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Објављено у „Сл. листу општине Алексинац“, бр. 26/2017

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 –
испр.64/2010 – одлука УС24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС 50/2013 – одлука УС 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и члана 52.тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, бр. 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној
дана 27.12.2017. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ЗАШТИТНОГ ЛЕВООБАЛНОГ НАСИПА РЕКЕ ЈУЖНЕ МОРАВЕ
1.

ОПШТE ОДРЕДБЕ ПЛАНА

1.1.

Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду Плана детаљне регулације:
•

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14
и 145/14);

•

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени
гласник РС“, бр.64/15);

•

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела заштитног левообалног насипа реке
Јужне Мораве I бр. 011-111 од 23.09.2016.г. („Службени лист општине Алексинац“, бр. 20/16).

Плански основ за израду Плана детаљне регулације:
•

Просторни план општине Алексинац („Сл.лист општине Алексинац“, бр. 4/11).

1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег реда и других докумената значајних за израду плана
Подручје Плана детаљне регулације обухваћено је Просторним планом општине Алексинац
(„Сл.лист општине Алексинац“, бр. 4/11).
Просторни план општине Алексинац
Просторним планом општине Алексинац су прописани услови заштите насеља од утицаја реке
Јужне Мораве.
Одреднице и услови из Просторног плана општине Алексинац
„Воде и водно земљиште
Заштита водног земљишта
Како би се спречио пораст потенцијалних штета спроводи се стриктна заштита тзв. водног
земљишта. Водно земљиште (ВЗ) је заштићена и резервисана зона уз све водотоке и око Бованске
и других мањих акумулација. ВЗ дуж река захвата површину коју обухвата успор од тзв.
стогодишње велике воде, увећану за појасеве дуж обе обале ширине по 20÷50м, зависно од
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положаја објеката и заштитних система. Код Јужне Мораве и других река које су уређене и
насипима, ВЗ је простор унутар насипа, као и простор од најмање 50м од најудаљеније границе
ножице насипа унутар брањене стране, који је резервисан искључиво за дренажне системе, као и
за могуће касније доградње и надвишења насипа, уређење приобалног појаса и друге мере
заштите.
Мере уређења водотока и заштите од поплава
На подручју општине неопходни су регулациони радови на више водотока. Могу се поделити,
према обиму и врсти радова:
(а) радови на уређењу тока Јужне Мораве,
(б) регулација Моравице,
(в) радови на регулацији других притока Јужне Мораве.
Регулације тока Јужне Мораве обављају се:
•
•

уређењем и стабилизацијом минор корита које је морфолошки нестабилно (додатно
дестабилизовано непланском експлоатацијом песка и шљунка);

изградњом линијских заштитних система - насипа за велике воде по критеријуму заштите
од поводња вероватноће 2% (педесетогодишња велика вода).

Положај насипа се плански дефинише фиксираним линијским системима у простору, док се
положај минор корита може мењати чак и у односу на постојеће пројекте, јер ће тачан положај
бити дефинисан тек при извођењу. Приоритет у регулацији има деоница од око 6,6км у зони
Љубеш. Већ регулисане и новорегулисане деонице тока Јужне Мораве треба повезати у
хидрауличку целину која обезбеђује степен заштите на целом потезу од велике воде 2%, с тим што
магистрална пруга треба да буде конструкцијски и хидраулички безбедна и при поводњу
вероватноће 0,5%. У складу са дефиницијом водног земљишта, под забраном изградње нових
објеката је и појас од 50м, мерено од ножице насипа са брањене стране, који је предвиђен за
доградњу заштних система и проширење насипа, јер ће се током времена степен заштите свакако
морати да повећа на велике воде 1% (стогодишње воде).
У водном земљишту је дозвољена пољопривредна производња без ограничења. Забрањује се
експлоатација песка и шљунка било где на брањеном делу водног земљишта, а унутар
небрањених инундација само уколико је усклађена се пројектом уређења минор корита.“
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Положај обухвата
Плана детаљне
регулације

