На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић, број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 17.
фебруара 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I.
Бира се за члана Општинског већа општине Косјерић Зоран Антонијевић,
државни службеник Основног суда, Пожега, из Косјерића.

II.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општине Косјерић''.

Број 020 –1/16
У Косјерићу, 17. фебруара 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине
Косјерић, број 9/08), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 06.
новембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I.
Разрешава се члан Општинског већа општине Косјерић, Зоран Урошевић,
дипломирани економиста, из Косјерића, због постављења за помоћника
Председника општине.

II.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општине Косјерић''.
Број 020 – 22/13
У Косјерићу, 06. новембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), члана 3. Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа
(„Службени гласник РС“ број 80/10 и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић“ број 9/08), Скупштина општине на седници одржаној 17. фебруара.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред основних школа, укључујући и издвојена
одељења матичне школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.
Члан 2.
Мрежу основних школа у општини Којерић, чине:
1. Основна школа „Мито Игумановић“, осморазредна матична школа, са седиштем у Косјерићу,
улица Светосавска бр. 2, матични број школе 07223510, са 10 издвојених одељења:
1) издвојено одељење са седиштем у селу Ражана, четвороразредно
2) издвојено одељење са седиштем у селу Сеча Река, осморазредно
3) издвојено одељење са седиштем у селу Мушићи, четвороразредно
4) издвојено одељење са седиштем у селу Парамун, четвороразредно
5) издвојено одељење са седиштем у селу Зарићи, четвороразредно
6) издвојено одељење са седиштем у селу Тубићи, четвороразредно
7) издвојено одељење са седиштем у селу Дреновци, четвороразредно
8) издвојено одељење са седиштем у селу Радановци, четвороразредно
9) издвојено одељење са седиштем у селу Скакавци, четвороразредно и
10) издвојено одељење са седиштем у селу Брајковићи, четвороразредно
2. Основна школа „Јордан Ђукановић“, осморазредна матична школа, са седиштем у Варди,
матични број школе 07110146, са два издвојена одељења:
1) издвојено одељење Маковиште, четвороразредно и
2) издвојено одељење Годечево, четвороразредно.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа 61-1/11-02
објављена у „Службеном листу општине Косјерић“ број 9/11.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу давањем сагласности од стране Министарства
технолошког развоја и биће објављена у „Службеном листу општине Косјерић“.

просвете, науке и

Број: 61-4/2016
У Косјерићу, 17. фебруара 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Подаци о испуњености критеријума на основу којих је донета Одлука о мрежи
основних школа на територији општине Косјерић

1. Oсновна школа „Мито Игумановић“ у Косјерићу је јединствена установа са матичном
школом и више издвојених одељења. Школа има једно осморазредно и девет четвороразредних
одељења. Школа са осам разреда налази се у Сечој Сечи, а са четири Мушићима, Дреновцима,
Радановцима, Брајковићима, Тубићима, Зарићима, Скакавцима, Ражани и Парамуну.
Скупштина општине Косјерић донела је одлуку о мрежи школа на територији општине
имајући у виду следеће околности:
 издвојено одељење СЕЧА РЕКА (8 разреда) удаљено је од матичне школе 6 км. Ове
школске године броји 58 ученика. Од првог до четвртог разреда наставу похађају 33
ученика, распоређена у 3 одељења. Сви ученици од првог до осмог разреда имају
стручно заступљену наставу.Школска зграда је комплетно реновирана
2000.године.0премљеност наставним средствима задовољава потребе наставе.
 издвојено одељење БРАЈКОВИЋИ (4 разреда) има 13 ученика.С обзиром на
континуирани број ученика у наредном периоду, а имајући у виду капацитете
матичне школе постоји велика оправданост за даљи рад овог издвојеног одељења.
 издвојено одељење РАЖАНА (4 разреда) има 11 ученика. Од матичне школе у
Косјерићу удаљена је 9 км. Из Школске управе из Ужица 2009.године стигло је
упутство према коме издвојено одељење не може да буде осморазредно уколико нема
најмање 8 ученика који би се уписали у пети разред. Због тога је школа у Ражани
постала четвороразредна. У наредних 5 година број ученика кретаће се између 9 и 11.
Заједничком акцијом родитеља ученика и осталих мештана у априлу 2015. године,
извршена је адаптација учионице за ученике млађих разреда, па је добијен простор
примерен модерним условима за извођење наставе.
 издвојено одељење ДРЕНОВЦИ (4 разреда) удаљено је од матичне школе 15 км.Ове
школске године наставу похађају 4 ученика. Аутобуски саобраћај на овој релацији не
функционише.
 издвојено одељење СКАКАВЦИ (4 разреда) удаљено је 13 км од матичне школе. Ове
године број ученика је 8.Наредне године број пада на 3 ученика. У школу долазе
ученици из 3 села (Скакавци, Мионица и Росићи) и углавном сви пешаче више од 3
км. Специфичност овог краја и ове школе јесте што је означена као еколошка зона
општине Косјерић и највећа узданица сеоског туризма. То је делимично разлог што
се за Скакавце не може рећи да је опустело село, јер поред мештана са можда
највише младих људи, овде је често и пуно гостију из целе Србије. Школа је центар
свих окупљања и дешавања, културних манифестација и једна од тачака
планинарских стаза.
 издвојено одељење ТУБИЋИ (4 разреда) има 17 ученика. Налази се на 5 км од
Косјерића. Наредне године број ученика пада на 11. Већина деце су путници и поред
аутобуског превоза поједини пешаче око 10 км путевима којима не саобраћају

возила.
 издвојено одељење МУШИЋИ (4 разреда) има 5 ученика. Школа је удаљена од
града 12 км. Школска зграда је изграђена 2004.године и у њену изградњу је из
општинског буџета уложено око 4.000.000,00 динара.
 издвојено одељење ЗАРИЋИ (4 разреда) удаљено је 11 км од Косјерића и 5 км од
Сече Реке. Одељење ове године има 4 ученика.
 издвојено одељење ПАРАМУН (4 разреда) удаљено је 12 км од Косјерића. Ове
школске године наставу похађа само 1 ученик. Поред школе пролази аутобус на
кружној линији Косјерић-Варда, али се не уклапа за превоз ученика. Због
 издвојено одељење РАДАНОВЦИ (4 разреда) удаљено је од Косјерића 12
км.Тренутно имају 4 ученика. Најближа школа је матична школа у Косјерићу.


издвојено одељење у СУБЈЕЛУ тренутно нема ученика који похађају наставу.

Општина континуирано улаже финансијска средства у адаптације и опремање школског
простора . У појединим одељењима велика подршка је стизала и од родитеља и Месне
заједнице у циљу побољшања услова рада.
2. Основна школа „Јордан Ђукановић“ у Варди налази се на 18 км удаљености од Косјерића,
на 860 метара надморске висине. У свом саставу има 2 издвојена одељења у Годечеву и
Маковишту. Обухват деце је са велике територије па чак и са територије Бајина Башта и
Ваљево. Локална самоуправа уназад неколико година обезбеђује превоз ученика тзв. „ђачким
аутобусом“ који саобраћа на линији Косјерић-Маковиште-Годечево- Варда-Косјерић. Један од
проблема рада школе је одржавање наставе у зимском периоду када је пре свега отежан превоз
ученика од којих већина у вишим разредима путује.
Наставу изводи 15 наставника у предметној настави и 5 у разредној настави. Стручна
настава је заступљена из 11 предмета. У предметној настави три радника ради у две школе, а
четири наставник ради у три школе. Матична школа је доживела многе измене почев од кровне
конструкције па до адаптације учионица: спуштени плафони, неонско осветљење,
пластифицирана столарија, замењен намештај, уређен дигитални кабинет за информатику са 10
рачунара, адаптирана библиотека, реновирана фискултурна сала, уређен простор са сценом за
ваннаставне активности, реконструисан кров и фасада зграде старог интерната у дворишту
школе. У значајној мери су набављена савремена наставна средства: лаптоп рачунари, два
видеопројектора, телевизори, музички стубови, географке и историјске карте, музички
инструменти, књиге за библиотеку.
У матичној школи тренутно има 77 ученика у 7 одељења. У нижим разредима има 32
ученика у 3 одељења: први р, други и четврти р. И трећи разред. А у вишим разредима број
ученика је 45 у 4 одељења. У наредних 5 година број ученика кретаће се око 80.
Издвојено одељење у Годечеву удаљено је од матичне школе 6 км и спада у неподељену
школу пошто у школи има 7 ученика у 4 разреда. У наредних 5 година број ученика кретаће се
око десет . Наставу изводи професор разредне наставе која је рођена и живи у Годечеву.
Школски објекат је доживео значајну адаптацију и представља простор у коме се одвија
нормалан образовнио-васпитни процес. Једна учионица се користи за наставу, а друга у зимском

периоду као фискултурна сала. У оквиру школске зграде адаптиран је санитарни чвор, замењена
столарија и у току је уређење фасаде и дворишта школе. Друга зграда се користи као ђачке
кухиња и трпезарија. У школском дворишту налази се асфалтиран терен за мале
спортове.Једини проблем везан за ово одељење је да већи број ученика пешачи до школе и по
неколико километара.
Издвојено одељење у Маковишту је 13 км удаљено од матичне школе. Наставу изводе
професор разредне наставе у неподељеном одељењу са десет ученика. У наредних 5 година
очекује се да ће број ученика да се креће око десет. Деца пешаче из неколико засеока по
неколико километара. Школски објекат иако је стар 37 године у добром је стању иако је
монтажног типа. За рад се користе две учионице од којих се једна у зимском периоду користи
као фискултурна сала. У оквиру зграде је ђачка кухиња са трпезаријом, санитарни чвор и
наставничка канцеларија у којој је смештена школска библиотека. У оквиру школског дворишта
налази се асфалтирано игралиште са кошем и головима за мали фудбал и рукомет.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
дипл. прав. Душко Ђорђевић
_________________________________

На основу члана 8 став 3 Закона о озакоњењу објеката („Службени лист РС“ бр. 96/15), члану 32
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 1279/07 )и члана 36 став 1 тачка 6 Стаута
општине Косјерић ''(Службени лист Општине Косјерић“ број 09/08), Скупштина општине Косјерић на __
седници од 17. фебруара 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВЕЋЕ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА СПРАТНОСТ ПРОПИСАНУ ПЛАНСКИМ
ДОКУМЕНТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се дозвољена спратност објеката, односно делова објеката изграђених без
грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу (у даљем тексту : незаконито изграђени објекти), која је
већа од спратности прописане важећим планским документом по урбанистичким зонама општине Косјерић,
ради озакоњења незаконито изграђених објеката.
Члан 2.
Незаконито изграђени објекти, чија је спратност већа од:
-

П+2 у обухвату Просторног плана јединице локалне самоуправе Косјерић, и
већи од П + 4 у обухвату Плана генералне регулације града Косјерића,

у односу на спратност прописану важећим планским документима по урбанистичким зонама општине
Косјерић, могу бити озакоњени.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.

Број: 351-74/15
У Косјерићу, дана 17. фебруара 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење
ПРАВНИ ОСНОВ: Правни основ за доношење Одлуке о одређивању веће спратности објекта у
односу на спратност прописану планскикм документом на територији општине Косјерић садржан је у члану 8
став 3 Закона о озакоњењу ( „Службени гласник РС“ број 96/15), члану 32 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 1279/07) и у члану 36 став 1 тачка 6 Статута општине Косјерић („Службени лист
Општине Косјерић“ број 09/08).
Законом о озакоњењу у члану 8 одређено је следеће:
Предмет озакоњења може бити објекат који се може ускладити са важећим планским документом у
погледу намене и спратности објекта.
Предмет озакоњења може бити објекат за који се, поред намене утврђене планским документом,
утврди да је намене која је у оквиру планом дефинисаних компатибилности.
Предмет озакоњења може бити објекат који има спратност прописану важећим планским
документом, а изузетно и спратност већу од спратности прописане важећим планским документом, која се
одређује на основу општег акта јединице локалне самоуправе, којим ће бити прописана спратност по
урбанистичким зонама, целинама или блоковима. Ако важећим планским документом није одређена
максимална спратност објеката, надлежни орган је одређује на основу општег акта јединице локалне
самоуправе, којим ће бити прописана спратност по урбанистичким зонама, целинама или блоковима.
У члану 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 1279/07) и члану 36 став 1
тачка 6 Статута општине Косјерић („Службени лист Општине Косјерић“ број 09/08), одређена је надлежност
Скупштине општине Косјерић.
РАЗЛОЗИ: Разлог за доношење одлуке је стварање основа за озакоњење објеката преко дозвољење
спратности објеката у обухвату Просторног плана јединице локалне самоуправе Косјерић и у обухвату Плана
генералне регулације града Косјерића.
Како је важећим планским документима на територији општине Косјерић утврђена спратност по свим
урбанистичким зонама, односно утврђена планирана наменама по урбанистичким зонама, није потребно
овом одлуком исте дефинисати.
ЦИЉЕВИ: Овом одлуком прописује се дозвољена спратност објеката, односно делова објеката
изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, веће спратности прописане важећим
планским документом по урбанистичким зонама општине Косјерић, ради озакоњења недозвољени изграђених
објеката.
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ: Одлуком је одређено да незаконито изграђени објекти, чија је спратност већа
од П+2 у обухвату Просторног плана јединице локалне самоуправе Косјерић и већи од П + 4 у обухвату Плана
генералне регулације града Косјерића, у односу на спратност прописану важећим планским документима по
урбанистичким зонама општине Косјерић, могу бити озакоњени.

На основу свега наведеног, предлаже се да Скупштина општине Косјерић, донесе Одлуку о
одређивању веће спратности објеката у односу на спратност прописану планским документима на територији
општине Косјерић, у предложеном тексту.
Известилац ,
Начелник Општинске управе општине Косјерић
дипл. прав. Душко Ђорђевић
_______________________________________

На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 2.
став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 36.
Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 9/08), на предлог
Општинског већа општине Косјерић, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за
планове, Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 17.фебруара 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„Мастер Фриго“ д.о.о.
за катастарске парцеле број 1723/4, 1077/2 и 1096 КО Полошница 2

Назив плана

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за катастарске парцеле број 1723/4, 1077/2 и
1096 КО Полошница 2 у даљем тексту: План детаљне регулације, на иницијативу предузећа
„Матер Фриго“ д.о.о Београд.
Граница Плана детаљне регулације

Члан 2.
Границом Плана детаљне регулације обухваћене су катастарске парцеле број 1723/4, 1077/2
и 1096 КО Полошница 2, у површини од 0.83,29 ха.
Саставни део ове одлуке је графички приказ са границом обухвата Плана детаљне
регулације.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак
потребних подлога за план

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине Косјерић
(“Службени лист општине Косјерић”, број 7/11).
За потребе Плана детаљне регулације, користиће се расположиве катастарске подлоге,
РГЗ-Службе за катастар непокретности Косјерић.
Визија и циљ израде плана

Члан 4.
Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и
грађења, односно стварање планског основа за:
 Укидање статуса путног земљишта ради измештања дела некатегорисаног пута;
 Стварање услова за размену земљишта између инвеститора и општине Косјерић и
проширење парцеле инвеститора ради доградње постојећег пословног објекта –

хладњаче.

Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и рок за израду

Члан 5.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Мастер Фриго“ д.о.о.
Борча, ул. Војислава Иветића бб, 11211 Београд које ће одабрати обрађивача плана.
Носилац израде је Општинска управа општине Косјерић.
Рок за израду нацрта плана износи 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, не
рачунајући време потребно за спровођење законске процедуре.
Место и начин обављања јавног увида

Члан 6.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани јавни увид и јавни увид, након
обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о начину излагања на
јавни увид биће објављени у дневном листу и на интернет страници општине Косјерић.
Оглашавање раног јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о
планирању и изградњи.

Члан 7
За потребе израде Плана детаљне регулације, није потребна израда Стратешке процене
утицаја на животну средину, на основу претходно обављеног поступка о одлучивању, сходно
Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број
135/2004 и 88/2010).

Члан 8.
План детаљне регулације израдиће се у шест (6) истоветих примерка у штампаном
(аналогном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику.

Члан 9.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Косјерић”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 350-4/2015 oд 17. фебруара.2016. године

Председник
Скупштине општине Косјерић
.........................................

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), којим је прописано да Одлуку о изради планског
документа доноси надлежни орган за његово доношење (Скупштина општине), по предходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове.
Позитивно мишљење Комисије за планове је прибављено на седници одржаној 16.11.2015.
године.
Иницијативу за израду Плана детаљне регулације покренуло је предузеће „Мастер Фриго“
д.о.о. Борча, ул. Војислава Иветића бб, 11211 Београд.
Предузеће „Мастер Фриго“, куповином хладњаче у Полошници од предузећа „Томис&Лав,
постало је и власник катастарских парцела број 1077/2 и 1096 КО Полошница 2. Између ове
две парцеле пролази некатегорисани пут који је у јавној својини општине Косјерић, означен
као кат. пар. број 1723/4 КО Полошница 2.
Претходни власник хладњаче, предузеће „Томис&Лав, започело је поступак замене
земљишта са општином Косјерић. Извршено је вештачење од стране вештака саобраћајне
струке и прибављен налаз и мишљење сарадника за геодетске послове Одсека за урбанизам
Општинске управа Косјерић, где је наведено да је за наставак поступка неопходна израда
Плана детаљне регулације за наведене парцеле ради укидања статуса путног земљишта.
Предузеће „Мастер Фриго“ се 29.06.2015. године обратило Служби за урбанизам
иницијативом за израду Плана детаљне регулације и изјаснило се да ће сносити трошкове
израде Плана.
Ова иницијатива разматрана је и прихваћена од стране Комисије за планове на седници
одржаној 16.11.2015. године.
Доношењем овог плана стекли би се услови за измештање дела некатегорисаног пута што
би омогућило проширење парцеле инвеститора, а самим тим створили би се услови за
реконструкцију – проширење постојећег пословног објекта, хладњаче.
У даљој законској процедури, неопходно је доношење ове одлуке.

Раферент за урбанизам
Милуника Марић

Руководилац одељења
Милинко Крстић

Начелник општинске управе
Душко Ђорђевић

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 2.
став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 61.
Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број 9/08), на предлог
Општинског већа општине Косјерић, Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 17.
фебруара 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода
ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно”
(на територији општине Косјерић)
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу
далековода ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно” (на територији општине Косјерић), у
даљем тексту: План детаљне регулације.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедило је ЈП “Електромрежа Србије” а
обрађивач Плана детаљне регулације је предузеће “АРХИПЛАН” Д.О.О. из Аранђеловца.
Члан 2.
План детаљне регулације је саставни део ове Одлуке и садржи:

Текстуални део
А.

УВОД
А.1. Повод и циљ израде плана
А.1.1. Повод за израду плана
А.1.2. Методологија израде
А.1.3. Циљеви израде плана
А.2. Обухват плана
А.3. Правни и плански основ
А.3.1. Правни основ
А.3.2. Плански основ
А.3.2.1.

Територија општине Косјерић

А.3.2.2.

Територија града Ужица

А.4.

Постојећа намена и начин коришћења земљишта

А.5.

Преглед прикупљених података и услова надлежних институција

ПЛАНСКИ ДЕО
Б.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Б.1.

Планирана намена и начин коришћења земљишта
Б.1.1.

Планирана намена земљишта и заштитни појасеви

Б.1.2.

Попис катастарских парцела за јавне намене

Б.2. Биланси намене земљишта
Б.3. Урбанистички услови за површине и објекте јавне намене
Б.3.1. Усаглашавање са саобраћајном инфраструктуром

Б.3.1.1. Друмски саобраћај
Б.3.1.2. Железнички саобраћај
Б.3.2. Усаглашавање са осталим инфраструктурним системима
Б.3.3.
Б.4.

Усаглашавање са пољопривредним, шумским и водним земљиштем

Урбанистичке мере заштите
Б.4.1.

Мере заштите животне средине

Б.4.2.

Мере заштите природних и културних добара
Б.4.2.1. Природна добра
Б.4.2.2. Културна добра

Б.5.

Б.4.3.

Услови за лица са посебним потребама

Б.4.4.

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената

Б.4.5.

Урбанистичке мере за заштиту од пожара

Б.4.6.

Урбанистичке мере за цивилну заштиту

Б.4.7.

Мере енергетске ефикасности изградње

Инжењерскогеолошки услови

В.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Г.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Г.1. Спровођење плана
Г.2. Смернице за израду процене утицаја

Д.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Д.1. Садржај графичког дела
Д.2. Садржај документације плана

Графички део
1.

Диспозиција предметног подручја у односу на непосредно окружење

2.

Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне инфраструктуре у оквиру
планског обухвата

Члан 3.
План детаљне регулације је израђен у три (3) примерка у штампаном (аналогном) облику и
четири (4) примерка у дигиталном облику.
Саставни део Плана детаљне регулације је документациона основа, која је израђена у два
(2) примерка, не објављује се и налази се у архиви Општине Косјерић.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Косјерић”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 350-1/2015 oд 17. фебруара 2016. године
Председник
Скупштине општине Косјерић
.........................................

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 35 став 7 Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), којим је прописано да урбаистички план доноси
скупштина јединице локалне самоуправе.
Иницијативу за израду Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу
далековода ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно” (на територији општине Косјерић) је
покренуло ЈП “ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ”.
Комисије за планове на седници одржаној 20.05.2015. године прихватила је иницијативу за
израду Плана детаљне регулације.
Одлука о изради плана детаљне регулације донела је Скупштина општине Косјерић
седници одржаној 10.07.2015. године („Службени лист општине Косјерић“ број 6/15).

на

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедило је ЈП “Електромрежа Србије, и
изабрало „Архиплан“ д.о.о. из Аранђеловца за обрађивача Плана. Одговорни урбаниста је
Драгана Бига, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 0015 03.
У складу са законом обављен је рани јавни увид у План детаљне регулације у трајању од 15
дана, и то од 27.08.2015. до 11.09.2015. године.
Стручна контрола Нацрта плана, од стране Комисије за планове, обављена је 8. децембра
2015. године, након чега је спроведен јавни увид у трајању од 30 дана од и то од 14.12.2015.
до 12.01.2016. године.
Комисија за планове, након обављеног јавног увида, позитивно је оценила план детаљне
регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” ТС “Севојно” (на територији општине Косјерић) и упутила га Скупштини општине Косјерић, на
доношење.
Имајући у виду да је процедура израде Плана детаљне регулације спроведена у свему у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009
– исправка, 64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014
и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Сл. Гласник РС“ број 64/15), Служба за урбанизам предлаже
Скупштини општине Косјерић, да донесе одлуку о доношењу предметног плана.

