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На основу чл.36. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС број 72/09 и 81/09 -
исправка) ”Инфоплан” д.о.о.,  Аранђеловац издаје:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О одређивању Руководиоца радног тима - Одговорног планера за израду:

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

одређујем:

Гордану Ковачевић, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 100 0074 04

Председник управног одбора,

Драган Ђорђевић, дипл.инж.маш.



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
7

II ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
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На основу члана 35. става 9. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09 и 81/09 - исправка) и члана 13. Статута општине Жабари (''Службени гласник
општине Жабари'', број 7/2008), Скупштина општине  Жабари на  седници  одржаној  дана
16.12.2010. године, донела је:

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На основу Одлуке о изради Просторног плана општине Жабари бр.020-11/06-01, донете
на седници Скупштине општине Жабари 25.01.2006 године ("Службени гласник општине
Жабари" бр.2/2006), уговорена је израда Стратегије развоја, коришћења и уређења, као
прве фазе израде, Просторног плана општине Жабари  између Општине Жабари,као
Наручиоца, и д.о.о.  "Инфоплан" Аранђеловац , као Обрађивача.

Скупштина општине Жабари на седници одржаној 03.06.2009.године, прихватила је
Стратегију просторног плана општине Жабари , као прве фазе израде Просторног плана
општине Жабари.

Како се у међувремену променио Закон о планирању и изградњи, Комисија за планове у
општини Жабари је на седници одржаној 23.04.2010.год. констатовала Стратегију
просторног плана општине Жабари као прву фазу израде Просторног плана општине
Жабари, тј. Концепт просторног плана општине Жабари.

Нацрт просторног плана општине Жабари ради се у складу са Законом о планирању и
изградњи ("Службени гласник PC", бр. 72/09 и 81/09-исправка), Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004) и Законом о
Просторном плану Републике Србије ("Службени гласник PC", број 13/96) и другим
релевантним законима и уредбама.

Просторни план представља основни плански документ за усмеравање и управљање
дугорочним одрживим развојем локалне заједнице, коришћењем, организацијом и
уређењем простора општине Жабари. Овим планом се разрађују основна стратегијска
опредељења, планска решења и смернице утврђене Просторним планом Републике
Србије.

Временски хоризонт Просторног плана општине Жабари одређен је за време од 2010. до
2025. године, тако да се имплементација  остварује кроз 3 етапе средњорочног програма
од по 5 година.

Просторни план општине Жабари је важан документ локалне заједнице, у коме су дате
будуће смернице политике и организације друштвеног и привредног система, план
инфраструктуре , заштите и коришћења животне средине, природних и створених ресурса
и споменика културе.
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1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА У ВИДУ ЗАКЉУЧАКА

1.1. ОПШТИ ДЕО

1.1.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Просторни план општине Жабари обухвата територију општине Жабари , која се простире
на 264,28 km2 , има 15 насеља, 16 катастарских општина и 17 регистрованих месних
заједница.

Ред.бр. Катастарска општина Површина ( km2 )

1 Александровац 25,09
2 Брзоходе 18,13
3 Витежево 25,12
4 Влашки До 27,91
5 Жабари 17,75
6 Жабарско блато 0,40
7 Кочетин 6,88
8 Миријево 11,40
9 Ореовица 20,35
10 Полатна 6,56
11 Породин 41,07
12 Свињарево 4,19
13 Сибница 11,32
14 Симићево 28,84
15 Тићевац 8,98
16 Четереже 10,29

СВЕГА 264,28

Општина Жабари се налази у Браничевском округу, и граничи се општинама Пожаревац
на северу, Мало Црниће на североистоку, Петровац на Млави на истоку, Свилајнац на
југу, Велика Плана на западу, и малим делом општином Смедерево на северозападу.

Општина Жабари је значајна раскрсница путева у геостратегијском смислу. Двема
савременим саобраћајницама повезана је са свим деловима Србије и са свим путним
правцима који повезују Србију са међународним окружењем. Средиште општине удаљено
је само 10 km од аутопута Београд-Ниш, а од главног града 100 km.

1.1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ
РЕДА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

· ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(“Службени гласник РС” бр.88 /10)

Смернице плана везане за територију општине Жабари

По свом положају припада Браничевској регији, са центром у Пожаревцу и за ову регију
планиран је благи пад укупног броја становника. Густина насељености у општини Жабари
биће у распону 50 - 74 становника на km².

Развој саобраћајне инфраструктуре у Просторном плану Републике Србије до 2010.
године представља само етапу у реализацији дугорочног програма, будући да је рок од 20
година исувише кратак за реализацију капиталних објеката друмског саобраћаја. Дуж
десне обале Велике Мораве, где је и насеље Жабари, нема магистралних путева, већ се
они налазе ободно. На око 10 km западно је аутопут Е-75 Београд - Ниш, на око 30km
југозападно је везни аутопутски коридор Баточина, Крагујевац - западноморавски
коридор, који повезује аутопут Београд - Ниш са западноморавским коридором. Северно
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од насеља Жабари на око 30 km је новопланирани магистрални пут Пожаревац-
Жагубица - Бор, а јужно на око 15 km је магистрални пут М-4 Марковац - Бор. Ради бржег,
безбедног и ефикаснијег саобраћаја, планирана је при проласку кроз насеља изградња
обилазница на основним магистралним правцима.

У погледу заштите животне средине, Жабари су сврстани у четврту категорију, где се
налазе локалитети малих загађивача од прехрамбене до текстилне индустрије и зоне
интензивне пољопривреде.

Основни принцип на коме ће се заснивати будуће водоснабдевање у Србији односи се и
на територију општине Жабари: окосницу будућих регионалних система за воду највишег
квалитета чине заштићена изворишта подземних и површинских вода; најпре ће се
искористити до прихватљивих граница локална изворишта подземних и површинских
вода, а након тога регионалним системима допремиће се недостајуће количине воде.
Приоритет у локалним извориштима даје се подземним водама, уколико су квалитетне и
ако се могу заштитити од загађивања.

У систему планиране електроенергетске инфраструктуре, преко пожаревачке регије
планиран је далековод 400 kV Дрмно - Јагодина и нова трафостаница 400/110 kV у
Пожаревцу, чиме ће се створити услови за квалитетније снабдевање ове регије
електричном енергијом.

На подручју општине Жабари нема заштићених природних добара, али се на око 40km
југоисточно од Жабара налазе Кучајске планине, које представљају једно од подручја
изузетних природних вредности од посебног националног значаја.

У односу на туризам, за Жабаре је значајно да је окружено туристичким просторима од
великог значаја. Неповољна околност је што се до тих простора углавном не стиже преко
Жабара. Југоисточно је туристичка регија Кучајске планине, националног значаја, са
акцентом на развој летње рекреације, излетничке, климатске, споменичке, еколошке,
ловне и др. Западно су транзитни туристички правци. То су: аутопут Е-75 Београд - Ниш,
туристички правац међународног ранга и Велика Морава, низводно од Сталаћа,
националног ранга. Насеље Жабари разврстано је у туристичко место четврте категорије.