Слика 1 – Извод из ПП Општине Алексинац – Реферална карта 1: Намена простора
Остала документација од значаја за израду Плана
Главни пројекат
За предметно подручје урађен је главни пројекат Иновација главног пројекта левообалног
одбрамбеног насипа Ј. Мораве на потезу Витковац – Трњане: свеска 1 - км 0+000,00 до км 2+888,88
и свеска 2 – км 2+888,88 до км 15+594,97 који је израдило Друштвено водопривредно предузеће
Смедерево са по (Смедерево, 2010.г.).
Овим пројектом се предвиђају регулациони радови на заштити дела корита уз постојеће и
пројектоване насипе.
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Пројекат експропријације
За предметно подручје урађен је Пројекат експропријације Левообални насип Јужне Мораве за
локацију: Општина Алексинац, КО Срезовац и Доњи Љубеш, који садржи парцеле за планиране
намене са геодетским планом обележавања, као и површине свих катастарских парцела у обухвату
плана опредељене за планирану намену, бр. 2016 – 0364 од маја 2016.г., који је израдио „AB&CO
Geosistem“ из Новог Сада.
Пројекат је рађен на основу „Измена главног пројекталевообалног насипа реке Јужне Мораве“
који је израдио институт за водопривреду „Јарослав Черни“ ад из Београда, којим је дефинисана
зона за изградњу сервисне саобраћајнице, насипа и обалоутврде.
Површина обухвата пројекта експропријације је 14ха 44а 72м2, и ова површина представља
обухват предметног Плана детаљне регулације.
1.3. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела
Граница ПДР-а левообалног насипа Јужне Мораве почиње са севера ка југу од источне границе
катастарских парцела бр. 17, 510, 20, 19, 18, 515, 62/1, 62/2, 63/1 све КО Срезовац, 920, 374, 373/1 све
КО Горњи Љубеш, наставља североисточном границом катастарских парцела бр. 921, 330 обе КО
Горњи Љубеш, северном границом катастарских парцела бр. 256, 923, 252, 253, 254, 255, 928, 8, 9
све КО Горњи Љубеш и северозападном границом катастарских парцела бр. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 све
КО Горњи Љубеш. Даље наставља ка југозападу и сече катастарске парцеле бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 928, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 923 све КО Горњи Љубеш, наставља ка
североистоку и сече катастарску парцелу бр. 256, 257, 922, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 329,
330 све КО Горњи Љубеш, и наставља ка северу и сече катастарске парцела бр. 921, 373/1, 374,
920 све КО Доњи Љубеш и катастарске парцеле бр. 64, 63/2, 62/2, 62/1, 515, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
510 до к.п.бр 17 све КО Срезовац одакле је и почела.
План детаљне регулације обухвата простор земљишта у дужини од око 2км на 13 парцела у КО
Срезовац и 35 парцела у КО Горњи Љубеш.
Површина обухвата плана је око 14ха 44а 72м2.
Граница плана је дефинисана у односу на планирани левообални насип, а у складу са постојећим
стањем и правилима и смерницама прописаним Просторним планом општине Алексинац
(„Службени лист општине Алексинац“ бр. 4/11).
1.4. Опис постојећег стања
1.4.1. Положај и природне карактеристике подручја
Основне карактеристике рељефа на подручју плана одређује ток реке Јужне Мораве, који
представља и најизраженији геоморфолошки облик.
Јужна Морава је десна притока Велике Мораве и од Сталаћа са Западном Моравом чине Велику
Мораву. Доњи део тока пролази кроз Сталаћки теснац, а од Трубаревачког моста код Молетине и
Ђуниса излази из теснаца и тече Моравском долином. На делу од излаза из теснаца до почетка
Трњанског процепа, деоница је нестабилна на деловима где нису вршени интервентни радови,
јер пролазе кроз материјал врло слабе грађе.
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Деснообални насип на одговарајућем потезу је већ изведен.
Морфолошке карактеристике
На настанак и развој данашњег рељефа ширег подручја Алексинца највећи значај имали су
херцинска орогенеза у Карбону, затим олиго-миоцени, савремени тектонски покрети, као и
постнеогено формирање тока Јужне Мораве и њених бочних притока. Долински рељеф
Алексиначке котлине чине две морфолошке целине: алувијална раван и неогено побрђе.
Алувијална раван састављена је од кварталних наслага као творевине ерозивно денудационог
рада Јужне Мораве, Моравице и њихових бочних притока. Неогено побрђе у свом вертикалном
распрострањењу је уметнуто између алувијалне равни и дилувијалне терасе с једне и зоне
планинског рељефа с друге стране. Терасе Јужне Мораве је најуочљивији морфолошки облик у
зони долинског рељефа Алесиначке котлине. Најшира и најупечатљивија је са десне стране Јужне
Мораве од Алексинца до Делиграда а са леве од Житковца и Прћиловице до Горњег Љубеша.
Просечна надморска висина на територији општине Алексинац износи око 180м.
Геолошке карактеристике
Различита старост и генеза средина проузроковала је појаву терена врло сложеног састава, грађе
и особина. Један део котлине припада кречној зони са карактеристика красне хидрографије, а
други нижи делови области састављени су од дебелих језерских наслага, док је западни обод од
кристаластих шкриљаца. Леву страну горњег тока слива Моравице, карактеришу слојеви који су
јако испуцали и веома водопропусни. Површински делови су безводни. Десну страну горњег тока
карактерише порозност и водопропустљивост. Долине карактерише водопропустљивост. Средњи
и доњи ток чине испуцали и водонепропусни слојеви, због чега је површинско распадање знатно
и дубоко. Склони су клижењу и интезивној ерозији. У овој зони изграђена је брана „Бован”.
Формација земљишта је таква да испод слоја хумуса се налазе слојеви кречњака, а испод њега
слојеви креде. Због порозности кречњака земљиште је оцедно , обилује изворима питке воде, а
нема мочвара ни блата. Хумусни хоризонт износи 10-15cm у форми зрелог хумуса. У овом подручју
су изражени ерозиони покрети. Најизраженија је површинска ерозија, а јавља се и јарижна и
браздаста.
Сеизмолошке карактеристике
Највећи део територије општине Алексинац припада терену који је претежно стабилан у
природним условима и свртава се у VII° Меркалијеве скале. Теренима са микросеизмичком
нестабилношћу од VIII° МЦС припадају простори на којима се налази град Алексинац и
Алексиначки рудници где се сустичу више раседа и где је људска делатност јако увећана.
Хидрографске карактеристике
Хидрографија и стање водности
Хидрографску осовину подручја општине чини ток Јужне Мораве, који територију општине
пресеца правцем југоисток-северозапад. Река је морфолошки нестабилна и захтева сталне радове
на регулацији и одржавању корита. Дестабилизацији корита доприноси и неконтролисана
експлоатација песка и шљунка. Најважније десне притоке су: Мозговачка река, Моравица,
Катунска, Белобрешка и Велопољска река, а леве: Срезевачка, Радевачка рeкa и Турија. Све реке
имају бујичне режиме, са брзим концентрацијама поводња и дугим маловодном периодима.
Једини објекат за регулисање протока и уређење водних режима је акумулација Бован на
Моравици, са истоименом браном узводно од села Бован на подручју општине. Резервисан
простор за одбрану од поплава од 7×106 m3 чини је драгоценим објектом у систему заштите од
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поплава града Алексинца, али и низводног дела тока Јужне Мораве. Акумулација је вишенаменска,
чији су корисници: снабдевање водом, одбрана од поплава, побољшавање режима малих вода,
мала хидроелектрана. Подручје општине се налази у зони „падавинске депресије“ која има мање
падавина од просека за Србију, који износи 734 mm. Ову чињеницу чине неповољнијом уочене
тенденције због глобалних климатских промена: постоји тенденција смањења укупних падавина у
том делу Србије и погоршавају се екстремни хидролошки феномени: смањују се мале воде и
продужавају се маловодни периоди, посебно у вегетационом делу године, а екцесивни поводњи
постају све опаснији, са све краћим временима концентрације таласа. И просечни отицаји су нешта
мањи од просечних за Србију, тако да се подручје општине налази у зони које има специфичне
отицаје око 3÷5 L/s·km2 (просек за Србију 5,7 L/s·km2).
Све реке су са изразитим бујичним режимима, са односом између карактеристичних минималних
и максималних протока који се пење и преко 1:500. У дугим маловодним периодима се протоци
спуштају испод граница које би омогућиле било какво захватање за коришћење, без угрожавања
еколошких функција водотока. То упућује на неопходност регулисања протока у мањим
вишенаменским акумулацијама. Насупрот, у периодима поводња због оголелог слива и режима
екстремних падавина – врeмена концентрација таласа великих вода су веома кратка, чак само 2÷4
сата, са модулима отицаја који су око 4÷6 m3/s·km2, па чак и више од тога, што реке тог подручја
сврстава у екстремно неповољне бујичне водотоке Србије.
Уређење река и заштита од поплава
План одбране од бујичних поплава (2007.) и Генерални пројекат уређења Јужне Мораве (2005.)
дефинисали су угрожене зоне од поплава. Изведени су бројни регулациони радови, који су
значајно побољшали стање.
Врло значајни радови су урађени на Јужној Морави: л.о. насип код Витковца (2,9 km), д.о. насип
од 6 km од Дреновачког потока до Мозговачке реке, д.о. насип од Мозговачке реке до петље (9,5
km), л.о. насип од Житковца до Тешице (11,4 km). Међутим, и поред тих радова на Јужној Морави
нису још увек постигнути захтевани критеријуми заштите од вода вероватноће 2% на целој дужини
тока кроз општину. Неопходна су регулационе интервенције, напре на деоници у зони насеља
Љубеш на потезу од око 6,6 km, за коју је већ припремљена техничка документација.
Стање ерозије
Ерозиони процеси у општини су на нивоу средње ерозије, али са зонама које захтевају
проглашење бројних ерозионих подручја. Има жаришта и на нивоу екцесивне I категорије око 1,5
km2, јаке ерозије, II категорија - око 53 km2, у III средњој категорији је преко 47%, или око 161 km2.
Од око 733 km2 обухваћених ерозијом у прве три категорије, које захтевају антиерозионе
интервенције налази се око 216 km2. Решење је у активирању Плана за проглашење ерозионих
подручја и у реализацији мера заштите.
Педолошки састав
Педолошке карактеристике су последица геолошког састава, вегетације, климатских прилика и
осталих чинилаца. Типови земљишта који преовладавају у равничарском делу су гајњача и
алувијални наноси (око 17%).
У зависности од физичко-географских услова, утицаја времена и човека, као главних педогенетских
чиниоца у стварању продуктивног земљишта, развило се више типова, подтипова и варијација
земљишта, која су по вертикалној зоналности сврстана у три зоне: зона алувијалне равни, побрђа
и зона обода Котлине. Овде говоримо о првој зони земљишта која обухвата дно Алексиначке
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котлине са алувијалним равнима и њиховим речним наносима који су послужили као основа за
формирање карбонатног песковито-иловасто алувијума, карбонатног иловастог алувијума,
забореног алувијума. Претежно су песковитог састава, пропустљиве за воду и лаке за обраду, па
спадају у ред потенцијално најоплоднијих земљишта на којима се најчешће гаје ратарске и
повртарске културе.
Опште климатске карактеристике
На подручју општине влада умерено-континентална клима која се одликује већим годишњим
температурним колебањима, са често израженим екстремним температурним вредностима.
Климатске одлике ширег подручја Алексинца условљене су између осталог и пространством
котлине и отвореношћу долине Јужне Мораве у правцу југ-север. Присутан је и утицај климатских
фактора који су овде знатно измењени изградњом вештачке акумулације Бован. Најчешћи ветрови
су северозападни, источни и југоисточни, као последица положаја тока Јужне Мораве кроз
територију општине, односно због конфигурације терена. Климатске карактеристике овог подручја
формиране су на основу података са климатолошке станице у Алексинцу (210m) изражени у
средњим вредностима за период од десет година (1981/2000) године. Средња годишња
температура ваздуха за Алексинац 11,8°С, најхладнији је месец јануар са средњом температуром
од 0,7°С, најтоплији је август са 22,1°С. Годишња амплитуда износи 22,8°С. На падавински режим
ширег подручја Алексинца преовладајући утицај имају циклонске активности које се манифестују
у продорима влажних и хладних ваздушних маса са запада и северозапада, топлих са југа и
југоистока из области Средоземља, као и зимских продора хладних ваздушних маса са севера и
североистока. На основу података са климатолошке станице се види да је просечна годишња сума
падавина за посматрани период 532,1mm, стим што је највећа у јуну (60,5mm) а најмања у јануару
(27,9mm).
1.4.2. Грађевинско подручје
Подручје у обухвату плана је водно земљиште – део корита Јужне Мораве и пољопривредно
земљиште уз корито реке Јужне Мораве.
1.4.3. Начин коришћења простора
Обухват плана чини део речног корита – огледало воде, са делом изливања и формираног
рукавца.
Простор у обухвату плана изван речног корита користи се као обрадиво пољопривредно
земљиште, или неплодно земљиште услед промене речног тока кроз дужи временски период. Део
обухваћеног подручја чине шуме и растиње, и делови пољских путева.
Основне намене земљишта у оквиру обухвата Плана, у постојећем стању су: пољопривредно
земљиште, шумско земљиште и водно земљиште.
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Постојећа намена

