телефоније, кабловска и оптичка мрежа и сл.).
У заштитном појасу дозвољава се изградња других врста инфраструктуре уз услове и
сагласност надлежног предузећа и уз обавезу поштовања услова укрштања и паралелног
вођења електроенергетских водова. Ширина заштитног појаса државних путева у коме не
могу да се граде нови стамбени, пословни, помоћни и слични објекти одређена је законом
и односи се на појас лево и десно од регулације пута (односно путног појаса) до
грађевинске линије новог објекта.
Водоводна, канализациона, електро, ТТ и гасоводна мрежа и припадајући објекти граде
се по правилу у регулацији, односно у коридорима и на трасама у складу са условима и
пројектима надлежних ЈП и ЈКП. Прикључак на ове мреже остварује се и на осталом
грађевинском земљишту уз техничке услове надлежних инфраструктурних организација.
Док се не изгради канализациона мрежа, сваки инвеститор је дужан да изгради
водонепропусну септичку јаму. Оваква јама не сме бити лоцирана ближе од 6 m од
стамбених објеката, нити ближе међи од 3 m.

Врста и намена објеката који се не могу градити
Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је на постојећој јавној површини, на
површинама уже зоне санитарне заштите водоизворишта, или на објектима или
коридорима постојеће инфраструктуре. На простору предвиђеном за заштитне појасеве
не могу се градити објекти и вршити радови супротно разлогу због којег је појас
успостављен. Заштитни појас јавних путева ван насеља утврђује се у складу са Законом о
јавним путевима и износи за државне путеве I реда 20m, за државне путеве II реда 10m,
односно за општинске путеве 5m са обе стране пута. Заштитни електроенергетски појас
утврђује се у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских објеката и износи за надземни вод 10 kV -  6 m; за надземни вод 35
kV - 15 m; за надземни вод 110 kV - 15 m; и за надземни вод 220 kV - 15 m.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
и најмања дозвољена удаљеност објеката од граница парцела
Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута у зависности од
функције и ранга пута, у складу с законом прописаним ширинама заштитног појаса.
Грађевинска линија се одређује по правилу за локалне и некатегорисане путеве 5 m од
спољне ивице путног појаса

Највећи дозвољени индекси заузетости или изграђености грађевинске парцеле ван
грађевинског подручја
Највећи дозвољени коефицијент изграђености парцеле је 0,8 и највећи дозвољени
коефицијент заузетости је 40%.

Највеће дозвољене спратност или висина објеката ван грађевинског подручја
Највећа спратност је П+1+Пк, а за привредне објекте у зависности од технолошких
захтева, а највише 18,0м.

Услови за изградњу других објеката на истој парцели
У оквиру парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености, допуштена је изградња
другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног
објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. Минимално
одстојање главних објеката од међе износи 1,5 m, без отварања прозора ка суседној
парцели. Допуштена су и мања одстојања од међа уз писмену сагласност комшија
међаша.
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ПРАВИЛА ЗА ПОЈЕДИНЕ НАМЕНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ У ЦЕЛИНИ 2.1

Подцелина  2.1.1.  површине претежне намене становање

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ

В1-МАЛЕ ГУСТИНЕ - РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ
Ниске густине становања су зоне претежно руралног начина становања,

становања у породичним кућама на периферији града или на земљишту које је планом
није предвиђено да буде грађевинско. Није планирано опремање саобраћајном и
комуналном инфраструктуром у планском периоду.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 40%.
Највећа дозвољена спратност утврђује се до П+1+Пк.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Подцелина  2.1.2. претежне намене јавни објекти и садржаји

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 60%.
Највећа дозвољена спратност утврђује се до П+2.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Подцелина  2.1.3. претежне намене комерцијални садржаји

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ САДРЖАЈЕ
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 60%.
Највећа дозвољена спратност утврђује се до П+2.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Подцелина  2.1.4. претежне намене привредне делатности

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЛОВНЕ И ПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 60%.
Највећа дозвољена спратност утврђује се до П+2.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Подцелина  2.1.5. претежне намене комуналне делатности

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ОБЈЕКТЕ И ДЕЛАТНОСТИ
Објекти чија је изградња дозвољена, грађевинске линије, индекси и друга правила за ову
намену у зони 2 су иста као правила уређена правилима грађења из овог плана за ову
намену за зону 1 - грађевинско подручје.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

Целина 2.2.- са претежном наменом пољопривреда, шуме или водне
површине – површине ван градског грађевинског подручја

ПРАВИЛА ЗА ЦЕЛИНУ 2.2.

Врста и намена објеката који се могу градити ван градског грађевинског подручја
На пољопривредном земљишту се могу градити стамбени објекти за пољопривредно
домаћинство; економски објекти (за смештај стоке, производни објекти, објекти за
прераду пољопривредних производа, производни и сервисно-радни објекти у функцији
пољопривреде (хладњаче, магацини, прехрамбени производни погони и сл.); објекти за
складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију,
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машине и возила); помоћни објекти који су у функцији пољопривреде (гараже, кошеви,
амбари, оставе, настрешнице и слично); инфраструктурни објекти.
На  шумском земљишту се могу градити објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.); и
партерно уређење (одморишта, стазе и сл.), пратећи објекти (шанк-барови, одморишта,
просторије за опрему и сл.).
Уз воде и водозахватне површине се могу градити објекти за туристичко-рекреативне
сврхе; пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.);  дрвене сојенице
и настрешнице; и партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.),
пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.).

Услови за изградњу других објеката на истој парцели
На пољопривредном земљишту у оквиру једне трећине парцеле, а у оквиру дозвољеног
процента изграђености који се обручунава за тај део парцеле, допуштена је изградња
другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног
објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. На истој грађевинској
парцели могу се градити помоћни објекти који служе коришћењу стамбеног и другог
објекта (оставе, септичке јаме, бунари, ограде и сл.) Ђубришта, пољски клозети и
септичке јаме могу бити удаљени од бунара, односно извора воде најмање 20m и то само
на нижој коти. Минимално одстојање главних објеката од међе износи 3,0 m, без
отварања прозора ка суседној парцели. Допуштена су и мања одстојања од међа уз
писмену сагласност комшија међаша.

Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле ван
грађевинског подручја
За објекте на пољопривредном земљишту највећи дозвољени коефицијент заузетости је
30%.

Највеће дозвољене спратност и висина објеката ван грађевинског подручја
На пољопривредном земљишту највећа спратност је П+Пк или П+1, а за привредне
објекте у зависности од технолошких захтева, а највише 12,0м.
На  шумском земљишту ван насељених места објекти се не смеју градити од бетона  већ
се препоручује употреба природних материјала (дрво, камен, шиндра) и традиционалних
форми. Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити
појединачно површине до 40 m2, спратности од П+0 до П+Пот. Највеће дозвољене висине
настрешница су 7,0 m. Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити појединачне
изграђене површине до 400 m2, спратности до П+1+Пот.
Уз воде и водозахватне површине објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити
појединачне  изграђене површине до 400 м2, спратности до П+1+Пот. Пратећи објекти
(шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити појединачне површине
до 40 м2, спратности изнад слободног приземља од 1 до 1+Пот. Највеће дозвољене
висине сојеница и настрешница су 7,0 м.

Услови за изградњу других објеката на истој парцели
На пољопривредном земљишту у оквиру једне трећине парцеле, а у оквиру дозвољеног
процента изграђености који се обручунава за тај део парцеле, допуштена је изградња
другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног
објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. На истој грађевинској
парцели могу се градити помоћни објекти који служе коришћењу стамбеног и другог
објекта (оставе, септичке јаме, бунари, ограде и сл.) Ђубришта, пољски клозети и
септичке јаме могу бити удаљени од бунара, односно извора воде најмање 20m и то само
на нижој коти. Минимално одстојање главних објеката од међе износи 3,0 m, без
отварања прозора ка суседној парцели. Допуштена су и мања одстојања од међа уз
писмену сагласност комшија међаша.
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Документација плана

Документација плана ће бити посебна књига са хронолошким систематизованим
скупом материјала и докумената који су коришћени у процедури израде планског
документа, која се формира до усвајања плана и у оригиналу чува у надлежној
општинској служби.

Оцена расположивих подлога за израду плана

Kao подлога коришћена је скенирана катастарско топографска подлога за већи део
територије коју обухвата план, као и дигитална подлога за део који обухвата ПДР моста
на Великој Морави, део планиране обилазнице, насеље Кушиљево, део за стамбени блок
уз улицу Синђелићеву, коридор Синђелићеве улице од Улице Милице Марковић до
Немањине улице, а уз то и и ортофото подлоге из 2011. године, којима је било могуће
проверити стварно стање на терену.

Преглед прикупљених података и услова надлежних институција

У току припрема за израду плана и рада на фази Концепт плана, затражени су и добијени
сви потребни подаци и услови за рад на плану.
Прикупљени податаци и услови надлежних институција (ЈП и ЈКП) се у оригиналу
комплетирају у надлежној служби СО Свилајнац.