1.1.3. ПЛАНСКО-РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТИ И ОСНОВЕ РАЗВОЈА

Планско развојни документи значајни за израду ППО Жабари су:

- Водопривредна основа Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 11/02);
- Стратегија развоја пољопривреде Србије (2005.);
- Стратегија привредног развоја Србије до 2010. године (2003.);
- Стратегија туризма Републике Србије (2005.);
- Стратегија смањивања сиромаштва (2005.);
- Стратегија запошљавања (2005.);
- Средњорочни програм економског развоја Србије 2003-2008. (2003.);
- Политика научног и технолошког развоја Србије (2003.);
- Стратегија и политика трговине Републике (2008.);
- Стратегија развоја енергетике (2005.);
- Студија о животном стандарду (2008.);
- Средњорочни план развоја општине Жабари за период 2006-2010. (2005.);
- Стратегија регионалног развоја Републике Србије, 2007-2012. (2007.);
- Средњорочни план развоја Општине Жабари за период 2006-2010 год (Завод за

економику и урбани менаџмент АД Пожаревац, 2005.год);
- Стратегија развоја социјалне политике за Општину Жабари за 2008-2012. год.

( Одлука о усвајању  бр. 020-72/08-01 од 01.09.2008.год);
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- Генерални пројекат и предходна студија оправданости сакупљања, одвођења и
пречишћавања отпадних вода у насељима општине Жабари (МП "Велика Морава",
Београд, 2008.год.);

- Стратегија одрживог развоја општине Жабари 2010. – 2015.

1.1.4. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Скупштина општине Жабари је у предходном периоду од 2003.год, у складу са Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”бр.47/03 и 34/06), усвојила Планове
генералне регулације за општински центар Жабаре и насеља Влашки До, Александровац,
Ореовицу, Симићево и Породин, као и Планове општег уређења за насељаТићевац,
Свињарево, Миријево, Полатна, Кочетин, Сибница, Четереже, Брзоходе и Витежево, тако
да је свих 15 насеља Општине Жабари, за своје центре насеља имало одговарајуће
урбанистичке планове, у складу са важећим законом, до септембра месеца 2009.год.
Ступањем на снагу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник PC", бр. 72/09 и
81/09-исправка) планови општег уређења више не постоје као врста урбанистичког плана
већ се урађени планови општег уређења, у складу са законом, имплементирају у
просторни план јединице локалне самоуправе.
За сва побројана насеља постојали су урбанистички планови из периода седамдесетих
година предходног века на основу којих је и формирана постојећа матрица насеља.

1.1.5. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

1.    ПД за Дистрибуцију електричне енергије;центар ДОО Крагујевац  ЕД "Елекроморава"
Пожаревац, бр.350-25/08-02 од 10.09.2008.године

2.   ЕМС , ЈП Електроморава Србије бр.11159/1 од 03.10.2008.године
3. РС; Министарство за науку и технолошки развој бр.350-01-4/2008-01, од 02.10.2008.године
4. Србијаводе, ЈВП „Србијаводе“ БГД, Водопривредни центар „Сава-Дунав“, НС; РЈ

„Смедерево“ бр.С/08-504 од 01хВ8.
5. РС; Министарство животне средине и просторног планирања , бр.350-01-335) 2008-07; од

13.10.2008. године
6. РС; Министарство омладине и спорта бр.350-00-2/2008-01, од 10.10.2008.године
7. РС; Министарство трговине и услуга; бр.350-01-00002/2008-04, од 29.09.2008.године
8. РС; Министарство за дистрибутивну и локалну самоуправу; бр.015-00-0029/2008-09;

02.10.2008. године
9. РС; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републичка дирекција за

воде; бр.325-05-01255/2008-07 од 29.10.2008. године
10. РС; Министарство културе; бр.350-00-00008/2008-02 од 20.10.2008. године
11. Министарство просвете; одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте; бр.361-01-

00077/2008-09; од 03.10.2008. године
12. РС, Министарство рударства и енергетике; сектор за рударство и геологију; бр.021-01-

00102/2008-01; од 20.10.2008. године
13. РС, Министарство здравља, сектор за санитарни развој; бр.350-01-6/2008-04; од

14.10.2008. године
14. Србијашуме; ШУ Пожаревац; бр.787 од 12.11.2008. године
15. РС, Министарство одбране; сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру;

инт.бр.4168-5. од 12.11.2008. године.
16. РС, Министарство одбране; сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру;

инт.бр.4168-4. од 12.11.2008. године.
17. РС, Министарство одбране; управа за ванредне ситуације; Пожаревац бр.824-28/08-

23/23.3. од 27.10.2008. године.
18.  РС, МУП, Сектор за заштиту и спасавање одсек у Пожаревцу; бр.217-493/08-2 од

6.10.2008. године.
19. ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“; РС поштанског саобраћаја, „Пожаревац“, бр.2008-119565/2 од

03.10.2008. године.
20. "Телеком Србија" АД регије Београд, ИЈ Пожаревац, бр.11/2-2595/2 од 20.10.2008. године.
21.  Завод за заштиту природе Србије Београд,  бр.03-2563 од 16.10.2008. год.
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2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

2.1. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

2.1.1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ

Климатске карактеристике
Подручје плана има прелазне одлике степско – континенталне и умерено –
континенталне климе. Продори хладних ваздушних маса на ово подручје најчешће долазе
са севера и северозапада а нису ретки ни са истока.
Температуре ваздуха
Средње месечне температуре ваздуха у појединим годинама, одступају мање или више
од просечних температура које су праћене у годишњем ходу температуре ваздуха.
Ваздушни притисак, релативна влажност ваздуха и облачност
Ваздушни притисак је већи у месецима октобар и новембар мањи у јуну и априлу.
Релативна влажност ваздуха по месецима је променљива тако да је минимална влажност
везана за крај лета (јул и август) а максимална за почетак зиме (децембар и јануар).
Ветрови
Најзначајнија струјања имају ветрови из правца северозапада и запада те нешто слабија
из правца истока и југоистока.
Падавине
Највише падавина у току године имају месеци мај и јун од 60  до 95  mm  месечно ,  а
најмање јануар, фебруар и март од 32 до 50 mm месечно.
Хидрографија
Подручје општине Жабари се налази у сливу Велике Мораве, чији западни део припада
Алувијону Велике Мораве и Ресаве који је за време високих водостаја бивао изложен
поплавама. Висок бонитет обрадивог земљишта у Жабарској касети условио је израду и
реализацију пројекта комасације и мелиорације системом канала за одводњу и
наводњавање обрадивих површина. На постојеће канале су прикључени и канали за
одводњу атмосферских вода, које имају своје сливове на побрежју ''Пожаревачке греде''.
Педологија
На подручју највише су заступљене смоница, алувијална гајњача и гајњача у
оподозољавању, док су остале заступљене далеко у мањем облику.
Геологија
Западни део подручја припада пространој алувијалној равни Велике Мораве, док источни
део прелази у побрђе изграђено од терцијарних претежно невезаних или полувезаних
стена. У сеизмичком погледу подручје општине Жабари припада групи чија је средња
јачина могућег померања тла 80 Меркалијеве скале.

2.1.2. СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Становништво и насеља
Према подацима из последња два пописа становништво општине Жабари се у периоду
1991. – 2002. смањивало скоро седам пута брже него што је тај процес текао на подручју
Централне Србије. Истовремено, релативно интензивнија депопулација је присутна у
целом Браничевском округу, с тим што је она у општини Пожаревац знатно испод
регионалног просека, што наводи на закључак да је значајан део миграција био усмерен
ка овом центру.