Површина

Заступљеност (%)

3ха 74а 89м2

25,95

Шуме и растиње

95а 13м2

6,6

Пољски путеви

3а 63м2

0,25

Пољопривредно земљиште

9ха 71а 07м2

67,2

Укупно

14ха 44а 72м2

100%

Огледало воде

Табела 1 – Постојећа намена површина
Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште заузима површину од 9ха 71а 07м2 , односно 67,2% укупне површине
обухвата Плана.
Територија обухваћена планом је пре свега рејон ратарских култура и повртарства у равничарском
подручју.
Пољски путеви, као део пољопривреног земљишта заузимају површину од 3а 63м2, односно
0,25%.
Шумско земљиште
У односу на укупну површину Плана, шуме и растиње заузимају око 95а 13м2, односно 6,6% укупне
површине.
На подручју Плана не постоје државне шуме.
Водно земљиште
Водно земљиште чини део водотока реке Јужне Мораве.
Водно земљиште односно огледало воде, заузима површину од 3ха 74а 89м2, односно 25,95%
укупне површине Плана.
Основна ограничења
Ограничења за реализацију планског решења не постоје. На подручју плана не постоје изграђени
објекти.
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине
На простору обухваћеном Планом детаљне регулације постоје некатегорисани путеви који се
користе као прилази до пољопривредних површина и реке Јужне Мораве.
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1.4.4.2. Комунална инфраструктура
Хидротехничке инсталације
У границама плана не постоји водоводна мрежа, канализациона мрежа и атмосферска
канализација, као и остала водопривредна инфраструктура.
Електроенергетика
У границама плана не постоје електроенергетски објекти и водови.
Телекомуникације
У границама плана не постоји ТК мрежа.
Топлотна енергија и гасификација
У границама плана не постоји топлификациона мрежа и не постоји гасоводна мрежа.
1.4.4.3. Зеленило
Зеленило у оквиру Плана чине пољопривредно земљиште, а у мањој мери заступљене су шуме и
растиње.
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Планирана намена површина и објеката са билансом површина
Површина обухвата Плана је опредељена за изградњу одбрамбеног насипа леве обале Јужне
Мораве са циљем уређења и заштите планског подручја развојем система заштите од великих
вода израдом утврђених обала и израдом заштитног насипа са циљем заштите приобаља тј.
становништва и материјалних добара.
Код Јужне Мораве и других река које су уређене и насипима, водно земљиште је простор унутар
насипа, као и простор од најмање 50м од најудаљеније границе ножице насипа унутар брањене
стране, који је резервисан искључиво за дренажне системе, као и за могуће касније доградње и
надвишења насипа, уређење приобалног појаса и друге мере заштите.
Водно и грађевинско земљиште у обухвату овог плана је планирано на рачун пољопривредног
земљишта како би се изградили планирани садржаји. За ту сврху врши се експропријација
земљишта. Изузимање земљишта врши се за труп насипа, површине 7ха 68а 25м2 и сервисну
саобраћајницу , површине 80а 21м2 у ширини од 55м. Поред ове површине екпропријацијом су
обухваћени и делови појединих парцела који су уништени услед природног померања тока реке,
што представља обалоутврду у површини од око 5ха 96а 26м2.
Пројектом иновације главног пројекта левообалног одбрамбеног насипа Јужне Мораве на потезу
Витковац – Трњање дата је траса левообалног насипа од км.30 до км.4? по нерегулисаном речном
кориту. Пројектом је растојање осовине насипа од леве обале Јужне Мораве промењљиво и
износи од 20 до 150м. Насипом се брани угрожено подручје од изабране меродавне велике воде
одређене вероватноће појаве, као и на проблеме техничке природе у вези са одређивањем
размака насипа и његових основних димензија. Изабрана меродавна велика вода одређене
вероватноће појаве је пројектом п=1,00% (за димензионисање главног насипа), што је устаљена
пракса када је реч о заштити пољопривредног земљишта од изливања великих вода.
Овим планом обухваћен је део насипа у КО Срезовац и КО Доњи Љубеш.
Техничко решење одбрамбеног насипа на третираној деоници, поред осталог, засновано је на
садашњем морфолошком стању и основним принципима и критеријима који се односе на
уређење и заштиту планског подручја. Корито се овим решењем не регулише, већ је поред леве
обале главног корита предвиђен насип за прихват меродавних великих вода са осовином која је
на различитом растојању од речног корита.
Подручје у обухвату план није подељено на карактеристичне зоне и целине обзиром на
специфичност намене.
Планирана намена

Површина

Заступљеност (%)

Обалоутврда

5ха 96а 26м2

41,3

Насип

7ха 68а 25м2

53,2

80а 21м2

5,5

14ха 44а 72м2

100%

Сервисна саобраћајница
Укупно

Табела 2 – Планирана намена површина
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Планирана намена површина је регулациона грађевина која представља површину јавне намене
у укупној површини обухвата плана. Планом се утврђује линија експропријације за обалоутврду,
насип и сервисну саобраћајницу.
Објекти који су предмет плана су линијског карактера и не дефинишу их одреднице које се односе
на урбанистичке параметре и бруто развијену грађевинску површину.
2.1.1. Планирано грађевинско подручје
Грађевинско подручје се поклапа са границом обухвата плана. Водно земљиште чине обалоутврда
и насип, а грађевинско земљиште сервисна саобраћајница.
Намена земљишта