Фазе израде и стручне контроле плана

У документацији овог плана су и Одлука о приступању изради плана, Елаборат Концепта
плана генералне регулације за насеље Свилајнац, Извештај Комисије за планове
општине Свилајнац о извршеној стручној контроли Концепта плана генералне регулације
за насеље Свилајнац, Нацрт плана, Извештај Комисије за планове општине Свилајнац о
извршеној стручној контроли и упућивању на јавни увид, извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину; мишљења надлежних органа и институција, као и Извештај
са одржаног јавног увида.

Документација до усвајања

Саставни део документације биће и преостале фазе доношење планског документа, као и
друга документација и подаци од значаја за израду, контролу и доношење планског
документа.

*-*-*-*-*-*
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На основу чл. 52.  Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије,
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), и члана 41. Статута општине Свилајнац  (Службени гласник
општине Свилајнац број 2/08 и 12/12)  Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана
19.02.2013. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за планове општине Свилајнац, у циљу обављања стручних послова
у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања стручног мишљења, по
захтеву надлежних органа управе.

II

Комисија за планове броји пет чланова и чине је:

1. Арсовић Снежана, дип. инж. грађ. из Свилајнца, председник Комисије, лиценца ИКС бр. 311 1787
03
2. Вучићевић Бранислав, дип. инж. грађ. из Свилајнца, члан Комисије, лиценца ИКС бр. 203 0682
04
3. Филиповић Елизабеата, дипл. инж. арх. из Свилајнца, члан Комисије, лиценца ИКС бр. 200 0968
07
4. Јовановић Соња, дипл. инж. арх. из Крагујевца, члан Комисије, лиценца ИКС бр. 200 0637 04,
5. Ђорђевић Дејан, дипл. пр. планер, из Смедеревске Паланке, лиценца, ИКС бр. 100 0108 07.

III

Мандат Комисије траје четири  године.

IV

Задатак Комисије је пружање стручне помоћи за обављање послова у поступку израде
просторног плана општине, израде и спровођења урбанистичких планова, као и давања стручног
мишљења о идејним пројектима по захтеву општинске управе.

V

Ступањем на снагу овог решења ставља се ван снаге Решење Скупштине општине
Свилајнац број 06-11/09-I-11 од 11. 03. 2009. године, (Службени гласник општине Свилајнац број
4/09) .

VI

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у (Службеном гласнику општине
Свилајнац).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-3, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана
2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана 41.
Статута општине Свилајнац (Службени гласник општине Свилајнац број 2/08 и 12/12), на седници
Скупштине општине Свилајнац, која је одржана дана 19.02.2013. године донета је следећа :

О  Д  Л  У  К  А
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА  КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ МОРАВА“

СВИЛАЈНАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена  Одлуке о организовању Комуналног јавног предузећа

''Морава'' са седиштем у Свилајнцу ( „Општински сл.гл.“ број 16/89, са изменама „Општински сл.гл.“
бр. 11/03, 6/04 и 10/04) – у даљем тексту: оснивачког акта – којим је организовано као Комунално
јавно предузеће „Морава“, Свилајнац, матични број 07253931, ради усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12).

Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи: “ По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа,

општина Свилајнац, као оснивач има следећа права:
- право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
-  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
-  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;
-  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
-  друга права у складу са законом.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина општине Свилајнац даје сагласност на:

-   Статут Јавног предузећа;
-  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који

нису из оквира делатности од општег интереса;
-   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у

својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности
од општег интереса;

-   улагања капитала;
-   статусне промене;
-   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на

програм и одлуку о својинској трансформацији и
-  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са

законом и овом одлуком.“
Члан 3.

Члан 7. мења се и гласи: „Управљање у Јавном предузећу  је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор“

Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи: „Надзорни одбор има председника и два члана које именује

Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који
је утврђен Статутом Јавног предузећа .

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:

- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним

студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије
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обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем положају;
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:

- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања

сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или
члана Надзорног одбора.“

Члан 5.
Члан 9. мења се и гласи: „Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој

реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске

извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања

сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност

оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност

оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом,

статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа.
13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује

правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на

директора или друго лице у  предузећу.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у

Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену

реализације програма пословања Јавног предузећа.“

Члан 6.
После члана 9., додаје се члан 9а који гласи: „Директора предузећа именује Скупштина

општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду

(''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09).
Директор Јавног предузећа  заснива радни однос на одређено време.
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Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.
Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће

послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.“

Члан 7.
После члана 9а, додаје се члан 9б који гласи: „Мандат директора престаје истеком периода

на који је именован, оставком или разрешењем.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих

се предлаже разрешење.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде,

правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.“

Члан 8.
После члана 9б, додаје се члан 9в који гласи: „Скупштина општине именује вршиоца

дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због

подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању

вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.“

Члан 9.
Јавно предузеће је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана

ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа  су дужни да ускладе у року од 30

дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику

општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-4, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07), члана 12. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) и члана 41.
Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 19.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
У Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа "Морава" из Свилајнца, именују се:

1. Горан Василијевић, професор из Грабовца, за председника
2. Горан Радовановић из Свилајнца, за члана
3. Славиша Павловић из Кушиљева, запослени у  КЈП"Морава", за члана

II
Мандат Надзорног одбора траје четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  објавиће се  у Службеном гласнику

општине Свилајнац.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 12. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) прописано
је да надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа има три члана, а да
председника и чланове надзорног одбора именује орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе.

Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, као и чланом 41. Статута општине
Свилајнац, Скупштини општине Свилајнац дата су овлашћења да поставља и разрешава Управне и
надзорне одборе јавних предузећа и установа чији је општина оснивач.

Полазећи од овлашћења датих Законом, Скупштина општине Свилајнац је одлучила као у
диспозитиву наведеног решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-5, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),
члана 66. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) и члана 41. Статута
општине Свилајнац (Службени гласник општине Свилајнац, бр. 2/08 и 12/12), Скупштина општине
Свилајнац на седници одржаној 19.02.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Комуналног јавног предузећа "Морава" из Свилајнца, у

саставу:
1. Горан Василијевић, професор одбране из Грабовца,  председник
2. Горан Радовановић из Свилајнца,  зам.председника
3. Александар Кордић из Свилајнца, члан
4. Слађан Ђорђевић, радник КЈП"Морава",  члан
5. Драган Бранковић, радник КЈП"Морава", члан
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења.

III
Ово решење ће се објавити у Службеном гласнику општине Свилајнац.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 11. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) прописано
је да су органи јавног предузећа надзорни одбор и директор, док је чланом 66. Закона прописано
да даном именовања председника и чланова надзорног одбора у складу са законом, престаје са
радом управни одбор јавног предузећа, а његовом председнику и члановима престаје мандат.

Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, Скупштини општине Свилајнац дата су
овлашћења да поставља и разрешава Управне и надзорне одборе јавних предузећа и установа
чији је општина оснивач.

Полазећи од овлашћења датих Законом, Скупштина општине Свилајнац је одлучила као у
диспозитиву наведеног решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-6, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), као и
члана 41. Статута општине Свилајнац (Службени гласник општине Свилајнац број 2/08 и 12/12), на
седници Скупштине општине Свилајнац, која је одржана дана 19. 02.2013. године донета је
следећа :

О  Д  Л  У  К  А
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА   ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

СТЦ – ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.

Овом Одлуком врши се промена  оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Спортско-туристички центар „Свилајнац“ („Службени гласник општине Свилајнац“ бр. 22/10 и
измена „Службени гласник општине Свилајнац“ бр. 16/12 којом је извршена промена пословног
имена у Јавно предузеће СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“) којим је организовано као Јавно
предузеће, са матичним бројем 20632259, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12).

Оснивање јавног предузећа
Члан 2.

Ради обављања послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности општине
Свилајнац, као и ради унапређивања и развоја науке, спорта и физичке културе на територији
општине Свилајнац, оснива се Јавно предузеће СТЦ-Природњачки центар Свилајнац (у даљем
тексту: Јавно предузеће).

Циљеви оснивања

Члан 3.
Предузеће се оснива у циљу:

- Израде програма развоја туризма, науке и спорта на територији општине Свилајнац
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- Организовања и обављања туристичке информативно-пропагандне делатности, културних,
забавних и других приредби и манифестација од интереса за унапређење туризма и спорта
у општини

- Усмеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и
подизању квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању атрактивног
туристичког амбијента

- Унапређивање општих услова за прихват и боравак туриста у општини (опремање објеката
туристичког садржаја, подстицање изградње спортско-рекреативних и других пратећих
садржаја јавног карактера од интереса за развој туризма, спорта и физичке културе)

- Организовање физичког вежбања, спортско-рекреативних и спортских активности деце и
омладине

- Организовање спортских и рекреативних активности одраслих грађана
- Стварање услова за унапређивање такмичарског спорта, управљање објектима за туризам,

спорт и физичку културу и њихово одржавање ради остваривања и задовољавање законом
дефинисаних права грађана и организације у области туризма, спорта и физичке културе.