Јавне службе
Школска мрежа
У општини постоје две матичне школе – у Александровцу и Жабарима, које покривају
осморазредне и четвороразредне школе у свих 15 насеља.
Средњих школа на територији општине Жабари нема. Средњешколско образовање
углавном се наставља у суседним општинама.
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Дечија и социјална заштита
На територији општине Жабари постоји шест предшколских установа. Од тога две су
дечије установе типа вртића, а четири су у оквиру основних школа у којима се обавља
предшколско образовање.
Здравствена заштита
Основну здравствену заштиту и превентиву обезбеђује на територији општине Жабари
дом здравља у Жабарима, чија је зграда подигнута пре више од 15 година, три
здравствене амбуланте са сталним лекаром у Александровцу, Породину и Симићеву и
здравствену амбуланту са повременим лекарима у Влашком Долу, Ореовици, Миријеву и
Брзоходама.
Култура
На територији општине Жабари постоји народна библиотека ''Проф. др Александар Ивић''
у Жабарима као средишту општине, која је данас организатор културних такмичења
младих, најчешће рецитатора. У оквиру насеља при месним заједницама налазе се
домови културе који се користе за реализацију културних садржаја.
На територији општине Жабари нема биоскопа.
Спортски објекти
На територији општине Жабари у самом центру општине , гради се спортска хала., која би
требалo да буде центар спортских догађаја општине.
Отворених терена за спорт има у насељима , првенствено за фудбал.

2.1.3. ПРИВРЕДА

На подручју Општине има 10-так предузећа, међу којима највише приватних и задружних.
Структура народног дохотка, посматран са становишта власничке структуре, показује да
приватни сектор (предузећа и радње) учествује са 90,35%, а друштвени и задружни
сектор власништва са само 9,65%.

Процес приватизације покренула су готово сва предузећа, од којих су аукцијом продата 5
предузећа: Фабрика специјалне опреме „Гоша“, Кланица - Ореовица, Фабрика
пољопривредних машина „Морава“ - Александровац, као и из области туризма и
угоститељства (УГП „Виногорје“ - Жабари односно ветеринарска станица - Жабари, А.Д.
„Морава“ - Жабари је акционарско друштво док је Хладњача у Жабарима - путем
лицитације - продата још 2002. године.

У Општини је запослено око 1.200 становника, што је 0,06% од укупног броја запослених у
Републици. Истовремено, на тржишту рада Региона пријављено је око 450 лица, што чини
0,05% незапослених у Републици.

Табела бр.22:Запосленост и незапосленост на подручју општине Жабари

Укупно општина ЖабариГодина ЗАПОСЛЕНОСТ НЕЗАПОСЛЕНОСТ
1990. 1.248 209
2001. 781 473
2006. 1.154 433
2007. 1.073 -
2008./стање 31. марта 1.174 -
Индекс 2008/1989. 94,1 -
Извор података: РЗС - Пописи становништва

Степен запослености (мерен бројем запослених на 1.000 становника) износи 92,5, а
незапослености 34,8.
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Табела бр.23:Карактеристике запослености, 2006.

Подручје
Удео у %

радног контиг.
у становништ.

Удео у %
запослен. у

радном
контигенту

Број запосл.
на

1.000 стан.

% удео
незапосл.
који први
пут траже

посао

% удео
незапослених

без
квалификација

Србија 64,0 38,2 241 55,4 38,7

Београд 68,2 46,4 303 48,7 29,1
Браничевски
округ 62,2 32,4 202 48,7 40,2
Општина
Жабари 54,0 17,2 92 50,8 48,7
Извор података: РЗС - Општине у Србији 2007. године

Од 1990. године у Општини се не запажа интензивност повећања незапослености будући
да се ни број запослених значајније не мења, односно читаво време посматрано,
запосленост је у стагнацији. Дакле, повећање незапослености (од 1990-2006.) није се
регистровало у Општини већ на другим местима - градовима Републике, а најчешће у
иностранству.

Табела бр.24: Остварене инвестиције на једног становника у динарима (текуће цене)

1989. 1994. 2001. 2006.

Србија 9.188 169 7.142 45.981
Београд 17.236 291 25.009 62.785
Браничевски округ 9.637 70 - 27.691
Општина Жабари 3.401 73 286 1.959

       Извор података: РЗС - Општине у Србији из 1990, 1995, 2002. и 2007. год.

Табела бр.25:Индекс односа остварених инвестиција на једног становника

Подручје/општина 1989. 1994. 2001. 2006.

Србија 100,0 100,0 100,0 100,0
Београд 187,6 172,2 350,2 136,5
Браничевски округ 104,9 41,4 - 60,2
Општина Жабари 37,0 43,2 4,0 4,2

         Извор података: РЗС - Општине у Србији из 1990, 1995, 2002. и 2007. год.

2.1.4. ИНФРАСТРУКТУРНА ИЗГРАЂЕНОСТ И ОПРЕМЉЕНОСТ

Магистрална, регионална и локална путна мрежа
Мрежа саобраћајних праваца који су од непосредног (пролазе територијом општине) су
путеви 2. реда: Р-103, Р-107 и Р-275; или посредног утицаја (налазе се ван територије али
су релативно близу) је међународни Коридор Х који чине железничка пруга Е-85 Београд-
Ниш и аутопут Е-75 Београд-Ниш и државни путеви 1. реда М-4, М-24 и пловни пут
коридор VII (река Дунав).
Водоснабдевање
На територији општине Жабари централни водоводни систем не постоји, снабдевање
водом је организовано изградњом довољног броја бунара који помоћу хидрофорских
станица извлаче воду из субартешке и артешке издани. Изграђена водоводна мрежа у
насељима има мали број прикључака. Свим водоводима газдују месне заједнице.
Ради постизања бољег квалитета воде и водоснабдевања, у претходној години завршена
је реконструкција водовода, урађен је нов цевовод, затим у Симићеву је урађена пробна
бушотина, и констатовано је да је вода доброг квалитета, здрава пијаћа.
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Одводњавање
Изграђен систем канализације има само део насеља Жабари. У овом насељу тренутно се
ради на пречишћавању отпадних вода по систему ''мокро поље'' (први у Србији). За
насеље Александровац, урађена је документација и планира се изградња једног таквог
система за пречишћавање отпадних вода.
Одвођење атмосферских вода на територији општине Жабари је задовољавајуће. У
равничарском  делу територије општине Жабари, са десне стране Велике Мораве,
уређено је и комасирано 8500ха тзв.''жабарска касета'', односно на тој површини урађен је
мелиорациони систем , којим је решено питање одвођење сувишних  вода , кроз ископ
одводних канала, из којих се помоћу црпне станице која се налази на крају КО
Александровац, сва сувишна вода из канала убацује у Велику Мораву. Од времена од
када је пројекат ''жабарске касете'' реализован, на овом подручју више није било поплава
(раније су биле честе).
Електроенергетски капацитети
Постојеће стање електромреже је задовољавајуће у односу на постојеће потребе за
напајањем. Постојећи капацитети трафостанице су :
- у Александровцу трафостаница капацитета 35/10 са инсталисаном снагом 6,50MVA
- у Жабарима трфостаница капацитета 35/10, са инсталисаном снагом 8 MVA
Планирано је спајање далековода Александровац-Симићево-Жабари.
У будућности се мора наставити са реконструкцијом , осавремењавањем и појачавањем
мреже , у складу са нарастајућим потребама општине.
ТТ мрежа
Слободних телефонских прикључака има 1468, од чега директних 1393, а двојника 75.
Укупан број захтева за телефонске прикључке је 374.

Све централе су дигиталне. Однос тренутних потреба и слободних телефонских
прикључака је задовољавајући.

Гробља
У свим насељима општине Жабари постоје сеоска гробља , како за цело насеље , тако и
за групу насеља ( у насељима Влашки До и Породин постоје гробља за групу заселака).