Површина

Заступљеност (%)

Водно земљиште – обалоутврда и
насип

13ха 64а 51м2

94,5

Грађевинско земљиште – сервисна
саобраћајница

80а 21м2

5,5

14ха 44а 72м2

100%

Укупно

Табела 3 – Планирана намена земљишта
2.2. Општи услови уређења и изградње простора
2.2.1. Услови за уређење и изградњу површина јавне намене, попис парцела и опис локација
План детаљне регулације се ради за потребе утврђивања јавног интереса и изузимања земљишта
за јавну намену.
Земљиште које је овим планом опредељено као површина јавне намене, а које није тренутно у
јавној својини, биће прибављено у поступку експропријације.
Од површина јавне намене у подручју у обухвату плана заступљени су објекти јавне намене:
обалоутврда и насип и јавна површина – сервисна саобраћајница.
Објекти јавне намене
Обалоутврда
Планом детаљне регулације обалоутврда је дефинисана као грађевинска парцела бр. 1.
Обалоутврда обухвата следеће катастарске парцеле: делове катастарских парцела бр. 63/1, 62/2,
62/1 све КО Срезовац и делове катастарских парцела бр. 6, 7, 8, 9, 928, 255, 254, 253, 252, 251, 250,
923, 256, 922, 330, 921, 373/1, 374 и 920 све КО Горњи Љубеш.
Насип
Планом детаљне регулације насип је дефинисан као грађевинска парцела бр. 2.
Насип обухвата следеће катастарске парцеле: делове катастарских парцела бр. 17, 510, 22, 21, 20,
19, 18, 515, 62/1, 62/2, 63/1 све КО Срезовац и делове катастарских парцела бр. 920, 374, 373/1, 921,
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330, 329, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 922, 256, 923, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 928, 9, 7, 6, 5,
4, 3, 2 и 1 све КО Горњи Љубеш.
Јавне површине
Сервисна саобраћајница.
Планом детаљне регулације сервисна саобраћајница је дефинисана као грађевинска парцела бр.
3. Са северозападне стране сервисна саобраћајница се надовезује на катастарску парцелу бр. 509
KО Срезовац (некатегорисани пут), док се са североисточне стране надовезује на катастарску
парцелу бр. 927 КО Горњи Љубеш (некатегорисани пут).
Сервисна саобраћајница обухвата следеће катастарске парцеле: делове катастарских парцела бр.
17, 510, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 515, 62/1, 62/2, 63/2 и 64 све КО Срезовац и делове катастарских парцела
бр. 920, 374, 373/1, 921, 329, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 922, 256, 257, 923, 247, 248, 259, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 928, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 све КО Горњи Љубеш.
У случају неслагања бројева и обухвата катастарских парцела у графичком и текстуалном делу које
су наведене за површине јавне намене у обухвату плана, важe бројеви и обухват парцела дат у
графичком делу Плана.
2.2.2. Услови за уређење инфраструктуре
2.2.2.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација
Техничке карактеристике саобраћајнице
Сервисна саобраћајница је постављена уз границу пројектованог насипа и користи се за приступ
насипу у случају потреба за интервенцијама на истом, као и за приступ парцелама
пољопривредног земљишта које се налазе уз саобраћајницу са друге стране. Саобраћајница је
ширине 4м. Саобраћајница је од сложеног камена.
Нивелација
Насип
Нивелациона решење насипа су дата у главном пројекту за левообални заштитни насип, који је
коришћен приликом израде овог Плана.
Сагледавањем графичких прилога Главног пројекта Прегледна ситуација регулисаног тока реке Ј.
Мораве левообалног насипа од км 2+888.88 до 9+193,10 (Р 1:5000) и Подужни профил насипа од
5+015,02 до 7+323,08, дата је нивелација одбрамбеног насипа у овом Плану,
На основу главног пројекта подручје у обухвату Плана је на приближно км 6+752,89 до 7+206,87.
За ову позицију кота круне насипа се креће од 154,99 м.н.в. до 155,22 м.н.в., док је кота терена у
оси насипа од 150,90 м.н.в. до 152,00 м.н.в.
Обзиром на комплексност радова и могућност природних промена, ЈВП Србија воде је у обавези
да прати развој (динамику и обим) деформација корита. У складу са интезитетом промена
предузимаће се одговарајуће мере и радови.
Нивелационе коте су дате су у апсолутним вредностима преко К.Н.В.( кота надморске висине), на
основу главног пројекта.