Референт за урбанизам
Милуника Марић

Руководилац Одељења
Милинко Крстић
Начелник Општине Косјерић
Душко Ђорђевић

На основу члана 20. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“ бр:
129/07), члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл.РС“, бр: 62/06, 65/08, и
41/09) и члана 36. Статута општине Косјерић („Сл.лист општрине Косјерић“, бр: 9/08),
Скупштина општине Косјерић, на седници од 17. фебруара 2016. године, доноси,
РЕШЕЊЕ
О образовању Комисије за израду годишњег Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
I
Образује се стручна Комисија за израду годишњег Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Косјерић за 2016. годину (у даљем
тексту Комисија).
II
Комисију чине председник и 6 чланова и то:
Председник Комисије:
1.Весна Тошић, дипл. инж. агрономије из Косјерића,
Чланови Комисије:
1.Драган Милаковић, дипл. инж. пољопривреде из Мушића;
2.Милада Ђукановић , геодетски техничар из Косјерића;
3.Микаило Петровић, пољопривредни произвођач из Радановаца;
4.Миладин Ковачевић, пољопривредни произвођач из Сече Реке;
5.Радан Марковић, пољопривредни произвођач из Макјовишта;
6.Ћебић Драгиша, пољопривредни произвођач из Маковишта.
III.
Задатак Комисије је да изради предлог годишњег Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова на
заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта које треба извршити у 2016.
години, динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке који
се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 60. став 2.
Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл.РС“, бр: 62/06, 65/08 и 41/09) и прибави
мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту.
IV.
Комисија је дужна да годишњи Програм из тачке III Овог решења изради и достави
Скупштини на усвајање.
V.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Косјерић“.
Бр: 320-405/2015
У Косјерићу, 17. фебруара 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење

Чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл.РС“, бр: 62/06,65/08 и
41/09), прописано је да јединице локалне самоуправе, доносе годишњи Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта даје
преглед пољопривредног земљишта по катастарским општинама, по облицима својине, по
класама и културама, анализира стање заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, утврђује програм радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта, даје преглед земљишта у својини Републике Србије и предлаже давање путем
плана давање у закуп или на коришћење пољопривредно земљиште у државној својини.
Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта
израђује стручна Комисија коју образује Скупштина општине Косјерић.
Препорука Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је да годишњи
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта треба да израђују
стручна лица техничке струке (геодетске) уз савете добрих познаваоца „терена“,
пољопривредних инжењера из локалне самоуправе и пољопривредника.
Поштујући законске одредбе Закона о пољопривредном земљишту, те стручну
препоруку Министарства, предлажемо Комисију у следећем саставу:
Весна Тошић, председник, дипл инж.агрономије;
Драган Милаковић, члан, дипл. инж. пољопривреде;
Стручни сарадници локалне управе, стручна лица пољопривредне струке и добри
познаваоци „терена“.
Милада Ђукановић, члан, геодетски техничар;
стручно лице геодетске струке.
Петровић Микаило, члан, пољопривредни произвођач из Радановаца,
Ћебић Драгиша, члан, пољопривредни произвоћач из Маковишта,
Радан Марковић, члан, пољопривредни произвоћач из Маковишта и
Ковачевић Миладин, члан пољопривредни произвођач из Сече Реке,
као добри познаваоци „терена“, јер предмет давања у закуп у 2016. години је
пољопривредно земљиште у државној својини су катастарске парцеле у КО Полошници,
КО Маковишту КО Радановцима и др. катастарским општинама на територији општине
Косјерић.
Да би Програм био донет, потребно је да Скупштина општине Косјерић, формира
Комисију за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у општини Косјерић за 2016. годину а како је наведено у горњем тексту.
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Обрадио
Стручни сарадник,
Весна Тошић

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана
36. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), Скупштина
општине Косјерић, на седници одржаној дана 17.02.2016. године, донела је
План детаљне регулације
за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода
ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно”
(на територији општине Косјерић)
ОПШТИ ДЕО
А. УВОД
А.1. Повод и циљ израде Плана
А.1.1. Повод за израду Плана
Непосредни повод за израду Плана је стварање услова за утврђивање јавног интереса и
реализацију јавне намене, односно за издавање локацијских услова, израду идејног
пројекта и студије оправданости, ради добијања одобрења за изградњу од надлежног
министарства.
А.1.2. Методологија израде
Изради Плана детаљне регулације се приступило на основу Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ бр. 116/1 ТС
“Косјерић” - ТС “Севојно” (на територији града Ужица), која је донета на седници
Скупштине града Ужица, дана 11.06.2015. године и објављена у “Службеном листу града
Ужица”, број 13/2015 ( у даљем тексту: План).
За деоницу далековода, која прелази преко територије општине Косјерић, донета је
Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу
далековода ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно” (на територији општине Косјерић),
од стране Скупштине општине Косјерић, дана 10.07.2015. године и објављена у
“Службеном листу општине Косјерић” број 6/2015.
Сходно, члану 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), којим је
регулисано да урбанистички план доноси скупштина једнице локалне самоуправе,
предвиђено је спровођење комплетне законске процедуре и доношење предметног Плана
од стране Скупштине општине Косјерић и Скупштине града Ужица.
За предметни далековод, издавање локацијских услова и грађевинске дозволе је у
надлежности ресорног министарства сходно члану 133. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014 и 145/2014).
С обзиром на ту чињеницу, изабрана је методологија израде Плана, у којој ће се
приказати целовито планско решење, са јасним одредницама о планском решењу на
територији општине Косјерић и града Ужица.
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А.1.3. Циљеви израде Плана
Циљеви израде Плана су:
 утврђивање правила уређења и грађења за реконструкцију, адаптацију и доградњу
далековода, у циљу веће сигурности електроснабдевања предметног подручја,
смањења губитака на преносној мрежи и могућности дугорочног обезбеђења
пораста потрошње на конзумном подручју;
 усаглашавање трасе далековода са саобраћајном инфраструктуром и другим
инфраструктурним објектима и инсталацијама, уз примену техничких мера које
обезбеђују заштиту непосредног окружења;
 адекватна заштита животне средине, природних и културних добара, у складу са
принципима одрживог развоја.
А.2. Обухват Плана
У граници обухвата Плана је траса далековода, са заштитним појасом, ширине 60m
(2x30m), дужине 20,5km, планског обухвата од 122,84ha. На територији општине Косјерић,
деоница далековода је дужине 4,8km (са планским обухватом од 28,92ha), а на територији
града Ужица, деоница далековода је дужине 15,7km (са планским обухватом од 93,92ha).
ПОПИС ПАРЦЕЛА
Општина Косјерић
КО КОСЈЕРИЋ ВАРОШ......... делови к.п.бр. 311, 312, 313, 316, 318, 319 и 1542/1
КО
ШЕВРЉУГЕ......................

цела к.п.бр. 774/5
делови к.п.бр. 769, 770, 771, 772, 773 и 774/2

целе к.п.бр. 1980/1, 2002, 2526/2 и 2538
делови к.п.бр. 283/6, 283/8, 283/11, 283/12, 1976/1, 1976/2, 1977/1, 1977/3,
1978, 1979, 1980/2, 1980/3, 1981, 1986, 1987, 1988, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008/1, 2008/2, 2010, 2011/1, 2020, 2024/1, 2024/2, 2024/3, 2025, 2027/4,
2032, 2033, 2090/2, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2506/1, 2506/2, 2507/1, 2507/2, 2508,
2522/1, 2522/2, 2522/3, 2524, 2525/1, 2525/2, 2525/3, 2526/1, 2527/2, 2529, 2530,
КО КОСЈЕРИЋ СЕЛО............
2532, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2542/1, 2543, 2544, 2545/1, 2545/2, 2547, 2548,
2549, 2638/1, 2643, 2644, 2645, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 3103, 3104,
3105/1, 3110, 3111/3, 3112/1, 3167, 4104, 4186, 4187, 4188, 4191, 4192, 4193,
4195, 4219, 4220, 4221/1, 4221/2, 4221/3, 4222/1, 4222/2, 4223, 4224, 4225/2,
4225/3, 4226/1, 4226/6, 4230/1, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4263, 4264/1,
4267/1, 4284, 4295, 4302, 4308 и 4337
КО ТУБИЋ..............................

делови к.п.бр. 516/1, 516/2, 517, 518/1, 518/2, 519/1, 555, 556/5, 556/6, 556/7,
561/4, 561/5, 561/7, 562, 563, 1989 и 1992

Град Ужице
целе к.п.бр. 364/2, 1917, 1918/3, 1932/1, 1939/1, 1939/2, 1943 и 2019/1
делови к.п.бр. 168/1, 168/2, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 186/1, 187/1, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 231, 325/2, 326/2, 327/3,
362/1, 363, 364/1, 365, 366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 802/1, 803/1, 803/2, 810/1,
810/2, 811/1, 811/2, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 817, 821, 824, 825, 826, 828,
829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 884, 887, 888, 889/1, 889/2, 889/3, 889/4, 889/5, 897,
898, 922, 923/1, 923/2, 923/3, 924/2, 925, 926, 927/4, 927/5, 927/6, 933/1, 933/2,
КО ТРНАВА............................ 933/3, 934/1, 934/2, 944/1, 944/2, 945/1, 945/2, 946, 947/1, 947/2, 950, 951, 952/1,
952/2, 953, 963, 964/1, 964/2, 964/3, 1793, 1794, 1869, 1893, 1894, 1907/1,
1909/1, 1909/2, 1910/1, 1910/2, 1911, 1912/2, 1912/3, 1916, 1918/1, 1918/2, 1919,
1929, 1931, 1933, 1937, 1938, 1940/1, 1940/2, 1941/1, 1941/2, 1942, 1944, 1946,
1968, 1970/1, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1980, 1981, 2018, 2019/2, 2020/2,
2021, 2022, 2026/1, 2026/2, 2027, 2029/1, 2029/2, 2030/1, 2030/2, 2031/2, 2033/1,
2045/5, 2045/6, 2046/1, 2046/2, 2047/1, 2047/2, 2048/1, 2048/2, 2049/1, 2049/2,
2049/3, 2082, 2083, 2086, 2100, 2102, 2103, 2105 и 2115
КО ГУБИН ДО........................

делови к.п.бр. 1351, 1352/1, 1352/5, 1352/6, 1352/7, 1352/10, 1352/11, 1352/12,
1422, 1439/1, 1439/3, 1439/4, 1440, 1441/2 и 1441/4
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целе к.п.бр. 1428, 1430/2 и 1430/3
делови к.п.бр. 655/2, 658/1, 658/2, 659, 667, 668, 669, 673, 676, 677,
678, 680, 698, 699, 700, 703, 765, 766, 767, 770, 772, 773, 774, 782,
КО КАРАН...............................
783, 784, 1396/1, 1396/2, 1396/3, 1396/4, 1397, 1424/2, 1425/1, 1426,
1429, 1430/1, 1431/1, 1431/2, 1432, 1433, 1451, 1452, 1955, 1961,
1962, 1964 и 1965
целе к.п.бр. 670/3, 692/4 и 1466
делови к.п.бр. 634, 653, 654/2, 655/1, 656/9, 656/10, 657, 670/2,
670/4, 672, 674, 680/1, 681/2, 682/1, 682/2, 682/3, 684/1, 684/2, 684/3,
687, 691/3, 692/1, 693, 705, 706, 709/1, 709/5, 710, 711, 712, 855, 856,
857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 864, 865, 870, 871, 872/2, 873/1, 873/3,
КО ЛЕЛИЋИ...........................
873/7, 1459/1, 1459/2, 1459/3, 1463, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470,
1476, 1477, 1478, 1479, 1493, 1496/1, 1496/2, 1497, 1503, 1504, 1505,
1506/1, 1509, 1510/2, 1510/3, 1510/4, 1533/1, 1533/2, 1534, 1535,
1537, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588/1, 1588/2,
1597, 1598/1, 1757, 1760, 1761 и 1763
целе к.п.бр. 1478/1, 1478/2, 1478/3, 1478/4, 1478/5, 1523/2 и 1550
делови к.п.бр. 756/2, 759, 770/1, 770/2, 771, 772, 773, 774, 775,
782/1, 785, 786, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 789, 791/1, 791/2, 791/3,
793, 798/1, 798/2, 803/2, 812, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 1370,
КО КАМЕНИЦА......................
1371/1, 1371/2, 1371/3, 1372, 1373, 1374/1, 1375, 1475, 1477, 1479,
1480/1, 1480/2, 1480/3, 1481/1, 1481/2, 1512, 1514, 1515, 1516,
1522/1, 1522/2, 1523/1, 1528, 1530/3, 1544/1, 1544/2, 1544/3, 1545,
1546, 1547, 1548, 1549, 1551, 1552, 1553, 1656, 1659 и 1666
целе к.п.бр. 137/1, 140/2, 471 и 648
делови к.п.бр. 62/1, 63/1, 63/3, 110/1, 110/3, 110/4, 112, 113, 117,
133, 134, 135, 136, 137/2, 137/3, 139/1, 140/1, 141, 142, 143/1, 143/2,
147/1, 148/1, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 477/1, 610/2, 612, 613, 614,
КО ПОНИКОВИЦА.................
615, 616, 617, 618/1, 625, 626, 634, 635/1, 635/2, 635/3, 636/2, 636/3,
642, 645, 647, 649, 650/1, 650/2, 651, 653, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 722, 723, 729, 730/1, 730/2, 735, 738, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4,
747/1, 747/2, 748/1, 748/2, 962, 966/1, 966/2, 967, 969, 970 и 972
целе к.п.бр. 417/1, 417/2, 702/2, 754/1, 755/6, 3303/7, 3432, 3433,
3450 и 3451
делови к.п.бр. 361/2, 362, 363/1, 364, 367, 369/1, 370/1, 370/2, 371,
408/1, 409/1, 412/3, 414, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 416/1, 418/2,
420/1, 420/3, 420/4, 421/1, 421/4, 424, 432, 434/1, 434/2, 435, 439/1,
442, 566, 595, 597/1, 597/2, 598, 599, 600, 601, 606, 608, 609/1, 609/2,
613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/11, 614/1, 651, 688/2, 689/1,
689/2, 690, 699, 702/1, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 704/3, 704/4, 704/5,
704/7, 704/8, 704/9, 705, 707, 708/3, 708/4, 735, 736/1, 737, 739/1,
КО СЕВОЈНО.........................
740, 741, 742/1, 752/1, 752/2, 753, 754/2, 754/3, 754/4, 755/1, 755/2,
755/3, 755/4, 755/5, 755/7, 755/8, 756/1, 758, 759, 2056/1, 3117/1,
3135, 3180, 3181, 3182, 3183, 3278, 3303/1, 3303/2, 3303/3, 3303/4,
3303/5, 3304, 3367, 3389, 3399, 3405/1, 3405/2, 3405/3, 3405/11,
3405/12, 3405/17, 3405/18, 3405/19, 3405/20, 3407, 3408/1, 3412,
3417, 3420, 3421, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430,
3431, 3434, 3435, 3448, 3449, 3452/1, 3452/2, 3453, 3454, 3463, 3533,
3536, 3537, 3538, 3539/1, 3547, 3548, 3569, 3717/1, 3718/1, 3743,
3744, 3745, 3747, 4342/4, 4343 и 4644/1

У случају неслагања пописа катастарских парцела и графичких прилога, меродаван је
графички прилог број 2. - “Планирана претежна намена површина и синхрон план
комуналне инфраструктуре у оквиру планског обухвата”.
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А.3. Правни и плански основ
А.3.1. Правни основ
Правни основ за израду Плана чине:
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015);
 за територију општине Косјерић - Одлука о изради Плана детаљне регулације за
реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС
“Севојно” (на територији општине Косјерић) - “Службени лист општине Косјерић”
број 6/2015;
 за територију општине Косјерић – решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за реконструкцију,
адаптацију и доградњу далековода ДВ 110 kV број 116/1 ТС “Косјерић” - ТС
“Севојно” (на територији општине Косјерић) - “Службени лист општине Косјерић”,
број 10/2015;
 за територију града Ужица - Одлука о изради Плана детаљне регулације за
реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС
“Севојно” (на територији града Ужица) - “Службени лист града Ужица”, број
13/2015;
 за територију града Ужица - Одлука о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за реконструкцију,
адаптацију и доградњу далековода ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно” (на
територији града Ужица) - “Службени лист града Ужица”, број 16/2015.
А.3.2. Плански основ
Плански основ за израду Плана је:

за територију општине Косјерић:
 Просторни план општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број
7/2011);
 План генералне регулације града Косјерићa (“Службени лист општине
Косјерић”, број 3/2012);

за територију града Ужица:

Просторни план града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 22/2010);

Генерални урбанистички план града Ужица до 2020. године (“Службени лист
града Ужица”, број 14/2011);

План генералне регулације “Севојно” (“Службени лист града Ужица”, број 54/2012).
А.3.2.1. Територија општине Косјерић


Просторни план општине Косјерић
(Службени лист општине Косјерић”, број 7/2011)

У оквиру енергетске инфраструктуре, приказани су, по постојећим трасама, далеководи
напонског нивоа 110kV бр.116/1 Севојно-Косјерић и бр.116/2 Косјерић-Ваљево 1.


План генералне регулације града Косјерићa
(“Службени лист општине Косјерић”, број 3/2012)

У оквиру електроенергетске инфраструктуре, наведено је да ће се напајање подручја
електричном енергијом и у наредном планском периоду вршити на напонском нивоу
110kV, преко постојеће ТС 110/35kV „Косјерић“ снаге 2х20MVA, прикључене на 110kV
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далековод бр.116/2 из правца Ваљева и далековод бр.116/1 из правца Севојна, са
изводом бр.178 за ТС Цементара – и за ЕВП Косјерић.
А.3.2.2. Територија града Ужица


Просторни план града Ужица
(“Службени лист града Ужица”, број 22/2010)

Према Просторном плану града Ужица, основни циљеви развоја електроенергетске
инфраструктуре су:

наставак сигурног, квалитетног и поузданог снабдевања електричном енергијом;

стварање услова за безбедан и поуздан рад и функционосање електроенергетског
система;

стварање стабилних услова за улагања у изградњу, реконструкцију и
модернизацију енергетских објеката и система;

енергетска ефикасност и увођење у систем нових и обновљивих извора енергије;

унапређење заштите животне средине.
У односу на планирану намену простора, траса далековода, већим делом, пролази кроз
ненасељени или ретко насељени део територије града Ужица. Краћом деоницом пролази
кроз градску територију Севојна.


Генерални урбанистички план града Ужица до 2020. године
(“Службени лист града Ужица”, број 14/2011)

У ГУП-у града Ужица до 2020. године, у оквиру електроенергетске инфраструктуре,
истакнути су проблеми и ограничења у вези коришћења електричне енергије за загревање
објеката, што знатно утиче на стабилност преносне мреже, односно на преоптерећење
водова и трафостаница у зимском периоду, као и дотрајалост каблова, тако да је
неопходно, поједине деонице, заменити у наредном периоду.
Далековод бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно”, као и трафостаница ТС 110/35 kV
“Севојно” су приказани, као постојећи електроенергетски објекти.


План генералне регулације “Севојно”
(“Службени лист града Ужица”, број 5-4/2012)

У Плану генералне регулације, предметни далековод бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС
“Севојно”, је приказан по постојећој траси, а истакнуто је да, у одређеној мери,
представља ограничавајући фактор за планирану изградњу, јер се у заштитној зони истог,
не могу градити објекти било које врсте.
А.4. Постојећа намена и начин коришћења земљишта
На територији општине Косјерић, траса далековода полази од ТС “Косјерић” (у КО
Косјерић Варош), заобилази градско насеље Косјерић, са источне стране и иде ретко
насељеном сеоском територијом општине Косјерић, кроз КО Шеврљуге, КО Косјерић Село
и КО Тубић.
На територији града Ужица, траса далековода улази из правца Косјерића, иде ретко
насељеном сеоском територијом кроз КО Трнаву, КО Губин До, КО Каран, КО Лелићи, КО
Каменицу и КО Пониковицу а потом кроз градску територију у Севојну, до трафостанице
ТС “Севојно”.
Овај далековод је у протеклим годинама често испадао, услед старости опреме (1953.) и
неповољних климатских услова и нагомилавања прашине на изолацији. Ови испади су
5