Приликом анализе постојећег стања дати су елементи једне стандардне SWOT
анализе, комбиновани са оценом територијалног утицаја и оценом стратешког
утицаја на животну средину, са циљем да се што боље осветли питање тзв.
„територијалног капитала“ Општине који, заједно са „људским капиталом“ и
„социјалним капиталом“, представља основ њене конкурентске способности и
њених компаративних предности. Нагласак је стављен на анализу неколико сектора
који су кључни за будући развој ове Општине.

СИНТЕЗНА ОЦЕНА ДАТИХ ОСНОВНИХ ОДЛУКА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, КРОЗ
"SWOT" АНАЛИЗУ
ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАЦИ

· Квалитетно пољопривредно земљиште
   (1/3 пољопривредног земљишта је I и II класе,

односно 43%    III и IV)
· Релативно не загађена животна средина

(земљиште, вода,ваздух) нема већих
концентрисаних извора загађења (нпр.
Индустријских извора) што представља добар
основ за развој органске пољопривредне
производње

· Дуга традиција пољопривредне производње у
појединим областима (сточарство, свињарство,
повртарство и воћарство)

· Близина магистралног саобраћајног коридора X
· Постојећи урбанистички планови и планови који су

у фази припреме
· Постојећи потенцијали за развој туристичких

· Недостатак шума и шумског земљишта
· Неконтролисана загађена животна средина из

пољопривредне производње (дифузни извори
загађења, као што је неконтролисана употреба
вештачких ђубрива, пестицида и сл.)

· Неконтролисана загађења из доманћинства, услед
неразвијене комуналне инфраструктуре (систем
отпадних вода, скупљање и одлагање чврстог
отпада из доманћинства)

· Негативан природни прираштај, миграција
становништва, нарочито младих у већ центре

· Лоша просечна старосна структура становништва
· Одлив високошколског кадра
· Неразвијени капацитети организације локалне

самоуправе
· Хронични ндостатак средстава за реализовање
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капацитета ("Четерешка шума")
· Обављена комасација на најплоднијем

пољопривредном земљишту (западни део
општине)

· Пораст интересовања за развој унапређење и
органске пољопривредне производње

· Постојање општинског услужног центра
· Развијен систем месних заједница
· Постојање Локалног плана управљања отпадом
· Постојање локалних медија

свих потребних активности у области
· Неразвијене друштвене делатности и ниска

доступност услуга из овог сектора (здравство,
школство, култура и сл.)

· Недовољан локални буџет и мањак извора
финансирања локалног развоја

· Недостатак иницијатива за укључивањем
приватног сектора и развојем приватно-јавног
партнерства (нпр.  У развоју органске и "одрживе"
пољопривредне производње и активирању
туристичких потенцијала, као што је сеоски
културни туризам)

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ

· Повратак становника привремено запослених у
иностранству у села на територији општине

· Регионализација и прикључење ЕУ
· Пораст интересовања за куповином јефтиних

пољопривредних газдинстава и  земљишта за
пољопривредну производњу

· Пораст интересовања за производњом органске
хране (од пољопривредне производње, до
прераде, пласирања маркетинга и сл.)

· Пораст интересовања за развој сектора туризма,
посебно сеоског туризма

· Коришћње водних потенцијала за развој туризма,
риболова, водоснабдевања и сл.

· Интереси  за улагање у инфраструктуру
· Развијени стандарди инфраструктуре и саобраћаја
· Приступ фондовима Еу и опредељење донатора за

улагање у области заштите животне средине Буџет
Општине

· Увођење принципа "загађивач плаћа" и његово
доследно спровођење ствара могућност за
значајно повећање средстава за финансирање
активности у области заштите животне средине

· Коришћење финансијских средстава (кредита и
донација) за изградњу објеката инфраструктуре

· Скуп систем лиценцирања за производњу
органске хране, као недостатак стручне помоћи у
овој области на републичком нивоу

· Недовољни подстицај за пољопривредну
производњу

· Ефекти светске економске кризе, који се одржавају
на смањење трансфера средстава из Буџета
Републике Србије

· Мањак средстава за локалне развојне програме
(заштита животне средине, интегрална заштита
природних и културних споменика, одрживи
туризам и уређење грађевинског земљишта и сл.)

· На глобалном нивоу замрзавање фондова и
повлачење донатора

· На државном нивоу смањење издвајања за
пројекте у области заштите животне средине

· Недовољна средства за пренете надлежности на
локални ниво за здравство, образовање и
социјалну заштиту.

· Појачана централизација републике
· Незапосленост која ће становништво приморати

да се баве искључиво сопственом егзистенцијом,
односно довесрти доопадања интересовања за
проблеме заштите животне средине

· Недостатак локалних извора финансирања
· Лоши резултати приватизације предузећа

3.  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

3.1. ВИЗИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

Општина Жабари - отворена према свима, са препознатљивом примарном
и прерађивачком аграрном производњом, квалитетном животном и
радном средином у којој становници остају, раде и стварају бољу
будућност трансформишући своју заједницу у средње развијену општину.

3.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

Оценом и валоризацијом развојних ресурса и испољених процеса на подручју општине
Жабари, уз респектовање спољних фактора, услова и процеса о којима је било речи,
могуће је приступити утврђивању и дефинисању стратешких развојних (основних,
посебних и специфичних) циљева, поштујући његове специфичности али и унутрашњу
констелацију. Дефинисањем циљева истовремено се указује на стратешка решења и
правце активног усмеравања одређеним политикама, односно смерницама, мерама и
инструментима, који ће имати спољни карактер утицаја али и унутрашњих реперкусија.
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Природа тих циљева који морају бити реално оствариви и конкретно јасно дефинисани је
економска, друштвена, социјална и просторно-организациона.

Утврђивање и дефинисање предлога циљева развоја је критични моменат израде
Просторног плана  са становишта његове остваривости. Сваки плански документ мора
полазити од кључних развојних циљева: а) економске ефикасности, б) социјалне
једнакости, в) територијалне равномерности и г) еколошке заштићености („одрживости“).
Ови општи циљеви подразумевају политичку стабилност и правну сигурност као полазну
основу, а то је крупан проблем са којим се тренутно суочавамо, поготово када је реч о
овом другом питању.

Опште формулисани циљеви развоја захтевају ближу конкретизацију и дефинисање, да
би се стратешка решења и правци практично могли остваривати, али и условно
контролисали током времена, па тиме кориговали овисно од процеса које ће време
доносити и наметати.

Основни циљ развоја
Основни циљ развоја је уравнотежен и бржи друштвено-економски развој и
искорењивање сиромаштва - посебно подстицање бржег развоја Општине, као
недовољно развијене општине, уз изградњу, обнављање и одржавање инфраструктуре,
посебно локалне. Интезивније укључивање Општине у развојне токове Региона
(Браничевског округа) и Републике.

Посебни циљеви

1. Демографска обнова - подстицањем раста природног прираштаја и стварањем
услова да се не само заустави одлив становништва већ и да се становништво из
дијаспоре (један значајан број) врати;

2. Планско побољшање  техно-економске, инфраструктурне и комуналне
опремљености простора;

3. Јача просторна интеграција како да би се смањио степен изолованости и
аутохтоности подручја;

4. Проширивање и стабилизовање економских и других веза са ближим и даљим
суседством.