- Обављање послова везаних за управљање и пословање „Природњачког центра Свилајнац“

Предмет одлуке

Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе

оснивача и Јавног предузећа у обављању делатности од општег интереса, а нарочито:
-  назив и седиште оснивача;
-  пословно име и седиште Јавног предузећа;
-  претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа

према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и

сношењу ризика;
-  условима и начину задуживања Јавног предузећа;
-  заступање Јавног предузећа;
-  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
-  органи Јавног предузећа;
-  имовина која се не може отуђити;
-  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у

својину Јавног предузећа  у складу са законом;
-  заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно

предузеће.

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Свилајнац, улица Светог Саве број 102, матични број 07186207.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима

утврђеним законом.
Јавно предузеће  у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје

име и за свој рачун.
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Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 7.
Јавно предузеће  за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа , осим у случајевима прописаним

законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 8.
Јавно предузеће  заступа и представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 9.
Јавно предузеће послује под следећим пословним именом : Јавно предузеће СТЦ-

Природњачки центар „Свилајнац“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност

оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.
Седиште Јавног предузећа  је у Свилајнцу, улица Краља Петра Првог број 111.
О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 11.
Јавно предузеће поседује свој печат, штамбиљ и  свој знак који садржи назив и седиште

Јавног предузећа, а који ће бити дефинисани Статутом Јавног предузећа.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 12.
Јавно редузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом

одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 13.
Јавно предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и систематизација

послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.
Претежна делатност предузећа је:

- 84.13 – уређивање пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
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Предузеће ће обављати и следеће делатности:
- 91.02- делатност музеја, галерија и збирки
- 93.11-делатност спортских објеката
- 93.19-остале спортске делатности
- 93.29-остале забавне и рекреативне делатности
- 55.10-хотелски и сличан смештај
- 55.20-одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
- 55.30- делатност кампова
- 55.90-остали смештај
- 56.10-делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.29-остале услуге припремања и послуживања хране (поседовање кантина и кафетерије)
- 47.59-трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за

домаћинство у специјализованим продавницама(прибора за домаћинство, прибора за јело,
грнчарских предмета од глине и керамике, предмета од стакла и порцелана, предмета од
дрвета, плуте и прућа)

- 47.78-остала трговина на мало у специјализованим продавницама
- 58.19-остала издавачка делатност
- 18.12-остало штампање
- 73.11-делатност рекламних агенција
- 79.90-остале услуге резервације и делатности повезане с њима
- 82.30-организовање састанака и сајмова
- 82.99-остале услужне активности подршке пословању

Јавно предузеће  може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса

Члан 15.
Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган

утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.

Оснивање зависних друштава

Члан 16.
Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из

члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права,

обавезе и одговорности које има општина Свилајнац, као оснивач према Јавном предузећу .
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 17.
Основни капитал предузећа у износу 500 еура у динарској противвредности по средњем

курсу Народне банке Србије на дан уплате, а који капитал је у целости уплаћен приликом
оснивања од стране оснивача (новчани капитал) увећава се за основни капитал Привредног
друштва Природњачки центар Свилајнац ДОО Свилајнац, уписан у регистру код Агенције за
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привредне регистре, кога чини новчани капитал у износу од 50.000,00 РСД, тако да основни
капитал Јавног предузећа Спортско-туристички центар Свилајнац, након припајања  Привредног
друштва Природњачки центар Свилајнац ДОО Свилајнац чини  новчани капитал у укупном износу
од 99 880,20 РСД.

Имовина јавног предузећа

Члан 18.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима,

новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину
Јавног предузећа , укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине
Свилајнац.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са
законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и
обавезе Јавног предузећа  са једне и општине, као оснивача, са друге стране.

Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа , у складу са законом

и актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном

предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина

општине, као оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 21.
Јавно предузеће се појављује као индиректни буџетски корисник, што значи да се

финансира делом из буџета општине Свилајнац и делом из сопствених средстава.
Средства из буџета општине добија као субвенцију на основу захтева за трансфер

средстава и одговарајуће документације које поткрепљује намену средстава, што значи да се
добијају строго наменска средства, те да по то основу Јавно предузеће не може остварити добит
нити губитак.

Јавно предузеће може остварити и друге видове прихода, од сопствене делатности
комерцијалног карактера и ти приходи се сврставају у сопствене приходе. У оквиру ових прихода,
јавно предузеће може остварити добит или губитак у пословању и само сносити ризик за лоше
пословање, односно задржава добит.

Имовину за рад предузеће ће стећи преносом права коришћења на одређеној имовини од
стране општине Свилајнац и Комуналног јавног предузећа «Морава» из Свилајнца.

Расподела добити

Члан 22.
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање

основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом
одлуком.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређују се посебном

одлуком, коју доноси Надзорни одбор, по уз сагласност надлежног органа оснивача, у складу са
законом.
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Цене производа и услуга предузећа

Члан 24.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку

опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је
јединица локалне самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Усвајање захтева за измену цена

Члан 25.
Јавно предузеће  је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој

годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за

обрачунавање цена, Јавно предузеће може  током пословне године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 26.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном

плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и

развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.

Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се
уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће.

Планови и програми

Члан 27.
Планови и програми Јавног предузећа су:
– програм пословања Јавног предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
Програм пословања Јавног предузећа доставља се Скупштини општине најкасније до 1.

децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 28.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина Свилајнац, као оснивач

има следећа права:
- право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
-  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
-  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;
-  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
-  друга права у складу са законом.
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Обезбеђење општег интереса

Члан 29.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано,

Скупштина општине Свилајнац даје сагласност на:
-   Статут Јавног предузећа;
-  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који

нису из оквира делатности од општег интереса;
-   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у

својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности
од општег интереса;

-   улагања капитала;
-   статусне промене;
-   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на

програм и одлуку о својинској трансформацији и
-  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са

законом и овом одлуком.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 30.
Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на

начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим
корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 31.
Јавно предузеће  је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и

несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 32.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће мере

којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

-  разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим

лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од

општег интереса и овом Одлуком.

Члан 33.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Општинско веће предузеће мере

којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

- промену унутрашње организације Јавног предузећа.
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VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 34.
Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.

Расподела добити

Члан 35.
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање

основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком
Скупштине општине.

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по
поступку утврђеним законом.

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 36.
Управљање у Јавном предузећу  је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора

Члан 37.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период

од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који

је утврђен Статутом Јавног предузећа .

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 38.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће

услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним

студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије

обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем положају;
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 39.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су

именовани, оставком или разрешењем.
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Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:

- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања

сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или
члана Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 40.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој

реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске

извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања

сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност

оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност

оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом,

статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа.
13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује

правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на

директора или друго лице у  предузећу.

Накнада за рад

Члан 41.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у

Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену

реализације програма пословања Јавног предузећа.

2) Директор

Члан 42.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу

спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду

(''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09).
Директор Јавног предузећа  заснива радни однос на одређено време.
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Надлежности директора

Члан 43.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

Зарада директора

Члан 44.
Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће

послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.

Мандат директора

Члан 45.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или

разрешењем.
Разрешење директора

Члан 46.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих

се предлаже разрешење.
Члан 47.

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 48.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде,

правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 49.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због

подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању

вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.



83 Број 3 – Свилајнац 19. фебруар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању

Члан 50.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може предузети

мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног предузећа
и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

– промену унутрашње организације Јавног предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног

предузећа;
– ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету

са трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 51.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и

екомских интереса по основу рада.
У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним

уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника  Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у

обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са

законом.
Унутрашња организација

Члан 52.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња

организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање
Јавног предузећа, у складу са законом и овом Одлуком.

Радни односи

Члан 53.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним

уговором Јавног предузећа  у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним

колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 54.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у

складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа  или уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 55.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за

заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне
средине.
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Јавност рада предузећа

Члан 56.
Рад Јавног предузећа  је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа  одговоран је директор.

Доступност информација

Члан 57.
Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама

закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 58.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или

Надзорног одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти

Члан 59.
Општи акти Јавног предузећа  су Статут и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног

предузећа.
Појединични акти које доносе органи и овлашћена лица у Јавном предузећу, морају бити у

складу са општим актима Јавног предузећа.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.

Јавно предузеће је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.

Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа  су дужни да ускладе у року од 30
дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа.

Члан 61.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа

Спортско-туристички центар „Свилајнац“ („Службени гласник општине Свилајнац“ бр. 22/10 и
измена „Службени гласник општине Свилајнац“ бр. 16/12).

Члан 62.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику

општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-7, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине. с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07), члана 12. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) и члана 41.
Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 19.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
У Надзорни одбор Јавног предузећа СТЦ - Природњачки центар "Свилајнац" из Свилајнца,

ИМЕНУЈУ СЕ:

1. Оливера Станојевић, дипл.правник из Свилајнца, за председника
2. Славица Милијановић, дипл.економиста из Свилајнца, за члана
3. Ивана Тодоров из Свилајнца, запослена у Јавном предузећу, за члана

II
Мандат Надзорног одбора траје четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине

Свилајнац.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 12. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) прописано
је да Надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа има три члана, а да
председника и чланове Надзорног одбора именује орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе.

Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, као и чланом 41. Статута општине
Свилајнац, Скупштини општине Свилајнац дата су овлашћења да поставља и разрешава Управне и
Надзорне одборе јавних предузећа и установа чији је општина оснивач.

Полазећи од овлашћења датих Законом, Скупштина општине Свилајнац је одлучила као у
диспозитиву наведеног решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-8, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),
члана 66. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) и члана 41. Статута
општине Свилајнац (Службени гласник општине Свилајнац, бр. 2/08 и 12/12), Скупштина општине
Свилајнац на седници одржаној 19.02.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
РАЗРЕШАВА СЕ  Управни одбор Јавног предузећа СTЦ - Природњачки центар "Свилајнац" из

Свилајнца , у саставу:

1. Оливера Станојевић, из Свилајнца,  председник
2. Света Здравковић  из Свилајнца,  члан
3. Драган Миљковић из Свилајнца,  члан
4. Горан Митровић, радник Јавног предузећа Спортско-туристички центар "Свилајнац", члан
5. Драган Пуђа, радник Јавног предузећа Спортско-туристички центар "Свилајнац",  члан
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  објавиће се у Службеном гласнику

општине Свилајнац.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 11. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) прописано
је да су органи јавног предузећа надзорни одбор и директор, док је чланом 66. Закона прописано
да даном именовања председника и чланова надзорног одбора у складу са законом, престаје са
радом управни одбор јавног предузећа, а његовом председнику и члановима престаје мандат.

Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, Скупштини општине Свилајнац дата су
овлашћења да поставља и разрешава Управне и надзорне одборе јавних предузећа и установа
чији је општина оснивач.

Полазећи од овлашћења датих Законом, Скупштина општине Свилајнац је одлучила као у
диспозитиву наведеног решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-9, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за уређивање грађевинског земљишта
општине Свилајнац ("Службени гласник РС", број 22/08) и члана 41. тачка 10. Статута општине
Свилајнац (Сл. гласник општине Свилајнац бр. 2/08 и 12/12, Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној 19.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 МЕЊА СЕ решење Скупштине општине Свилајнац број 06-29/12-I-16 од 20.06.2012. године,

којим је именован Управни одбор Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац
и то тако што се са функције председника  Управног одбора наведеног Фонда, због поднете
оставке, разрешава:

- Жаклина Стојановић, грађевински инжењер из Свилајнца.

II
За председника Управног одбора Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине

Свилајнац, именује се досадашњи члан Управног одбора:
- Зоран Илић, дипл. економиста из Кушиљева.

III
У Управни одбор Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац, именује

се:

- Милош Митровић, дипл. економиста из Свилајнац, за члана

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  објавиће се  у Службеном гласнику

општине Свилајнац.
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О б р а з л о ж е њ е

Законом о локалној самоуправи, и Статутом општине Свилајнац, Скупштина општине је
овлашћена да именује и разрешава Управне и Надзорне одборе предузећа, установа, организација
и служби чији је она оснивач, а у циљу бољег функционисања ових организација.

Полазећи од напред наведеног, а обзиром да је Жаклина Стојановић из Свилајнца поднела
оставку на место председника Управног одбора Фонда за уређивање грађевинског земљишта,
Скупштина општине је донела решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-10, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 41. тачка 27. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08
и 12/12), Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној дана 19.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Ресавске библиотеке у Свилајнцу, за 2012. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши надзор над њиховим радом.

Чланом 41. тачка 27.Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац",
број 2/08 и 12/12) прописано је да Скупштина општине разматра и усваја годишње извештаје о
раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник
општина.

Праћење рада и функционисања ових предузећа и установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и планове рада и разматрање њихових извештаја о раду.

Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине је по разматрању Извештаја о раду
Ресавске библиотеке у Свилајнцу, за 2012. годину, донела решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-11, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 41. тачка 22. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08
и 12/12), Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној дана  19.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Ресавске библиотеке у Свилајнцу за 2013. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) прописано је да
Скупштина општине у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши надзор над њиховим радом.

Чланом 41. тачка 22. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац",
број 2/08 и 12/12) прописано је да Скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност
на програм рада корисника буџета.

Праћење рада и функционисања ових предузећа и установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и планове рада и разматрање њихових извештаја о раду.

Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине је по разматрању Програма рада
Ресавске библиотеке у Свилајнцу за 2013.годину, донела решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-12, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 41. тачка 22. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08
и 12/12), Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној дана 19.02.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за културу у Свилајнцу за 2013. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши надзор над њиховим радом.

Чланом 41. тачка 22. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац",
број 2/08 и 12/12) прописано је да Скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност
на програм рада корисника буџета.

Праћење рада и функционисања ових предузећа и установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и планове рада и разматрање њихових извештаја о раду.

Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине је по разматрању Програма рада
Центра за културу у Свилајнцу за 2013.годину, донела решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-13, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32. и 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07) и члана 41. и 63. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број
2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 19.02.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ  Е

I

РАЗРЕШАВА СЕ функције секретара Скупштине општине Свилајнац Ивана Васић,
дипломирани правник из Седлара, због подношења оставке.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном гласнику општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-14, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 63. Статута општине Свилајнац (Службени гласник општине Свилајнац бр. 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 19.02.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

I

За секретара Скупштине општине Свилајнац, поставља се Ивана Пауновић, дипломирани
правник из  Свилајнца.

II

Мандат секретара Скупштине општине Свилајнац траје четири године.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику
општине Свилајнац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-15, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 92, 93. став 4. и 220. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС и 24/2011) и члана 41. став 1. тачка 3. Статута
општине Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'', број 2/08 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац на седници одржаној 19.02.2013. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ И
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Члан 1.

У Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за
коришћење грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“ број 22/10, 25/10, 28/10, 6/11, 13/11, 14/12 и 16/12), члан 19. став 1. мења се
и гласи:

 „Обвезници накнаде за коришћење грађевинског земљишта су утврђени члановима 77. и
78. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 47/03 и 34/06).“

Члан 2.

У члану 24. став 1. у делу табеларног прегледа врше се следеће измене:
“Објекти комерцијалне и производне делатности до 20.000m2“, мења се и гласи:
“Објекти комерцијалне и производне делатности.“
„Неизграђено грађевинско земљиште до 200.000m2“, мења се и гласи:
„Неизграђено грађевинско земљиште“.
„Објекти комерцијалне и производне делатности преко 20.000m2,мења се и гласи:
„Енергетски објекти – објекти за производњу електричне енергије“.
„Неизграђено грађевинско земљиште преко 200.000m2“, мења се и гласи:
„Неизграђено грађевинско земљиште у функцији енергетских објеката-објекти за

производњу електричне енергије.“
Члан 3.

Остале одредбе Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање
и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“ број 22/10, 25/10, 28/10, 6/11, 13/11, 14/12 и 16/12) остају
непромењене.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине
Свилајнац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-7/13-I-16, Дана:19.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 5 Закона о радним односима у државним органима ("Службени гласник
РС", број 48/91, 34/01, 39/02, 79/05, 81/05, 83/05), члана 59 став 2 Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 91 став 2 Статута општине Свилајнац ("Службени
гласник општине Свилајнац", број 2/08), члана 29 став 1 тачка 3 Одлуке о организацији Општинске
управе општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 1/09), начелник
Општинске управе општине Свилајнац, дана 13.02.2013. године, уз сагласност Општинског већа
општине Свилајнац, донео је

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
општине Свилајнац, број 110-1/2010-IV од 25.02.2010.године ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 20/2010), Правилнику о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места Општинске управе општине Свилајнац, број 110-4/2011-IV од
15.03.2011. године ("Службени гласник општине Свилајнац", број 3/11), Правилнику о изменама и
допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
општине Свилајнац, број 110-5/2011-IV од 19.04.2011. године ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 5/11) и у Правилнику о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места Општинске управе општине Свилајнац, број 110-7/2012-IV од
15.06.2012. године ("Службени гласник општине Свилајнац", број 11/12):

У члану 12 у Одељењу за буџет и финансије - Одсек за инвестиције, код радног места "3.4
Извршилац за припрему и праћење реализације инвестиционих улагања", мењају се назив радног
места, опис послова радног места и услови за обављање послова, тако да гласе:

"3.4 Извршилац за припрему планске и пројектне документације и праћење реализације
инвестиционих улагања

Обавља све послове из области уређења простора сходно прописима у области урбанизма
и просторног планирања. Ради на припреми израде планских докумената. Обавља послове везане
за израду нацрта одлука о приступању доношења просторних и урбанистичких планова и нацрта
одлука о усвајању истих. Обавља послове евиднције планске документације и просторних и
урбанистичких планова.

Прати реализацију инвестиционих улагања Фонда за уређивање грађевинског земљишта,
Општинске управе и других директних и индиректних корисника буџета. На терену координира рад
између извођача радова и субјеката који учествују у финансирању. Пружа потребне информације и
обавештава начелника Одељења о току реализације инвестиционог улагања. Благовремено
обавештава начелника о проблемима који настају у извођењу радова. Учествује у изради пројектне
документације за поједина инвестициона улагања.

Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе."

      " Услови: Стручна спрема - VII степен, Архитектонски факултет,
Радно искуство - 1 година,
Положен стручни испит за рад у  органима државне управе
Број извршилаца -     1 "

Члан 2.

У члану 12 у Одељењу за буџет и финансије - Одсек за инвестиције, код радног места "3.6
Извршилац послова канцеларије за локални економски развој", услови за обављање послова
мењају се и гласе:
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        "Услови: Стручна спрема - VII степен, Филолошки факултет,
                             Положен државни стручни испит,
                             Радно искуство - 1 година,
                             Број извршилаца - 1 ".

Члан 3.

У члану 12 у Одељењу за инспекцијски надзор и пољопривреду - Одсек за инспекцијски
надзор, код радног места "1.5 Саобраћајни инспектор", услови за обављање послова мењају се и
гласе:

       "Услови: Стручна спрема - VII степен Саобраћајни, Машински
                             факултет,
                             Положен државни стручни испит,
                             Радно искуство - 3 године,
                             Број извршилаца - 1 ".

Члан 4.

На овај Правилник сагласност даје Општинско веће општине Свилајнац.
Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Општинског већа и биће

објављен у Службеном гласнику општине Свилајнац.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 110-1/2013-IV; Дана: 13.02.2013. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Оливера Станојевић, дипл.правник, с.р.

*-*-*-*-*

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 72. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12),
Општинско веће општине Свилајнац на седници одржаној 14.02.2013. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Свилајнац број 110-1/2013-IV
од 13.02.2013. године.

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 59. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да акт о унутрашњем
уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник уз сагласност Општинског већа.

По разматрању наведеног Правилника, а на основу напред наведене одредбе Закона,
Општинско веће је донело решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-5/13-II-20, Дана:14.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.

*-*-*-*-*
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Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-1603/2010
________ 2013. године
Б е о г р а д

Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Б. Слијепчевић и судије др Оливера
Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина
Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав
Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава
Републике Србије, на седници одржаној 17. јануара 2013. године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

1. Утврђује се да одредбе члана 19. став 1. и члана 24. став 1. у делу  табеларног
прегледа који гласи: „Објекти комерцијалне и производне делатности до 20.000 м2“, „Објекти
комерцијалне и производне делатности преко 20.000 м2“, „Неизграђено грађевинско земљиште до
200.000 м2“ и „Неизграђено грађевинско земљиште преко 200.000 м2“, са припадајућим износима
накнаде по м2, и став 2. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање
и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, бр. 22/10, 25/10, 28/10, 6/11 и 13/11), нису у сагласности са Уставом
и законом.

2. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и
законитости одредаба члана 7. Одлуке из тачке 1. и члана 2. Одлуке о измени и допуни Одлуке о
критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за коришћење
грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 25/10).

3.  Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је
предузета на основу  Одлуке из тачке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Уставном суду поднете су две иницијативе за покретање поступка за оцену

уставности и законитости Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац,
при чему су, с обзиром на различито време њиховог подношења, првом иницијативом оспорене
одредбе основног текста Одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Свилајнац“, број
22/10, а другом иницијативом су такође оспорене одредбе основног текста Одлуке, али и њене
измене и допуне објављене у „Службеном гласнику општине Свилајнац“, бр. 25/10 и 28/10. Првом
иницијативом је оспорена уставност и законитост основне Одлуке из разлога што је накнада за
коришћење неизграђеног грађевинског земљишта у 2010. години, „увећана енормно 25 пута“ у
односу на износ ове накнаде из 2009. године. У другој иницијативи се истиче да су оспореним
одредбама чл. 7. и 24. основне Одлуке, супротно одредбама члана 77. став 4. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), као критеријуми за обрачун накнаде за
коришћење грађевинског земљишта прописани намена простора, односно објеката и врста
делатности. Оспоравајући законитост Одлуке о измени и допуни основне Одлуке („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 25/10), иницијатор је навео: да доносилац оспореног акта није
могао одредбом члана 1. наведене Одлуке, којом је допуњен члан 19. став 1. основног текста
Одлуке, да одреди алтернативно да су обвезници накнаде „власници или корисици
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водопривредних објеката“, јер је чланом 77. Закона прописано да је обвезник накнаде власник
објекта, а случајеви у којима је обвезник корисник објекта могу бити одређени само законом, а не
и актом јединице локалне самоуправе; да је чланом 2. наведене Одлуке брисана одредба члана 22.
став 1. алинеја 2. основне Одлуке која је прописивала да се накнада за коришћење грађевинског
земљишта не плаћа за земљиште које служи за јавну употребу, односно земљиште које се користи,
између осталог, за заштиту од штетног дејства воде (обале, насипи, утврде, канали), што је, по
мишљењу иницијатора у супротности са ставом 1. члана 22. основне Одлуке  јер „водно земљиште
и водни објекти, тј. земљиште које се користи за заштиту од штетног дејства вода, служи за јавну
употребу“ и због чега ова одредба Одлуке није у сагласности ни са одредбама члана 77. Закона; да
је одредбом члана 3. наведене Одлуке допуњен табеларни преглед из члана 24. основног текста
Одлуке, тако што је у оквиру критеријума „намена објекта“, предвиђена годишња висина накнаде
за коришћење грађевинског земљишта и за водопривредне објекте, што је супротно члану 77.
Закона јер „општина није овлашћена да пропише овај критеријум“ и да је прописана иста висина
накнаде без обзира на зоне у којима се водопривредни објекти налазе, иако погодности које
земљиште пружа корисницима у овим зонама нису исте, а из истих разлога иницијатор је оспорио
и одредбу члана 2. Одлуке о измени и допуни оспорене Одлуке која је објављена у „Службеном
гласнику општине Свилајнац“, број 28/10, којом су извршене измене табеле из члана 24. основног
текста Одлуке. Уставност наведених оспорених одредаба Одлуке иницијатор је оспорио искључиво
са аспекта одредбе члана 195. став 2. Устава Републике Србије. На крају, иницијатор је предложио
да Уставни суд обустави од извршења појединачни акт - Решење о утврђивању накнаде за
коришћење грађевинског земљишта за 2010. годину, број 06-2/11-II-19 од 3. марта 2011. године,
којим је подносиоцу иницијативе - водопривредним објектима у Свилајнцу, утврђен износ наведене
накнаде.

У одговору доносиоца оспорене Одлуке се истиче: да је општина Свилајнац у складу
са овлашћењем из члана 77. став 5. Закона о планирању и изградњи, утврдила оспореном Одлуком
ближе критеријуме, мерила, висину, начин и рокове плаћања накнаде за коришћење грађевинског
земљишта; да је одређивање висине накнаде по зонама такође у искључивој надлежности
општине и да је могуће утврдити исту висину накнаде без обзира на зону у којој се земљиште
налази; да је оспорена Одлука донета у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06), јер је одређивање висине накнаде за коришћење
грађевинског земљишта у искључивој надлежности јединице локалне самоуправе, као и да је у
сагласности са  Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09); да је
оспорена Одлука на снази и да је у току 2011. године два пута мењана и допуњавана. Сагласно
изнетом, доносилац оспореног акта је предложио да Уставни суд не прихвати наведену
иницијативу.

У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио следеће:
Оспорену Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за

уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 22/10), донела је Скупштина општине Свилајнац на
седници од 26. марта 2010. године, са позивом на одредбе чл. 92. и 93. став 4. и члана 220. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09) и Статута општине Свилајнац.
Оспорена Одлука је систематизована у оквиру четири поглавља, и то: I „Опште одредбе“ (чл. 1. до
7.), II „Накнада за уређивање грађевинског земљишта“ (чл. 8. до 16.), III „Накнада за коришћење
грађевинског земљишта“ (чл. 17. до 26.) и IV „Завршне одредбе“ (чл. 27. до 29.). Одредбама
поглавља I оспорене Одлуке прописано је, између осталог: да се овом одлуком ближе утврђују
обвезници, мерила, висина, начин и рокови плаћања накнаде за уређивање и накнаде за
коришћење грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац (члан 1.); да се накнада за
уређивање и накнада за коришћење грађевинског земљишта утврђује према положају, односно
према дефинисаним просторним јединицама и намени објекта (члан 4. став 1.); да се вредновање
и обрачун накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта врши по
просторним јединицама, а да се под просторним јединицама, у смислу ове одлуке, подразумева
земљиште јасно дефинисано постојећим улицама или другим уочљивим објектима (река, канал,
пруга и сл.); да се територија општине Свилајнац дели на пет просторних јединица, и то пет зона и
утврђена су њихова подручја и границе (члан 6.). Оспорени члан 7. Одлуке систематизован је у
оквиру наведеног поглавља I Одлуке и одредбама става 1. овог члана Одлуке прописано је: да
намена грађевинског земљишта може бити - становање, комерцијална делатност, производна
делатност и остале намене, те да се и намена објеката утврђује на основу следеће поделе: 1)
становање, и то - индивидуални стамбени објекти, стамбени објекти на засебним парцелама у
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зонама индивидуалног становања са највише три стана, стамбени објекти са више од три стамбене
јединице (станови у колективним стамбеним зградама, станови у пословно-стамбеним објектима,
стамбени део у оквиру атељеа или пословног простора); 2) комерцијална делатност - објекти
пословно-услужне делатности, пословно стамбени апартмани, хотели, угоститељски објекти,
комерцијално-здравствени објекти (апотеке, приватне клинике, поликлинике, болнице, ординације
и сл.), трговинске радње, пословне услуге, пројектовање и сличне техничке услуге, објекти
пословно-комерцијална делатност, административни, комерцијални и трговински центри, дисконти,
супер-маркети, робне куће, банке, мењачнице и штедионице, осигурање имовине и лица,
коцкарнице, кладионице и салони забаве, клубови и дискотеке и сл; 3) производна делатност
(производни објекти у функцији: производног занатства, индустрије и грађевинарства,
електропривреде, производње резане грађе и плоча, производње финалних производа од дрвета,
прераде папира, производње сточне хране, графичка делатност и сл, као и магацини као посебни
објекти, надстрешнице за складиштење робе, отворена складишта (стоваришта) итд.); 4) остале
намене - помоћни објекти површине до 30 м2 (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, ограде и сл),
пољопривредни објекти, објекти намењени производњи садног материјала, објекти у функцији
цвећарства и украсног биља, ратарства, воћарства, повртарства, сточарства, рибарства, лова и
узгоја дивљачи, објекти за пружање пољопривредних услуга и сл, економски објекти који се граде
самостално или уз стамбене индивидуалне објекте: летња кухиња, надстрешнице, оставе,
котларнице и сл. Одредбом става 2. оспореног члана 7. Одлуке прописано је да се намена објекта-
простора, односно земљишта, који нису наведени у ставу 1. овог члана, утврђује према
најсличнијој намени. Оспорени члан 24. Одлуке систематизован је у оквиру поглавља III Одлуке и
став 1. овог члана Одлуке садржи табеларни преглед  годишње висине накнаде за коришћење
грађевинског земљишта у одређеном динарском износу по 1 м2 објекта, односно неизграђеног
грађевинског земљишта, у зависности од намене објекта и зоне у којој се објекат, односно
земљиште налази. У зависности од намене, објекти су у табели систематизовани као:
индивидуални стамбени објекти и стамбене јединице у објектима колективног становања; објекти
комерцијалне и производне делатности до 20.000 м2; објекти комерцијалне и производне
делатности преко 20.000 м2; остали објекти; неизграђено грађевинско земљиште до 200.000 м2 и
неизграђено грађевинско земљиште преко 200.000 м2. Одредбом става 2. овог члана Одлуке дата
је напомена да се неизграђеним грађевинским земљиштем у четвртој и петој зони сматра пет ари
земљишта које представља земљиште за редовну употребу објеката. У поглављу III оспорене
Одлуке налазе се и чл. 19. и 22. Одлуке, чије је измене и допуне иницијатор оспорио. Одредбама
члана 19. став 1. Одлуке утврђени су, као обвезници накнаде за коришћење грађевинског
земљишта - власник објекта, односно носилац права располагања на објекту; закупац објекта,
односно дела објекта, носилац станарског права, правно или физичко лице коме је грађевинско
земљиште дато на привремено коришћење, власник или закупац земљишта на којем се врши
експлоатација или  депоновање минералних сировина, власник или закупац бесправно подигнутог
објекта, власник, односно корисник неизграђеног грађевинског земљишта, док је одредбама става
2. истог члана Одлуке прописано да се неизграђеним грађевинским земљиштем сматра земљиште
на којем нису изграђени објекти, на којем су изграђени објекти супротно закону, те на којем су
изграђени привремени објекти. Одредбама члана 22. став 1. Одлуке прописано је да се накнада за
коришћење грађевинског земљишта не плаћа за земљиште које служи за јавну употребу, односно
земљиште које се користи: за војне потребе и потребе одбране земље; за заштиту од штетног
дејства воде (обале, насипи, утврде, канали); за улицу, путеве и железничке колосеке ван
станичног простора; за дечија игралишта; за рекреативне парковске и друге јавне површине у
граду; за гробља и пратеће објекте; за спортске терене; за земљиште које користе државне
организације из области здравства, образовања, културе, васпитања, дечије и социјалне заштите и
дечије установе. Одредбама става 2. овог члана Одлуке предвиђено је да се накнада за
коришћење грађевинског земљишта не плаћа за објекте: водоводна мрежа, резервоари, бунари и
црпна станица; канализациона мрежа, систем за пречишћавање отпадних вода; за спортске
терене; за верске објекте; за остале објекте у мрежи комуналне инфраструктуре која је у
власништву или којом управљају организације чији је оснивач СО Свилајнац; за објекте које
користе државне организације из области здравства, образовања, културе, васпитања, дечије и
социјалне заштите и дечије установе.

Оспореним чланом 1. Одлуке о измени и допуни основне Одлуке, која је објављена
у „Службеном гласнику општине Свилајнац“, број 25/10, допуњен је члан 19. став 1. основне
Одлуке, тако што су, као обвезници накнаде, прописани и власници или корисници подземних и
надземних инсталација (електро и ТТ мрежа и железничких саобраћајница) и власници или
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корисници водопривредних објеката. Оспореним чланом 2. Одлуке брисане су у члану 22. став 1.
основног текста Одлуке, ал. 2. и 3. којима је било прописано да се накнада за коришћење
грађевинског земљишта не плаћа за земљиште које служи за јавну употребу, односно земљиште
које се користи, између осталог, за заштиту од штетног дејства воде (обале, насипи, утврде,
канали) и за улицу, путеве и железничке колосеке ван станичног простора. Оспореним чланом 3.
став 1. наведене Одлуке допуњен је табеларни преглед годишње висине накнаде за коришћење
грађевинског земљишта из члана 24. став 1. основног текста Одлуке, тако што су у категорији
„намена објекта“, додате још две врсте објеката, и то: објекти подземних и надземних инсталација
(електро и ТТ мрежа и железничких саобраћајница) и водопривредни објекти и утврђена је
годишња висина накнаде за ове објекте. Одредбом става 2. истог члана Одлуке дата је напомена
да се накнада за коришћење грађевинског земљишта за објекте подземних и надземних
инсталација плаћа по дужном метру.

Оспореним чланом 2. Одлуке о измени и допуни основног текста Одлуке, која је
објављена у „Службеном гласнику општине Свилајнац“, број 28/10, измењен је табеларни приказ
годишње висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта из  члана 24. став 1. Одлуке
(„Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 22/10 и 25/10), тако што су повећани износи накнаде
за објекте комерцијалне и производе делатности преко 20.000 м2 и неизграђено грађевинско
земљиште преко 200.000 м2, а у оквиру категорије „намена објекта“, и то објеката подземних и
надземних инсталација, додата је гасоводна мрежа.

У току поступка пред Уставним судом, Одлуком о измени и допуни оспорене Одлуке,
која је објављена у „Службеном  гласнику општине Свилајнац“, број 6/11,  допуњен је оспорени
члан 7. став 1. тачка 4) Одлуке новом алинејом којом је прописано да су објекти „остале намене“ и
постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичко-
хемијским, хемијским поступцима, као и централна складишта и/или депоније за одлагање
комерцијалног и индустријског отпада, а који може бити опасан или неопасан отпад (члан 1.).

Такође, чланом 1. Одлуке о измени и допуни оспорене Одлуке, која је објављена у
„Службеном гласнику општине Свилајнац“, број 13/11, повећани су годишњи износи накнаде за
коришћење грађевинског земљишта за објекте комерцијалне и производе делатности преко 20.000
м2, за неизграђено грађевинско земљиште преко 200.000 м2, и за објекте подземних и надземних
инсталација, чиме је измењен табеларни преглед висине ове накнаде садржан у оспореном члану
24. став 1.  Одлуке („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 22/10, 25/10 и 28/10).

Одредбом члана 195. став 2. Устава Републике Србије утврђено је да статути,
одлуке и сви други општи акти аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе морају бити
сагласни са законом.

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03, 34/06, 39/09-
Одлука Уставног суда и 72/09-други закон), у односу на који иницијатор тражи оцену законитости
оспорених одредаба Одлуке, престао је да важи 11. септембра 2009. године, на основу одредбе
члана 222. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 и
64/10). Нови Закон о планирању и изградњи не предвиђа плаћање накнаде за коришћење
грађевинског земљишта, која је била прописана одредбама члана 77. Закона из 2003. године, због
промене у режиму својине на грађевинском земљишту. Међутим, одредбом члана 220. важећег
Закона о планирању и изградњи прописано је да се накнада за коришћење грађевинског
земљишта плаћа у складу са Законом о планирању и изградњи из 2003. године, док се наведена
накнада не интегрише у порез на имовину. Поред тога, одредбама члана 89. Закона о изменама и
допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 24/11) прописано је да се
накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћа у складу са Законом о планирању и
изградњи из 2003. године, док се наведена накнада не интегрише у порез на имовину, а најкасније
до 31. децембра 2013. године (став 1.) и да до истека рока из става 1. овог члана јединица локалне
самоуправе прописује ближе критеријуме, мерила, висину, начин и рокове плаћања накнаде за
коришћење грађевинског земљишта, а може их прописати узимајући у обзир и намену коришћења
објекта (став 2.). С обзиром на изнето, Уставни суд је констатовао да се оцена законитости
оспорених одредаба Одлуке може извршити и у односу на одредбе Закона о планирању и
изградњи из 2003. године које се односе на накнаду за коришћење грађевинског земљишта.