2. Правила уређења

Страна 12

ПДР Дела заштитног левообалног насипа реке Јужне Мораве
Сервисна саобраћајница
У нивелационом смислу сервисна саобраћајница задржава постојеће висинске коте терена,
односно постојећу нивелацију због конфигурације терена.
Саобраћајница има дефинисани подужни пад. Подужни пад се креће од 0,3% до 5,0%. Попречни
пад саобраћајнице, је по прописима, мин. вредности 2,5%.
Нивелационо решење саобраћајнице је максимално могуће уклопљено у околни терен.
2.2.2.2. Комунална инфраструктура
Хидротехничке инсталације
Водоводна мрежа
На подручју у обухвату плана није планирана изградња водоводне мреже.
Мрежа канализације отпадних вода
На подручју у обухвату плана није планирана изградња канализационе мреже.
Мрежа атмосферске канализације и водопривредна инфраструктура
На подручју у обухвату плана није планирана изградња мреже атмосферске канализације.
Електроенергетика
На подручју у обухвату плана није планирана изградња електроенергетске мреже и објеката.
Телекомуникације
На подручју у обухвату плана није планирана изградња елекомуникационе мреже.
Топлотна енергија и гасификација
На подручју у обухвату плана није планирана изградња топлификационе или гасоводне мреже.
2.2.3. Услови за уређење зеленила
У подручју које је у обухвату плана, није дозвољена садња растиња које својим кореном или
стаблом може да угрози регулацију или које онемогућава радове везане за регулацију.
Затравњивање земљаног насипа треба да допринесе очувању природног амбијента. За
озелењавање се не користе агресивне алохтоне врсте, као и врсте које су детерминисане као
алергене. У каснијем одржавању зелених површина потребно је контролисати алергене и
инвазивне врсте.
2.3. Општи услови уређења водног земљишта
Водно земљиште у обухвату плана чини обалоутврда и одбрамбени насип, површине 13ха 64а
51м2.
Водно земљиште и водотоци, као добра од општег интереса су под посебном заштитом и користе
се према прописаним условима, у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10 и
93/12).
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Водно земљиште у заштићеној зони водотока дефинисано је положајем регулационе линије
насипа и обалоутврде.
Утврђује се зона сервисне саобраћајнице у појасу од 4м од насипа за прилаз возилима при
интервенцијама или радовима.
Уређење водног земљишта подразумева пре свега могућност евакуације великих вода,
одводњавање, стабилизацију корита, као и очување флоре и фауне токова и приобаља.
Јединица локалне самоуправе обезбеђује заштиту од штетног дејства вода, у складу са проценом
ризика од поплава и спровођењем редовне и ванредне одбране од поплава.
Саставни део Плана је Сагласност Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд,
Водопривредни центар „Морава“ Ниш бр. 2-07-4162/2 од 21.06.2017.г. на измене ради израде
Плана детаљне регулације дела заштитног левообалног насипа Јужне Мораве.
2.4. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама или зонама који је
потребан за издавање локацијских услова, односно грађевинске дозволе
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање
локацијских услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, се не утврђује обзиром на
намену планског подручја.
2.5. Услови и мере заштите планом обухваћеног подручја
2.5.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина и заштите
културног наслеђа
На подручју у обухвату плана нема утврђених непокретних културних добара нити евидентираних
добара. На предметном простору није извршена проспекција терена.
Када је у питању заштита непокретних културних добара, културних добара под претходном
заштитом и евидентираних културних добара, Планом се предвиђа израда Студије којом се
обухватају активности дефинисане Актом Завода за заштиту споменика културе Ниш.
Што се тиче мера заштите непокретних културних добара, добара која уживају предходну заштиту
и евидентираних културних добара, уколико се у току извођења грађевинских и других радова
наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах,
без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је
откривен. Планом се утврђују и остале мере заштите дате Актом Завода за заштиту споменика
културе Ниш.
Саставни део Плана је Акт о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама
заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту на подручју Плана детаљне
регулације дела заштитног левообалног насипа реке Јужне Мораве, општина Алексинац, бр. 763/2
од 29.06.2017.г., Завод за заштиту споменика културе Ниш.
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2.5.2. Услови и мере заштите природе и природних добара
Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут
поступак заштите, али улази у обухват националне еколошке мреже као еколошки коридор од
међународног значаја „Јужна Морава“. На локацији нема других евидентираних природних
добара.
Увидом у централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу
са прописима који регулишу област заштите природе, Решењем Завода за заштиту природе
Србије прописани су услови и мере заштите природе у подручју у обухвату Плана.
У складу са траженим условима планским решењем се чува, унапређује и одржава водно
земљишта око тока реке Јужне Мораве и одржава се високи ниво квалитета животне средине и
евентуални негативни утицај на природу је сведен на најмању могућу меру. Планираним радовима
на сабилизацији и уређењу корита реке Јужне Мораве и изградњом заштитног система се и
постиже очување околног простора и подручја у обухвату плана. Планским решењем се не
изазива појава деградације земљишта у широј зони регулације и хидрограђевинским радовима се
не мењају инжењерскогеолошка својства терена, одн. на изазива се поремећај стабилности
околног терена нити процес ерозије у зони речног корита.
У току извођења радова придржавати се услова датих Решењем Завода за заштиту природе. За
извођење планираних радова користе се постојеће саобраћајнице за приступ локацији, које се
након завршетка радова морају санирати од последица транспорта. Уколико извођач током
изградње планираног објекта наиђе на геолошко-палеонтолошке или минеролошко-петолошке
објекте у обавези је да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
Планским решењем се утврђује коришћење природних материјала за уређење планираних
површина у обухвату плана.
Саставни део Плана је и Решење Завода за заштиту природе, 03 бр. 020-1534/2 од 27.07.2017.г., са
утврђеним условима заштите природе.
2.5.3. Услови и мере заштите животне средине
Израдом плана који се ради искључиво ради стварања услова за утврђивање јавног интереса и
експропријацију, такође се стварају услови и за реализацију пројекта левообалног заштитног
насипа Јужне Мораве, са циљем заштите приобаља, материјалних добара и становништва, а све у
складу са прописима о заштити животне средине који подразумева очување постојећег природног
режима.
Прописи о заштити животне средине захтевају анализу утицаја пројектованог техничког решења
на основне елементе животне средине: земљиште, ваздух и воду.
Јужна Морава представља важан еколошки репер и фактор позитивног утицаја на животну
средину. Основни захтев прописа за заштиту животне средине, када је реч о заштити вода је
очување постојећег природног режима. Степен заштите који треба обезбедити насипом и
радовима у главном кориту, захтева незнатну промену постојећег режима течења у условима
појава великих вода што на неки начин може бити супротно природном режиму, али се може
правдати потребом да се заштити приобално становништво и материјална добра.

2. Правила уређења
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Техничко решење заштите је базирано на постојећим морфолошким и другим параметрима реке.
Хоризонтална диспозиција корита се не мења у односу на постојеће стање или неко стање које је
било раније када није долазило до померања-рушења обала. Пројектовани заштитни насип чија
је функција периодична је од земљаног материјала са затрављеним површинама и у потпуности
се уклапа у постојећи природни амбијент.
До сада изведеним радовима и интервенцијама које је неопходно извршити, корито реке Јужне
Мораве биће донекле стабилизирано, али се у каснијој фази мора приступити његовој регулацији,
полазећи од чињенице да ће се извести заштитни насипи.
Решењем Одсека за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине,
Општине Алексинац утврђени су минимални услови заштите животне средине.
Ради праћења стања водних објеката и заштите вода и заштите од штетног дејства вода радове на
изградњи извести тако да се не ремети режим вода у водотоку, односно под сталним надзором
Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш.
За време извођења радова, без обзира на динамику изградње, не реметити нормално
функционисање постојећих водних објеката, не наносити штете и оштећења и не нарушавати
постојећи водни режим. За време извођења радова не сме се депоновати материјал у корито
водотока, а по завршетку радова сав евентуално заостали материјал уклонити ван корита
водотока, терен испланирати, а евентуално оштећене објекте довести у првобитно функционално
и безбедно стање; Водити рачуна и обезбедити услове да не дође до замућења и погоршања
квалитета вода низводно од предвиђених радова и предвидети могућност узорковања воде ради
контроле квалитета.
Приликом извођења радова потребно је да:
•
•

•

•

•

•

буду изграђени пројектовани контролисани пропусти којима ће се омогућити миграторно
кретање водених животиња из Јужне Мораве у притоке и остатке старог корита,

да не долази до хаваријског исцуривања горива и мазива из механизације и транспортних
средстава као и да приликом евентуалног исцуривања врши прописно уклањање
контаминираног слоја земљишта и предавање оператеру са одговарајућом дозволом за
управљање овом врстом отпада,
да сав комунални отпад који ће настајати као последица боравка радника током изградње
буде организовано уклањан са локације и збринут у договору са локалним комуналним
предузећем одлагањем у постојеће контејнере у насељеним местима дуж трасе насипа
или прикупљањем у сопоственим одговарајућим посудама уз уговарање организованог
одвоза на општинску депонију возилима ЈКП-а или сопственим транспортним средствима,
да се са трасе одбрамбеног насипа и материјалног рова који ће бити формиран дуж трасе
насипа уклања плодни хумусни слој и исти користити за спољашње уређење насипа,
односно затрављивање круне и косина насипа одабраним смешама трава које се бокоре
и имају дубок корен, које се уклапају у пејзаж, а које нису инвазивне или алергене врсте,

да по завршетку радова на изградњи уклони све привремене објекте (помоћни радни и
санитарни објекти градилишта, за паркирање механизације и складиштење средстава
рада и горива), укључујући и привремене путеве који ће бити изграђени у току изградње
насипа и земљиште врати у првобитно стање,
да уколико у границама предметног Пројекта наиђе на геолошка или палеонтолошка
документа (фосили, минерали, кристали и др.), која би могла престављати заштићену

2. Правила уређења
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природну вредност, у складу са одредбама Закона о заштити природе, у року од осам
дана од проналаска о налазу обавести министарство надлежно за послове заштите
животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до
доласка овлашћеног лица