били последица хаварија са великим поремећајима у снабдевању електричном енергијом.
Ове хаварије су најчешће изазване прекидом проводника или заштитног ужета, као и
оштећења на стубовима. Чест узрок испада је била и сигурносна висина у градском
подручју Севојна (због чега се планира подизање стубова са већом висином). Сада на
далеководу су присутна честа настављања проводника, оштећена и дотрајала опрема, јер
је претрпела честе кратке спојеве. Посебан проблем је заштитно уже које се често
прекида, изазивајући дуже прекиде испоруке електричне енергије. Сем тога, армиранобетонски стубови су у јако лошем стању. Неки од њих су већ током експлоатације
замењени челично-решеткасим стубовима.
Након прекида фазног проводника, током 2011. године, приступило се испитивању фазног
проводника у Институту ИМС у Београду. Резултати су показали да је челично језгро
фазног проводника у јако лошем стању.
У енергетском смислу, на нивоу сигурности мреже 110 kV, важно је напоменути да овај
далековод представља везу Косјерића, Ужица (Севојна) са ХЕ Кокин Брод, Увац и Потпећ.
Оптерећење овог далековода је значајно (око 85% пропусне моћи), нарочито у летњем
режиму када су ХЕ Кокин Брод, Потпећ и Увац смањеног ангажмана или у режиму летњег
минимума. Услови за побољшање напонских прилика на овом потезу мреже 110 kV су
реконструкција овог далековода и изградња ТС “Бистрица” и ТС “Ужице 2”.
Укупна дужина трасе је око 20,4 km од чега је 4,8 km на територији општине Косјерић, а
15,6 km на територији града Ужица. У планском решењу, задржава се постојећа траса
далековода, осим на краћој деоници, где је успостављена нова траса, због потребе да се
заобиђе локација гробља и цркве-брвнаре (у КО Севојно, град Ужице).
На већем делу трасе, предметни далековод пролази кроз ненасељени или ретко
насељени део територије општине Косјерић и града Ужица. У деловима трасе, где се
далековод уводи у трафостанице, пролази кроз градску зону Севојна и кроз део
територије градског насеља Косјерић. С обзиром да период изградње овог далековода, у
великој мери, нема колизија са изграђеним објектима на траси.
Основни подаци о постојећем далеководу су следећи:
 напонски ниво: 110 kV
 година изградње: 1953.
 дужина: око 20,4km (20.478 m), од тога око 15,6km (15.635 m) на територији града
Ужица, а око 4,8km (4.843 m) на територији општине Косјерић (што је предмет
посебног планског документа, који доноси Скупштина општине Косјерић);
 дужине деоница на далеководу:
 деоница “а” (ТС “Косјерић” – стуб бр. 12): 2.822 m
 деоница “б” (стуб бр. 12 – стуб бр. 30): 4.285 m
 деоница “ц” (стуб бр. 30 – ТС “Севојно”): 13.371 m
 тип стубова:
 деоница “а” (ТС “Косјерић” – стуб бр. 12): бетонски
 деоница “б” (стуб бр. 12 – стуб бр. 30): челично-решеткасти
 деоница “ц” (стуб бр. 30 – ТС “Севојно”): бетонски
 проводници:
 деоница “а” (ТС “Косјерић” – стуб бр. 12): Al/Č 150/25mm²
 деоница “б” (стуб бр. 12 – стуб бр. 30): Al/Č 150/50mm²
 деоница “ц” (стуб бр. 30 – ТС “Севојно”): 150/25mm².
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А.5. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција
Подаци и услови надлежних институција (за територије општине Косјерић и
града Ужица)
 Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, решење, број 020-1880/4 од
14.08.2014. године;
 Завод за заштиту споменика културе из Краљева, решење, број 924/3 од
11.09.2014. године;
 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру,
Београд, обавештење, Инт.бр. 3050-4 од 04.11.2014. године;
 МУП Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Београд, услови, број 2171052/14 од 18.11.2014. године;
 ЈВП “Србијаводе”, ВП “Морава” Ниш, мишљење у поступку добијања водних
услова, број 07-5836/3 од 25.10.2014. године;
 Републички хидрометеоролошки завод, Београд, мишљење, број 92-I-1-261/2014
од 05.08.2014. године и прорачун ветра, број 92-III-224 од 07.08.2014. године;
 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, решење, број 5/3 090161/2014-0003 од 12.11.2014. године;
 ЈП “Емисиона техника и везе”, Сектор техника, Београд, услови, број 1138 од
06.08.2014. године;
 ЈП “Транснафта”, услови (сагласност), од 31.07.2014. године;
 НИС, Функција за спољашње везе и односе са државним органима, услови
(сагласност), од 12.08.2014. године;
 ЈП “Србијашуме”, ШГ “Ужице”, Ужице, сагласност, број 4334/2 од 22.10.2014.
године;
 “Телеком Србија”, Извршна једница Ужице, услови, број 171-330362/2-2014 БЋ од
04.11.2014. године;
 ЈП “Србијагас”, Организациони део Београд, сагласност, број 07-03/17275 од
28.08.2014. године;
 ЈП “Путеви Србије”, услови, број 953-18272/15-1 од 28.08.2015. године, мишљење,
број 953-18272/15-3 од 26.11.2015 године и мишљење, број 953-768/16-2 од
22.01.2016.године.
Подаци и услови надлежних институција (за територију општине Косјерић)
 “Железнице Србије” а.д. Сектор за стратегију у развој, технички услови, број 13/141357 од 06.10.2014. године;
 Електродистибуција Ужице, Погон Косјерић, технички услови, број 805/1 од
15.10.2014. године;
 ЈКП “Градска топлана”, Косјерић, сагласност, број 01-130/14 од 26.09.2014. године;
Подаци и услови надлежних институција (за територију града Ужица)
 ЈКП “Водовод”, Ужице, технички услови, број 03-2248/2 од 06.10.2014. године;
 Електродистрибуција Ужице, технички услови, број 472 од 23.01.2015. године;
 ЈП “Дирекција за изградњу”, Ужице, технички услови, број 09-1166/1 од 17.10.2014.
године и број 09-924/2 од 17.09.2015. године;
 ЈП “Дирекција за изградњу”, Ужице, одговор на захтев, број 09-924/1 од 10.09.2015.
године;
 ЈКП “Градска топлана Ужице”, сагласност, број 867 од 01.10.2014. године;
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ПЛАНСКИ ДЕО
Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Б.1. Планирана намена и начин коришћења земљишта
Б.1.1. Планирана намена земљишта и заштитни појасеви
На територији општине Косјерић, траса далековода полази од ТС “Косјерић” (у КО
Косјерић Варош), заобилази градско насеље Косјерић, са источне стране и иде ретко
насељеном сеоском територијом општине Косјерић, кроз КО Шеврљуге, КО Косјерић Село
и КО Тубић, у дужини од 4,821km, а границом Плана обухваћена је територија од 28,92ha.
На територији града Ужица, траса далековода улази из правца Косјерића, иде ретко
насељеном сеоском територијом кроз КО Трнаву, КО Губин До, КО Каран, КО Лелићи, КО
Каменицу и КО Пониковицу а потом кроз градску територију у Севојну, до трафостанице
ТС “Севојно”, у дужини од 15,652km, а границом Плана обухваћена је територија од
93,92ha.
Траса далековода пролази, већим делом кроз пољопривредно и шумско земљиште, а
мањим делом кроз грађевинско подручје насеља Косјерић (општина Косјерић) и Севојно
(град Ужице).
Реконструкција, адаптација и доградња предметног далековода је неопходна због
старости далековода и дотрајалости опреме, која је била основни разлог честих хаварија
предметног далековода, а самим тим и поремећаја снабдевања потрошача електричном
енергијом.
Радови на реконструкцији обухватају:
 деоницу “а”, од ТС “Косјерић” до стуба бр.12 и
 деоницу “ц”, од стуба бр. 30 до ТС “Севојно”, осим између стубова бр. 77 и 81, где
траса излази изван постојећег коридора, да би се заобишло, на територији града
Ужица, гробље у Севојну и црква-брвнара.
Радови на адаптацији обухватају деоницу “б”, од стуба бр. 12 до стуба бр 30.
Постојећа дужина далековода износи 20.448 m, планским решењем је предвиђена нешто
дужа траса далековода, тако да износи 20.473m.
Уређење простора дуж далековода је одређено на основу техничких захтева (изградње и
експлоатације) далековода, локационих услова, заштите непосредног окружења и,
посебно, заштите животне средине.
Претходни захтеви су обезбеђени избором трасе, без потребе за уклањањем или
измештањем постојећих објеката инфраструктуре и супраструктуре, крчења
пољопривредних засада или ометања активности локалног становништа.
Планом је предвиђено да се дуж трасе далековода формирају заштитни и извођачки појас
који износе:
1
 заштитни појас , укупне ширине 60,0 m (2x30,0 m);
 извођачки појас, укупне ширине 10,0 m (2x5,0 m).
Заштитни појас далековода је зона у којој се утврђују посебна правила и услови
коришћења и уређења простора, у циљу обезбеђења, пре свега превентивног, техничког
1 према члану 218. Закона о енергетици (“Службени гласник РС”, број 145/2014), заштитни појас
за надземни електроенергетски вод (напонског нивоа 110 kV), са обе стране вода од крајњег
фазног проводника, има ширину од 25 m
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обезбеђења за несметано функционисање електроенергетског објекта, далековода 110 kV
и заштите окружења од могућих утицаја далековода.
Извођачки појас се дефинише као простор непосредно уз далековод, у оквиру заштитног
појаса, у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње
далековода. У извођачком појасу далековода обезбеђује се простор за постављање
стубова (према техничкој документацији) далековода, службености пролаза за потребе
извођења радова, надзор и редовно одржавање инсталација далековода.
Б.1.2. Попис катастарских парцела за јавне намене
Траса далековода је одређена графички и пописом координата угаоних и крајњих стубова
далековода, као темених тачака прелома осе далековода.
Осим угаоних стубова, који су аналитичко-геодетски позиционирани, локације осталих
стубова се одређују техничком документацијом, у оквиру извођачког појаса (10,0 m укупне
ширине) и према правилима грађењима, која се дефинишу у овом Плану.
У заштитном појасу се, без промене намене и власништва, обезбеђује привремена
службеност пролаза за време трајања радова и успоставља трајна обавеза прибављања
услова/сагласности од стране предузећа надлежног за управљање далеководом, код
планирања, пројектовања и извођења грађевинских радова.
У извођачком појасу се, без промене намене и власништва, обезбеђује трајна службеност
пролаза/заузећа за потребе грађевинских и електромонтажних радова, постављање
стубова и надземних водова, надзор и одржавање инсталације далековода. У оквиру
извођачког појаса, обезбеђује се површина за постављање стубова далековода.
Прибављање земљишта у јавно власништво (непотпуна експропријација односно право
трајног заузећа) спроводи се у делу извођачког појаса искључиво за стубна места.
Техничком документацијом ће бити одређена тачна заузећа у основи стуба, која се морају
наћи унутар извођачког појаса.
Аналитичко-геодетски елементи за обележавање трасе
далековода 110kV бр.116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно”
Координате
Ознака
Општина
к.п.бр. / КО
тачке
X
Y

Косјерић

Табела број 1/1.
Напомена

Дужина
(km)

к.п.бр. 1542/1
КО Косјерић
Варош

А

7 414 032,40

4 873 916,75

ТС Косјерић

0,091

к.п.бр. 770
КО Шеврљуге

УС 1

7 414 116,89

4 873 882,56

угаони стуб

2,273

к.п.бр. 516/1
КО Тубићи

УС 10

7 414 628,37

4 871 668,19

угаони стуб

0,523

к.п.бр. 561/7
КО Тубићи

УС 12

7 414 594,11

4 871 146,53

угаони стуб

0,748

к.п.бр. 3105/1
КО Косјерић
Село

УС 16

7 414 175,07

4 870 526,79

угаони стуб

1,186
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4,821

Аналитичко-геодетски елементи за обележавање трасе
далековода 110kV бр.116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно”
Координате
Ознака
Град
к.п.бр. / КО
тачке
X
Y

Ужице

Табела број 1/2.
Дужина
(km)

Напомена

0,038

к.п.бр. 173
КО Трнава

УС 21

7 413 261,84

4 869 711,98

угаони стуб

к.п.бр. 898
КО Трнава

УС 30

7 411 961,46

4 867 769,92

угаони стуб

2,760

к.п.бр. 2049/2 и
2029/1
КО Трнава

УС 40

7 411 742,07

4 865 019,01

угаони стуб

2,630

к.п.бр. 1466
КО Лелићи

УС 50

7 413 172,20

4 862 812,22

угаони стуб

2,341

к.п.бр. 1372
КО Каменица

УС 61

7 414 010,32

4 860 625,62

угаони стуб

0,848

к.п.бр. 651
КО Пониковица

УС 64

7 413 889,27

4 859 786,60

угаони стуб

1,652

к.п.бр. 747/1
КО Пониковица

УС 71

7 413 104,63

4 858 332,56

угаони стуб

1,395

к.п.бр. 609/1
КО Севојно

УС 77

7 412 110,43

4 857 354,11

угаони стуб

0,667

к.п.бр. 424
КО Севојно

УС 79

7 411 588,62

4 856 938,40

угаони стуб

0,330

к.п.бр. 417/1
КО Севојно

УС 81

7 411 407,42

4 856 662,25

угаони стуб

0,363

к.п.бр. 3429
КО Севојно

УС 83

7 411 148,64

4 856 407,57

угаони стуб

0,205

к.п.бр. 3745
КО Севојно

УС 84

7 411 073,49

4 856 216,59

угаони стуб

к.п.бр. 4342/4
КО Севојно

Б

2,337

15652

0,086
7 411 113,02

4 856 140,55

ТС Севојно

Б.2. Биланси намене земљишта
Биланс планиране намене земљишта

Табела број 2.
Град Ужице

Општина Косјерић
р.б.

Намена земљишта

Површина
(ha)

Проценат
учешћа (%)

Површина
(ha)

Проценат
учешћа (%)

0,25

0,20

0,08

0,06

-

-

0,16

0,14

Некатегорисани пут

0,30

0,24

1,85

1,5

Улична мрежа

0,45

0,36

1,31

1,04

Железничка пруга

0,35

0,28

-

-

-

-

0,03

0,02

Остало грађевинско земљиште у
грађевинском подручју

2,56

2,06

5,38

4,40

Водно земљиште

Река

0,19

0,15

0,32

0,25

Поток

0,06

0,05

0,15

0,12

Обрадиво пољопривр.
земљиште

24,26

19,80

80,80

65,80

Становање у функцији
пољопривреде

0,50

0,40

3,73

3,04

Шумско земљиште

-

-

0,11

0,09

Укупно (подручје Плана)

28,92

23,54

93,92

76,46

Државни пут

1

Општински пут
Грађевинско
земљиште

Водопривредни
објекти

2

3

4

Пољопривредно
земљиште

Б.3. Урбанистички услови за површине и објекте јавне намене
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Б.3.1. Усаглашавање са саобраћајном инфраструктуром
Б.3.1.1. Друмски саобраћај
За потребе израде Плана, издати су услови, број 953-18272/15-1 од 28.08.2015. године, од
ЈП “Путеви Србије”.
У оквиру граница Плана, у складу са Уредбом о категоризацији државних путева
(“Службени гласник РС”, број 105/13, 119/13 и 93/2015 ):

на територији општине Косјерић, траса далековода се укршта са:

државним путем IБ реда број 21, на стационажи km 186+408 (у граници
обухвата Плана је део деонице 02129, од чвора 2128 “Косјерић” у km 184+643
до чвора 2129 “Честобродица” у km 198+532);

државним путем IIA реда број 174, на стационажи km 31+064 (у граници
обухвата Плана је део деонице 17401, од чвора 2809 “Ужице (Каран)” у km
0+000 до чвора 2128 “Косјерић” у km 33+620);

на територији града Ужица, траса далековода се укршта са државним путем IIA
реда број 174, на стационажи km 9+893 (у граници обухвата Плана је део деонице
17401, од чвора 2809 “Ужице (Каран)” у km 0+000 до чвора 2128 “Косјерић” у km
33+620).
Осим са државним путевима, траса далековода се укршта и са више некатегорисаних
путева (на територијама обе јединице локалне самоуправе), као и са градским улицама у
оквиру насеља Севојно.
Приближавање и укрштање далековода са јавним путевима се планира у складу са:
 Законом о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012 и 104/2013);
 Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС",
број 50/2011) и
 Правилником
о
техничким
нормативима
за
изградњу
надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист
СФРЈ", број 65/1988 и "Службени лист СРЈ", број 18/1992).
По правилу, приликом укрштања и паралелног вођења далековода са државним
путевима:
 стубови далековода се планирају изван заштитног појаса државног пута, односно у
појасу контролисане изградње, поштујући ширине заштитног појаса државног пута
(на растојању које не може бити мање од висине стуба далековода, гледано од
крајње тачке попречног профила предметног државног пута) осим за стуб број 64,
чија се позиција задржава као стечена обавеза, у појасу контролисане изградње,
на растојању од путне парцеле које је мање од висине стуба далековода;
 укрштање електроенергетског вода са предметним државним путем се дефинише,
по могућству под углом од 90;
 на делу паралелног вођења далековода са предметним државним путем, потребно
је да се стубови, од спољне ивице земљишног појаса пута, односно крајње тачке
попречног профила пута, поставе на растојању које не може бити мање од висине
стуба далековода;
 приликом укрштаја са државним путем, потребно је обезбедити сигурносну висину
од минимум 7,0 m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим
температурним условима.
На територији општине Косјерић, траса далековода се укршта са:

државним путем IБ реда број 21, на стационажи km 186+408, где се, приликом
реконструкције далековода, задржава као стечена обавеза, постојећа траса и угао
укрштања са државним путем, као и позиција угаоно-затезног стуба бр. 10, који се
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налази изван заштитног појаса државног пута;
државним путем IIA реда број 174, на стационажи km 31+064 где се, приликом
реконструкције далековода, задржава као стечена обавеза, постојећа траса и угао
укрштања са државним путем, као и позиција угаоно-затезног стуба бр. 12, који се
налази изван заштитног појаса државног пута.

На територији града Ужица, траса далековода се укршта са државним путем IIA реда
број 174, на стационажи km 9+893, где се, приликом реконструкције далековода, задржава
као стечена обавеза, постојећа траса и угао укрштања са државним путем, као и позиција
угаоно-затезног стуба бр. 64, који се налази у појасу контролисане изградње.
Приликом евентуалног подземног постављања инсталација поред и испод државног пута,
потребно је испунити следеће:
 правила за укрштање инсталација са државним путем:
 укршање инсталација са државним путем се планира искључиво механичким
подбушивањем, испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;
 заштитна цев мора бити пројектована по целој дужини, између крајњих тачака
попречног профила пута, увећана за по 3,0m са сваке стране;
 минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до
горње коте коте заштитне цеви износи 1,50 m.
 минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног
канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до
горње коте заштитне цеви износи 1,20m.
 правила грађења за паралелно вођење инсталација поред државног пута:
 све инсталације морају бити удаљене минимално 3,0 m од крајње тачке
попречног профила предметног државног пута (ножице насипа трупа пута или
спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно ивице коловоза
(уколико се тиме не ремети режим одвоњавања коловоза);
 уколико није могуће испунити наведени услов, мора се пројектовати и извести
адекватна заштита трупа предметног пута;
 није дозвољено вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа,
кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.
По правилу, приликом укрштања далековода, са општинским и некатегорисаним
путевима, стубови далековода су удаљени од ивице земљишног појаса (путне парцеле),
минимум 10 m, а изузетно ова удаљеност се може смањити на 5,0 m.
Изузетно, у грађевинском подручју насеља, уколико се задржава, као стечена обавеза,
постојећа позиција стуба, могуће је да се стуб далековода налази и на ближој
удаљености, уз примену адекватних техничких решења и уз прибављање сагласности
управљача пута.
Б.3.1.2. Железнички саобраћај
За потребе израде Плана, издати су технички услови, број 13/14-1357 од 06.10.2014.
године, од “Железнице Србије” а.д. Сектора за стратегију у развој.
На територији општине Косјерић, траса далековода се укршта са електрифицираном
железничком пругом (Београд) – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница у km
120+941 предметне пруге.
По правилу, приликом укрштања далековода са железничком пругом, стубови далековода
се постављају изван граница железничког земљишта, на удаљености већој од 50 m,
мерено управно на осовину пружног колосека.
Сигурносна висина вода при укрштају са електрифицираном железничком пругом, мора да
износи минимум 14,0 m, мерено од горње ивице шине до ваздушног вода.
Приликом израде техничке документације, дати такво пројектно решење, које ће
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омогућити несметано вршење железничког саобраћаја, а све радове који захтевају затвор
колосека уз искључење напона, планирати у режиму дневних затвора.
На израђену техничку документацију, неопходно је прибавити решење о верификацији
(сагласности) од надлежне институције, “Железнице Србије” а.д.
Б.3.2. Усаглашавање са осталим инфраструктурним системима
Укрштање,
приближавање
и
паралелно
вођење
далековода
са
осталим
инфраструктурним системима се изводи у складу са техничким прописима, а у фази
израде техничке документације, потребно је обрадити и међусобни утицај, у случају
паралелног вођења и укрштања са другим инфраструктурним водовима, уз прибављање
сагласности предузећа надлежног за предметну инсталацију.
Укрштање, приближавање и паралелно вођење далековода са објектима и инсталацијама
решаваће се у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ",
број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 18/92) и издатим условима надлежних предузећа.
По правилу, за ближе решавање наведених ситуација, у склопу Пројекта за грађевинску
дозволу далековода, ради се посебан пројекат или извод из Пројекта на који се
обезбеђује сагласност надлежног власника/корисника конкретног објекта/инсталације.
Пројекат поред техничког решења, по потреби може обухватити и прорачун међусобног
утицаја у различитим режимима и условима рада.
С обзиром на предмет овог Плана, мрежа и капацитети јавне комуналне инфраструктуре
су захваћени у мери да се обезбеди усаглашавање са планираном реконструкцијом,
адаптацијом и доградњом далековода ДВ 110 KV бр. 116/1 Косјерић – Севојно.
Уколико се прописани/захтевани услови не могу испунити, инвеститор далековода
спроводи одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност, привременог или
трајног измештања локалних инсталација. Извођач радова је у обавези да правовремено
обавести надлежна предузећа о почетку и трајању радова на постављању далековода и,
по потреби, обезбеди њихов надзор.
Водовод и канализација
У оквиру градског насеља Косјерић (општина Косјерић) и Севојна (град Ужице), траса
далековода се укршта са изграђеном водоводном и канализационом инфраструктуром, а
с обзиром да се ради о подземним инсталацијама, нема угрожавања истих.
На територији града Ужица, локација постојећег резервоара “Црквари” делимично улази у
заштитни појас предметног далековода.
Електроенергетика
Траса далековода се укршта на више места са постојећом надземном електроенергетском
инфраструктуром напонског нивоа 35kV, 10 kV и 0,4 kV.
Телекомуникације
Траса далековода се укршта на више места са постојећом телекомуникационом
инфраструктуром, а с обзиром да се ради о подземним инсталацијама, нема угрожавања
истих.
По правилу, телекомуникациони подземни каблови треба да буду удаљени од стубова
електроенергетских водова, најмање 10 m, за напонски ниво 110 kV.
Гасификација
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На територији општине Косјерић, траса далековода се укршта са разводним гасоводом за
транспорт природног гаса РГ 08-17 Паљевско Поље – Косјерић, пречника Ø 273mm,
притиска до 50 bar.
На територији града Ужица, траса далековода се укршта са разводним гасоводом за
транспорт природног гаса РГ 08-16 Паљевско Поље – Ужице, пречника Ø 273mm,
притиска до 50 bar.
Темељи стубова далековода, налазе се на прописаном одстојању (минимум 10 m од осе
гасовода), па нема угрожавања постојећих гасоводних објеката.
Б.3.3. Усаглашавање са пољопривредним, шумским и водним земљиштем
Пољопривредно и шумско земљиште
По правилу, изградња далековода на пољопривредном земљишту условљена је
очувањем намене и функционалности обухваћених парцела, уз обавезу санирања или
исплате накнаде за причињену штету на земљишту и културама.
При изградњи далековода на шумског земљишту, ширина просеке кроз шуму, одговара
минималној сигурносној удаљености најближег проводника (у неотклоњеном стању) од 3,0
m од било ког дела најближих стабала. Минимална сигурносна удаљеност се мора
очувати и у случају пада стабла.
Избором трасе по постојећој траси далековода и заменом постојећих стубова, који већ
заузимају одређене површине на терену, у великој мери се сужава могућност да се
наруше карактеристике и квалитет пољопривредног и шумског земљишта.
Водно земљиште
Траса далековода се укршта са следећим водотоковима:

а територији општине Косјерић:
1. Божовића поток;
2. река Скрапеж;
3. Симића река;

а територији града Ужица:
1. Река Лужница (Рибашевска река);
2. Гостиничка река (Каранска река);
3. поток Буковица;
4. Расковац;
5. Драгићевића поток.
Водотоци припадају сливу Западне Мораве, водног подручја Морава. Ови водотоци, преко
којих прелази траса надземног далековода, нису регулисани и на њима не постоје
изграђени заштитни водни објекти. Према одлуци о утврђивању Пописа вода I реда
(„Службени гласник РС”, број 83/2010), од свих водотока са којима се укршта траса
предметног далековода, само река Скрапеж је водоток I реда.
Укрштање далековода са наведеним водним објектима је условљено обезбеђењем водног
режима, заштите вода и водног земљишта од загађења. За потребе несметаног
функционисања, одржавања и надзора над водним објектима потребно је у распону
укрштања обезбедити сигурносну удаљеност од мин. 10,0 m између обале водотока и
стуба далековода, односно сигурносну висину од мин. 7,0 m између ивице обале водотока
и најнижег проводника.
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Б.4. Урбанистичке мере заштите
Б.4.1. Мере заштите животне средине
Ваздух
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју Плана, обухвата мере превенције и
контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (покретних и
стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и
минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље људи.
Изградња далековода неће проузроковати никакву промену квалитета ваздуха током
редовног рада, као ни припадајуће трафостанице. Цурење SF6 гаса из прекидача
трафостанице је ретко, а чак и ако се појави имаће минималне и привремене утицаје на
квалитет ваздуха. Утицаји на квалитет ваздуха у фази припремних и осталих радова су
занемарљиви, с обзиром да су краткотрајни, временски и просторно ограничени и
престају по завршетку извођења радова на микролокацијама стубних места и траси
далековода.
Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у ваздух спроводи се у складу са:
 Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/2009 и 10/2013);
 Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух
(„Службени гласник РС”, број 71/2010 и 6/2011-исправка);
 Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени
гласник РС”, број 11/2010, 75/2010 и 63/2013).
Смернице и мере заштите ваздуха:
 заштиту ваздуха од загађивања спроводити као интегрални део мониторинга
квалитета ваздуха на територији града Ужица, односно општине Косјерић;
 за случај прекорачења граничних вредности емисије у ваздух из било ког извора,
предузети додатне техничко-технолошке мере како би се концентрације
загађујућих материја свеле у прописане вредности;
 у циљу контроле животне средине са аспеката потенцијалне емисије у ваздух,
потребно је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред
надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради /не
изради Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте
потенцијалне значајне изворе загађивања ваздуха, у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник
РС” број 114/2008).
Вода
Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама
и активности којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране,
превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања
квалитета живота, живота живог света, постизања стандарда квалитета животне средине,
смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење
нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене.
У обухвату Плана, траса далековода се укршта са сталним и повременим водотоцима
(потоцима и рекама).
Заштита квалитета вода спроводи се у складу са:
 Законом о водама („Службени гласник РС”, број 30/2010 и 93/2012);
 Уредбом о утврђивању Водопривредне основе РС („Службени гласник РС“, број
11/2002);
 Уредбом о класификацији вода („Службени гласник СРС”, број 5/1968 и 33/197515
















др.закон);
Уредбом о категоризацији водотока („Службени гласник СРС”, број 5/1968);
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 67/2011 и 48/2012);
Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени
гласник РС”, број 50/2012);
Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС”, број 35/2011);
Правилник о одређивању граница подсливова („Службени гласник РС“, број
54/2011);
Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода водотока
(„Службени гласник РС“, број 96/2010);
Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени
гласник РС”, број 74/2011);
Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС”, број
31/1982);
Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС”,
број 23/1994);
Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода
(„Службени гласник СРС”, број 47/1983 и 13/1984 (исправка));