5. Реорганизовање друштвених и управљачких институција ;

6. Унапређење квалитета живота - стварање услова за оживљавање природног
прираштаја, повратак становништва, запошљавање, побољшање услова
становања, боља доступност различитим јавним сервисима и боља интегрисаност
становништва у развојне процесе;

7. Одговорно управљање природним ресурсима и заштита околине - смањење
конфликата;

8. Рационално коришћење земљишта - заштита пољопривредног и шумског
земљишта од непланског и нерационалног ширења грађевинског земљишта;

9. У руралним подручјима - побољшање у целини економских, социјалних, културних
и еколошких услова;

Специфични циљеви развоја и управљање развојем
1) Изградњом институционалног оквира за управљање целокупним социо-економским
развојем Општине, омогућити формирање планерских, менаџерских и других институција;
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2) Завршетак процеса транзиције локалних економских система, кроз приватизацију,
реструктурирање и стечај, а нарочито у индустрији и пољопривреди;

3) Уградња тржишног механизма у обављању јавних делатности и промоција приватно-
јавних и цивилних партнерстава, тако да се оствари трошковна ефикасност у управљању
овим институцијама;

4) Диференција постојеће привредне структуре и њена будућа специјализација према
расположивим људским, привредним и социјалним ресурсима. Ово
мењање/прилагођавање привредне структуре у правцу конкретних/расположивим
ресурсима, дакле, имало би за резултат - повећање економске ефикасности;

5) Успостављање развојне хијерархије мреже насеља Општине (I ранг Жабари, II ранг -
центри нижег реда и сл.);

6) Управљање комуналним развојем свих урбаних целина организованих кроз општину и
јавна предузећа.

Утврђени циљеви развоја су међусобно у конфликту о чему посебно ваља водити рачуна
али се та конфликтност мора подвргнути настојањима да се повећа степен активности,
односно, запослености становништва и тиме економске снаге и стабилности
домаћинстава будући да је бржим стварањем економског богатства и растом народног
дохотка једино могуће разбити постојећи обруч неразвијености, заосталости и
сиромаштва и, ако не зауставити, оно ублажити емиграционе токове.

3.3. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

Планска решења имају за циљ, да у складу са концепцијом просторног развоја заснованом
на  природним и стеченим потенцијалимa и ограничењима  општине Жабари, као и обавезама
и смерницама из планских докумената вишег реда, обезбеде:

- Услове за равномерни просторни развој Општине.
- Заустављање пражњења и ублажавање депопулације руралног подручја.
- Стварање планских услова за подстицања локалне економије.
- Планско и контролисано ширење грађевинског земљишта.
- Заштиту и одрживо коришћење природних и културних добара и

вредности.
- Директном применом просторног плана омогуће ефикаснију и

квалитетнију изградњу и очување земљишта.
- Утврђивањем и применом мера заштите животне средине и повећање њеног

Квалитета, у складу са Извештајем о стратешкој процени утицаја планских решења на
животну средину.

Велике могућности постоје за развој сеоског, мање развијеног подручја, под условом да
се благовремено предузму мере за побољшање инфраструктуре и општег уређења
руралног простора. Један број ових активности може урадити локална заједница сама
(формирање односно уређење јавних површина, санација, реконструкција и
модернизација постојеће водоводне и изградња канализационе мреже, на пример). Но,
највећи број није могуће урадити без одговарајуће подршке на регионалном, и/или
националном нивоу: поправка оштећених и модернизација (асфалтирање) локалних
путева, са савременим коловозом; завршетак пројекта наводњавања; модернизација
нисконапонске електричне мреже; формирање санитарних депонија (или једне са
регионом заједно); модернизација и опремање здравствених и образовних објеката;
побољшање система прикупљања, прераде и пласмана пољопривредних производа и
шумских плодова и сл. Ипак, најважније је да се прошире могућности за продуктивно
запошљавање становништва на селу, у разним аграрним и неаграрним активностима, као
основни предуслов његовог задржавања на овом подручју.

Ако се хитно не донесе нова стратегија интегралног развоја села, на националном и на
регионалном нивоу, са неопходним скупом политика, мера, инструмената и подршки (1), и
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ако се хитно не успоставе потпуно нови институционални и организациони аранжмани за
управљање развојем сеоског подручја (2), селу, посебно овој Општини , прети даља
демографска и привредна рецесија.

3.4. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПО ПОСЕБНИМ ОБЛАСТИМА

Основне јединице истраживања и планирања за потребе израде Просторног плана су
месне заједнице (катастарске општине). На основу спроведених истраживања и анализе
постојећег стања по месним заједницама, дошло се до мера за развој дефинисаних по
макрозонама.

Зона брдских насеља
Основне мере просторног развоја у овој зони су:
- даљи развој воћарства, ратарства  и сточарства, при чему приоритет представља

прерада пољопривредних производа и формирање мањих прерађивачких погона;
- коришћење постојећих потенцијала за унапређење сточарства, базираног на

комерцијалним мини фармама;
- генерално решавање водоснабдевања са реконструкцијом постојеће и изградњом

недостајуће водоводне мреже,
- решавање одводње отпадних вода и изградња потребне мреже и објеката;
- развој сеоског и ловног туризма на подручју читаве зоне;
- даља изградња објеката јавних служби у смислу јачања урбаних функција;
- реконструкција путне мреже, и то реконструкција и одржавање постојећих регионалних

(државних) путева и локалних (општинских) путева под савременим коловозом, као и
асфалтирање појединих локалних путева (тренутно под туцаником и земљаних путева);

- реконструкција електро-енергетске мреже и квалитетније снабдевање становништва
електричном енергијом (замена појединих трафостаница, замена дотрајалих дрвених
бандера бетонским, изградња нових трафостаница и др.);

- побољшање функционисања фиксне телефонске мреже, првенствено кроз замену
постојећих неадекватних телефонских централа, као и повећање покривености
простора сигналом мобилне телефоније;

- побољшање дистрибуције ТВ сигнала;
- организовање сакупљања и одношења комуналног отпада
 (дефинисање броја и локације контејнера, као и динамике одношења смећа) и

санирање дивљих депонија; и
- побољшање функционисања јавних служби, и то првенствено у области
 здравствене заштите (реконструкција амбуланти и већи број радних дана медицинског

особља)

 Зона равничарских насеља

Основне мере просторног развоја у Зони регионалног пута-равничарских насеља:
• даљи развој воћарства (јабука, шљива) и ратарства, при чему приоритет представља

прерада пољопривредних производа и формирање прерађивачких погона;
• формирање и даљи развој радно-индустријских зона
• иницирање развоја сточарства у вишим деловима;
• реконструкција локалне путне мреже и саобраћајно решавање њеног повезивања са

државним путевима, и то реконструкција и одржавање локалних (општинских) путева
под савременим коловозом, као и асфалтирање појединих локалних путева (тренутно
под туцаником и земљаних путева);

• повећање броја корисника прикључених на градски водовод и дефинисање услова за
даље функционисање локалних водовода;

• изградња канализационе мреже у свим насељима;
• реконструкција електро-енергетске мреже и квалитетније снабдевање становништва

електричном енергијом (замена појединих трафостаница, замена дотрајалих дрвених
бандера бетонским и др.);

• побољшање функционисања фиксне телефонске мреже;
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• побољшање дистрибуције ТВ сигнала;
• организовање сакупљања и одношења комуналног отпада (дефинисање броја и

локације контејнера, као и динамике одношења смећа) уз санирање  дивљих депонија;
• обезбеђење услова за социјално збрињавање деце и одраслих; и
• дефинисање правила за изградњу на пољопривредном земљишту изван простора

обухваћених урбанистичким плановима насеља.
демографски, социјални и економски колапс.