Носилац пројекта је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести органе јединице
локалне самоуправе надлежне за послове заштите животне средине о ванредном догађају који
може имати значајне последице по животну средину.
Oдбрамбени насип представља услов за заштиту животне средине на овом простору јер ће истим
бити спречено плављење, а самим тим и одношење плодног површинског слоја земљишта у
брањеном подручју, спирање хемијских средстава која се користе у пољопривреди и загађују
воде, као и засипање пољопривредног земљишта неквалитетним материјалом и отпадом који се
задржава након плављења. Насип спречава причињавање штете на ловној дивљачи и рибљем
фонду које настају због потапања ловишта која постоје дуж Јужне Мораве, односно због изношења
рибе током поплава на пољопривредно земљиште где после повлачења воде риба остаје и
угињава или чешће постаје лака мета рибокрадица.
Саставни део Плана је и Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну
средину за Пројекат „Изградња левообалног насипа на Јужној Морави у дужини од 15,6км, а атару
села Витковац, Доњи Љубеш, Срезовац, Горњи Љубеш, Корман и Трњање“ (Јавно водопривредно
предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш), Општина Алексинац,
Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине Алексинац
2.5.4. Услови и мере заштите од пожара
Обзиром на карактеристике планираних објеката нема ризика од избијања пожара на предметном
објекту.
2.5.5. Услови и мере заштите од елементарних непогода
Потребно је континуирано спроводити мере заштите и одбране од природних непогода, које
настају као последица климатских, хидролошких и сеизмичких карактеристика на овом простору.
Заштита становништва, материјалних добара од поплава се овим Ппланом спроводи у потпуности
у складу са извршеном проценом угрожености и изградњом одбрамбеног насипа.
2.5.6. Сеизмика
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког сеизмолошког завода, подручје обухваћено
Планом у целини припада зони 8° МЦС, што означава условну повољност са аспекта
сеизмичности и није област са сопственим трусним жариштем.
2.5.7. Геотехнички услови
Пројектом је утврђена израда насипа од материјала у његовој непосредној близини. Ради
утврђивања квалитета материјала извршено је сондажно бушење и урађен елаборат геотехничких
услова. Елаборатом је утврђено да испитивани терен граде алувијални седименти које чини
прашинасто – заглињени песак, средњезрни песак и шљунак.
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2.5.7. Услови прилагођавања потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава
Нема посебних захтева којисе односе на прилагођавање потребама одбране земље и спровођењу
мера заштита од ратних дејстава.
2.5.8. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом
За врсту и намену објеката који су обухваћени овим планом, нису утврђени услови којима се
површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом.

2. Правила уређења
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3.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, одн. препарцелације
Планом се одређује израда пројеката парцелације, одн. препарцелације за:
•

за све површине јавне намене у оквиру плана ради формирања грађевинских парцела.

3.2. Општи урбанистички услови за парцелацију, регулацију и изградњу
3.2.1. Општи услови парцелације
Катастарске парцеле унутар регулационе линије планиране су за потребе Јавног предузећа
,,Србија воде“ и потребе општине Алексинац.
Катастарске парцеле и делови катастарских парцела у оквиру пољопривредног земљишта, изван
регулационе линије утврђене планом налазе се у приватном власништву.
Грађевинске парцеле се формирају у складу са пројектованим стањем у главном пројекту за
изградњу одбрамбеног левообалног насипа Јужне Мораве и пројекта Експропријације.
3.2.2. Општи услови регулације
Регулациона линија и појас регулације
Регулациона линија јесте линија разграничења између површине одређене јавне намене и
површина предвиђених за друге јавне и остале намене.
Регулација обалоутврде и насипа је пројектована главним пројектом и као таква утврђена овим
планом детаљне регулације.
Регулациона линија јавног пута је основни елемент за утврђивање саобраћајне мреже.
Ширине појаса регулације за планирану сервисну саобраћајницу износи 4.0м.
3.2.3. Општи услови изградње
Планирана врста и намена објеката
Планом је дефинисана могућност изградње објеката у који су у функцији заштите приобаља:
•
•
•

Обалоутврде
Насипа

Сервисне саобраћајнице

Врста и намена објеката чија је градња забрањена
Забрањује се изградња објеката који су у супротности са наменом утврђеном планом, објеката
чији садржаји неповољно утичу на квалитет воде, ваздуха и земљишта, као и на стварање
прекомерне буке.
Положај објекта
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Положај објеката је одређен предходном планском и пројектном документацији и везан је за
утврђен положај планираних садржаја. Објекти су линијског карактера и везани су за ток реке
Јужне Мораве.
Карактеристике насипа
Укупна дужина пројектованог насипа је око 15,6км, просечне висине 2,71м, са нагибом косине 1:2
и ширине круне насипа 3,00м. Овим планом је обухваћено око
Општи услови изградње одбрамбеног насипа
•

Нивелета круне насипа зависи од карактера водотока и величине брањеног појаса што се
утврђује посебним условима, а минимално надвишење у односу на ниво меродавне
велике воде износи 30цм

•

Насип се ради од кохерентног материјала (углавном песковита глина одређених
геотехничких карактеристика), из позајмишта

•

Уобичајен профил насипа је трапезног облика са ширином у круни потребном за пролазак
возила за интервенције у водотоку (мин. 3м)

•

Потребна збијеност насипа износи 90% по стандардном Прокторовом опиту

•

Нагиб косина мора бити такав да се избегне њихово клизање и зависи од врсте уграђеног
материјала. Уобичајени минимални нагиб косине износи 1:1.5, а уобичајени повољни
нагиби косина су од 1:2 и више

•

Изради насипа претходи скидање хумуса (уобичајено мин. 20цм) и збијање подтла

•

Уобичајена заштита косине и круне насипа је хумусом дебљине 10цм, са садњом
одговарајуће мешавине семена траве. Слој хумуса се у круни поставља као надвишење
изнад пројектоване круне насипа

3. Правила грађења
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
4.1. Подручја за директну примену плана
Изградња објеката и извођење грађевинских и других радова мора бити у складу са правилима
грађења и уређења прописаних овим Планом.
4.2. Израда пројекта препарцелације
Пројекат препарцелације се израђује у складу са законом ради формирања грађевинских парцела,
а према захтеву корисника простора и урбанистичким условима за парцелацију.
4.3. Графички прилози
Саставни део Плана су следећи графички прилози, у размери 1:1000
1. Постојећа намена површина
2. Планирана намена површина
3. Регулационо нивелациони план
4. План грађевинских парцела јавне намене
5. Аналитичко геодетски елементи за обележевање
4.4. Прибављање земљишта у јавну својину
Земљиште које је овим планом опредељено као површина јавне намене, а које није тренутно у
јавној својини, биће прибављено у поступку експропријације.
4.5. Прелазне одредбе
Након ступања на снагу овог плана детаљне регулације, а у границама његовог обухвата,
примењиваће се само одредбе овог плана.
У складу са Законом, овај план се може мењати искључиво на начин и у поступку који је исти као
и поступак њиховог доношења.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац”.
I Број: 011-147
У Алесинцу, 27.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Грујица Вељковић
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8

160175
160174
9900030

10

45г

55г

150048
160159

320

133г

160181
26

100г

318
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53г
20

98г
9
10г
11г
12г

46г

160186

160148

31
7

3

1

96г

92

КО

РЊ
И

СР

Љ

2г

950

90г

26г

24

8

247
117г
115г 116г
27г
28г

118г
29г

30г

250
119г
31г

3

120г

121г
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5

СПИСАК КООРДИНАТА МЕЂНИХ ТАЧАКА
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ОБАЛОУТВРДА
(КО Срезовац)
Редни
број

Y координата

X координата

19С

7548524.21

4826574.44

7548533.69

4826479.89

18С

7548526.56

16С/Г

7548536.75

17С

4826550.95

4826449.35

Табела 1а - Координате нових међних тачака
- грађевинскa парцелa са урб.бр. 1

Тачке ГЛЈС160118, 150608 и 150605 не мењају постојеће координате.