Смернице и мере заштите вода:
 све отпадне воде које настају на планском подручју, пре упуштања у било који
реципијент, морају бити пречишћене, применом одговарајућег третмана, до нивоа
који не представља опасност за природне процесе, за обнову квалитета и количине
воде и на начин који не умањује могућност њиховог вишенаменског коришћења;
 у циљу заштите квалитета воде сталних али и повремених водотокова преко којих
прелази траса далековода, забрањено је испуштање, просипање и изливање свих
отпадних вода, опасних и штетних материја које потичу од било ког уређаја;
 испитивање квалитета отпадних вода врши акредитована (овлашћена) институција
у складу са Законом о водама;
 све активности на планском подручју: радови на истраживању, уређењу, земљаним
и осталим радовима, реконструкцији, доградњи, редовном раду, одржавању и
остале активности на планском подручју, морају се спроводити искључиво према
условима и мерама које обезбеђују заштиту вода и приобаља река и потока;
 на местима прелаза преко водотокова обезбедити довољно растојање стрела
водова далековода;
 забрањено је ремећење нормалног режима тока водотока, а посебно је забрањено
постављање скела и других препрека у водоток;
 забрањено је одлагање и депоновање било каквог материјала у корита водотокова
и смањење њиховог протицајног профила;
 приликом реализације - изградње планираних објеката и садржаја, градилишта
обезбедити тако да се искључи могућност хаварија и удесних систуација;
 у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна
је хитна санација угрожене локације-одговор на удес;
 у циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања,
спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање
поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту
животне средине и доношење одлуке о изради /не изради Студије о процени
утицаја на животну средину за пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања
површинских вода, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број 114/2008).
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Земљиште и шуме
Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово
одрживо коришћење, у складу са:
 Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/2006,
65/2008 и 41/2009);
 Закон о шумама („Службени гласник РС” број 30/2010 и 93/2012);
 Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту
и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС”
број 23/1994).
Смернице и мере заштите земљишта:
 обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом
коришћeња земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити
функције земљишта;
 у фази уређења стубних места, постављања нових стубова и размештања старих
стубова далековода, рационално користити земљиште – хумусни слој сачувати за
касније уређење локација и околног терена;
 успоставити организовано управљање свим врстама отпада које могу настајати на
планском подручју, како у фази реализације планских решења, тако и при
редовном раду планираног пројекта;
 управљање отпадним водама, у складу са важећом законском регулативом и
условима надлежних институција и предузећа;
 обавезан је мониторинг и контрола управљања отпадом и отпадним водама на
планском подручју;
 пољопривредне површине које се налазе испод саме трасе далековода могу се
користити само кроз одређене видове пољопривредне производње, док се не могу
користити за подизање воћњака, посебно воћних врста са високо растућим родним
стаблима, као ни за подизање привремених или трајних објеката у функцији
пољопривреде;
 за сва стубна места која се буду лоцирала на пољопривредним површинама које
се интензивно користе или ће се искоришћавати уз примену пољопривредне
механизације већих габарита из сигурносних разлога предвидети ширу заштитну
зону;
 ширина просеке кроз шуму, мора одговарати минималној сигурносној удаљености
најближег проводника (у неотклоњеном стању) од 3,0 m од било ког дела
најближих стабала; минимална сигурносна удаљеност се мора очувати и у случају
пада стабла; ширина просеке за потребе провлачења монтажне сајле износи до 3,0
m;
 смањење шума и шумског земљишта у зони непосредног утицаја трасе далековода
потребно је компензовати шумско-узгојним врстама на шумском земљишту;
 нову садњу усмерити подизањем шумских станишта на шумским земљиштима, на
безбедној удаљености од далековода, при чему се инвеститор мора обавезати да
понуди таква решења у биолошком и естетско-визуелном смислу која траси
далековода, поред функционалности даје и позитивну естетску карактеристику;
 приликом транспорта конструкције стубова, електромонтажне опреме, алата и свог
осталог потребног материјала потребно је водити рачуна да се, у што је могуће
већој мери, користе постојећи прилазни путеви, и у што је могуће мањој мери
узурпира и девастира постојеће обрадиво земљиште;
 терен који је био заузет за време градње потребно је довести у стање затечено пре
изградње;
 обавеза инвеститора је да, након реконструкције, адаптације и доградње
енергетског објекта, спроведе геодетско снимање изведеног објекта, изради
елаборат изведеног стања и спроведе евиденцију енергетског објекта (катастар
водова), како би се спречиле могуће колизије истих са планираним објектима и
активностима на предметном подручју.
 у циљу контроле животне средине, контроле и заштите земљишта од загађивања,
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прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, потребно
је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним
органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради /не изради
Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте.
Нејонизујуће зрачење
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању,
коришћењу и уређењу простора.
Статички електрицитет индукован у околини високонапонских објеката може да буде
извор непријатности за човека, али и живот човека може да буде угрожен додиром или
недозвољеним приближавањем високонапонским објектима. Дугорочни ефекти излагања
електромагнетном пољу ниског интензитета нису довољно проучени.
Градијенти електричних и магнетних поља и индукованих струја су ограничени законском
регулативом, као и препорукама ЕU. Правилником о границама излагања нејонизујућим
зрачењима („Службени гласник РС”, број 104/2009) утврђене су границе за зоне повећане
осетљивости, али на предметном коридору нема објеката за које је прописана повећана
осетљивост, што је постигнуто адекватним лоцирањем трасе.
Према критеријуму Светске здравствене организације (WHO), дозвољена јачина
електричног поља равна је 5 kVeff/m, а дозвољена јачина магнетног поља равна је 100mT.
Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са одредбама:
 Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС”, број 36/2009);
 Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник
РС", број 104/2009).
Смањење ризика утицаја електричног и магнетног поља далековода на здравље
људи и околину постиже се следећим смерницама и мерама заштите од нејонизујућег
зрачења:
 обавезно је одржавање прописаних (на угроженим местима и већих) сигурносних
висина и удаљености у заштитној зони далековода и ширем простору;
 обавезан је студиозан избор трасе и брижљиво лоцирање стубних локација, како
не би дошло до физичког ометања и физичког нарушавања предела;
 обавезно је обављање детаљних геолошких, геомеханичких, хидролошких
испитивања и прегледа на основу којих се потврђују микролокације стубних места
и утврђују услови за темељење стубова;
 обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
 обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини
и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
 обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини;
 обавезно је обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других
услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења;
 обавезно је вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног
интереса;
 обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне
опасног зрачења;
 обавезно је информисање становништва о здравственим ефектима излагања
нејонизујућим зрачењима;
 обавезно је информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о
степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини;
 у циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од
извора нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и контроле мера за
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заштиту животне средине и здравља становништва, за реализацију
објеката/уређаја извора нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне
средине и доношење одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја на
животну средину за планиране пројекте потенцијалне изворе нејонизујућег
зрачења у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
роена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 114/2008).
Превентивне мере заштите животне средине од наведених утицаја далековода ће се
постићи одржавањем прописаних сигурносних висина и удаљености у заштитној зони
далековода, што ће смањити ризик негативних утицаја на здравље људи. Као основ за
праћење утицаја на животну средину, потребно је успоставити мониторинг параметара,
који карактеришу електромагнетно поље, на локацијама дуж трасе и у непосредној
близини далековода у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења, односно
Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС",
број 104/2009).
Бука и вибрација
У границама Плана, бука се може јавити у току лимитирајућег периода реконструкције,
адаптације и доградње (рад грађевинских машина). Редовни рад далековода неће
иницирати буку па су утицаји на животну средину занемарљиви.
Бука се може јавити у виду шушкања и пуцкетања када елктрично поље на површини
проводника постане веће од критичног електричног поља за ваздух (познати феномен
„короне” –локални електрични пробој ваздуха), али обзиром да је напонски ниво
коридора далековода 110kV, утицај овог извора буке се може занемарити.
Заштита од буке на подручју Плана мора бити интегрални део акустичног зонирања
подручја града Ужица и општине Косјерић и спроводиће се у складу са:
 Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС” број
36/2009 и 88/2010);
 Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивања
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Службени гласник РС”, број 75/2010);
 Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник
РС”, број 72/2010);
 Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу
буке („Службени гласник РС”, број 72/2010).
Управљање отпадом
Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора бити заснован на укључивање у
систем Локалног плана управљања отпадом Ужица и општине Косјерић, као и на примени
свих неопходних организационих и техничких мера којима би се минимизирали
потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине. Управљање отпадом на
подручју Плана мора бити део интегралног управљања отпадом на локалном и
регионалном нивоу и спроводиће се у складу са:
 Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010);
 Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/2009);
 Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени
гласник РС” број 56/2010);
 Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Службени гласник РС”, број 92/2010);
 Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово
попуњавање („Службени гласник РС”, број 114/2003);
 Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
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енергије („Службени гласник РС”, број 98/2010).
У складу са планираним садржајима и активностима на планском подручју се може
очекивати настајање следећих врста отпада:
 грађевински отпад се мора организовано уклањати са планског подручја према
условима надлежног комуналног предузећа-оператера који поседује дозволу за
управљање отпадом, у складу са Одлуком органа локалне самоуправе о
утврђивању локације за грађевински отпад;
 комунални отпад који настаје на планском подручју ће се сакупљати у одговарајуће
врсте судова (контејнера) са поклопцем, у складу са партерним уређењем локације
или на јавној површини, и транспортовати према условима надлежног комуналног
предузећа на постојећу депонију, до реализације регионалног центра;
 рециклабилни и амбалажни отпад, при доградњи, реконструкцији, одржавању и
демонтажи далековода настају извесне количине оштећених изолатора, металних
делова стубова и мање количине отпада од коришћених материјала, који се мора
адекватно одлагати у одређене контејнере, селектовати и на даље управљање
уступати оператеру са дозволом за управљање отпадом;
 трансформаторска уља трафостанице која могу да се источе само у
акциденталним ситуацијама, третирати као опасан отпад. Третман овог отпада се
поверава акредитованој организацији-оператеру са дозволом за управљање
опасним отпадом.
Смернице и мере управљања отпадом:
 санирати све локације на којима је неконтролисано депонован отпад на планском
подручју, у контактним зонама и непосредном окружењу;
 забрањено је одлагање, депоновање свих врста отпада ван простора опредељених
за ту намену, на планском подручју, непосредном и ширем окружењу;
 поступање и управљање неопасним отпадом вршиће се преко оператера који
поседује дозволу за управљање неопасним отпадом, у складу са законском
регулативом;
 поступање и управљање опасним отпадом вршиће се преко оператера који
поседује дозволу за управљање опасним отпадом, у складу са законском
регулативом;
 на планском подручју није дозвољена прерада, рециклажа ни складиштење
отпадних материја, нити спаљивање било каквих отпадних материја;
 у циљу контроле животне средине на комплексима планираних пројеката,
прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно
је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним
органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради /не изради
Студије о процени утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
114/2008).
Посебне мере управљања отпадом:
 вршити сакупљање, разврставање и безбедно одлагање отпада који настаје на
планском подручју, у складу са Локалним планом управљања отпадом;
 сакупљање, транспорт и одлагање отпада вршити преко овлашћеног оператера,
према врсти и категорији отпада, према извршеном испитивању отпада сагласно
важећој законској регулативи;
 отпад настао на траси далековода планског подручја и зонама индиректног значаја,
може се уступати на даљи третман оператерима који поседују дозволе за
управљање отпадом (опасним и неопасним).
Заштита од удеса и удесних ситуација
На планском подручју, с обзиром на планирану намену, постоји вероватноћа појаве
удесних ситуација у свим фазама имплементације Плана. С обзиром на карактеристике
планираног пројекта, у свим фазама имплементације Плана, обавезне су мере
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превенције, спречавања, отклањања узрока, контроле и заштите од удеса и удесних
ситуација, у циљу заштите живота и здравља људи и животне средине.
Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом јављања су:

клизање земљишта;

рушење стубова;

кидање проводника под напоном;

олујни ветар, лед и снег;

поплава;

пожар;

земљотрес;

евентуално удар возила или авиона;

просипање нафтних деривата, уља и мазива, у току уређивања простора и
изградње и трансформаторског уља из трафостанице.
Општа заштита од удеса и удесних ситуација спроводиће се у складу са:

Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/2009, 92/2011
и 93/2012);

Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/2009 и 20/2015).
Рушење стуба и кидање проводника под напоном – представља најтежи акцидент кога
може изазвати клизање земљишта, олујни ветар, снег или лед, удар возила или авиона.
Неопходно је техничком документацијом предвидети механичке сигурности елемената
далековода у наведеним ситуацијама, обележавање далековода, избор погодних локација
за стубове у односу на клизање терена и обезбедити све мере заштите и превенције од
рушења далековода, на основу одговарајућих метеоролошких података, нарочито за удар
ветра.
Земљотрес - Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких
прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката (Правилник о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима, „Службени
лист СФРЈ“, број 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 и 52/1990).
Пожар - се обезбеђује изградњом планираног система и хидрантске, противпожарне
мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају несметано кретање
противпожарних возила до трафостанице. Зграда трафостанице треба бити заштићена од
атмосферских пражњења специјалним раностартујућим хватљкама повезаним на
уземљивачки систем, тако да се атмосферски пренапон директно спроводи у земљу.
Превентивне мере заштите далековода од пожара обухватају: извођење далековода по
планираној траси; успостављање и одржавање заштитне зоне; избор квалитетног
техничког решења инсталације далековода; обезбеђење појачане електричне и механичке
заштите проводника у случају приближавања и укрштања далековода са другим
инсталацијама и објектима; коришћење опреме за ефикасно уземљење и брзо аутоматско
искључење.
Применом превентивних мера, остварени су основни, урбанистички услови за основну
заштиту од пожара. У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других
услова, планирани објекти треба да се реализују према:
 Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 11/2009 и 20/2015) и
осталим законским прописима из предметне области;
 Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Службени лист СРЈ”, број 11/1996);
 Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и
уређаја од пожара („Службени лист СФРЈ”, број 74/1990);
 Правилнику о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских
постројења и водова („Службени лист СРЈ”, број 41/1993);
 Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења
од пренапона („Службени лист СфРЈ”, број 7/1971 и 44/1976).
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Заштита од пожара подразумева примену техничких прописа и стандарда који регулишу
ову област, са аспекта заштите од пожара и безбедносних растојања, који произилазе из
наведених законских и подзаконских аката.
Заштита од акцидената изазваних високим водостајем водних тела - У планском
обухвату, траса коридора далековода прелази преко сталних и повремених водних тела.
Укрштање далековода са наведеним водним објектима је условљено обезбеђењем водног
режима, заштите вода и водног земљишта од загађења. За потребе несметаног
функционисања, одржавања и надзора над водним објектима потребно је у распону
укрштања обезбедити сигурносну удаљеност од мин. 10,0m између обале водотока и
стуба далековода, односно сигурносну висину од мин. 7,0m између ивице обале водотока
и најнижег проводника. На месту преласка кабла преко моста, предвидети решење тако
да се не смањи протицајни профил или успорава протицање, односно, кабл не сме бити
испод доње ивице конструкције моста.
У случају просипања, процуривање нафтних деривата, уља и мазива, у току
уређивања простора за стубна места, изградње објеката, пратећих садржаја и
инфраструктуре, обавезно је одмах спровести мере одговора на удес, у складу са
захтевом удесне ситуације:
 подручје Плана представља интегрални део Плана заштите од удеса за град
Ужице и општину Косјерић;
 у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна
је хитна санација угрожене локације-одговор на удес, у складу са планом заштите
од удеса;
 трафостаница мора бити опремљена непропусном танкваном за прихват исцурелог
трансфораматорског уља у случају хаварије;
 у циљу контроле животне средине на комплексима планираних пројеката,
прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно
је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним
органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради /не изради
Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте.
Б.4.2. Мере заштите природних и културних добара
Б.4.2.1. Природна добра
За потребе израде Плана, издато је решење број 020-1880/4 од 14.08.2014. године, од
Завода за заштиту природе Србије, Нови Београд.
Коридор далековода се налази изван заштићеног подручја, за које је спроведен или
покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошких мрежа, нити у
простору евидентираних природних добара.
Коридор далековода, са проводницима, ужадима и стубовима, не мења значајно пејзажне
карактеристике простора кроз који пролази јер је реч само о реконструкцији, адаптацији и
доградњи већ постојећег далековода ДВ бр.116/1 ТС „Косјерић” - ТС „Севојно”, па самим
тим у наведеном контексту, не врши трајан утицај на пејзаж.
Мере заштите ће се спроводити у складу са:
 Законом о заштити природе („Службени гласник РС” број 36/2009, 88/2010 и
91/2010);
 Законом о шумама („Службени гласник РС” број 30/2010 и 93/2012);
 Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта,
осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о
мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС“, број 35⁄2010);
 Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих
врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, број 5/2010, 47/2011).
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Опште мере заштите природе спроводе се у складу са условима надлежне институције
и мерама заштите животне средине.
У циљу обезбеђења превентивне заштите, утврђене су следеће мере заштите:
 сачувати и унапредити постојеће природне и блиско-природне елементе у обухвату
Плана;
 очувати, у највећој мери, шумске површине и шумарке аутохтоних врста, групе
стабала, појединачна стабла, живице, међе, шибљике;
 у току извођења радова, максимално очувати и заштитити околно земљиште,
високо зеленило и вредније примерке дендрофлоре, а за извођење радова који
подразумевају сечу одраслих, вредних примерака стабала у државном или
приватном власништву, прибавити сагласност ЈП “Србијашуме” као надлежне
институције;
 успоставити шумски ред или уклонити посечену дрвну масу у складу са прописима,
а стабла у близини коридора обезбедити од оштећења, која могу настати услед
манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или
складиштењем опреме и инсталација;
 у свим фазама градње, извођач радова је у обавези да максимално користи
постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији;
 обезбедити мере заштите земљишта од ерозије на стрмим и врлетним теренима;
 предвидети постављање маркера, који су специјално конструисани за повећање
видљивости жица за птице, на подручјима шумских екосистема;
 приликом реконструкције далековода, неопходно је водити рачуна да висинска
разлика између жица далековода (проводника и носећих елемената) буде што је
могуће мања, односно онолико колико дозвољавају технички услови;
 утврдити прихватљив ризик од електромагнетног зрачења и унутар заштитног
појаса уредити простор у складу са посебним правилима коришћења и уређења,
како би се у потпуности обезбедила функција далековода, а истовремено и
заштитио простор од негативних утицаја;
 обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова
наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералошко –
петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика
природе, о томе обавести министарство надлежно за послове животне средине и
да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
Б.4.2.2. Културна добра
За потребе израде Плана, издато је решење, број 924/3 од 11.09.2014. године, од Завода
за заштиту споменика културе, Краљево.
У границама подручја овог Плана, обавезно је поштовање члана 109. Закона о културним
добрима (“Службени гласник РС” број 71/1994) који гласи: "Ако се у току извођења радова
наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан 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".
Непокретна културна добра
На територији града Ужица, на траси предметног далековода, налази се непокретно
културно добро Црква брвнара у Севојну - споменик културе, између стубова бр.78. и 79.
У планском решењу, коригована је траса далековода, утврђене су нове позиције угаоних
стубова у предметној зони, тако да се објекат цркве-брвнаре налази изван заштитног
појаса далековода. Мере заштите за непокретно културно добро су:



приликом извођења радова, водити рачуна да се не повреде својства непокретног
културног добра;
није дозвољено извођење радова на парцелама на којима се налази непокретно културно
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добро.

Мере заштите непокретних културних добара, у планском подручју обухватају:
 пре почетка земљаних радова, инвеститор далековода је у обавези да о томе
благовремено обавести Завод за заштиту споменика културе - Краљево и омогући
њихово несметано праћење;
 уколико приликом извођења земљаних радова дође до евентуалног налаза
предмета и објеката, за које се може претпоставити да има својство културног
добра, извођач радова је дужан да, без одлагања, обустави радове на локацији и
заштити налаз до доласка представника Завода. У овом случају, инвеститор
далековода је у обавези да обезбеди услове и средства за допунске истражне
радове на локацији и конзерваторску заштиту предметног налаза од стране
надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Археолошки локалитети
На траси далековода налазе се следећи локалитети са археолошким садржајем:
 1.локалитет: Јеринин град, Косјерић село - вишеслојан археолошки локалитет
(општина Косјерић) – у близини, а изван заштитног појаса далековода (приликом
извођења радова, обезбедити присуство стручног лица службе заштите, на потезу
од стуба бр. 12 до стуба бр.15);
 2.локалитет: Ливада, Каран – некропола (град Ужице), у заштитном појасу
далековода;
 3.локалитет: Парцела око стуба бр. 57, објекат - Луново село (град Ужице), у
заштитном појасу далековода (приликом извођења радова, обезбедити присуство
стручног лица службе заштите, код стуба бр. 57);
 4.локалитет: Низилица, Луново село - насеље на коси Вучјак (град Ужице),
приликом извођења радова, обезбедити присуство стручног лица службе заштите,
на потезу од стуба бр. 62 до стуба бр. 64;
 5.локалитет Црквица, Севојно – порта цркве брвнаре (град Ужице).
Сви локалитети обухватају веће површине. Археолошки локалитети специфични су са
становишта заштите јер се налазе под земљом тако да је често немогуће одредити тачну
ширину њиховог распростирања.
Мере заштите за археолошке локалитете су:
 за све радове на локалитетима и у близини локалитета, обавестити службу
заштите;
 стручно лице службе заштите има право да пропише заштитна археолошка
истраживања или праћење радова, уколико процени да је археолошки локалитет
угрожен постављањем стубова.
Културна добра у окружењу трасе далековода
У непосредном окружењу трасе далековода (на територији града Ужица), налазе се
следећи објекти који су од интереса за заштиту непокретних културних добара:

Пољопривредна школа - историјска зграда, Споменик културе,
 Објекат Старе школе „Алекса Дејовић” у Севојну, - обухваћен Елаборатом заштите
културног наслеђа за План генералне регулације Севојно, 2011.године
 Црква Св.Арханђела Гаврила у непосредном окружењу предметног далековода обухваћена Елаборатом заштите културног наслеђа за План генералне регулације
Севојно, 2011.године.
Мере заштите за културна добра у окружењу трасе далековода су:

приликом извођења радова, водити рачуна да се не повреде својства културног
добра;

није дозвољено извођење радова на парцелама на којима се налази културно
добро.
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Локалитети од интереса за службу заштите
У локалитету трасе далековода, рекогносцирањем терена уочене су следеће локације од
интереса за службу заштите:
 1.локалитет: Мркшина црква, Косјерић - вишеслојни археолошки локалитет
(општина Косјерић), изван заштитног појаса далековода;
 2.локалитет: Градина, Косјерић село - вишеслојни археолошки локалитет (општина
Косјерић), у близини, а изван заштитног појаса далековода;
 3.локалитет: Гробови, Трнава – некропола (град Ужице), изван заштитног појаса
далековода;
 4.локалитет: Старо гробље, Каран - некропола код старе школе (град Ужице), изван
заштитног појаса далековода;
 5.локалитет: Турско гробље, Луново Село – некропола (град Ужице), изван
заштитног појаса далековода;
 6.локалитет: Голо брдо, Севојно - остаци некрополе под тумулима (град Ужице),
изван заштитног појаса далековода;
 7. локалитет: Турско гробље, Севојно – некропола (град Ужице), у близини, а изван
заштитног појаса далековода.
Мере заштите за локалитете од интереса за службу заштите су:
 за све радове у близини наведених локација, обавестити службу заштите и
затражити допуну услова;
 стручно лице службе заштите има право да пропише заштитна археолошка
истраживања или праћење радова, уколико процени да је археолошки локалитет
угрожен.
Б.4.3. Услови за лица са посебним потребама
С обзиром на предмет разраде у овом Плану, није обавезна примена Правилника о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом („Службени гласник
РС“, број 22/2015).
Б.4.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената
Подручје града Ужица припада зони 6-7°MCS скале. Жаришта која одређују ниво
сеизмичке угрожености подручја на простору су Бајина Башта и Ужице.
Подручје општине Косјерић припада зони 6°MCS скале. Жаришта која одређују ниво
сеизмичке угрожености подручја на простору су Мионица, Лазаревац и Рудник.
Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за
изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката (Правилник о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима, „Службени
лист СФРЈ“, број 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 и 52/1990). Ради заштите од
земљотреса, планирани објекат мора да буду реализован и категорисан према прописима
и техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.
Превентивне мере заштите од акцидената обухватају: извођење далековода по
планираној траси, успостављање и одржавање заштитног појаса, избор квалитетног
техничког решења инсталације далековода, обезбеђење појачане електричне и механичке
заштите проводника у случају приближавања и укрштања далековода са другим
инсталацијама и објектима, коришћење опреме за ефикасно уземљење и брзо аутоматско
искључење.