Законом о планирању и изградњи из 2003. године прописано је: да грађевинско
земљиште јесте земљиште на којем су изграђени објекти и земљиште које служи редовној
употреби тих објеката, као и земљиште које је, у складу са законом, одговарајућим планом
предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката и да се грађевинско земљиште користи
према његовој намени и на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са



97 Број 3 – Свилајнац 19. фебруар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

законом (члан 67.); да грађевинско земљиште може бити јавно грађевинско земљиште и остало
грађевинско земљиште (члан 68.); да јавно грађевинско земљиште одређује општим актом
општина, у складу са овим законом и урбанистичким планом, као и да се јавно грађевинско
земљиште не може отуђити из државне својине (члан 70. ст. 1. и 7.); да се грађевинско земљиште
користи као изграђено или неизграђено, да је изграђено грађевинско земљиште оно земљиште на
којем су изграђени објекти у складу са законом, намењени за трајну употребу, а да је неизграђено
грађевинско земљиште оно земљиште на којем нису изграђени објекти, на којем су изграђени
објекти супротно закону или на којем су изграђени привремени објекти (члан 75.). Одредбама
члана 77. Закона прописано је: да накнаду за коришћење изграђеног јавног грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта у државној својини плаћа власник објекта (став 1.);
да, изузетно, накнаду из става 1. овог члана плаћа носилац права коришћења на објекту, односно
посебном делу објекта, а ако је објекат, односно посебан део објекта дат у закуп, накнаду плаћа
закупац објекта, односно дела објекта (став 2.); да накнаду за коришћење неизграђеног јавног
грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у државној својини плаћа корисник
(став 3.);  да се висина накнаде из ст. 1. и 2. овог члана утврђује у зависности од обима и степена
уређености земљишта, његовог положаја у насељу, опремљености земљишта објектима
друштвеног стандарда, саобраћајне повезаности земљишта са локалним, односно градским
центром, радним зонама и другим садржајима у насељу, односно погодностима које земљиште има
за кориснике (став 4.); да ближе критеријуме, мерила, висину, начин и рокове плаћање накнаде из
ст. 1. и 2. овог члана, прописује општина, односно град, односно град Београд (став 5.); да се
принудна наплата накнаде из ст. 1. и 2. овог члана врши по прописима којима се уређује порески
поступак и пореска администрација (став 6.). Одредбама члана 78. Закона одређено је да се
накнада за коришћење осталог грађевинског земљишта које није у државној својини плаћа ако је
то земљиште средствима општине, односно другим средствима у државној својини опремљено
основним објектима комуналне инфраструктуре (електрична мрежа, водовод, приступни пут и сл.)
(став 1.); да се накнада за коришћење осталог неизграђеног грађевинског земљишта плаћа и у
случају ако се то земљиште не приведе намени, односно не понуди у откуп општини ради
привођења намени, у року од две године од дана доношења урбанистичког плана (став 2.); да се
висина накнаде из става 2. овог члана утврђује, као и за остало изграђено грађевинско земљиште,
у складу са овим законом (став 3.);  да се у погледу утврђивања обавезе плаћања накнаде из ст. 1.
и 2. овог члана, мерила, висине, начина и рокова плаћања, као и принудне наплате накнаде,
примењују одредбе члана 77. овог закона (став 4.).

Уставни суд указује да се важећим Законом о планирању и изградњи уређују, поред
осталог, и услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и
изградња објеката (члан 1. став 1.). Одредбом члана 2. тачка 22) Закона прописано је да је објекат
грађевина спојена са тлом, која представља физичку, функционалну, техничко-технолошку или
биотехничку целину (зграде свих врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, објекти
инфраструктуре  електронских комуникација - кабловска канализација, објекти комуналне
инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, објекти спорта и
рекреације, гробља, склоништа и сл.). Законом је такође дефинисан појам помоћних, економских,
линијских инфраструктурних објеката и објеката комуналне инфраструктуре (члан 2. тач. 24)-27)).
Сагласно Закону, уређење простора врши се просторним и урбанистичким планирањем, односно
доношењем планских докумената, у које спадају просторни и урбанистички планови (члан 11. став
1.). Просторни планови су, између осталог, и просторни планови јединице локалне самоуправе
чији су саставни део и правила грађења (члан 29. тачка 2)), која садрже, нарочито, и 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 (члан 31.
став 1. тачка 1)).

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), прописано је:
да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом утврђује стопе изворних прихода
општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и да доноси
програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и
коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта (члан 20. тач. 4) и 8)).

Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
47/11 и 93/12) прописано је да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи
остварени на њеној територији и то, између осталог, и друге накнаде у складу са законом (члан 6.
тачка 7)), те да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних
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такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са
законом (члан 7. став 1.).

Из наведеног произлази да је општина овлашћена да уређује и обезбеђује
коришћење грађевинског земљишта, као и да је надлежни орган јединице локалне самоуправе
овлашћен да својом одлуком утврди висину накнаде за коришћење грађевинског земљишта, у
складу са законом. Одредбом члана 77. став 4. Закона о планирању и изградњи из 2003. године
предвиђени су критеријуми за утврђивање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта
којих се општина мора придржавати приликом одређивања висине ове накнаде. Ти критеријуми се
односе на обим и степен уређености земљишта, његов положај у насељу, опремљеност земљишта
објектима друштвеног стандарда, саобраћајну повезаност земљишта са локалним, односно
градским центром, радним зонама и другим садржајима у насељу, односно погодностима које
земљиште има за кориснике. Поред наведеног, одредбом члана 89. став 2. Закона о изменама и
допунама важећег Закона о планирању и изградњи прописано је да јединица локалне самоуправе
прописује ближе критеријуме, мерила, висину, начин и рокове плаћања накнаде за коришћење
грађевинског земљишта, а може их прописати узимајући у обзир и намену коришћења објекта која
се, сагласно Закону, одређује одговарајућим планским документом. Дакле, намена коришћења
објекта је један од законских критеријума на основу кога се цене погодности које грађевинско
земљиште пружа његовим корисницима и на основу кога се утврђује висина накнаде за његово
коришћење. Сагласно одредби члана 77. став 5. Закона, општина је овлашћена да у оквиру
наведених, Законом утврђених критеријума, својим актом пропише ближе критеријуме и мерила за
утврђивање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Наведено овлашћење
омогућава ефикасније вредновање појединих законских критеријума, нарочито оних који су шире
постављени, али не значи и право јединице локалне самоуправе да пропише неке нове
критеријуме који нису предвиђени Законом о планирању и изградњи.

Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да је Скупштина општине Свилајнац
била овлашћена да оспореном Одлуком пропише ближе критеријуме, мерила, висину, начин и
рокове плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац.
С тим у вези, одредбама члана 4. став 1. оспорене Одлуке, Скупштина општине Свилајнац је
прописала положај земљишта и намену објеката као критеријуме за утврђивање висине накнаде
који су предвиђени и Законом о планирању и изградњи. Применом критеријума положај земљишта
у насељу, Скупштина општине Свилајнац је одредила пет просторних јединица, односно зона на
територији своје општине, чије подручје и границе је прописала одредбама члана 6. оспорене
Одлуке. Прописани критеријум намене грађевинског земљишта, односно објеката  доносилац
оспореног акта је ближе разрадио оспореним чланом 7. Одлуке, у зависности од тога да ли се
објекти  користе за становање, за комерцијалну или производну делатност или за остале намене.
Надаље, утврђену намену коришћења објеката за комерцијалну делатност, производну делатност и
за остале намене, Скупштина општине Свилајнац је даље разрадила тако што је побројала неке од
најтипичнијих објеката са наведеном наменом, узимајући у обзир и  врсту делатности која се
обавља у неким од ових објеката, док је објекте намењене за становање разрадила у зависности
од тога да ли се користе за индивидуално или колективно становање. Имајући у виду да је
оспореном Одлуком Скупштина општине Свилајнац прописала, а оспореним чланом 7. Одлуке и
ближе разрадила критеријум намене коришћења објекта, сагласно Закону о планирању и
изградњи, Уставни суд је нашао да изнетим разлозима у иницијативи није поткрепљена тврдња да
има основа за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана 7. Одлуке,
па је сагласно члану 53. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07 и
99/11),  иницијативу у овом делу одбацио, одлучујући као у тачки 2. изреке.