3.5. КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПО ОБЛАСТИМА

У складу са претходним циљевима и принципима планска решења треба да се дефинишу
на начин да:
- представљају систем правила, јер је евидентно да су потребна флексибилна планска

решења;
- предвиде будуће просторне и привредне тенденције и ефекте; и,
- представљају стратешко средство активирања способности приватног сектора и

остварења оптималног односа између приватног и државног сектора.
Основна стратешка решења су сагледана и дефинисана на два нивоа, према временским

хоризонтима и према степену обавезности:
- период до 2014. године, за решења за која постоје аргументи о неопходности и

оправданости са друштвеног, економског и еколошког становиштва и која се после
доношења Просторног плана реализују (први четворогодишњи период);

- период до 2025. године, за стратешке идеје за које је оцењено да постоји могућност
отпочињања реализације и која ће евентуално бити подржана националним и
међународним фондовима.

Општину Жабари треба просторно уређивати и развијати зонирањем територије и
поделом на целине које ће непосредно утицати на валоризацију потенцијала, као и
функционалну и просторну организацију.
Концепт просторног развоја општине Жабари се базира на две макрозоне.
Зона брдских насеља са селима разбијеног типа у западном делу Општине (Тићевац,
Свињарево, Миријево, Полатна, Сибница, Кочетин, Четереже, Витежево и Брзоходе). Ова
зона представља претежно пољопривредно подручје у коме доминира воћарство
(јабука,шљива, трешња), ратарство и сточарство (свињогојство и говедарство). Ово
подручје карактерише депопулација и старење становништва.
Зона равничарских насеља са насељима која су линеарно распоређена уз регионални
пут у правцу север-југ (Влашки До, Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари,
Породин). У овој зони се налазе економски снажнија насеља са већ зачетим функцијама
центара и тенденцијом згушњавања. Доминира воћарство (јабука,шљива) и мањи број
погона за прераду воћа, поврћа и меса.

3.6.   КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И РАЗВОЈА ПРИРОДНИХ
СИСТЕМА И РЕСУРСА

У Општини je потребно смањити притисак на диверзитет  биљних и животињских врста у
циљу очувања и побољшања стања. Боље коришћење природног диверзитета могуће је
упоредо са бољом заштитом животне средине.

Истог значаја је и заштита водоизворишта, увођење система и праксе управљања
комуналним и другим отпадом, израда и имплементација локалних еколошких акционих
планова, усклађених са плановима локалног односно економског развоја и успостављање
и редовно вођење катастра (регистра) извора загађивања (загађивача).

Потребно је институционално и организационо прилагођавање у општинским службама у
области планирања и уређења простора и заштите животне средине и њихово кадровско
јачање, као и доследна и ригорозна примена закона и других прописа у погледу
оцењивања будућих просторно-еколошких утицаја нових инвестиционих објеката. Ово
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укључује и образовање за екологију, промоцију и истраживање просторно-еколошког
капацитета и прагова, како би се на поузданим стручним основама могли дефинисати
макро, а понегде и микро режими коришћења простора Општине.

На подручју Општине има (према подацима катастра општине Жабари), 2008. године,
21.505 ha пољопривредног земљишта (око 81,1% од укупног), око 2.681ha шумског (око
10% од укупног), око 2.238ha грађевинског (око 8,5% од укупног), а око 76,0ha је остало
земљиште (око 0,3% од укупног).

Табела бр.1: Биланси земљишта у ha у 2008. у општини Жабари (ранг насеља према површини
земљишта)

Од тога:
Насеља Укупно Грађевинско

земљиште
Пољопривредно

земљиште
Шумско

земљиште
Остало

1 2 3 4 5 6
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

8.844.225,3 766.903,8 5.265.952 2.452.328 359.040
у % 100,00 8,67 59,54 27,73 4,06
БРАНИЧЕВСКИ
ОКРУГ 386.500 48.323 241.384 96.421 372
у % 100,00 12,50 62,45 24,94 0,11
ОПШТИНА ЖАБАРИ

26.500 2.238 21.505 2.681 76
у % 100,00 8,50 81,10 10,00 0,30

Насеља:

а) Равничарска насеља (алувион Мораве)
Александровац 2.491 392 1.785 313 1,0
у % 100,00 15,70 71,60 12,50 0,20
Влашки До 2.771 195 2.363 213 -
у % 100,00 7,00 85,30 7,70 -
Жабари 1.772 197 1.392 183 -
у % 100,00 11,10 78,50 10,40 -
Ореовица 2.000 325 1.504 171 -
у % 100,00 16,20 75,20 8,60 -
Породин 4.076 376 3.244 456 -
у % 100,00 9,20 79,60 11,20 -
Симићево 2.884 238 2.382 264 -
у % 100,00 8,20 82,60 9,10 -
Свега равничарска
насеља

15.994 1.723 12.676 1.600 -
у % 100,00 10,80 79,20 10,0 -

б) Брдска насеља (подручје)
Брзоходе 1.814 79 1.545 190 -
у % 100,00 4,30 85,20 10,50 -
Витежево 2.511 102 2.070 339 -
у % 100,00 4,10 82,40 13,50 -
Миријево 1.140 51 1.026 63 -
у % 100,00 4,50 90,00 5,50 -
Кочетин 688 38 604 46 -
у % 100,00 5,50 87,70 6,70 -
Полатна 656 29 579 48 -
у % 100,00 4,40 88,20 7,30 -
Свињарево 419 26 393 6 -
у % 100,00 4,80 93,80 1,40 -
Сибница 1.132 47 980 105 -
у % 100,00 4,10 86,50 9,40 -
Четереже 1.029 50 796 183 -
у % 100,00 4,80 77,30 17,90 -
Тићевац 898 30 767 101 -
у % 100,00 3,30 85,40 11,30 -
Свега брдска
насеља: 10.287 446 8.760 1.081 -
у % 100,00 4,30 85,20 10,50 -
Извор података: РГЗ - Катастар непокретности - Врсте земљишта - стање

почетком 2005; за општину Жабари подаци су из 2008. године
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3.7.   РЕГИОНАЛНА И ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ

У складу са стратешким циљевима и опредељењима дефинисани су најважнији
приоритети, који представљају оквир за развој, уређење и заштиту простора општине
Жабари.

Близина већих регионалних градских центара, у првом реду Пожаревца, али и Свилајнца,
има утицаја на привредне, демографске и укупне развојне токове у Општини.

Садржај и могућности које отвара Просторни план општине Жабари треба да интересују и
да се допуњују са интересима општине Пожаревац, Свилајнац, Петровац на Млави,
Велика Плана, Мало Црниће, Смедерево,  па и шире, бар у појединачним сегментима.
Сарадња са суседним општинама је могућа и пожељна у свакој фази израде плана  и
може да буде конструктивна и обострано корисна, почев од фазе прикупљања аналитичко
документационе основе, преко Концепта плана, израде нацрта  плана, јавног увида, до
самог потписивања уговора о имплементацији.

Саобраћајно-географски положај и планирани развој инфраструктурних и
водопривредних система допринеће постизању боље функционалне интегрисаности са
Републиком Србијом, пре свега Пожаревца и Свилајнца , односно општинама
Браничевског округа, затим суседним окрузима и функционалним подручјима. То ће се
одразити и на јачање осовина регионалног и субрегионалног развоја, а посебно на
поједине урбане и индустријске центре, туристичке регије и друга подручја посебне
намене.

Браничевски округ представља подручје релативно скромне прекограничне и
међународне сарадње са суседним државама. Стратешко опредељење јесте
интезивирање прекограничне и међународне сарадње у циљу оснаживања периферних и
слабо развијених региона, очувања природних ресурса и одрживог развоја, изградње
заједничких инфраструктурних система, јачања партнерства на нивоу локалних власти,
као и заједничког наступа код ЕУ и других релевантних међународних асоцијација за
реализацију развојних програма, привредне и друге сарадње.