25

Б.4.5. Урбанистичке мере за заштиту од пожара
У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова, планирани
објекат треба да се реализују према Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС“,
број 111/2009 и 20/2015) и осталим законским прописима из предметне области.
Саставни део Плана су услови број 217-1052/14 од 18.11.2014. године, издати од МУП-а,
Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, Београд.
Б.4.6. Урбанистичке мере за цивилну заштиту
У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких
планова значајних за одбрану земље („Службени лист СРЈ“, број 39/1995), за израду овог
Плана прибављено је обавештење од Министарства одбране, Сектора за материјалне
ресурсе, Управе за инфраструктуру, Инт.број 3050-4 од 04.11.2014. године, у коме је
прописано да нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране
земље.
Б.4.7. Мере енергетске ефикасности изградње
С обзиром на предмет разраде у овом Плану, у изградњи објеката није обавезна примена
Правилника о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/2011) и
Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/2012).
Б.5. Инжењерскогеолошки услови
У морфолошком смислу, терен је претежно брдовито-планински, са распоном кота од око
400-700 mnm. У зонама водотокова (Скрапеж и Лужничка река), терен је у распону кота од
око 395-400 mnm.
По инжењерскогеолошким карактеристикама, терен на траси далековода је изграђен од
седимената квартарне и кредне старости. По деоницама, инжењерскогеолошке и
хидрогеолошке карактеристике терена су следеће:
 терен од ТС “Косјерић” (стубна места бр. 1, 2, 3 и 4), изграђују делувијалне глине,
дебљине до 2,0 – 2,5 m, повољних физичко-механичких својстава за пријем
оптерећења од стуба. Дубље се налази карбонатни комплекс (кречњаци);
 терен од стуба бр. 5 до стуба бр. 9, изграђен је од делувијалне кречњачке дробине
и кречњака;
 терен у зони стуба бр. 10 и шире, изграђен је од алувијално-пролувијалих наслага
реке Скрапеж;
 терен од стубног места бр. 11 до стубног места бр. 30, изграђен је од делувијалних
глина, глиновите дробине и карбонатног комплекса (кречњаци);
 терен од стубног места бр. 31 до стубног места бр. 38, изграђен је од делувијалних
глина и дробина, дебљине 1,5 - 2,0 m, а дубље су кречњаци из карбонатног
комплекса;
 терен у зони стубног места бр. 39. изграђују алувијално – пролувијални наноси
неуједначене дубине;
 терен од стубног места бр. 40 до стубног места бр. 83, изграђују делувијалне глине
и дробина неуједначене дебљине 1,5 – 3,0 m;
 терен од стубног места бр. 83 до стубног места бр. 84, изграђен је од делувијалних
глина, неуједначене дебљине, најчешће 2,5 m, док је дубљи слој флишног порекла.
Хидрогеолошке карактеристике терена су превасходно везане за појаву и дебљину
делувијалних глина и појаву јаче пропусног карбонатног комплекса (карстифицирани
кречњаци). У нижим деловима терена, уз активне водотокове, ниво подземне воде се
јавља на око 2,0 – 2,5 m у односу на садашњу површину терена. На падини изграђеној од
делувијалних глина и дробине, подземна вода осцилује на око 2,5 – 3,0 m, у односу на
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садашњу површину терена. У осталом терену (који је изграђен од карбонатних
седимената углавном нема подземне воде (безводни терени).
Конкретни параметри тла биће предмет детаљнијих елабората који ће се радити за
потребе израдње планираног објекта.
В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење далековода спроводе се према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV, (Службени лист СФРЈ", број 65/1988 и "Службени лист
СРЈ", бр. 18/1992).
На основу енергетско-експлоатационих захтева и локационих услова предвиђени су
следећи основни елементи далековода:
 проводници:
 3 x уже 160-А3-19 од портала ТС “Косјерић” до стуба бр. 1, од стуба бр. 12 до
стуба бр. 30 и од стуба бр. 84 до портала ТС “Севојно”
 3 x Al/Č 240/10 mm², од стуба бр. 1 до стуба бр. 12 и од стуба бр. 30 до стуба бр.
84
 заштитно уже:
 2 x OPGW уже, тип G, од портала ТС “Косјерић” до стуба бр. 1
 1 x OPGW уже, тип B, од стуба бр. 1 до стуба бр. 12 и од стуба бр. 30 до стуба
бр. 84
 1 x OPGW уже, тип G, од стуба бр. 12 до стуба бр. 30 и од стуба бр. 84 до
портала ТС “Севојно”
 стубови:
 нови:
 челично-решеткасти типа “Јела” са рашчлањеним темељима и једним
врхом за заштитно уже
 челично-решеткасти типа “Буре” са рашчлањеним темељима и једним
врхом за заштитно уже (на стубним местима бр. 63 и 79, користиће се
средње и горње конзоле)
 челично-решеткасти, смањених димензија, са блок темељом и једним врхом
за заштитно уже
 постојећи:
 челично-решеткасти типа “Јела” са рашчлањеним темељима и једним
врхом за заштитно уже
 стубови ће бити угаоно-затезни и носећи, а тачна висина биће одређена техничком
документацијом за предметни далековод, према локационим условима и
техничким захтевима, у погледу обезбеђења сигурносних висина и удаљености,
рачунајући при томе и резерву у угибу.
Висина сваког стуба се одређује Пројектом за грађевинску дозволу, према издатим
условима и техничким захтевима у вези обезбеђења сигурносних висина и сигурносних
удаљености инсталације далековода.
Темељи стубова су, по правилу, армирано бетонски, рашчлањени или блок темељи.
Дубина фундирања, начин израде и тип темеља се ближе дефинишу на основу
очекиваног оптерећења далековода и детаљног инжењерскогеолошког испитивања
терена.
Планом су геодетски позициониране локације угаоно-затезних стубова, а након
одређивања позиције свих стубних места, треба извршити додатна инжењерскогеолошка
истраживања (за ниво Идејног пројекта, односно Пројекта за грађевинску дозволу).
За постављање, односно изградњу надземних електропреносних водова не примењују се
одредбе о формирању грађевинске парцеле прописане Законом о планирању и изградњи.
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У овом случају, грађевинску парцелу представља земљишни појас непотпуне
експропријације дела катастарских парцела кроз које се простиру водови далековода и
појединачних парцела на којима се налазе стубови далековода. За колски превоз опреме
и делова инсталације далековода, предвиђено је коришћење најкраћих прилаза са јавних
и некатегорисаних путева, а формирање прилаза или градилишта изван извођачког појаса
условљено је сагласнишћу власника/корисника или установљавањем службености
пролаза.
Предметни далековод представља инфраструктурни објекат јавне намене, за који се
може утвдити јавни интерес и спровести непотпуна експропријација установљавањем
права стварне службености.
Планским решењем одређена је максимална ширина заштитног појаса од 2x30,0m,
максимална ширина извођачког појаса од 2x5,0m и максимална димензија грађевинске
основе стуба далековода од 8,0x8,0m или 64m² по стубном месту. Темељи стуба
далековода постављају се у оквиру извођачког појаса. Коначне димензије, односно
површине појединачног стубног места, биће прецизиране у Идејном пројекту, односно у
Пројекту за грађевинску дозволу. Максимални индекс заузетости појединачне површине
стубног места износи 100%.
Дозвољена је фазна реализација, по етапама.
Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Г.1. Спровођење Плана
У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), овај План представља
правни и плански основ за:
 доношење решења о утврђивању јавног интереса;
 издавање Информације о локацији;
 издавање Локацијских услова.
Г.2. Смернице за израду процене утицаја
Еколошка процена за предметно подручје представља основ за вредновање простора при
избору Пројеката и предлог мера за заштиту животне средине, а у циљу даљег одрживог
развоја.
Изградња планираних садржаја налази се на Листи II Уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 114/2008), за које се у
складу са чланом 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ бр. 135/2004 и 36/2009), одлучује о потреби процене утицаја пројекта на животну
средину.
Обавезујућа смерница Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза Носиоца
Пројекта да се надлежном органу обрати Захтевом за одлучивање о потреби процене
утицаја Пројекта на животну средину.

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Д.1. Садржај графичког дела
Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:
1. Диспозиција предметног подручја у односу на непосредно окружење............ 1:25000
2. Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне
инфраструктуре у оквиру планског обухвата.....................................................

1:2500

Д.2. Садржај документације Плана
Саставни део овог Плана је аналитичко-документациона основа, која садржи:
 одлуку о изради планског документа;
 изводе из планске документације ширег подручја;
 прибављене податке и услове и мишљења надлежних институција;
 прибављене и коришћене геодетске подлоге;
 извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној
контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;
 остала документација
Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Косјерић”.

Скупштина општине Косјерић
Број 350-1/15 од 17.02.2016.године

Председник Скупштине
општине Косјерић
Драган Тулимировић
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УВОД
Привредно друштво ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић, Матични број: 20761504 је
основано Решењем Агенције за привредне регистре дана 13.09.2011. године, чији су
оснивачи: компанија ЗАО ОПАРТ из Москве, Руска Федерација са 51 % уделом и
привредно друштво ДИЈАБАЗ, д.о.о., Мишар, Шабац са 49 % уделом у друштву.
Привредно друштво ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић је основано као друштво са
ограниченом одговорношћу по српском закону.
Друштва ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић и његови власници имају пословни
интерес да у Косјерићу изграде фабрику бетонских прагова и бетонске галантерије
најсавременијег типа у фукцији реализације пројекта економског развоја општине
Косјерић.
Привредно друштво ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић је у обавези да у
новоизграђеној фабрици искористи природне ресурсе са територије општине Косјерић.
Вредност инвестиције је око 5.5 милиона евра.
Компанија ЗАО ОПАРТ из Москве, Руска Федерација је основана 1998. године и
део је групације пословног удружења УБЦ ГРОУП. ЗАО ОПАРТ се бави грађевинарством
и свој успех је остварила ангажовањем у великим пројектима како на Руском тржишту,
тако и ван граница Русије. Поседује вишегодишње искуство у области изградње
пословних, индустријских и стамбених објеката успевајући да задовољи специфичним
захтевима инвеститора и корисника. Током година пословања ЗАО ОПАРТ је изградио
и/или реконструисао велики број индустријско-производних објеката и комплекаса,
фабричких постојења, фармацеутских погона и магацина чије пројектовање и изградња су
захтевала специфична мултидисциплинарна стручна знања, искусан висококвалификован
стручан тим, квалификовану и професионалну радну снагу и добру организацију посла.
ЗАО ОПАРТ, Москва захваљујући свом пословању ужива добре референце на Руском а и
на другим тржиштима широм Европе.
Привредно друштво ДИЈАБАЗ, д.о.о., Мишар, Шабац основано је Решењем
Агенције за привредне регистре дана 25.07.2012. године са основном делатношћу
експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса и креде и поседује
професионално искуство и стручан кадар у овој области а што је од значаја за обављење
делатности ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић.
Власници привредног друштва ПРАГ-ПРОДУКТ , д.о.о., Косјерић су нашли
заједнички интерес да сваки са својим потенцијалима и професионалним искуством и
кадром заједничким деловањем и улагањем могу да остваре пословни интерес у
производњи бетонских прагова и бетонске конфекције ради чега и приступају реализацији
изградње фабрике за производњу бетонских прагова и бетонске конфекције у Косјерићу.
Локација на којој се налази земљиште отуђено са нанадом за потребе изградње
фабрике бетонских прагова, налази се у II урбанистичкој зони, у оквиру индустријске
зоне, између државног пута I реда (пут М21) Пожега – Косјерић – Ваљево (на западној
страни), индустријског железничког колосека за фабрику цемента „Титан“ Косјерић (на
северној и источној страни) и локације постојећег комплекса Предузећа „Инеx“
Дивчибаре и улице Субјелски пут (на источној страни). Изнад железничког колосека је
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река Кладороба, са које се може добити индустријска вода. Поред локације пролази
градска мрежа водовода и електричне енергије, као и канализација за насеље Лугови.
Сагледавањем комплетне ситуације, почев од близине железничке станице (пруга
Београд – Бар), пруге Ваљево – Лозница, близине еруптивца (дијабаза) са Каоне, близине
цемента из фабрике цемента “Титан” Косјерић, ниских трошкова превоза сировина од
места експолатације до места фабрике, потребе за реконструкцијом целокупне железничке
мреже у Србији итд., процениће се финансијска оправданост изградње фабрике за
производњу бетонских прагова и бетонске галантерије.
На локалитету Тавани налазе велика налазишта магматске стене дијабаза
капацитета цца 20 милиона тона. Ради се о врло квалитетном грађевинском материјалу
који се примењује као горњи слој при изградњи путева и пруга. Развој ових рудника је у
директној корелацији са инвестицијама у путном и железничком сектору. У реализацији
стратегије убрзаног економског развоја стављен је акценат на спољне инвеститоре (који
немају привредну активност или нису пореклом из Косјерића) на улагања у новим
областима (где потенцијална корист превазилази хендикепе због „провинцијског“
географског положаја и лоше путне инфраструктуре).
Нова фабрика није само потврда да се регион развија, већ и да се отварају нова
радна места. Изградњом фабрике за производњу бетонских прагова и бетонске
галантерије створиће се услови за отварање 35 нових радних места, чиме ће се број
запослених у општини Косјерић повећати за 4,1 % и тиме сразмерно увећати јавни
приходи. Према задњем попису становништа Косјерић је варош која изумире. Управо са
отварањем једне овакве фабрике, пружиће се шанса Косјерићу да бар делимично поврати
стари сјај, задржи постојећу омладину и привуче нову.
1. ПОДАЦИ О ПОВРШИНАМА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА КОЈУ СЕ
ПРЕДЛАЖЕ ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ У СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ
Општина Косјерић и привредно друштво ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић су
закључили Меморандум о разумевању дана __. __. 2016. године и њиме регулисали начин
и услове под којима ће општина у складу са законом отуђити у својину, по цени мањој од
тржишне цене са накнадом, непосредном погодбом овом привредном друштву
грађевинско земљиште у јавној својини означено као кат.парцела број 356/1 у површини
1.36,81 ha уписане у листу непокретности број 1603 КО Варош Косјерић и кат.парцеле
број 356/3 у површини од 0.47,29 ha уписане у листу непокретности број 1851 КО Варош
Косјерић.
Земљиште ће бити отуђено по цени мањој од тржишне цене са накнадом,
непосредном погодбом, ради изградње Фабрике за производњу бетонских прагова и
бетонске галантерије у циљу и функцији реализације пројеката економског развоја и
смањења незапослености у општини Косјерић у складу са одредбама члана 96. став 7.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009. 24/2011 и
121/2012) и члана 2. став први, тачка 1. Уредбе о условима и начину под којима локална
самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (''Службени гласник РС'', бр. 13/10,
54/11, 21/12 и 121/12).

-3-

КОПИЈЕ ПЛАНА и ИЗВОД ИЗ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ налазе се у прилогу
елабората.
2. ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

o

Плански основ за израду пројектне документације:

План генералне регулације града Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број
3/2012 од 24.априла 2012. године);
55



Дозвољени урбанистички параметри пословања:
Индекс заузетости

до 60 %

Индекс изграђености
Мешовито пословање (хале, магацини, складишта) и
производни објекти

максимално 0.6;

Објекте пословања и остале комерцијалне делатности

максимално 1.2;

Максимални индекс изграђености парцеле је 75% (рачунајући све објекте високоградње и интернe
саобраћајницe, платое, паркинге и друге манипулативнe површинамe).

55
2.1. Подаци о планираним објектима
Планиране димензије производног објекта :

94.00 х 24.00 м2

Планирана површина главног објекта :

2256.00 м2

5
Планиране димензије објекта управе :

20.00 х 12.00 м2

Планирана површина објекта управе:

240.00 м2

5
Планиране димензије енергетског објекта :

7.20 х 2.70 м2

Планирана површина главног објекта :

19.44 м2

5
Планиране димензије главног објекта :

12.00 х 20.00 м2

Планирана површина главног објекта :

240.00 м2

5
Укупна површина планираних објеката :

2755.44 м2
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3. ПРОЦЕНА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКЕ
ТРЖИШНОЈ ВРЕДНОСТИ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
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4. ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ ЗА ПОТПИС УГОВОРА О
ОТУЂЕЊУ, ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Испред општине Косјерић, Уговор о отуђењу за кат.парцеле 356/1 у површини
1.36,81 ha и 356/3 у површини од 0.47,29 ha, привредном друштву ПРАГ-ПРОДУКТ,
д.о.о., Косјерић, по добијању сагласности Владе Републике Србије, потписаће Председник
општине Косјерић, Милијан Стојанић, лична карта број 005072495, матични број
2502954791427.
5.
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ – СТИЦАОЦУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА
ПРЕДМЕТНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Пуно пословно име: ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић
Скраћено пословно име: ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић
Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Косјерић, Субјелски пут бб
Опис делатности: Грађевинска делатност
Матични број: 20761504
Претежна делатност: 2361 – Производња производа од бетона намењена за
грађевинарство
ПИБ фирме: 107240680
ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић је привредно друштво основано са циљем
производње бетонских прагова и бетонске конструкције. Изградња фабрике у Косјерићу је
превасходно мотивисана пословним знањем и исуством које власници овог друштва
поседују у грађевинарству и индустријској области и постојећим привредним ресусима
општине Косјерић који су погодни за производњу бетонских прагова и бетонске
галантерије високог квалитета по највишим Европским стандардима. Изградњом фабрике
за производњу бетонских прагова би се створили услови за задовољење домаћег тржишта
за овим производима са интенцијом извоза, што би директно утицало на подизању
економског развоја општине Косјерић као и услови за запослење незапослених
лицапревасходно становника општине Косјерић.
ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић као потпору има логистичку подршку фирми
које поседују савремена средства транспорта и механизације.
Од посебног значаја је каменолом на Дивчибарама који територијално припада
општини Косјерић, а у којем се производе агрегати од камена вулканског порекла, који је
по свом саставу најквалитетнији такве врсте у Србији.
6. ИЗНОС УМАЊЕЊА ИЗРАЖЕН КАО РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ УТВРЂЕНЕ
ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
И НОВЧАНОГ
ИЗНОСА ОДРЕЂЕНОГ УГОВОРОМ О ОТУЂЕЊУ
Тржишна вредност предметне непокретности утврђена од стране Пореске управе,
Филијала Косјерић од дана 05.01.2016.год. износи 85.080,00 динара/ар, односно укупна
тржишна вредност непокретности износи 15.663.228,00 динара.
Новчани износ, који ће бити одређен Уговором о отуђењу је 12.334.700,00 динара.
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Износ умањен као разлика између утврђене тржишне вредности кат. парцела бр.
356/1 и 356/3 и новчаног износа утврђеног у уговору је 3.328.528,00 динара.
Грађевинско земљиште у јавној својини, када се за то стекну услови, односно
након добијања сагласности Владе Републике Србије и сходно томе буде донето Решење о
отуђењу, отуђи ће се у својину, по цени мањој од тржишне цене са накнадом,
непосредном погодбом, привредном друштву ПРАГ-ПРОДУКТ д.о.о., Косјерић ради
изградње фабрике за производњу бетонских прагова и бетонске галантерије у циљу и
функцији реализације пројекта економског развоја и смањења незапослености у општини
Косјерић, у складу са одредбама члана 96. 7. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009. 24/2011,121/2012), члана 2. став 1. тачка 1. Уредбе о
условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп
грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде (''Службени гласник РС'', бр. 13/10, 54/11, 21/12 и 121/12) Привредно друштво
ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић ће сходно горе наведеном, у новоизграђеној фабрици
користити природне ресурсе са територије општине Косјерић, а у исто време ће бити
отворено 35 нових радних места, ћиме ће се број запослених у општини Косјерић
повећати за 4,1 % и тиме сразмерно увећати јавни приходи општине.
7. ОБАВЕЗА СТИЦАОЦА ПРАВА СВОЈИНЕ БЕЗ НАКНАДЕ ДА ОБЕЗБЕДИ
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Привредно друштво ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о. Косјерић, обавезало се да заврши
комплетне радове на изградњи фабрике бетонских прагова и бетонске галантерије, да
добије одговарајуће дозволе и започне са обављањем делатности у року од 5 година од
дана закључења главног Уговора, као и да достави банкарску гаранцију по добијању
сагласности од стране Владе, односно даном закључења главног Уговора, на износ
128.870,00 еура (тржишна вредност земљишта изражена у еур), у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан закључења главног уговора.
8. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ОЧЕКИВАНИХ ТРОШКОВА И ЕКОНОМСКА
АНАЛИЗА ОЧЕКИВАНЕ КОРИСТИ ОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО
ИНВЕСТИЦИЈЕ, КАО И АНАЛИЗУ ОЧЕКИВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ ЕФЕКАТА
Корист општине Косјерић од отуђења непокретности у својину по цени мањој од
тржишне цене са накнадом непосредном погодбом је вишеструка и са становишта буџета
општине Косјерић и са становишта будућег развоја локалне заједнице.
Косјерић ће убудуће, осим по производњи цемента, бити познат и по квалитетним
бетонским праговима за брзе пруге.
Капацитет постројења нове фабрике „ПРАГ-ПРОДУКТ“ д.о.о., Косјерић у првој
фази производње биће 150.000 прагова годишње, а фабрика ће у почетку запошљавати до
35 радника. Општина Косјерић је, због великог значаја инвестиције за развој локалне
заједнице, за потребе изградње фабрике друштву ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о, Косјерић је
продала 1 ha 84 а 10 m2 земљишта (локација - индустријски колосек за фабрику цемента
„Титан“ Косјерић, поред магистралног пута М21). Фабрика ће имати директан приступ
прузи, што ће омогућити ефикасну испоруку прагова у целом региону на дужини до 300
km.
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Опрему, технологију, изградња објеката и инфраструктуре поверена је ПРАГПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић. У питању је наменски направљена опрема за ливење
пренапрегнутих бетона технолошки везаних линија у оквиру које су коморе за сушење –
напаравање, у процесу стабилизације бетона.
8.1. Инпути потребни за производњу бетонских железничких прагова
Инпути потребни за производњу бетонских железничких прагова су:
 дијабаз – допремаће се са каменолома на Каони (Дивчибаре), а који територијално
припада општини Косјерић и по свом саставу је најквалитетнији такве врсте у
Србији. Мане кречњачког агрегата је мала притисна чврстоћа и велика моћ упијања
за разлику од еруптивца који има велику притисну чврстоћу и малу моћ упијања.
Дијабаза има само на три места у Србији али нигде близу фабрике као што ће то
бити случај са фабриком ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о. Косјерић што значајно смањује
трошкове транспорта. Каменолом је удаљен од фабрике 11 km.


цемент – преузимаће се од фабрике цемента „Титан“ Косјерић. Лапорац и кречњак
који се као сировина користи у производњи цемента такође се ископава на
територији општине Косјерић, из каменолома у непосредној близини фабрике
цемента. Цементара поседује изузетне фракције за квалитет бетона. И у случају
допремања цемента, ниски су трошкови транспорта пошто је фабрика „Титан“
удаљена од заједничке фабрике ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о. Косјерић свега 2 km.