Применом прописаног критеријума намене објекта, Скупштина општине Свилајнац
је оспореним чланом 24. став 1. Одлуке, кроз табеларни преглед, утврдила годишњу висину
накнаде за коришћење грађевинског земљишта за стамбене објекте, објекте комерцијалне и
производне делатности, остале објекте и неизграђено грађевинско земљиште. Ближом разрадом
критеријума намене коришћења објекта за комерцијалну и производну делатност, доносилац
оспореног акта је, кроз исти табеларни преглед, посебно утврдио годишњу висину накнаде за
објекте подземних и надземних инсталација и за водопривредне објекте. У зависности од зоне у
којој се ови објекти, односно земљиште налазе, накнада је утврђена у различитим динарским
износима по 1 м2 објекта или земљишта, односно дужном метру објекта подземних и надземних
инсталација.

Даљим разматрањем оспореног табеларног прегледа, Уставни суд је утврдио да је
прописани критеријум намене коришћења објекта за комерцијалну и производну делатност,
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односно намене земљишта, када је у питању неизграђено грађевинско земљиште, Скупштина
општине Свилајнац допунила тако што је утврдила граничну површину ових објеката (20.000 м2) и
земљишта (200.000 м2), од које зависи и висина накнаде у зависности од тога да ли је површина
одређеног објекта или земљишта мања или већа од овако прописане граничне површине, уз  већ
постојеће разликовање износа накнаде зависно од зоне у којој се ови објекти и земљиште налазе.
То конкретно значи да корисник објекта комерцијалне и производне делатности површине више од
20.000 м2 у I зони плаћа накнаду која је различита у односу на корисника овог објекта чија је
површина мања од 20.000 м2, за коришћење истог земљишта, односно земљишта које пружа исте
погодности својим корисницима. Уставни суд указује да овај допунски критеријум - „гранична
површина објекта, односно земљишта“, није предвиђен Законом, а није садржан ни у члану 7.
оспорене Одлуке, којим је разрађен критеријум намене коришћења објеката. С тим у вези, Уставни
суд је оценио да је Скупштина општине Свилајнац прекорачила законска овлашћења у
прописивању ближих критеријума за одређивање висине накнаде за коришћење грађевинског
земљишта корисника објеката комерцијалне и производне делатности, односно неизграђеног
грађевинског земљишта, јер је, супротно одредби члана 77. став 4. Закона о планирању и
изградњи, у оспореном табеларном прегледу из члана 24. став 1. Одлуке, прописала критеријум
који овај закон не предвиђа, а односи се на „граничну површину ових објеката, односно
земљишта“, од које зависи висина накнаде. Прописани критеријум не може бити ни „ближи
критеријум“ на основу кога се цене погодности које грађевинско земљиште пружа његовом
кориснику, с обзиром на то да су ове погодности такође прописане Законом. Сагласно наведеном,
Уставни суд је оценио да оспорене одредбе члана 24. став 1. Одлуке, у делу  табеларног прегледа
који гласи: „Објекти комерцијалне и производне делатности до 20.000 м2“, „Објекти комерцијалне
и производне делатности преко 20.000м2“, „Неизграђено грађевинско земљиште до 200.000м2“ и
„Неизграђено грађевинско земљиште преко 200.000 м2“, са припадајућим износима накнаде по м2,
нису у сагласности са Законом. Имајући у виду да је одредба члана 24. став 2. Одлуке, којом је
дата напомена шта се сматра неизграђеним грађевинским земљиштем у четвртој и петој зони, у
правној и логичкој вези са одредбама табеларног прегледа из става 1. истог члана Одлуке, којима
је утврђена висина накнаде за неизграђено грађевинско земљиште и за које је Уставни суд
утврдио да нису у сагласности са Законом, Суд  је из истих разлога оценио да ни ова одредба
оспореног члана 24. Одлуке, није у сагласност са Законом.

Разматрајући законитост оспореног члана 1. Одлуке о измени и допуни оспорене
Одлуке („Службени гласник општине Свилајнац“, број 25/10), Уставни суд је утврдио да је овим
чланом, допуњен члан 19. став 1. основног текста Одлуке, којим су  таксативно утврђени
обвезници накнаде за коришћење грађевинског земљишта, прописивањем  да су обвезници ове
накнаде и власници или корисници подземних и надземних инсталација (електро и ТТ мрежа и
железничких саобраћајница) и власници или корисници водопривредних објеката. Имајући у виду
да одредбе оспореног члана 1. наведене Одлуке чине јединствену правно-логичку целину са
одредбама члана 19. став 1. основне Одлуке, које допуњују, и да као такве не могу самостално да
егзистирају у правном поретку, оцену њихове законитости било је могуће, по мишљењу Уставног
суда, извршити само кроз разматрање законитости  интегралног текста члана 19. став 1. оспорене
Одлуке.

Полазећи од наведеног, Уставни суд је констатовао да су одредбама члана 77. ст. 1.
до 3. Закона о планирању и изградњи из 2003. године одређени обвезници плаћања  накнаде за
коришћење изграђеног и неизграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског
земљишта у државној својини, а да је одредбом члана 78. став 1. Закона утврђена обавеза
плаћања накнаде за коришћење осталог грађевинског земљишта које није у државној својини само
под условом да је то земљиште средствима општине, односно другим средствима у државној
својини опремљено основним објектима инфраструктуре. Из наведеног произлази да Закон не
садржи одредбе којима се орган јединице локалне самоуправе овлашћује да својим актом одреди
ко су обвезници накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Сагласно изнетом, Уставни суд је
утврдио да је Скупштина општине Свилајнац прекорачила своја овлашћења када је оспореним
одредбама члана 19. став 1. ове одлуке одредила обвезнике  накнаде за коришћење грађевинског
земљишта. Из наведених разлога Уставни суд је оценио да одредбе члана 19. став 1. интегралног
текста Одлуке („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 22/10, 25/10, 28/10, 6/11 и 13/11), нису
у сагласности са Законом.

Како је чланом 195. став 2. Устава утврђено да општи акти јединица локалне
самоуправе морају бити сагласни са законом, то одредбе оспорене Одлуке за које је утврђено да
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нису у сагласности са законом, нису сагласне ни са Уставом. Стога је одлучено као у тачки 1.
изреке из 2010. године.

Када је у питању оспорени члан 2. предметне Одлуке о измени и допуни оспорене
Одлуке, Уставни суд је утврдио да су  овим чланом брисане ал. 2. и 3. у ставу 1. члана 22. основне
Одлуке, којима је било прописано да се накнада за коришћење грађевинског земљишта не плаћа
за земљиште које служи за јавну употребу, односно земљиште које се користи, између осталог, за
заштиту од штетног дејства воде (обале, насипи, утврде, канали) и за улицу, путеве и железничке
колосеке ван станичног простора. Имајући у виду да се оспореним чланом 2. наведене Одлуке не
уређују односи, већ се бришу одредбе из  основног текста Одлуке, што само по себи није разлог за
утврђивање неуставности и незаконитости, Уставни суд је нашао да изнетим разлозима у
иницијативи није поткрепљена тврдња да има основа за покретање поступка за оцену уставности и
законитости члана 2. наведене Одлуке, па је сагласно члану 53. став 2. Закона о Уставном суду,
иницијативу у овом делу одбацио, као у тачки 2. изреке.

У вези са наводима иницијатора да је оспореном Одлуком накнада „повећана 25
пута“, као и да је предвиђена иста висина накнаде за водопривредне објекте, независно од зона у
којима се ови објекти налазе, Уставни суд указује да се ови наводи тичу оцене целисходности и
оправданости прописаног  решења у овој правној ствари, што није у надлежности Уставног суда,
сагласно одредбама члана 167. Устава.

Имајући у виду да је у току поступка оцене уставности и законитости оспорене
Одлуке правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за
одлучивање, а да су  оспореним одредбама Одлуке регулисана питања о којима Суд већ има заузет
став у одлукама IУ-96/2007 од 22. децембра 2011. године, IУо-1538/2010 од 12. јула 2012. године,
IУо-1529/2010 од 15. новембра 2012. године,  IУо-677/2011 од 15. новембра 2012 и  IУо-131/2000
од 21. новембра 2002. године, Уставни суд је, сагласно одредби члана 53. став 3. Закона о
Уставном суду, одлучио без доношења решења о покретању поступка.

С обзиром на то да је Суд донео коначну одлуку, захтев за обуставу извршења
појединачног акта или радње предузете на основу оспорене Одлуке, Уставни суд је одбацио,
сагласно одредби члана 56. став 3) Закона о Уставном суду, решавајући као у тачки 3. изреке.

На основу изложеног и одредаба члана 42а став 1. тачка 2), члана 45. тач. 1) и 4) и
члана 46. тач. 3) и 5) Закона о Уставном суду и члана 84. Пословника о раду Уставног суда
(„Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Уставни суд је одлучио као у изреци.

На одредбе члана 168. став 3. Устава, одредбе Одлуке о критеријумима и мерилима
за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на
територији општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 22/10, 25/10, 28/10,
6/11 и 13/11), наведене у тачки 1. изреке, престају да важе даном објављивања Одлуке Уставног
суда у „Службеном гласнику Републике Србије“.

                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                                   УСТАВНОГ  СУДА

                                                                      др Драгиша Б. Слијепчевић
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