У оквиру ове сарадње реализовано је неколико пројеката у домену развоја
инфраструктуре, заштите природе, природних вредности и животне средине, као и
културне сарадње општина.

Одређене претпоставке за трансграничне везе произилазе из традиције, а одређене из
регионалних политика ЕУ које се односе на земље тзв. „Западног Балкана“.
Успостављање структурно квалитетнијих веза може се остварити повезивањем урбаних
центара у шире регионалне урбане асоцијације, пре свега синхронизованим развојем
комплементарних делатности из области рада (комплементарна привреда –
усаглашавање производних програма и привредних капацитета, рационално коришћење
природних и социјалних ресурса, слободно кретање радне снаге, заједнички наступ на
тржишту и др.), услуга и јавносоцијалне инфраструктуре (трговина, саобраћај, здравство,
високо образовање, информације и др.), туризма и заштите природе.

3.8.   ПРЕДЛОГ НАЧИНА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА И ОПРЕДЕЉЕЊА ЗА ПОДЛОГЕ,
РАЗМЕРЕ И ОБУХВАТЕ ШЕМАТСКИХ ПРИКАЗА

У планском обухвату Просторног плана општине Жабари у предходном периоду су
урађени и усвојени следећи урбанистички планови:

- План генералне регулације "Жабари 2028"
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("Службени гласник општине Жабари" бр. 350-17 од 30.11.2006.)
- План генералне регулације за насеље Влашки До
      ("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-13/06-01 од 30.11.2006.)
- План генералне регулације за насеље Александровац

("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-53/06-01 од 27.07.2007.)
- План генералне регулације за насеље Ореовица

("Службени гласник општине Жабари" бр. 350-17 од 30.11.2006.)
- План генералне регулације за насеље Симићево

("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-54/06-01 од 27.07.2007.)
- План генералне регулације за насеље Породин

("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-40/08-01 од 01.09.2008.)

Kako су Планови генералне регулације у складу са Законом о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС број 72/09 и 81/09) они остају као плански основ за
издавање локацијске дозволе за објекте на грађевинском земљишту унутар границе
планираних грађевинских подручја утврђених плановима генералне регулације.

За насеља Тићевац, Свињарево, Миријево, Полатна, Кочетин, Четереже, Брзоходе,
Витежево и Сибница урађени су у периоду 2007-2009.год., у складу са тада важећим
законом планови општег уређења. Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС број
72/09 и 81/09) и усвајањем Просторног плана општине Жабари ови планови престају да
важе. Планска решења из усвојених планова:

- План општег уређења за село Тићевац
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-116 од 03.06.2009.)

- План општег уређења за село Свињарево
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-68/09-01 од 11.03.2009.)

- План општег уређења за село Миријево
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-115/09-01 од 03.06.2009.)

- План општег уређења за село Полатна
("Службени гласник општине Жабари" бр.020-66/09-01 од 11.03.2009.)

- План општег уређења за село Кочетин
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-67/09-01 од 11.03.2009.)

- План општег уређења за село Четереже
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-63/09-01 од 11.03.2009.)

- План општег уређења за село Брзоходе
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-114/09-01 од 03.06.2009.)

-    План општег уређења за село Витежево
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-64/09-01 од 11.03.2009.)

- План општег уређења за село Сибница
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-65/09-01 од 11.03.2009.)

су имплементирана у Просторни план општине Жабари.

Усвојени Планови општег уређења постају саставни део Просторног плана општине
Жабари као шематски приказ насељеног места (Реферална карта број 4.).

3.9. ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА

Према Просторном плану Републике Србије, простор општине Жабари је у погледу
заштите животне средине сврстан у четврту категорију, где се налазе локалитети малих
загађивача од прехрамбене, текстилне индустрије и зоне интензивне пољопривреде.

Дефинисан је као:
- сточарско-воћарско-виноградарски (источни део) и ратарско сточарски макрорејон

(западни део) са површинама погодним за наводњавање (I и II класе);
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- земљиште од I до IV бонитетне класе и део V бонитетне класе без ерозије;
- станиште дивљачи (срна, зец и фазан);
- извориште подземних вода (алувијална раван Велике Мораве), и
- истражни простор неметала (простор уз Велику Мораву) – грађевински материјал.

У тачки 2.2. ''Просторна диференцијација'' извршена је просторно регионална
диференцијација подручја Републике, тако да се Жабари налази у контактној зони
Великоморавске и Посавско-подунавске зоне. Као основни проблем ове зоне, наведен је
недостатак воде, као и загађивање малих водотокова. Према плану заштите и унапређења
животне средине западни део општине (уз велику Мораву) има интезивно загађено
земљиште, а источни део умерено загађено земљиште услед примене агротехничких
мера. Генерално квалитет земљишта у општини Жабари карактерише висок бонитет и
педолошки састав високе потенцијалне плодности. С обзиром да је на великој површини
извршена комасација и започета мелиорација (пољопривредно земљиште између
регионалног пута Р-103 и Велике Мораве), овај део општине плански се штити од ширења
насеља и планирају се мере заштите земљишта од деградације (ерозија, поплава, пожар и
побољшање природне отпорности простора).
Према плану заштите природе и екосистема животне средине западни део општине (уз
Велику Мораву) припада антропогено-природном а источни део природно-антропогеном
екосистему. Општина Жабари ће се снабдевати водом високог квалитета из изворишта
подземних вода и из Млавско-Моравског регионалног система (акумулација Витман на
реци Млави). постоји могућност повезивања, ради поузданости, са извориштем из
алувијалне издани код Годомина и Шалинца.

Значајне површине земљишта у Брдској зони општине (исток), без обзира на вегетацију
којом су обрасла, су на подлогама подложним ерозији. Поред природних чинилаца,
антропогено дејство је такође узрок ерозивних процеса. Ерозије су наглашене на местима
где су нагиби терена преко 25° а где су искрчене шуме, затворени мајдани или необрађене
пољопривредне површине. На оваквим теренима мањи и већи водотоци су углавном
бујичног карактера са Пожаревачке греде и лако усецају дубока корита стрмих обала,
услед чега су на дубљим земљиштима честе појаве вододерина и јаруга. Такође је услед
миграторних кретања становништва од села ка граду, старења и депопулације села
долази и до природног обрастања запуштеног пољопривредног земљишта. Евиденција о
вештачки пошумљеним површинама не води се прецизно. У приватном сектору тачних
података нема из разлога што углавном нису вршене катастарске промене култура и нису
вршене ревизије пошумљених површина.
Аутохтоне шумске заједнице – екосистеми који су измењени услед дејства антропогеног
фактора су недовољно заступљене. Као што је раније наведено, кретање пошумљавања (у
шумама и ван шума) и посечене дрвне масе у периоду 1982. - 2002. је негативно.
Коришћење дрвне масе за огрев, узроковано лошом економском ситуацијом и
сиромаштвом, у протеклом периоду, девастирало је шумски фонд. Почетком 2005. године,
према подацима РГЗ-а, око 1% територије општине покривено је шумом, што је недовољни
и забрињавајући ниво шумовитости. Даље, непланска сеча шума и смањење површина
под шумама може резултирати већим загађењем ваздуха и интензивнијим ветром услед
смањене заштитне функције шума.