 арматура за пренапрегнути бетон – у првој фази арматуру ће се набављати из
увоза, док ће у другој фази инсистирати на проналажењу произвођача из Србије.
 везивни прибор за арматуру – допремаће се из Аустрије, Немачке или Шпаније. У
другој фази у сарадњи са општином, подстицаће да се та делатност полако развија
на територији Косјерића мотивисањем локалних постојећих или потенцијалних
привредника.
Из свега наведеног произилазе посебне погодности за отварање фабрике за
производњу бетонских железничких прагова у Косјерићу:
-

-

Близина пруге Београд-Бар. Железнички бетонски праг је исплатив на транспортну
дужину до 320 km (оптимално 300 km);
- Близина деоница Ваљево – Лозница;
- Близина пута М21 – магистрални пут Пожега – Косјерић – Ваљево
Ниски транспортни трошкови основних инпута – дијабаза и цемента због близине
каменолома на Каони и близине фабрике цемента:
- Близина трафо станице – инсталисана снага трафо станице је 560 kW;
- Близина цевовода.
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8.2. План годишњих прихода – 1. фаза
Табела 8.2.1. – План годишњег прихода у 1. фази

Производ/услуге

Обим
делатности

Јединица мере

Цена
(у еурима)

Пројектовани
приход

150.000

комад

40.80

6.120.000

Жел.бетонски
прагови
УКУПНО:

6.120.000

Напомена: У приходима фигуришу само приходи који су последица инвестиције
Стоваришни простор биће површине 5.000 m2 - 10.000 m2 (апроксимативно двомесечна производња)
Енергенти потребни за производњу:
 Месечна потрошња струје
1.000.000 динара

x

12 месеци

=

12.000.000 динара

=

60.000 литара

 Месечна потрошња дизела
5000 литара

x

12 месеци

 Трошкови производње – 32,46 еура
8.3. План годишњих прихода – 2. Фаза
Табела 8.3.1. – План годишњег прихода у 2. фази

Производ/Услуга

Обим
делатности

Јединица мере

Цена (у еурима
са ПДВ-ом) )

Пројектовани
приход

1.000.000

комад

40,80

40.800.000

Жел.бетонски
прагови
УКУПНО:

40.800.000

Напомена: У приходима фигуришу само приходи који су последица инвестиције
Такође, гради се фабрика бетонске галантерије и претоварна станица за камени
агрегат што ће омогућити запошљавање још 15 људи. Капацитет претоварне станице ће
бити 300 тона камена дневно.
8.4. Захтеви тржишта
Главни купац
Железница Србије.

је Железница Србије и инвеститори у реконструкцији пруге

У наредних 5 година у плану је да се уради 400 km пруге у Србији, а то је 1700
прагова/km, што укупно износи 680.000 прагова. То подразумева само инвестиционо
одржавање без текућег одржавања. Са укључивањем и текућег одржавања од 200.000
прагова, долазимо до цифре од 880.000 прагова.
У плану је изградња железничке пруге Ваљево – Лозница, у дужини 68 km;
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Пруга ће бити електрифицирана, пропусна моћ 50 пари возова дневно.
Пројектована за брзину од 120 km/h. Исто тако у плану је реконструкција железничке
пруге Београд – Бар (дужина пруге 455 km).
 Укупна железничка линија у Србији је 4000 km
 Линије са једним колосеком 3700 km
 Линије са два колосека 300 km (7,5 %)
Паневропски саобраћајни коридор или коридор 10, кроз Србију подразумева:
 X 613 km; од тога 245 km са једним колосеком и 368 km са два колосека
 Xб 150 km са једним колосеком
 Xц 104 km са једним колосеком
Железница Србије и Европска банка за обнову и развој потписале су у септембру
2010. године 100 милиона евра вредан Уговор о кредиту у циљу потпуне реконструкције
железничке мреже.
За рехабилитацију 112 km магистралних линија на Коридору 10, укључујући и
набавку механизације за одржавање пруга, потребно је 35 милиона евра.
Поред тога, радиће се реконструкција железничке пруге на релацијама:
Ниш – Димитровргад
Сопот – Космајски Ковацев
Нис – Пресево лине
Стара Пазова – Нови Сад

160.000 прагова
29.000 прагова
155.000 прагова
58.000 прагова

Додатне могућности за извоз постоје у Хрватској и Босни и Херцеговини пошто ће
реконструкција железнице бити финансирана од стране Европске банке за обнову и развој
и Европске предприступних фондова.
Процене су да ће у наредних 15 година, на глобалном нивоу, производња
бетонских прагова порасти за око 50 %.
Све напред наведено иде у прилог одрживости и профитабилности изградње
фабрике железничких бетонских прагова у општини Косјерић.
Директни периодични – годишњи приходи локалне самоуправе од фабрике
железничких прагова:

Накнада за уређење грађевинског земљишта износи 633. 532, 19 динара.
Накнада се не плаћа за производни објекат (ПРОИЗВОДНА ХАЛА = 2. 326, 46 m2),
а по новој Одлуци нема попуста за новозапослене раднике. Обрачун накнаде је
извршен на следећи начин:
УПРАВНА
ЗГРАДА

ОСНОВИЦА
(85.490)

=

ПРИЗЕМЉЕ
(128, 80 m2)

х

ДРУГА
ЗОНА
(0.04)

+

х

ПОТКРОВЉЕ
(110, 96 m2)

КОМЕРЦИЈАЛНИ
ОБЈЕКАТ (0.75)

+

х

ПОРТИРНИЦА
(7.26 m2)

ПОВРШИНА
(247,02)

=

=

247,02 m2

633.532,19
динара.


по основу Закона о порезу на имовину примењује се стопа од 0,4 % за
правна лица на вредност непокретности исказане у пореској пријави ППИ1.
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по основу Закона порез на имовину примењује се стопа од 0,4 % за правна
лица на вредност земљишта исказане у пореској пријави ППИ1.

Општинска комунална такса на истицање фирме за фабрику ове величине и
капацитета била би око 70.000,00 динара.
8.5. Нова радна места – индиректни финансијски ефекти
Изградњом фабрике ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић за производњу армиранобетонских железничких прагова у Косјерићу биће отворено до 35 нових радних места.
Тежња је да новозапослени буду претежно становници Косјерића. Према подацима НСЗ о
кретању незапослености закључно са 31.12.2015. године на евиденцији НСЗ у Косјерићу је
пријављено је 854 незапослених лица1. Запошљавањем 35 незапослених лица са
евиденције НСЗ/испостава Косјерић, број незапослених смањио би се за 4,1 %. Плате
запослених би се кретале на нивоу републичког просека, а то је 45.610,00 динара бруто а
62.992,00 нето (просечна зарада у Републици Србији, у августу 2014. године). На тај начин
у општини Косјерић би месечно било исплаћено запосленим 2.834.640,00 динара. Буџет
Општине би имао приход од пореза на зараде од 283.464,00 динара, на месечном нивоу,
односно за плате би било исплаћено 34.015.680,00 динара, а порез на зараде би био
3.401.568,00 динара на годишњем нивоу.
У првој фази која подразумева изградњу фабрике за производњу бетонских
железничких прагова биће запослено 35 лица и то:
Табела 8.5.1. – Структура запослених
БРОЈ ЛИЦА

СТРУЧНА СПРЕМА

13

НК

16

ССС

2

ВШС

4

ВСС

Од наведеног броја запослених
 60 % ће бити машинске струке
 15 % електро струке
 25 % грађевинске струке

У 2. фази гради се фабрика бетонске галантерије и претоварна станица за камени
агрегат што ће омогућити запошљавање још 15 лица.
Реализацијом овог пројекта, повећаће се број укупно запослених у општини
Косјерић (у привреди и ванпривреди: по основу радног односа, привремених и
повремених послова и предузетничког статуса) за више од 1 %. Као доказ о броју
запослених у општини Косјерић, доставља се извештај Републичког фонда за здравствено
осигурање од 08.12.2015. године.

1

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/4/4881_bilten_nsz_12_2015_-_broj_160.pdf од 08.01.2016.г.
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Табела 8.5.2. – Приказ годишњих обавеза инвеститора са пројекцијом за наредне 3 године

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Основ задужења
Надокнада за уређење грађ.
земљишта
Порез на имовину
Такса на истицање фирме
Порез на лични доходак
Приход/година

2016.

2017.

2018.

633.532, 19

633.532, 19

633.532, 19

1.560.000
70.000
1.065.432

1.540.000
70.000
1.065.43

1.520.000
70.000
1.065.432

3.368.964,19

3.368.964,19

3.368.964,19

8.6. Конкуренција
Три фирме у Србији почињу да се баве производњом железничких прагова, али
немају атестиране прагове. То су „Мин ДИВ“ Сврљиг, „Путеви Инвест“ Сталаћ и „ПОРР“
Свилајнац.
Битна предност новоизграђене фабрике у Косјерићу у односу на потенцијалне
конкуренте јесте да конкуренти користе различитости у технологичности производа.
Мин ДИВ, Сврљиг – Фабрика вијака и делова за шинска возила је лоцирана на југоистоку Србије, у Сврљигу, 300 km од Косјерића и има капацитет приближно 150.000
прагова годишње. Бави се производњом вијака и вијачних делова, произодњом делова за
шинска возила и производњом лаке железничке маханизације. Фабрика је изграђена 2009.
године. Послује у саставу групације ДИВ, чије седиште је у Самбору, Хрватска. МИН
ДИВ је такорећи нова фирма на српском тржишту са мало искуства и референци.
Путеви Инвест, Сталаћ се налази у Централној Србији и има капацитет од
приближно 120.000 прагова годишње. Основну делатност представља производња
бетонских префабриката и конструкција од неармираног, армираног и преднапрегнутог
бетона. Посебну делатност чини експлоатација и сепарација природног шљунка из реке
Јужне Мораве. До сада Путеви Инвест није имао серијску производњу. Немају обучено
особље за производњу бетонских прагова и немају заједничку опрему .
Аустријска компанија „Porr Werner&Weber“ купила је Фабрику вијчаних елемената
ВИС у Свилајнцу, у којој намерава да производи бетонске прагове за железницу.
Произодни капацитет фабрике биће до 200.000 прагова годишње. Фабрика је због решења
основног акционара да не ради на српском тржишту затворена и не бави се производњом .
9. ПРЕГЛЕД ДРУГИХ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА И СРЕДСТАВА КОЈЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ОДНОСНО ИНВЕСТИЦИЈЕ
У заједничком друштву ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић као што је већ раније
поменуто, нагласак је стављен на запошљавање лица из Косјерског краја. Током 2016.
године постоји могућност коришћења субвенција НСЗ (Програми обука по Програму
обуке на захтев послодавца, програм мера Републике Србије 2016.) у циљу и
доквалификације или преквалификације лица са евиденције НСЗ, испостава Косјерић.
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10.ДРУГИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ
РАСПОЛАГАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

ОВАКВОГ

На основу бројних техничких докумената, планова и студија (који су детаљније
описани у досадашњем тексту), у којима је документовано будуће функционисање
друштва ПРАГ-ПРОДУКТ, д.о.о., Косјерић као и његов значај за локалну заједницу, јасно
се види потреба постојања једног оваквог предузећа у Косјерићу. Локација на
катастарским парцелама 356/1 у површини 1.36,81 ha уписане у листу непокретности број
1603 КО Варош Косјерић и кат.парцела број 356/3 у површини од 0.47,29 ha уписане у
листу непокретности број 1851 КО Варош Косјерић, има вишеструке предности и
природно се намеће за ову функцију.
11. ЗАКЉУЧАК
Из свега напред наведеног сматрамо да је давање локације у својину по цени мањој
од тржишне цене, непосредном погодбом, у складу са законодавством Србије и
вишеструко оправдано. Не само да ће се смањити незапосленост и повећати јавни приходи
општине, већ ће то бити значајан подстрек за будуће инвестиционе подухвате позитивна
демографска кретања.
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12. ПРИЛОЗИ

- 19 -

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ
Закључен дана_________ у Косјерићу, између:
1. ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, коју заступа Председник општине, Милијан
Стојанић (у даљем тексту: ОПШТИНА) и
2. «ПРАГ ПРОДУКТ» д.о.о. Косјерић, Субјелски пут бб, које заступа
Директор, Славко Матовић (у даљем тексту: ПРАГ ПРОДУКТ).
Члан 1.
ОПШТИНА и ПРАГ ПРОДУКТ, закључују овај Меморандум у међусобном
поверењу и толеранцији и њиме изражавају намеру да ОПШТИНА када се за то
испуне сви прописани услови, отуђи у својину ПРАГ ПРОДУКТУ, непосредном
погодбом, по цени мањој од тржишне цене (Тржишна вредност предметне
непокретности утврђена од стране Пореске управе, Филијала Косјерић од дана
05.01.2016.год. износи 85.080,00 динара/ар, односно укупна тржишна вредност
непокретности износи 15.663.228,00 динара./Новчани износ, који би био одређен
Уговором о отуђењу је 12.334.700,00 динара./Износ умањен као разлика између
утврђене тржишне вредности кат. парцела бр. 356/1 и 356/3 и новчаног износа
утврђеног у уговору је 3.328.528,00 динара.), неизграђено грађевинско земљиште у
јавној својини ОПШТИНЕ, означено као кат. парцела број 356/1, површине 1.36,81
ха, уписане у Листу непокретности број 1603 КО Варош Косјерић и кат. парцела
број 356/3, површине 0.47,29 ха, уписане у Листу непокретности број 1851 КО
Варош Косјерић.
Члан 2.
Поступак отуђења грађевинског земљишта из претходног става, спровешће
се у свему у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
број 72/2009, 24/2011, 132/2014 и 145/2014), Уредбом о условима, начину и
поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или
дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде,
као и услове, начин и поступак размене непокретности («Службени гласник РС»,
број 61/15 и 88/15) и Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини («Службени лист општине Косјерић», број
12/2015), што подразумева израду Елабората о оправданости, прибављање
сагласности Владе РС и др.
Члан 3.
Инвеститор ПРАГ ПРОДУКТ, изражава намеру да на предметном
грађевинском земљишту, припреми и реализује инвестициони пројекат изградње

Фабрике бетонских прагова и бетонске галантерије, чија реализација је у функцији
економског развоја општине Косјерић.
ПРАГ ПРОДУКТ је у обавези да оконча изградњу Фабрике бетонских
прагова и бетонске галантерије, у року од пет година од дана добијања
правноснажне грађевинске дозволе и у истој запосли 35 лица.
Члан 4.
Потписници су сагласни, да је овај Меморандум правно необавезујуће
природе и да је његова сврха да изрази спремност потписника да наставе са свим
непопходним активностима како би се предложени пројекат брзо и успешно
реализовао, односно да свакој од страна предочи основне намере друге стране.
Меморандум се раскида у року од осам дана од дана када једна од страна
потписника достави писано обавештење о једностраном раскиду другој страни. Ни
једна страна неће имати обавезе према другој страни, у случају да дође до раскида
Меморандума.
Члан 5.
Председник општине је овлашћен да потпише овај Меморандум, тек након
усвајања од стране Скупштине општине Косјерић.
Члан 6.
Овај Меморандум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку
уговорну страну по два.

ПРАГ ПРОДУКТ д.о.о. Косјерић
Директор Славко Матовић
_________________________

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Председник Милијан Стојанић
__________________________

На основу члана 54. став 2. и члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 36. Статута
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина
општине Косјерић, на седници одржаној 17. фебруара 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО
ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ
I
Разрешава се члан школског одбора Основне школе „Мито Игумановић'',
Косјерић, и то:
Испред Савета родитеља:
1) Сања Мијаиловић, из Косјерића.

.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општине Косјерић''.
Број 022 – 20 /13
У Косјерићу, 17. фебруара 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 36. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), Скупштина општине
Косјерић, на седници одржаној 17. фебруара 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО
ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ

I
Именује се за члана школског одбора Основне школе „Мито Игумановић'',
Косјерић, и то:
Испред Савета родитеља:
1) Мирјана Мијаиловић, из Скакаваца.
II
Мандат новоизабраног члана Школског одбора траје до истека мандата
органа управљања .
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општине Косјерић''.
Број 022 – 21 /13
У Косјерићу, 17. фебруара 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Република Србија

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ 2016 – 2018.

Косјерић, 2015. године
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1. УВОД
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и
општих принципа који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати у спорту као
непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије развоја
спорта у Општини Косјерић за период 2014–2018. године, или као пасивни посматрачи, тј.
гледаоци и љубитељи спорта.
Националну Стратегију Влада Републике Србије је усвојила на седници од 25.децемба
2014. године,а донета је на основу члана 142. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”,
бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14).
Обавеза свих чиниоца система спорта јесте да након усвајања Националне Стратегије
припреме и усвоје своје Стратегије, а све у смислу стварања јединственог и козизстентног
система спорта на целој територији Републике Србије.
Спорт је данас посебно важан јер модеран човек због брзог и стресног начина живљења,
нема довољно времена да се нађе у природи и да се посвети било каквој врсти физичке
активности. Спорт игра важну и активну улогу у јачању физичког, интелектуалног и моралног
здравља човека у 21. веку. Бављењем спортом стичу се вештине и вредности неопходни за
развој заједнице и друштва: сарадња, поштовање правила, поштовање других, способност
решавања проблема, поштење (фер-плеј), самопоуздање, толеранција, тимска игра, дисциплина,
поверење, способност прилагођавања, способност руковођења, како победити/изгубити, како
прихватити конкуренцију, постављање сопствених циљева, социјализација.
У складу са наведеним Општина Косјерић овим текстом испуњава обаезу дефинисану и
Законом о спорту али уз свест да овај веома важан документ не доносимо само ради испуњења
задатих нам обавеза већ из потребе да спорт у Општини Косјерић јасно дефинишемо и
позиционирамо на мапи спорта у Општини Косјерић.
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
Општина Косјерић налази се у западној Србији на пола пута измедђу Ваљева и Ужица,на
надморској висини од 420 метара.
Косјерић је познат по генералу Светомиру Ђукићу оснивачу Српског Олимпијског
комитета чији се гроб налази у његовом родном месту Ражани, а у његову част сваке године у
мају месецу на улицама Косјерића одржава се велика атлетска трка под покровитељством
Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије ,Министарства омладине и спорта,
Титан Цементаре Косјерић и Скупштине општине Косјерић.
Учествују најбољи атлетичари из Србије,а позивамо у госте, некадашње и садашње
освајаче медаља са великих такмичења као и промотере спортисте, да својим учешћем на овој
манифестацији дају свој скромни допринос.
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Поред кошаркаша и женског одбојкашког клуба који се такмиче у 1.Српској лиги у
Косјерићу још се успешно такмиче фудбалери , каратисти, стрелци, риболовци, планинари.
Са изузетно повољним географским полозајем,на прузи Београд – Бар Косјерић поседује
хотел „Олимпик“ са смештајним капацитетом од 100 лежаја и изузетно је повољан за припреме
спортиста.
Највећи колектив је Цементара која је у власништву Грчке компаније „Титан“ и највећи
је донатор спортских клубова и спортских манифестација у општини Косјерић.
Косјерић поседује две спортске хале са 500 места,олимпијски базен,два фудбалска
игралишта , мини пич терен као и терене за мале спортове,па је спортски садржај града
употпуњен током целе године.
Одређене потребе грађана у области спорта задовољавају се у нашој Општини на
неколико препознатљивих начина.
Најпре кроз учешће ученика основних и средњих школа у школском, општинском,
међуопштинском и републичком нивоу школских спортских такмичења па преко активног и
организованог бављења спортом у спортским клубовима, кроз општинска, окружна,
међуокружна и државна такмичења и учешћа наших одабраних спортиста на МОСИ играма,
које имају карактер међународног такмичења, па до активног учешћа рекреативаца кроз
коришћење спортске хале, школских фискултурних сала, и осталих отворених површина
намењених спорту.
У циљу обављања задатака који су од заједничког интереса и користи за спорт у
Општини, основан је Спортски савез општине Косјерић који води бригу о спорту на територији
целе Општине.
Општински органи, у непосредној сарадњи са Спортским савезом, афирмишу и
подржавају спортске активности које су од интереса и користи за спорт у Општини Косјерић.
Афирмација спортских манифестација и активности се огледа пре свега у предузимању
активности ради унапређивања и омасовљавања спорта, учествовања у обезбеђењу услова за
развој врхунског спорта у спортским гранама које негују чланови Савеза, пружању стручне
помоћи у унапређењу рада у спортским организацијама и подстицању рада у спорту
додељивањем награда и признања.
Најстарији клуб у Општини Косјерић је Фудбалски клуб »Црнокоса« основан 1923
године, и уједно је један од најстаријих клубова у Златиборском округу. Данас фудбалски клуб
броји више од 100 чланова од пионирске,јуниорске,кадетске и сениорске селекције
Један од клубова са дугогодишњом традицијом је и фудбалски клуб Сечица из Сече Реке
који је основан 12.маја 1956.године уз велику помоћ мештана Сече Реке и тадашње
земљорадничке задруге.Све до 1986.године клуб се такмичио у Општинској лиги Косјерић,где је
у првенству и купу бележио врло добре резултате.Данас се клуб такмичи у лиги Златиборског
округа.
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У Косјерићу крајем шездесетих и почетком седамдесетих година подстакнути успесима
кошаркашке репрезентације и све већом популарношћу кошарке као игре почиње да се игра
''баскетица'' на земљаној подлози, конструкција је био дирек и неколико даски као табла, а од
арматуре направљен је обруч.
Половином седамдесетих година бивши рибњак где се гајио шаран претворен је у
полигон за мале спортове и асфалтиран. Први пут је стављена метална конструкција са таблама.
Стварањем бољих и квалитетнијих услова појављује се све већи број баскеташа и зачиње се
идеја да се формира кошаркашки клуб.
Сазревање идеје о формирању клуба трајало је још неколико година. Група ентузијаста,
омладинаца, студената, радника вршили су припреме да се одржи оснивачка скупштина, донесе
статут клуба, изабере предеседник клуба и чланови управе.
Прва оснивачка скупштина одржана је половином 1982. Године и клуб добија назив КК
''Црнокоса'' Косјерић.
Кошаркашки клуб региструје се у Кошаркашком савезу Југославије – Титово Ужице где
се 12. 05. 1983. региструју играчи који наступају за клуб.
Од регистрације па до 2002. године Клуб се такмичио са млађим категоријама у
републичким регионалним лигама, а први тим у ''бетон'' лигама са променљивим успесима.
-

2002. године освојио је прво место у ''бетон'' лиги региона 6 Чачак и пласирао се у II
српску лигу – група Запад и освојио друго место чиме се пласирао у I српску лигу – Југ.

-

У сезони 2003/2004. освојивши прво место у I српској лиги, пласирао се у I Б лигу.

-

Клуб је одиграо седам сезона у I Б лиги, а затим се пласирао у прву лигу Србије и у сезони
2013/14 играо у супер лиги Србије, а то је уједно и највећи успех клупског спорта у Косјерићу.

Поред ова три наведена и најстарија клуба у Општини Косјерић данас постоји и ради још
шест спортских клубова и то:
-

Женски одбојкашки клуб „Црнокоса“

-

Клуб малог фудбала „Косјерић“

-

Удружење спортских риболоваца „Скрапеж”

-

Карате клуб „Црнокоса“

-

Планинарско еколошко друштво „Субјел“

-

Спортска дружина „око соколово“

Када се погледа структура клубова јасно се види да пет клубова долази из ,,породице,,
екипних спортова и четири клуба из појединачних спортова.
Сви клубови имају права и обавезе, како у погледу добијања средстава, тако и у погледу
извршавања задатака и обавеза према добијеним средствима из буџета општине Косјерић.
Финансијска буџетска средства распоредјују се углавном на три групе корисника и то:
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1. За суфинансирање спортских активности клубова,унапређење и развој спорта.
2. За спровођење активности свих видова масовног спорта.
3. За одржавање спортских објеката и спортских терена на територији општине
Косјерић.
Укупна средства за суфинансирање спорта,остварују се преко буџета општине Косјерић,а
утврђују се на основу утврђених мерила Скупштине општине Косјерић и на основу утврђених
програма и планова клубова за сваку текућу годину.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ У СПОРТУ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
Институционални механизми који постоје у општини Косјерић, а задужени су за
одржавање система спорта су пре свега Председник општине Косјерић, Општинско веће
општине Косјерић, Спортски савез општине Косјерић и Радна група за израду Програма развоја
спорта у општини Косјерић за период од 2016-2018. Ови институционални механизми између
осталог имају задатак и да иницирају и учествују у изради локалних стратешких докумената
развоја спорта, да иницирају и учествују у писању локалних акционих планова и да прате
њихово остваривање.
Спортски савез општине Косјерић разматра и решава питања од значаја за развој спорта
кроз Одлуку о финансирању спорта и физичке културе из буџета општине Косјерић и
Правилника спортског савеза општине Косјерић о финансирању у области спорта и физичке
културе.

2. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ
КОСЈЕРИЋ
2.1 Визија
Визија овог Програма је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених
односа становника Општине Косјерић кроз бављење спортом, а као елемента који је од
суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.
2.2 Мисија
Мисија је стварање система спорта у Општини Косјерић у коме ће свако имати право да
се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања
физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења
квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. Општина Косјерић предузима
мере како би се:
-

обезбедило да сви грађани Општине Косјерић имају могућности да се баве спортом, кроз
пружање одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег
стручног кадра;

-

осигурани темељи спорта Општине Косјерић: спорт у школама и сви видови укључења
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деце у спортске активности;
-

обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката за
развој и унапређење спорта у Општини Косјерић;

-

подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских
спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима посебно
освајање медаља на Олимпијским играма.
ЗАШТО ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА?