ОБАЛОУТВРДА
(КО Горњи Љубеш)
Редни
број

Y координата

X координата

16С/Г

7548536.75

4826449.35

87Г

7548545.58

4826361.33

85Г

7548562.94

83Г

7548569.89

4826166.26

7548593.90

4826101.64

88Г
86Г

84Г
82Г
81Г

80Г

7548537.35

4826443.40

7548559.26

4826224.89

7548568.60

4826171.24

7548580.36
7548610.36

4826197.85

4826133.38
4826071.31

79Г

7548629.62

4826042.68

77Г

7548675.80

4825991.49

75Г

7548705.45

78Г
76Г
74Г

7548651.50

4826015.99

7548702.24

4825969.44

7548737.14

4825946.05

7548806.17

4825914.51

4825967.03

73Г

7548770.83

71Г

7548842.77

4825904.29

7548907.64

4825895.77

72Г

4825928.48

70Г

7548874.98

68Г

7548913.67

4825895.58

7548973.50

4825899.04

69Г

67Г

7548935.76

65Г

7549004.39

66Г

2

4825898.58

4825895.71

4825904.77

64Г

7549031.32

4825912.06

7549083.10

4825932.69

63Г

7549057.60

61Г

7549102.07

4825942.68

59Г

7549122.58

4825955.17

57Г

7549144.47

55Г

7549177.79

53Г

7549197.03

62Г
60Г
58Г
56Г

54Г

7549116.54

7549126.24

4825921.38

4825951.30
4825957.61

4825970.70

7549161.89

4825984.92

7549192.81

4826015.18

4825999.58
4826019.90

Табела 1б - Координате нових међних тачака
- грађевинскa парцелa са урб.бр. 1
Тачке 20, 160181, 19, 26, 160180, 160175, 160174, 9900030, 9900029, 160173, 9900028, 160168, 160165, 160164,
160163, 160162, 160159, 160154, 160153, 160148, 160147, 160146, 160145, 160140, 160139, 160134, 160133, 160128,
160127, 160126, 160125, 160120, 160755, 16011 и ГЛЈС160118 не мењају постојеће координате.

НАСИП
(КО Срезовац)
Редни
број

Y координата

X координата

20С

7548437.10

4826942.05

22С

7548457.66

4826736.95

24С

7548460.52

26С

7548465.06

28С

7548469.52

30С

7548480.29

32С

7548487.42

21С

23С
25С

27С

29С
31С

33С

7548457.10

7548457.86
7548463.10

4826682.73
4826663.21

7548470.27

4826611.23

4826618.70
4826511.25

7548483.59

4826478.39

7548491.29

4826401.64

17С

7548533.69

19С

4826708.50

4826643.28

7548492.60

18С

4826735.02

7548467.05

15С/Г
16С/Г

4826742.59

4826440.19

4826388.58

7548536.75

4826449.35

7548526.56

4826550.95

7548524.21

4826479.89

4826574.44

Табела 2а - Координате нових међних тачака
- грађевинскa парцелa са урб.бр. 2
3

Тачке ГЛЈС150612, ГЛЈС150611, ГЛЈС2605, 150057, 150056, 2559, 2558, 150055, 150054, 150053 не мењају
постојеће координате.

НАСИП
(КО Горњи Љубеш)

Редни
број

Y координата

X координата

15С/Г

7548492.60

4826388.58

90Г

7548501.42

4826300.56

89Г

7548493.19

91Г

7548509.50

93Г

7548521.98

92Г
94Г

7548514.32

4826079.62

7548588.95

4826013.58

7548567.44

100Г

4826151.89

7548549.00

97Г

99Г

4826185.69
4826120.62

7548533.44

98Г

4826220.02

7548531.80

95Г
96Г

4826382.63

7548598.87

4826116.10

4826045.67
4826000.71

7548608.36

4825989.31

102Г

7548636.20

4825960.06

104Г

7548655.24

106Г

7548672.84

101Г

103Г
105Г

107Г

108Г
109Г
110Г

7548615.00
7548647.51

4825949.68

7548663.06

4825936.58

7548676.05

7548699.68
7548722.81

4825910.38

4825896.68

4825861.11

7548840.72

116Г

4825926.59

7548809.65

113Г
115Г

4825928.98

4825884.52

7548780.44

114Г

4825943.00

7548746.78

111Г

112Г

4825981.81

7548873.22
7548878.93

4825870.55
4825853.61

4825848.41

4825847.76

7548895.66

4825846.34

118Г

7548935.02

4825845.66

120Г

7549003.58

4825853.46

7549061.26

4825869.34

117Г

119Г
121Г

122Г
123Г

7548900.15

7548969.57

7549034.70
7549097.96
4

4825846.07
4825848.14

4825860.92
4825884.37

124Г

7549132.01

4825902.22

7549163.08

4825922.31

125Г

7549149.58

127Г

7549168.75

126Г
128Г
129Г

7549172.20

4825913.09

4825926.41

4825928.97

7549189.72

4825942.92

7549221.94

4825973.11

130Г

7549206.04

132Г

7549235.86

4825988.36

7549269.56

4826032.89

131Г

133Г

7549249.64

135Г

7549297.35

134Г
136Г

137Г

138Г

7549308.39
7549326.50

7549353.56

52Г

7549385.04

54Г

7549192.81

53Г

4825957.41

4826005.09
4826075.83

4826092.89
4826120.86
4826162.67
4826211.30

7549197.03

4826019.90

55Г

7549177.79

4825999.58

57Г

7549144.47

59Г

7549122.58

56Г
58Г
60Г
61Г

4826015.18

7549161.89

4825984.92

7549126.24

4825957.61

7549116.54

4825970.70
4825955.17

4825951.30

7549102.07

4825942.68

63Г

7549057.60

4825921.38

65Г

7549004.39

67Г

7548935.76

62Г
64Г
66Г
68Г

7549083.10
7549031.32

4825932.69
4825912.06

4825904.77

7548973.50

4825899.04

7548913.67

4825895.58

7548874.98

4825898.58

4825895.71

69Г

7548907.64

71Г

7548842.77

4825904.29

73Г

7548770.83

4825928.48

75Г

7548705.45

4825967.03

77Г

7548675.80

70Г
72Г

74Г

76Г
78Г

7548806.17
7548737.14

4825895.77

4825914.51

4825946.05

7548702.24

4825969.44

7548651.50

4826015.99

5

4825991.49

79Г

7548629.62

4826042.68

81Г

7548593.90

4826101.64

83Г

7548569.89

80Г
82Г

84Г

7548610.36

7548580.36

4826133.38

7548568.60

4826171.24

85Г

7548562.94

87Г

7548545.58

16С/Г

7548536.75

86Г
88Г

4826071.31

4826166.26
4826197.85

7548559.26

4826224.89

7548537.35

4826443.40

4826361.33

4826449.35

Табела 2б - Координате нових међних тачака
- грађевинскa парцелa са урб.бр. 2

Тачке 4, 160627, 160198, 160629, 160193, 2, 1, 160192, 160187, 21, 160186, ГЛЈС2605, ГЛЈС150611, ГЛЈС150612 не
мењају постојеће координате.