У данашњем систему, оптерећеном финансијско-економским проблемима, евидентно је
да активно бављење спортом изискује све веће издвајање личних финансијских средстава,
посебно од стране родитеља за децу и младе који још нису у систему такмичарског спорта. Када
бисмо упитали поједине родитеље како би описали своје разлоге зашто се њихова деца не баве
спортом, јасно и недвосмислено би нам рекли да је спорт скуп, односно да бављење спортом
изискује средства за чланарине, опрему и реквизите на пример.
Са друге стране, без улагања труда и у овом случају финансија од стране родитеља, не
можемо очекивати ни резултате, те је потребно бити обазрив у критици самог система спорта за
децу и младе. Наравно, у односу на то одмах имамо на уму алтернативву скупим спортским
школама за децу и младе, а то су бесплатне секције и ваннаставне спортске активности у
школама, којих је пре двадесетак година било у већој мери, што је омогућавало већем броју
младих и деце да се активно баве спортом.
Међутим, колико секција има у понуди и да ли су у складу са интересовањем деце и
колико су доступне за активно бављење спортом деце и младих који нису у систему
такмичарског спорта, важна су питања да би се креирале мере као одговори на ове проблеме,
посебно у школском спорту, јер бављење спортом у детињству је према многим истраживањима
основни предуслов за развој здравих животних навика, превенцију здравствено ризичних
понашања и развој менталног здравља код младих.
Такође, рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер
позитивно утичу на опште здравље и према досадашњим медицинским сазнањима смањују
ризик од настанка хроничних болести узрокованих пасивним начином живота, па се унапређење
области спорта за све може посматрати као приоритетна активност којом се доприноси
здравијем и активнијем становништву.
Поред тога, систем врхунског и квалитетног спорта захтева озбиљније промене у самом
управљању и финансирању да би се постигли озбиљни и врхунски резултати, јер врхунски
резултати не би смели бити случајност, већ последица сређеног система који подразумева
стручне и мотивисане тренере, материјално-техничке услове за рад, квалитетну инфраструктуру
за такмичења и подршку јавности и друштвено одговорних компанија.
У том систему, који би требало да са једне стране обезбеди доступност спорта ширим
слојевима, посебно деци, али и да обезбеди услове за развој врхунских спортиста и
спортисткиња, локална самоуправа својим средствима за одржавање инфраструктуре,
суфинансирање активних клубова, стипендијама и дотацијама, игра важну улогу, тако да је за
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целокупни развој спорта за све, школског спорта и квалитетног и врхунског спорта неопходно
поставити даље стратешке правце развоја спорта у општини Косјерић и креирати конкретне
мере за побољшање целокупног система.
Према свему наведеном, остварење визије развоја спорта у општини Косјерић
подразумева следеће исходе:
-

Спорт је доступан свима

-

Програм школског спорта је развијен

-

Спортисти и клубови постижу квалитетне резултате

-

Постоје обезбеђени услови у складу са потребним стандардима за одржавање
такмичења за сениоре и млађе категорије на регионалном и националном нивоу.
2.3. Циљ Програма развоја спорта општине Косјерић

Циљ Програма развоја спорта општине Косјерић је унапређење и развој спорта кроз
системску, стратешку и партнерску бригу свих релевантних чинилаца у реализацији циљева:
-

системска брига у области школског спорта

-

обезбеђење свих спортских реквизита и друге опреме за школски спорт

-

константна брига о здрављу деце и спортиста

-

повећање финансијских средстава која су намењена за спровођење такмичарских
програма

-

омасовљење учешћа грађана у рекреативном бављењу спортом

-

унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским
активностима

-

подстицање масовности женског спорта

-

унапређење односа спорта, туризма и животне средине

3. ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА
По процени данас у општини Косјерић живи између 12 и 13 хиљада становника (према
попису из 2002. године било је 14.001). Најнасељенији је град Косјерић са 4116 становника, па
село Косјерић са 1023 становника, а сва остала насеља имају мање од 1000 становника.
У наредној табели приказан је број становника у месним заједницама.
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Насељена
места

1948.
год.

1953.
год.

1961.
год.

1971.
год.

1981.
год.

1991.
год.

2002.
год.

2009.
год.
процена

2011.
год.

Бјелоперица

553

581

538

508

441

385

314

266

265

Брајковићи

968

1018

975

812

785

757

724

421

715

Варда

446

646

442

398

372

298

330

232

230

Галовићи

423

451

417

371

361

301

263

485

209

Годечево

1090

1151

1070

916

806

720

599

527

513

Годљево

698

683

626

508

412

371

348

285

257

Горња
Полошница

213

207

263

166

144

141

152

122

61

Доња
Полошница

219

265

206

242

192

159

97

81

113

Дреновци

746

788

748

776

656

544

395

355

357

Дубница

266

267

217

198

173

162

142

121

101

Град
Косјерић

558

698

630

1860

2988

3794

4116

4200

3992

Село
Косјерић

1647

1727

2041

1362

1165

1115

1023

744

897

Маковиште

1379

1524

1465

1370

1226

1046

893

775

705

Мионица

455

461

440

367

312

245

184

163

148

Мрчићи

557

568

560

407

439

400

297

372

258

Мушићи

779

818

783

674

581

514

433

364

305

Парамун

456

320

280

225

187

131

80

68

82

Радановци

1027

1015

991

882

767

650

531

421

369

-

-

-

235

-

402

316

250

217

Руда Буква

230

231

253

1301

191

193

118

102

95

Сеча Река

1484

1596

1518

453

1217

1086

853

745

726

Скакавци

532

534

486

337

420

356

274

261

239

Стојићи

473

484

455

-

291

212

159

131

105

Субјел

-

-

-

669

-

256

219

177

179

Росићи
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Тубићи

761

723

686

393

634

609

536

425

449

Цикоте

603

591

517

244

323

301

272

203

225

Шеврљуге

300

313

268

276

330

335

198

277

УКУПНО

16863

17660

16875

15359

15478

14003

12494

12090

15674

Подаци о демографским кретањима у општини Косјерић, указују на тренд смањења броја
становника у општини.Званичних података за период после пописа нема ,али подаци из матичне
службе општине Косјерић (годишње се роди 100 беба, а умире 300 становника) указују да се
демографска депресија наставља и да тренутно у општини живи највише 13.000
становника.Имајући у виду старосну структуру становништва и трендове у миграционим
кретањима , може се очекивати,уколико не дође до нових инвестиција и запошљавања, даље
смањење укупног броја становништва општине.
У следећој табели приказана је старосна структура становништва, према попису из 2002.
године:
0-14

15-24

Преко 60

25-59

УКУПНО

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

1

2

1

1

7

5

5

6

1

1

Свега

м
пол

насеље

Старост

Бјелоперица
Брајковићи
Варда
Галовићи
Годечево
Годљево

7

0
5

4

2
6

1
2

9

9

5

6
3

3

2
0

4

2
1

3

1
9

1
7

8

9

Доња
Полошница

6

3

7

6

1

2

2

1

Дреновци

6

4

1

0

8

1
2

8

1
8
1

3
3

2

1

11

2

1

1
8

8
1

6
8

7

7

1
52

5
0

1
97

3
48

8
4

7
5

1

7

2

5
99

78

4

0

2

1

3

2
63

98

70

1

1

3

5

3
30

34

01

9

2
2

9
3

4

1

1

1

7
24

53

29

09

3

6

6

7

3

1

5

14

69

77

5

6

3

4

4

52

55

5

3

17

8

Горња
Полошница

1

1

9

4

5

62

7

2

2

45

9

7

5

0

6

1

3

7

1

8

1

8

58

3

3

4

1

2

1

9

66

2

7

5

5

2

1

5

3

3

4

6

3

1

1

3

3

9
7

1
98

3
95

Дубница
Град
Косјерић
Село
Косјерић
Маковиште
Мионица
Мрчићи
Мушићи

1
1
3
58

34
6

8
8

9

2

0

3
39

3

3
008

1
117

1

7

7

6

2

2

7

0

0

0

3
4

1

1

4

0

0

3

81

1
7

2
0

3

4

7

3

1

2

Радановци

2

2

3

2

Росићи

8
1

3

7
1

3

8
1

4

1
5

9

3

7

6

2

Сеча Река

5

5

4

4

Скакавци

5
1

6

7
1

3

6

Субјел

1

1

Тубићи
Цикоте
Шеврљуге

8

8

Стојићи

0

7
3

7

2
3

2
1
2

3

9
2

2

7

3

3
4

2

6

5

2
2

2
1

5

12

7

5

2
3

6
8

3

3

59

2

1

5
36

1
36

1

2
19

60

36

1

1

2

5
4

74

16

76

2

8

1

9

53

8

03

8

1

7

5
0

1

4
7

3

18

41

1

1

4

1

5
1

4

11

8
2

2

5

51

33

3
16

5

02

5

31

62

4

5

4

4

1

1

5

2

3

4

2

5

83

5

1

6

1

0

63

3

8

2

1

2

33

2

54

4

4

2

7

97

15

68

2

2

3

1

1
21

6

34

9

1

1

2

8

1
84

57

18

9

9

1

1

93

7

40

6

7

70

4

6

2

1

1

9

1

7

81

4

4

7

8

7

2

42

7

04

8
1

51

5

6

20
4

4

6

5

2

8

8

9

8

4

03
1

1

1

5

1

1

2

03

5
023

7

1

1

5

9

1

9

34

Руда Буква

3

8

1

4

8

1

2
116

1

4

7

1
132

4

35

3
984

2

6

1

42

83

7

7

03

Парамун

8

6

1

2

53

62

7

0

1

3

6

2

10

7

6

1

1

3

2

2
79

61

9

2
1

31
1

1

2

3

53
4

1

1

2

4
4

1

1

46

2
5

1

3

6

2
6

3

7

2
72

1

3

7
УКУПНО

2

7

30

9
05

9
72

1

7

8

6

7

67

68

94

8
258

3
135

3
741

1
168

2
876

6
125

9

35
7
1
4001

3.1 Анализа капацитета Општине Косјерић (SWOT анализа)
Табелом су анализирани сви аспекти који могу довести до унаређење система спорта у
Општини Косјерић. Овом SWOT анализом покушано је да се идентификују све снагке.
Предности, мане и слабости нашег система , акако би се на тачан и прецизан начин установили
Општи и посебни циљеви који ће бити разрађени акционим планом за примену стратегије.
Снаге

Слабости

Спортска инфраструктура у
Косјерићу

Недовољни школски капацитети

Локална самоуправа даје знатна
средства за спорт

Непостојање плана финансирања
спорта
Недовољна физичка активност
грађана

Гостољубивост

Одлив становништва

Велики потенцијал деце и младих

Не негујемо културу сећања у
спорту

Здрава животна средина

Бела куга

Добра повезаност са већим центрима

Људски ресурси (Стручњаци у
спорту)
Повољније цене у односу на друге
центре

Неквалификовани спортски радници
Недовољно развијен спортски
туризам

Прилике

Претње

Поседујемо квалитетну спортску
инфраструктуру и објекте

Недовољна финансијска средства

ИПА фондови

Необучени кадрови за ИПА
Не спровођење стратегије развоја
спорта
Останак након завршених студија у
великим центрима
Одлив спортиста и тренера из наше
општине

Локална стратегија развоја спорта
Број студената Факултета за спорт и
физичко васпитање
Добра сарадња са Спортским
савезом Србије
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3.2 Анализа спортске инфраструктуре за унапређење спорта у Општини Косјерић
Општина Косјерић има доста добро развијену спортску инфраструктуру, а што се може
видети у прегледу из следеће табеле.

4.СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Општина Косјерић
Спортски
рекреативни центар

велики

Фудбалски

фудбал

-

два

терена

стадион

п

Олимпијски
ливање

базен

мали фудбал, кошарка, одбојка

Мали спортови

Техничка школа
Спортски
терени

мали фудбал, кошарка,
одбојка

СПОРТСКА ХАЛА

мали фудбал, кошарка, одбојка

МИНИ ПИЧ ТЕРЕН

мали фудбал

Основна школа „Мито Игумановић”
Спортска

кошарка, одбојка, стони

хала

тенис

Спортски
терени

одбојка

мали фудбал, кошарка,

Села – Основне школе
Сеча Река

мали фудбал, кошарка,
одбојка

Зарићи

мали фудбал, одбојка

Парамун

одбојка

Скакавци

одбојка
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Радановци

кошарка, одбојка

Субјел

одбојка

Тубићи

кошарка, одбојка

Ражана

мали фудбал, кошарка,
одбојка

СВОТ АНАЛИЗА
СНАГЕ

СЛАБОСТИ

ШАНСЕ

ПРЕТЊЕ

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Одређена средства се
издвајају за спорт

Мали број привредних
субјеката који послују
успешно како би
финансирали спорт
(спонзори)

Реконструкција и
обнављање постојећих
спортских објеката и
површина

Помоћ Министарства
омладине и спорта

Велика заинересованост
грађана за спорт

Незаинтересованост и
несарадња институција
које се баве спортом у
нашој Општини за развој
спорта

Политичка подршка за
изградњу спортских
објеката

Избори (преусмеравање
средстава, промена
приоритета)

Велики број спортских
клубова

Недостатак финансијских
средстава

Фонд ЕУ за изградњу
спортских објеката
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Помоћ суседних земаља
за изградњу спортских
објеката

Креирање јединствене
базе података о постојећој
спортској
инфраструктури

Изградња пешачке стазе

Медијско праћење

Смањени број ученика у
школама

Адаптација-спајање две
учионице

Кошаркашки

Одбојкашки клуб „Црнокоса“

клуб „Црнокоса“
Лопте

Лопте

Струњаче- мале

Мрежа

Мердевине

Карате клуб „Црнокоса“

Лоптице
реакцију

за

Фокусери

Маркер мајице

Заштитни прслуци

Пумпа за лопте

Еластичне гуме

Мреже за лопте

Татами

Фудбалски
клуб „Црнокоса“

Фудбалски клуб
„ Сечица“

Лопте

СД
Соколово

Лопте

око

КМФ Косјерић

Стрељана

Лопте

Ваздушне пушке

Школа

Спортска хала

Рукометни голови

Вијаче

Рипстол-
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Чуњеви

Једноручни тегови

Обручи

Обручи

Препоне

Коњ са хватаљкама- неисправан

Мобилна
констукција

Чуњеви

Купасти маркери

Маркер мајице

Маркер мајице

Фудбалске лопте

Једноручни тегови

Кошаркашке лопте

Рипстол

Одбојкашке лопте

Рукометни голови

Кугле (2 и 3 кг)

Медицинке

Медицинке (2 и 3 кг)

(1-6

кг)
Лопте

Вијаче

5. СПОРТ ЗА СВЕ – РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у
складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички
прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу
и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких
способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. У члану 4. Закона о
спорту4 истиче се да свако има право да се бави спортом.
Редовна физичка активност је основ за очување и унапређење здравља, а спорт за све
препознају као основно средство у реализацији тих циљева. Јавне здравствене активности у
циљу промоције здравих стилова живота и пружање могућности свим грађанима да се баве
спортском активностима, један је од приоритетних задатака сваке државе, те и локалне
самоуправе. Спорт за све је средство у стварању јаке и радно способне нације (смањењем
трошкова лечења, продужетак радног века, бољег и задовољнијег радника и грађанина...).
Рекреативно бављење спортом, оно којим се баве статистике и оно које говори у прилог
развијености свести једног друштва или пак оно које је у складу са стандардима и препорукама
ЕУ је оно рекреативно бављење спортом које се реализује: редовно (минимум једном недељно),
по квалитетним програмима, под вођством стручних лица, на за то адекватним спортским
објектима и уз адекватну лекарску контролу.
Спортска рекреација је усмерена на примену разноврсних спортско рекреативних
активности, које су усаглашене са нивоом способности, здравственим стањем, полним и
узрасним карактеристикама, врстом и карактером посла на радном месту, са субјективним
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потребама и инересима појединца. Суштина и циљ спортске рекреације јесте да омогући
оптималне услове и могућности савременом човеку да путем разноврсних спортско
рекреативних активности задовољи своју биопсихосоциолошку потребу за кретањем и игром;
садржајније, културније и креативније проводи слободно време; чува и унапређује здравље,
одржава виталност, животни и радни општи оптимизам, одржава и унапређује своје општефизичке, функционалне и радне способности, продужава активни век и креативност до дубоко у
старост.
Недовољна физичка активност директно утиче на смањивање физичке способности, а
тиме и на смањивање радне способности и способности за обављење свакодневних животних
обавеза, али и способности за уживање у разноврсним активностима слободног времена.
Подаци говоре да се редовним спортским активностима, континуирано током године,
бави веома мали број одрасле популације, а узрасна структура је углавном преко 30 година.
Спортом и спортском рекреацијом се више баве мушкарци него жене. Жене се најчешће баве
пешачењем.
Спортске манифестације и приредбе од значаја за општину Косјерић, које се
финансирају из буџета су приказане у следећој табели:
1МОСИ ИГРЕ
2МЕМОРИЈАЛНА ТРКА СВЕТОМИР ЂУКИЋ
3ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ
4ТУРНИР УЛИЧНИ БАСКЕТ
5СВИ НА БИЦИКЛЕ
6ДАНИ ФУДБАЛА
7МЕМОРИЈАЛНИ ОДБОЈКАШКИ ТУРНИР РАДОЈЕ ПАНТОВИЋ
8МЕМОРИЈАЛНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР МИЛАН ЈОВЧИЋ
9СВИ НА БИЦИКЛЕ
0

1
БОЖИЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

1

1
ИЗБОР СПОРТИСТЕ КОСЈЕРИЋА

2

1
ЈЕСЕЊИ КРОС

3

1
КОШАРКАШКИ ТУРНИР
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5.1 СВOT АНАЛИЗА
СНАГЕ

СЛАБОСТИ
ШАНСЕ
ПРЕТЊЕ
РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
Програмом развоја
Слаба
спорта у ЈЛС
заинересованост
Развој рекреативног
Приватизација у
рекреативни спорт
грађана за
спорта је приоритет
спорту
се поставља као
рекреативни спорт
један од приоритета
Мотивација људи који
воде рекреативне
клубове за
осмишљавање и
реализацију великог
броја рекреативних
активности за грађане
општине

Недостатак
финансијских
ресурса

Значај рекреативног
вежбања је
дефинисан Законом
о спорту

Повећан интерес за
алтернативне
видове забава
видео игрице,
социјалне мреже...)

Рекреативно
вежбање је
укључено у
туристичку понуду
Општине

Мањак уређених
отворених
спортских терена

Медији са здравственим
стручњацима појачано
тематизују значај
рекреативног спорта за
ментално и физичко
здравље

ТВ програми
мобилишу гледаоце
на дуго гледање
одређеног садржаја

Теретане са
одговарајућом
стручном подршком

Програми из
области рекреације
се само у незнатном
проценту
финансирају из
буџета

Подршка ЕУ за
програме из
области рекреације

Локалне
самоуправе највише
подржавају
такмичарски спорт

Реализацијом
рекреативних
програма покривен
је одређени број
спортова

Занемарена
промоција
рекреативног
вежбања

Стални развој
инетресантних и
инвентивних
прогрма за
рекреативно
вежбање

Грађани Општине
Косјерић у
одређеном броју
воле спорт

Нема рекреативног
програма за старе и
децу са посебним
потребама

Велика понуда
спортке опреме за
рекреацију

Повећање броја
објеката брзе хране

Слаба економска
моћ грађана

На основу анализе дошло се до закључка да је рекреативни спорт врло мало заступљен у
нашој општини. Недостају нам уређене стазе за шетњу, трчање, бициклизам...
Подстицати шире становништво на активно бављење спортом кроз медијску промоцију и
популаризацију спортско рекреативних активности и здравих начина живота.
Опремање објеката за рекреативно бављење спортом спортским справама и реквизитима
на отвореном простору.
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6. АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА У ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
Општина Косјерић располаже добром структуром стручног кадра. Међутим овом
Стратегијом и Акцоним планом је потребно предвидети укључивање свих стручних кадрова и
капацитета у реалну реализацију мера и активности како би на тај начин обезбедили квалитетну
реализацију задатих циљева. То заправо значи да сви едуковани кадрови морају наћи своје
место у систему спорта у Општини Косјерић, а за то је потребно радити и на подизању свести
оних који доносе одлуке да је за унапређење и развој спорта у Општини Косјерић потребно
обавезно укључивање свих расположивих капацитета. Ови отпори се углавном очекују у
спорским клубовима.
Табелом је приказан укупан број спортста по спортској организацији где се јасно види да
постоји озбиљан простор за омасовљавање чланства у спортским клубовима, а све у смислу
већег омасовљења младих и њихово укључивање у спортске активности Општине Косјерић.
Приказ броја спортиста по колективима је следећи:
Клуб

Млађе
категорије

Сениори

90

18

60

15

120

22

-

16

-

16

-

15

30

30

60

-

20

-

350

102

Кошаркашки клуб
„Црнокоса“
Женски одбојкашки клуб
„Црнокоса“
Фудбалски клуб
„Црнокоса“
Фудбалски клуб
„Сечица“
Клуб малог фудбала
„Косјерић“
Удружење спортских
риболоваца „Скрапеж“
Планинарско еколошко
друштво „Субјел“
Карате клуб „Црнокоса“
Спортска дружина „око
Соколово“
Укупно
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7. ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ
Врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за резултат
имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете. Квалитетни спорт, према Закону,
обухвата активности у оквиру којих се постижу запажени спортски квалитети и резултати на
локалном и националном нивоу, као и резултати које остваре спортисти на међународним
такмичењима, а да ти резултати нису категорисани као врхунски.
Према Закону о спорту, за врхунски спорт су карактеристичне активности у којима се
показују изузетни (врхунски) спортски квалитети и резултати.
У врхунски резултат уткани су и други квалитети и потенцијали спортиста, квалитет
средине у којој живи и ради, друштвено-економски услови и односи, тренинг и квалитет
тренинга.
Врхунски резултати постижу се само у развијеним спортским срединама, па у њима
имају афирмативну, подстицајну и развојну функцију.
7.1. ВРХУНСКИ СПОРТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Са аспекта развијености врхунског спорта у Републици Србији, има много простора за
напредовање. Ако се посматрају сва релевантна спортска такмичења, Србија се налази на 35.
месту у Свету и 19. месту у Европи. Од европских земаља испред се налазе Русија (на 2. месту),
Велика Британија (3), Немачка (5), Француска (6), Италија (7), Шпанија (12), Холандија (14),
Шведска (17), Швајцарска (18), Пољска (19), Чешка (20), Украјина (23), Мађарска (28), Аустрија
(30), Норвешка (31), Белорусија (32), Финска (33) и Бугарска (34).
Ако се успешност посматра према броју становника, Србија се налази на 23. месту у
свету и 17. месту у Европи.
Најуспешнији смо у тенису, стрељаштву, ватерполу, теквондоу, пливању, кануу/кајаку,
атлетици и веслању.
На основу комплексног бодовања успешности на последњим летњим олимпијским
играма у Лондону, Србија се нашла на 41. месту од укупно 100 рангираних земаља (21. место
међу европским земљама), а када се успешност процењује према броју становника-на 30. месту
од укупно 60 земаља (21. место у конкуренцији европских земаља).
7.2. ФИНАНСИРАЊЕ
КВАЛИТЕТНОМ СПОРТУ

И

СПОРТСКИ

КЛУБОВИ

У

ВРХУНСКОМ

И

Уређење финансирања спорта је једна од најважнијих ставки у Републичкој стратегији,
јер без финансирања није могуће обезбедити материјално-техничке услове за развој спорта, ни
мотивисати и задржати спортске раднике и саме спортисте у средини у којој ради, па и држави.
Без значајног уређења на пољу финансирања свих области у спорту, не може бити
напретка ни у врхунском, ни у рекреативном спорту.
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У Стратегији развоја спорта Републике Србије се наводи следеће: ''Изазови у
финансирању спорта су вишеструки: девастирана економија и пад стандарда; неадекватна или
недостајућа спортска инфраструктура; финансијски слабе јединице локалних самоуправа;
ограничења у спонзорству; велико „црно тржиште” у области игара на срећу из чијег прихода се
делимично финансира спорт; мали приходи од продаје ТВ права и од улазница и др.''
Постоје бројни проблеми који су заједнички за већину локалних самоуправа у Србији, а
они се тичу доношења одлука о суфинансирању клубова и критеријума по којима се исти
финансирају, затим одлуке о реконструкцији или изградњи спортских објеката и сл.
Због тога је важно предочити јасне смернице и приоритете Програма развоја спорта, да
би у складу са њима локална самоуправа могла ускладити своје дугорочне планове и
финансијске прорачуне који се тичу већег улагања у развој спорта.
Према анализи финансијског пословања спортских клубова на територији општине
Косјерић клубови се одржавају захваљујући донацијама и у највећој мери дотацијама из
општинског буџета.
Овоме треба додати да ни један од клубова не остварује никакве приходе од трансфера
спортиста.
Представници клубова наводе да у највеће трошкове које имају спадају организација
такмичења - утакмица, путовања, одржавање и изнајмљивање терена и надокнаде/стипендије
играчима и спортским стручњацима.
Проблеми финансирања клубова су сложени, посебно ако узмемо у обзир различитости
клубова који функционишу на подручју једне локалне самоуправе.
На који начин треба улагати у спортске клубове да би они остварили своју сврху, које
програме у којим клубовима и у ком обиму суфинансирати да би се постигло што квалитетније
бављење спортом младих и друга питања би требало решавати утврђивањем и доношењем
различитих критеријума, правилника и одлука, као што је Правилник о критеријумима за
рангирање спортских организација којим се утврђују критеријуми за рангирање спортских
организација у локалној самоуправи, а с циљем да се унапреди и поспеши квалитет рада и
финансијска самосталност самих спортских клубова
Изузетно је важно нагласити и стратешко усмеравање и оснаживање клубова да преузму
одговорност у погледу финансирања, тако што ће развијати вештине и знања за самостално
аплицирање ка средствима републичких и других фондова.

8. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРТИСТА
Посебна здравствена заштита спортиста је обавезна за сваког спортисту који се такмичи
или излаже посебним физичким напорима, па је важно истаћи проблем система здравствених
услуга за врхунске и квалитетне спортисте који је неретко неефикасан због специфичности
дијагностике и праћења посебних параметара у одржавању здравља спортиста.
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Пошто такмичарски спорт претпоставља натпросечан здравствени, функционални,
моторички и психолошки статус, превентивна спортска медицина мора имати своје место у
мерама и активностима за стратешку бригу о спорту на подручју општине Косјерић.
То је велики проблем, јер је лекарски преглед (према Закону о спорту из 2011. године)
постао обавезан и то на сваких шест месеци. По овим прописима, лекар опште праксе не може
извршити прегледе већ то мора да уради специјалиста за спорт, чије услуге финансијски
значајно оптерећују клубове.

9. ШКОЛСКИ СПОРТ
Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији активног начина живота,
развоју спорта и врхунског спортског резултата.
У оквиру школског спорта, школе имају централну улогу.
Нужно је обезбедити да се настава физичког васпитања у потпуности реализује по
усвојеним плановима и програмима и да се спортске секције реализују како је прописано.
Циљ треба да буде да се деца анимирају да се баве физичким вежбањем, кроз забаву и
игру, и да се задовоље основни приоритети школског спорта: свеобухватност, препознавање
талената и здравствени акпект.
Главни циљ школског спорта мора бити физички, интелектуални, морални, социјални и
културни развој свих ученика. Исто важи и за универзитетски спорт. Када су у питању школска
спортска такмичења, приоритет су такмичења унутар школа и на нивоу јединица локалне
самоуправе.
Потребно је, такође, организовати спортске активности деце за време распуста, посебно
путем спортских кампов.
Основна улога школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол,
способности и друге разлике, омогући учествовање у спортским активностима и тако допринесе
физичком и менталном здрављу и развоју и подстакне ученике на бављење спортом у школи и
на тај начин допринесе формирању активног животног стила код младих.
Закон о спорту, у члану 143, на следећи начин дефинише школски спорт: ''Школски
спорт, у смислу овог закона, обухвата организоване наставне и ваннаставне спортске активности
у области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења, која се
спроводе у оквиру школског система у складу са наставним планом и програмом, утврђеним у
складу са законом''.
Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља, буде база за
омасовљавање и развој спорта у општини и спона између школа и спортских клубова и
удружења.
Школски спорт у први план истиче партиципацију и висок ниво активности свих
учесника уз коришћење инклузивних стратегија које свим ученицима омогућавају да доживе
успех.
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У наставним програмима и плановима постоје планови за реализацију слободних
активности, које подразумевају оснивање спортских секција и/или школских екипа, у складу са
потребама и афинитетима ученика и то је задатак наставника физичког васпитања.
Свака школа има обавезу да организује унутаршколска такмичења.
Школски спорт има важну улогу у укључивању ученика у процес активног бављења
спортом, али морају се имати у виду развојне потребе деце и да је школски спорт, пре свега,
прилика за развој здравих животних навика, па потом евентуално област селекције за будући
ангажман у врхунском спорту.
Европска повеља о спорту (European Sports Charter; 1992, 2001,) представља низ мера које
за циљ имају да сваком појединцу омогуће да учествује у спорту, укључујући и обезбеђивање
могућности за све младе људе да имају наставу физичког васпитања и да стекну базичне
спортске вештине.
Члан 5. ове Повеље односи се на предузимање одговарајућих корака са циљем развоја
физичке кондиције, стицања базичних спортских вештина и подстицања бављења спортом
младих, посебно:
-

обезбеђујући да су програми и објекти за спорт, рекреацију и физичко васпитање
доступни свим ученицима, као и одговарајуће време;

-

обезбеђујући обуку квалификованих наставника у овој области у свим школама;

-

обезбеђујући одговарајуће могућности за наставак бављења спортом након обавезног
образовања;

-

подстичући развој одговарајућих веза између школа или других образовних установа,
школских спортских клубова и локалних спортских клубова;

-

фацилитирајући и развијајући коришћење спортских објеката од стране школа и локалне
заједнице;

-

подстичући климу мишљења где родитељи, наставници, тренери и лидери стимулишу
младе људе да редовно физички вежбају;

-

обезбеђујући едукацију из спортске етике за ученике од основне школе па надаље.

У анализи проблема у овој области, најчешће се наводи да постоји мали број секција у
односу на пре двадесетак година и да је рад тих секција у неким случајевима несистематизован.
Препознати су и материјално-технички услови који су заједнички проблем у свим
областима спорта, па тако и у овој.
Изузетно је важно да се у школама укључи што већи број ученика, а то ће бити могуће
уколико се повећа број ваннаставних спортских активности и на адекватан начин стимулишу
педагошки и спортски радници.
Неопходно је ставити акценат на повећање броја секција и такмичења унутар и између
секција где би ученици, без обзира на предиспозиције за бављење спортом, сви учествовали.
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Битно је нагласити и да су та такмичења, која би била организована и у градским и у
руралним срединама, важан приоритет и начин за омасовљавање броја деце у школском спорту.
Поред повећања броја ученика који се баве спортом кроз секције, потребно је радити и на
омасовљавању учешћа ученица, што је у складу са подацима о недовољном учешћу девојчица и
у складу са мерама за повећање учешћа спортисткиња и жена у спорту генерално.
Школски спорт тј. спортска такмичења ученика се налазе у ингеренцији Министарства
просвете и Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије.
Заједно са надлежним институцијама, Локална самоуправа и Спортски савез могу да
креирају и спроводе поједине мере које се тичу усвајања одлука о приоритетима или
суфинансирању одређених програма у школском спорту и укључити се као партнер
републичком министарству у спровођењу Републичке стратегије на локалном нивоу.
9.1. КОРАЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ШКОЛСКОГ СПОРТА
1. Повећање броја и квалитета секција кроз програме школског спорта и
побољшање инфраструктуре,
2. Укључивање већег броја деце у бесплатне програме школског спорта,
2. Унапређење школског спорта у руралним срединама, предшколском спорту
и са лицима са сметњама у развоју,
4. Стручно усавршавање наставника,
5. Сарадња са спортским клубовима и тренерима, рано препознавање талената
и усмеравање ка спортским клубовима.

10. МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ
Општина Косјерић ће реализовати програме међународне спортске сарадње и спорт у
дијаспори, а све у циљу јачања националних интереса кроз афирмацију спорта у Општини
Косјерић и креирање индиректне подршке дугогодишњој Стратегији којом ће се остварити
директни интереси националног спорта.
Овим активностима ће се радити на мобилисању националних ресурса у дијаспори, а у
циљу укључивања наше дијаспоре у систем спорта у Општини Косјерић нарочито кроз
идентификацију младих талената из дијаспоре и њихово укључивање у активности Општине
Косјерић ( тренинг кампови, такмичења.....).
10.1.1.ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна сарадња у облаасти спорта у Општини Косјерић
у дијаспори
10.1.1.1.ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена платформа за међународну сарадњу и развоја спорта у
Општини Косјерић у дијаспори
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11.СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Спровођење
Примена Стратегије развоја спорта у Општини Косјерић је дефинисана како
Националним Акционим планом, који је саставни део Стратегије тако је дефинисана и
Акционим планом Стратегије Општине Косјерић. Тим плановима јасно су дефинисани општи и
посебни циљеви, мере и активности за њихову реализацију, носиоци задужени за њихову
реализацију, временски оквири и, коначно, процена да ли су за њихову реализацију потребна
материјална средства.
Праћење
Праћење примене Стратегије ће се спроводити у редовним временским интервалима, у
складу са Пословником Владе и годишње − у складу са елементима Националног Акционог
плана.
Министарство омладине и спорта је, ради успостављања јединственог и формалног
система извештавања, утврдило процедуре извештавања и формате тих извештаја у складу са
добром праксом Европске уније и у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт и
омладину, кровним организацијама: Олимпијским комитетом Србије, Спортским савезом
Србије, Паролимпијским комитетом Србије, Специјалном олимпијадом и индиректним
буџетским корисницима: Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије и Антидопинг
агенцијом Републике Србије.
Општина Косјерић ће поштовати дефинисане процеуре Министарства омладине и спорта
и испуњавајући те обавезе вршиће и праћење своје стратегије.
Вредновање
Оцењивањем примене Стратегије се утврђује напредак у спровођењу ове стратегије и
предлажу корективне мере и измене током спровођења. Оцењивање се спроводи редовно,
једном годишње, коришћењем различитих извора података, укључујући годишњи извештај о
раду као основни извор података, а на основу дефинисаних показатеља.
Извештавање
На годишњем нивоу Општина Косјерић израђује и објављује извештаје о спровођењу
Стратегије на својој интернет страници, степену спровођења циљева и активности, проблемима
и изазовима. На основу тога се врши ревизија приоритета, и планираних активности у
Акционом плану у форми Извештаја о току спровођења Стратегије који је саставни део
Извештаја о раду Министарства који се доставља Влади у складу са Пословником Владе.

12.ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА
Процењује се да за реализацију стратешких циљева у наредном периоду финансијска
средства ће бити планирана у оквиру лимита одређених фискалном стратегијом, јер ће се
активности реализовати у оквиру постојећих материјалних, финансијских и људских ресурса.
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Према могућностима, одређене активности и задаци ће се финансирати из средстава
донација и кроз јавно-приватно партнерство.

13.ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Општина Косјерић ће ову Стратегију објавити на својој интернет страни у PDF формату,
а биће дистрибуирана свим клубовима члановима и у штампаном формату.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милијан Стојанић

_______________________

14.АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ 2016.-2018.
Приоритети Програма развоја
Програмом развоја су дефинисане четири приоритетне области, а акционим планом су
дефинисани како општи тако и посебни циљеви.
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси
физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована
или неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге спортске игре),
Стратегија ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:
-

развој спорта у Општини ОсечинаКосјерић код деце и омладине посебно кроз програме
школског и предшколског спорта;

-

повећање обухвата бављења грађана Оптине Косјерић спортом кроз реализацију
програма рекреативних активности ;

-

развој и унапређење врхунског спорта у Општини Косјерић;

-

развој и унапређење спортске инфраструктуре у Општини Косјерић.

Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца
спорта у Општини Косјерић. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна правила и
јасно дефинисани носиоци реализације активности потребних за реализацију ове стратегије.
ОБЛАСТ-ШКОЛСКИ СПОРТ
За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева изазов и
уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно доступан свим
младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз
уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких активности у
образовању деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и
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очувању здравља је изузетно битна. При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора
бити најважнији циљ. Практично организовање спортских активности је општеприхваћено као
сврсисходно за децу и омладину и има позитиван утицај на њихов физички, ментални,
психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се сматра нарочито погодном активношћу за
физичку и менталну добробит деце и суштински је битан за превенцију здравствених проблема.
Општина Косјерић ће у времену примене Стратегије своје актвности посебно усмерити
ка развоју и унапређењу спорта у Општини Косјерић у школама и предшколским установама.
Да би што више приближили спорт најмлађој популацији Општина Косјерић ће у оквиру својих
активности реализовати програме обуке за децу који ће бити у потпуности прилагођен
одређеном узрасту уз максмалну заштиту.
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ: унапређење школског спорта
Посебан циљ: повећање бројa спортских секцијаи других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру
школског спорта

Мера: повећање броја школских секција
за основне спортове
(атлетика,одбојка,стонитенис,гимнастика)

Активност 1: израда плана коришћења
школских сала за секције увршћене у
школски план

Активност 2: израда плана тренинга и
набавка адекватне спортске опреме

Активност 3: едукација професора
физичког васпитања

-број школа које
имају повећан број
секција

-обучен и стручан
кадар;
-годишњи
извештај школа

-број ученика који
учествује у
реализацији секција

-Спортски савез
општине

-број школа које су
израдиле план за
коришћење
спорских хала

- годишњи
извештај школа

-њихова
мотивација;

-школе

-Буџет општине

-школска управа

-Министарство
просвете

-одговарајућа
спортска
инфраструктура и
опрема

-Спортски савез
општине

-довољан број

-школе

спортских сала

-школска управа

-извештај
школске управе

-контрола

-број наставника
који су израдили
план тренинга

-извештај тренера

-стручан

-школе

-годишњи

-Спортски савез

-број нових
спортких реквизита

професорски
кадар

извештај школа

-број професора
који је завршио
обуку
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-финанс.средства

- годишњи
извештај школа

-мотивација
професора

-сертификати о
обуци

-лична
одговорност

-спонзори

-Буџет општине
-спонзори

општине
-школе
-школска управа

-Буџет општине
-Министарство
просвете

ОБЛАСТ-РЕКРЕАЦИЈА И „СПОРТ ЗА СВЕ“
Не само Законом о спорту Републике Србије него и свих релевантни међународни
документи у области спорта истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво
бављење мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном
средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно,
независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим
грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен
евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Поштујући овај приоритет Националне Стратегије Општина Косјерић ће своје
активности усмеравати и на популаризацији спорта у Општини Косјерић као рекреативне
активности. У сегменту рекреативног спорта постоји изузетно велики број људи који би желели
да се рекреирају али то нечине јер немају адекватне услове за то ( недостатак финансијских
средстава, немања времена, немања адекватне спортске инфраструктуре оја би имбила доступна
без финансијских давања и сл...). Управо овај чињеница представља значајан корпус
заинтересованих за спортско рекреативне активности у Општини Косјерић и зато ту видимо
простор за промоцију и унапређење спорта у Општини Косјерић не само као елитног спорта већ
и као рекреативног спорта,а акоји би служио као значајна помоћ у подизању квалитета живота
али и здравља грађана Општине Косјерић.
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ: већи обухват бављења спортом и рекреацијом свих категорија становништва (деца, омладина, жене,особе са
инвалидитетом, старија популација)
Посебан циљ: јачање свести о важности бављења било каквом врстом физичке активности
Мера: Промоција здравог начина
живота кроз акције и кампање које
позивају на бављење спортом и
рекреацијом

Активност : организовање акција и
кампања и обезбеђивање стручног
кадра,спортских терена и опреме за
спровођење спортско-рекреативних
активности

Број акција и
манифестација које
су презентоване на
свим нивоима
(локал,округ)

- Број акција и
манифестација које
су презентоване на
свим нивоима
(локал,округ)
- број стручног
кадра за спровођење
рекреативних
програма

Извештаји
спортских
организација

Извештаји
Спортског савеза
и Општине
Косјерић

Мотивисани
грађани, већ
оспособљен кадар
за спровођење
рекреативних
програма

-Уређени
спортски терени
на отвореном

Спортски савез
општине
Клубови чланице
Спортског савеза
општине Косјерић

Спортски савез
општине Косјерић

-Спортска хала

-Буџет
-Спонзори

-Буџет
-Спонзори

-Адекватна
спортска опрема

Посебан циљ: Унапређење услова за
развој спорта за особе са инвалидитетом

Мера: Промоција значаја бављења
спортом особа са инвалидитетом

Број особа са
инвалидитетом који
се баве спортом
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Извештаји
Спортског савеза
и
ОпштинеКосјерић

Адекватна
спортска
инфраструктура,
мотивисане особе
са инвалидитетом

Спортски савез
општине и
удружења

-Буџет
-Спонзори

Активност : Обука професора за
специфичне програме који ће
примењивати
-набавка специјалне спортске опреме

-Број спроведених
стручних семинара
- Број сертификов.
тренера
-Број нове опреме

Извештаји
клубова ,тренера
и удружења о
спроведеним
програмима

-мотивисани и
едуковани
кадрови,

-Општина
Косјерић,
Спортски савез
синдикати

Организација
такмичење на
општинском
нивоу

-финансијска
средства

-Општина Косјерић
- Спортски савез
општине и
удружења

-Буџет
-Спонзори

Посебан циљ: Унапређење услова за
развој спорта у сеоским срединама и
радничких спортских игара
Мера: организовање спортских
такмичења између села са територије
општине Косјерић
-организовање Радничких спортских
игара између фирми

Активност : Повећање броја програма
из области спортске рекреације у
сеоским срединама и рекреације
радничког спорта

Број особа који
учествују у
такмичењима

Број спроведених
програма
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-Општина
Косјерић,
Спортски савез

Адекватна
спортска
инфраструктура,
адекватни
спортски
реквизити,
мотивисане
Месне заједнице и
предузећа

-Општина Косјерић,
-Месне заједнице и
предузећа

-Буџет
-Спонзори
-Предузећа и
синдикати

-Општина Косјерић,

-Буџет

-Месне заједнице и
предузећа

-Спонзори
-Предузећа и
синдикати

ОБЛАСТ-СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и
доступности потребних спортских објеката.
У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној
мери девастирана и изражена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструкцији
постојећих спортских капацитета, али и да се изграде нови мултифункционални спортски
објекти и национални тренинг центри.
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ+ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ: развијена и унапређена спортска инфраструктура
Посебан циљ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре
Мера: формирање базе
података спортских
објеката до краја
2016.године
Активност : Прикупљање
података и евидентирање
спортских објеката

Општина Косјерић
Комплетирана база података

Стручан кадар

Спортски савез
општине Косјерић

Стручни кадар;
% евидентираних објеката

-мапирање спортских
објеката

Активност : Ажурирање
базе података на годишњем
нивоу

Wеb страница
Спортског савеза
општине Косјерић

Ажурирана база

Извештај о обиму
прикуљене
документације

Wеb страница
Спортског савеза ,
Општине
Косјерић

Сарадња власника
спортских
објеката са
Општином
Косјерић

Општина Косјерић
Власници објеката

Општина Косјерић
Обезбеђен кадар
за ажурирање

Посебан циљ: Системски
планирана, реконструисана
и изграђена спортска
инфраструктура
-Општина Косјерић
Мера: креирање и
спровођење Програма
одржавања и развоја
спортских објеката

Број пројеката који се односе на
реконструкцију постојећих
објекатаи изградњу нових

Годишњи
извештај
израђених
пројеката

Обезбеђена
средства,стручан
кадар доступна
опрема

-Спортски савез
општине Косјерић

-Буџет Општине
-средства
Минист.омладине
и спорта кроз
пројекте
-локалне друштв.
одговорне
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компаније
-донације
спонзора
Активност : израда
Програма реконструкције
постојећих и изградње
нових спортских објеката

-Буџет Општине

Број израђених пројеката

- извештај
Општине
Косјерић

-финансијска
средства

-Општина Косјерић

-стручан кадар за
израду Програма

-средства
Минист.омладине
и спорта кроз
пројекте
-донације
спонзора

-Обезбеђена
финансијска
средства

Активност: спровођење
Програма реконструкције
постојећих и изградње
нових спортских објеката

-Буџет Општине

-одговарајући
стручни кадар и
Службе
-реконтрукција отворених
спортских терена до краја 2018.

-годишњи
извештаји
Општине
Косјерић

- благовремено
припремљена
пројектно
техничка
документација

- благовремено
спровођење
јавних набавки
-контролапроцеса,
пошто. рокова,
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-Општина Косјерић

-средства
Минист.омладине
и спорта кроз
пројекте
-локалне друштв.
одговорне
компаније
-донације
спонзора

ОБЛАСТ-ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТАН СПОРТ
Не само Законом о спорту Републике Србије него и свих релевантни међународни
документи у области спорта истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво
бављење мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном
средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно,
независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим
грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен
евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Поштујући овај приоритет Националне Стратегије Општина Косјерић ће своје
активности усмеравати и на популаризацији спорта у Општини Косјерић као рекреативне
активности. У сегменту рекреативног спорта постоји изузетно велики број људи који би желели
да се рекреирају али то нечине јер немају адекватне услове за то ( недостатак финансијских
средстава, немања времена, немања адекватне спортске инфраструктуре оја би имбила доступна
без финансијских давања и сл...). Управо овај чињеница представља значајан корпус
заинтересованих за спортско рекреативне активности у Општини Косјерић и зато ту видимо
простор за промоцију и унапређење спорта у Општини Косјерић не само као елитног спорта већ
и као рекреативног спорта,а акоји би служио као значајна помоћ у подизању квалитета живота
али и здравља грађана Општине Косјерић.
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ: Обезбеђивање услова за развој врхунског спорта
Посебан циљ: Стварање услова за постизање врхунских спортских резултата

Мера: остваривање врхунских резултата
спортских клубова и појединаца

Учешће екипа у
највишим
степенима
такмичења, број
медаља клубова и
појединаца на
државним
такмичењима

Активност 1: Обезбеђивање средстава за
квалитетне турнире и званична
такмичења

Износ средстава
који се опредељује
за турнире и
такмичења

Активност 2: Учешће на стручним
семинарима у области врхунског спорта

Број и квалитет
похађаних
семинара, број
учесника на
семинарима

Активност 3: Стварање врхунских
спортиста-репрезентативаца

Број
репрезентативаца

Извештај
гранских савеза о
учешћима и
пласману екипа,
као и о освајачима
медаља
- извештај
Општине
Косјерић
-извештај
Спортског савеза
општине Косјерић
извештаји са
одржаних
семинара –
Спортски савез
општине Косјерић

извештај клубова
и Спортског
савеза

Обезбеђени
услови за одласке
и учешћа на
државним и
међународним
такмичењима,на
стручним
семинарима
-Средства
опредељена у
буџету

-Спортски савез
општине Косјерић

-Средства
опредељена у
буџету

-Спортски савез
општине Косјерић

-Спортски савез
општине Косјерић

-донације спонзора

-Буџет
-донације спонзора

-Буџет
-донације спонзора

-донације
спонзора
-Обезбеђени
услови за одласке
на државна
такмичења

-Буџет

-Општина Косјерић

-донације
спонзора

-стручан
тренерски кадар
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-Општина Косјерић

-Спортски савез
општине Косјерић
-спортски клубови
са стручним
тренерима

-Буџет
-донације спонзора
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