СЕРВИСНА САОБРАЋАЈНИЦА
(КО Срезовац)
Редни
број

Y координата

X координата

1С

7548431.15

4826962.32

7548454.32

4826730.15

2С

7548453.28

4С

7548456.98

4826703.63

7548461.52

4826658.34

7548465.99

4826613.83

3С
5С
6С

7548459.56

4826740.58

4826677.87

7С

7548463.52

9С

7548466.73

4826606.36

7548479.17

4826482.40

13С

7548486.86

4826405.65

15С/Г

7548492.60

4826388.58

8С
10С
11С

12С
14С/Г
33С

7548476.59
7548483.72

7548489.06
7548491.29

32С

7548487.42

30С

7548480.29

31С

29С
28С

4826638.41

4826508.07
4826437.01

4826383.72
4826401.64
4826440.19

7548483.59

4826478.39

7548470.27

4826611.23

7548469. 52
6

4826511.25

4826618.70

27С

7548467.05

4826643.28

7548463.10

4826682.73

7548457.86

4826735.02

26С

7548465.06

24С

7548460.52

22С

7548457.66

25С
23С
21С

20С

7548457.10
7548437.10

4826663.21

4826708.50
4826736.95

4826742.59

4826942.05

Табела 3а- Координате нових међних тачака
- грађевинскa парцелa са урб.бр. 3
Тачка 150048 не мења постојеће координате.

СЕРВИСНА САОБРАЋАЈНИЦА
(КО Горњи Љубеш)
Редни
број

Y координата

X координата

14С/Г

7548489.06

4826383.72

2Г

7548497.90

4826295.72

7548510.38

4826184.97

1Г

3Г

4Г
5Г

7548489.68

7548505.52
7548518.12

6Г

7548528.96

8Г

7548545.40

10Г

7548585.73

7Г

9Г

11Г

12Г

7548530.62

4826377.80
4826219.63

4826150.84
4826116.71

4826112.22

4826077.87

7548564.02

4826043.60

7548593.20

4826001.41

4826011.20

7548597.03

4825996.62

14Г

7548633.83

4825956.80

16Г

7548652.89

18Г

7548670.49

20Г

7548699.31

13Г
15Г
17Г

19Г

7548612.60

7548645.14

4825946.43

7548660.71

4825933.34

7548673.70

4825923.35

21Г

7548724.35

23Г

7548779.07

22Г
24Г

4825978.50

4825939.76

4825925.75

4825905.88
4825891.30

7548750.36

4825878.47

7548808.56

4825857.26

7

4825866.79

25Г

7548839.93

4825849.69

27Г

7548876.21

4825844.03

7548907.08

4825841.75

26Г

7548870.53

28Г

7548902.73

30Г

7548938.35

29Г
31Г

4825844.71

4825841.94
4825841.70

7548972.53

4825844.32

33Г

7549039.28

4825858.06

35Г

7549101.48

32Г
34Г

7549008.51

7549065.58

4825850.39
4825866.65
4825881.61

36Г

7549135.84

4825899.83

38Г

7549166.76

4825920.02

7549175.83

4825926.71

37Г

39Г

40Г
41Г

42Г

7549153.32
7549172.41

7549193.06

4825910.76

4825924.13
4825940.51

7549209.56

4825955.22

7549239.30

4825986.21

43Г

7549224.82

45Г

7549253.06

4826002.96

7549300.75

4826073.71

44Г
46Г
47Г

48Г

7549273.05

4825970.34

4826030.92

7549311.79

4826090.77

50Г

7549356.97

4826160.55

52Г

7549385.04

137Г

7549326.50

49Г
51Г

138Г
136Г
135Г

134Г

7549329.91

7549420.87

4826259.27

7549353.56

4826162.67

7549269.56

4826032.89

7549297.35

131Г

7549221.94

7549235.86

130Г

7549206.04

128Г

7549172.20

127Г

126Г
125Г

4826120.86

4826092.89

7549249.64

129Г

4826211.30

7549308.39

133Г
132Г

4826118.74

4826075.83

4826005.09
4825988.36
4825973.11

4825957.41

7549189.72

4825942.92

7549168.75

4825926.41

7549163.08

7549149.58
8

4825928.97
4825922.31

4825913.09

124Г

7549132.01

4825902.22

7549061.26

4825869.34

7549003.58

4825853.46

7548935.02

4825845.66

116Г

7548895.66

4825846.34

114Г

7548873.22

4825848.41

123Г

7549097.96

121Г

7549034.70

119Г

7548969.57

122Г
120Г
118Г
117Г

115Г
113Г
112Г

7548900.15

7548878.93

7548840.72
7548809.65

111Г

7548780.44

109Г

7548722.81

110Г

4825884.37

4825860.92
4825848.14

4825846.07
4825847.76
4825853.61
4825861.11

4825870.55

7548746.78

4825884.52

108Г

7548699.68

4825910.38

106Г

7548672.84

107Г

105Г

4825896.68

7548676.05

4825926.59

7548663.06

4825936.58

4825928.98

104Г

7548655.24

4825943.00

102Г

7548636.20

4825960.06

100Г

7548608.36

4825989.31

98Г

7548588.95

4826013.58

103Г
101Г
99Г

7548647.51

7548615.00

7548598.87

4825949.68
4825981.81

4826000.71

97Г

7548567.44

4826045.67

95Г

7548533.44

4826116.10

96Г

94Г
93Г
92Г

7548549.00

4826079.62

7548531.80

4826120.62

7548514.32

4826185.69

7548521.98

4826151.89

91Г

7548509.50

4826220.02

89Г

7548493.19

4826382.63

90Г
15С/Г

7548501.42

7548492.60

4826300.56
4826388.58
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САДРЖАЈ

АНАЛИТИЧКО ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА
1. Одлука о изради планског документа
•

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела заштитног левообалног насипа реке
Јужне Мораве I бр.011-111 од 23.09.2016.г. („Службени лист општине Алексинац“, бр. 20/16)

2. Извод из планског документа вишег реда
•

Извод из Просторног плана општине Алексинац („Сл.лист општине Алексинац“, бр. 4/11)
Реферална карта 2 – Намена простора (садржи се у текстуалном делу плана)

3. Списак коришћене документације од значаја за израду плана
•

•

Главни пројекат левообалног одбрамбеног насипа Ј. Мораве на потезу Витковац –
Трњане: свеска 1 - км 0+000,00 до км 2+888,88 и свеска 2 – км 2+888,88 до км 15+594,97
(Друштвено водопривредно предузеће Смедерево са по - Смедерево, 2010.г.)

Пројекат експропријације Левообалног насипа Јужне Мораве за локацију: Општина
Алексинац, КО Срезовац и Доњи Љубеш, бр. 2016-0364 од маја 2016.г. („AB&CO
Geosistem“, Нови Сад)

4. Подаци и услови надлежних институција
•

Акт о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите културних
добара и добара која уживају претходну заштиту на подручју Плана детаљне регулације
дела заштитног левообалног насипа реке Јужне Мораве, општина Алексинац, бр. 763/2
од 29.06.2017.г., Завод за заштиту споменика културе Ниш

•

Решење о условима заштите природе, 03 бр. 020-1534/2 од 27.07.2017.г., Завод за
заштиту природе Србије, канцеларија у Нишу

•

Сагласност на измене ради израде Плана детаљне регулације, бр. 2-07-4162/2 од
21.06.2017.г., Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни
центар „Морава“ Ниш

•

Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат „Изградња
левообалног насипа на Јужној Морави у дужини од 15,6км, а атару села Витковац, Доњи
Љубеш, Срезовац, Горњи Љубеш, Корман и Трњање“ (Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш), III/07 Бр. 5010-6/15 од 14.
04.2015.г., Општина Алексинац, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и
заштиту животне средине Алексинац

5. Извештај Комисије за планове
•
•

Извештај о обављеном раном јавном увиду Плана детаљне регулације дела заштитног
левообалног насипа реке Јужне Мораве, бр.350-78/1/2017 од 07.08.2017.г.

Извештај о обављеном јавном увиду нацрта Плана детаљне регулације дела заштитног
левообалног насипа реке Јужне Мораве, бр. 350-133/3/2017 од 1.12.2017.г.