Загађивање ваздуха се јавља у урбаним срединама као последица великог броја
појединачних ложишта, непостојања даљинског грејања, коришћења чврстих горива (дрва,
угаљ) и производних постројења. Додатни извор загађивања ваздуха су саобраћај,
неконтролисано спаљивање отпада (из производних погона, при домаћинствима, на
дивљим депонијама, укључујући биолошки отпад из пољопривредне производње и са
зелених површина).
Наведени извори загађења емитују сумпордиоксид (SO2), оксиде азота (NОx),
угљенмоноксид (CO) и чађ, посебно у зимском периоду.

Главни узроци загађивања вода је неконтролисано коришћење хемијских средстава у
пољопривреди, непостојање канализационе мреже  и непостојање система за
пречишћавање отпадних вода. Систем за одвођење отпадних и атмосферских вода у
општини није повезан нити постоји континуално дуж путног правца Пожаревац-Свилајнац у
насељима, док у сеоским срединама брдско-планинске зоне је потпуно неконтролисан. На
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територији општине Жабари не постоји ни једна легална сабирна септичка јама. У оквиру
насеља Жабари постоји изграђена сабирна септичка јама.

Адекватан третман и одлагање отпада један је од највећих проблема општине Жабари,
посебно обзиром да на територији Општине не постоји прописна депонија за одлагање
отпада. Недостатак ових одлагалишта или начина за безбедно збрињавање ових врста
отпада може значајно угрозити животну средину.
Смањење количине отпада и сепарација отпада на извору, предвиђени Националном
стратегијом управљања отпадом и законском регулативом, не постоје на подручју
Општине. Истовремено не постоји, или је недовољно изражена свест о потреби
заједничке бриге за овај проблем.

Биљни и животињски свет општине Жабари је условљен рељефом, хидрографским
објектима, климом и људском активношћу у простору и углавном су типични за овај део
Србије. О животињском свету брину ловачка удружења, тако да постоје зачеци ловног
туризма и спортског риболова.

Као посебна микроцелина истиче се Четерешка шума која је Планом општег уређења за
село Четереже, који је имплементиран у Просторни план општине Жабари,  третирана као
подручје у коме није дозвољена градња.

Водене површине на територији општине Жабари су река Велика Морава, многобројни
потоци у насељима и као значајне мирујуће водене површине истичу се језера
(Полатњанско и Александровачко).  Уређењем приобаља и прилаза Велике Мораве и
језерима отварају се могућности развоја туристичке понуде. Потоци дуж својих токова
могу имати значајне површине под засадима трске чиме би се извршила потребна
биофилтрација пре уливања у реципијент.

Према садашњој структури привреде на подручју Општине, ризик од удеса/акцедента је
релативно мали, међутим предвиђени развој може довести до повећања ризика од удеса
при транспорту, складиштењу и руковању опасним материјама.
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2.  ГРАФИЧКИ ДЕО КОНЦЕПТА ПЛАНА
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III ПЛАНСКА РЕШЕЊА

1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНЕ ПРОСТОРА (ПОЉОПРИВРЕДНО, ШУМСКО,
ВОДНО, ГРАЂЕВИНСКО И ДРУГО ЗЕМЉИШЕ)

Грађевинско земљиште се са постојећих 1391,2 ha изграђених површина увећало на
планираних 1939,5 ha грађевинског земљишта углавном претварајући пољопривредно
земљиште у грађевинско.

Грађевинска подручја у ППО Жабари су преузета у потпуности из урађених
урбанистичких планова.

Планом се предвиђа увећање површина под шумама са садашњих 2680,8 ha.
на 3381,8 ha углавном пошумљавањем неплодног земљишта и стрмих терена нагиба
већег од 25%.

Табела бр.1:Упоредни биланс површина
грађевинско земљиште    [ha] пољопривредно земљиште    [ha]
постојеће планирано постојеће планирано

К.о. комасација остало
Александровац 228.9 218.4 1137.9 829.0 1916.0

Брзоходе 60.6 127.4 1563.5 1446.7
Витижево 48.3 147.8 2118.6 1701.4
Влашки до 117.4 186.4 1215.8 1245.0 2388.2

Жабари 128.2 213.1 1166.4 296.7 1371.7
Кочетин 48.7 66.3 593.0 575.4

Миријево 82.4 103.2 994.6 935.5
Ореовица 61.4 89.1 1040.9 762.5 1766.9
Полатна 29.4 50.2 578.7 552.0
Породин 297.0 349.7 1959.8 1403.5 3150.8

Симићево 114.0 139.8 2124.6 380.8 2479.6
Свињарево 28.9 35.2 384.6 378.3

Сибница 48.0 84.9 978.9 928.6
Тићевац 48.3 54.6 748.6 727.1

Четереже 49.7 73.4 796.7 752.6
Σ 1391.2 1939.5 8645.4 13674.7 21070.8

Табела бр.2:Упоредни биланс површина
шумско земљиште    [ha]
постојеће планирано

К.о. површина     [ha]

Александровац 313.3 374.7 2509.1
Брзоходе 189.5 239.5 1813.6
Витижево 338.9 656.6 2505.8
Влашки до 212.8 216.4 2791

Жабари 183.3 189.8 1774.6
Кочетин 45.8 45.8 687.5

Миријево 63.3 101.6 1140.3
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Ореовица 170.7 179.5 2035.5
Полатна 47.5 53.4 655.6
Породин 456.2 616 4116.5

Симићево 264.3 264.3 2883.7
Свињарево 5.8 5.8 419.3

Сибница 105.1 118.5 1132
Тићевац 101.4 116.6 898.3

Четереже 182.9 203.3 1029.3
Σ 2680.8 3381.8 26392.1

Напомена: Водно земљиште није издвојено као посебна категорија од осталог земљишта.

2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И
РЕСУРСА

2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Структуру коришћења пољопривредног земљишта карактерише велико учешће ораница и
башта (83,9%) и воћарства и виноградарства (12,1%), што представља велики потенцијал
за развој ратарске, повртарске, воћарске и виноградарске производње. Наглашен значај
ораница и башта (око 86,4%), нарочито је карактеристичан за Равничарски реон општине,
где шест поморавских (равничарских) села (Александровац, Влашки До, Жабари,
Ореовица, Породин и Симићево) суделују готово са 2/3 ораничних површина општине
Жабари. Међутим, и на равничарском и на брдском делу општине постојећа биљна
производња чини више него солидну основу за развој интензивног сточарства. Подаци
потврђују да је свињарство далеко развијеније од просека Централне Србије и
Браничевског округа (303 свиње на 100ha ораница у општини у односу на 131 односно
167 у Централној Србији и Браничевском округу). Показатељи о говедарству и овчарству
се и даље налазе на (приближном) нивоу ширих референтних подручја.

Табела бр.3: Пољопривредне површине према начину коришћења у ha
Од тога:

Насеље
Пољопривредна
површина Оранице и

баште
Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци

1 2 3 4 5 6 7
Србија 5.115.072 3.345.145 245.933 67.434 594.459 825.938
у % 100,00 65,4 4,9 1,3 11,6 16,1
Браничевски
округ 241.384 157.503 14.878 4.644 36.279 27.708
у % 100,00 65,2 6,2 1,9 15,0 11,5
Општина Жабари 21.505 18.054 1.737 875 527 237
у % 100,00 83,9 8,1 4,1 2,4 1,1

а) Равничарски
    реон
1. Александровац 1.785 1.469 151 108 29 27
у % 100,00 82,3 8,4 6,0 1,6 1,5
2. Влашки До 2.369 2.027 172 79 47 39
у % 100,00 85,5 7,2 3,3 2,0 1,6
3. Жабари 1.392 1.232 69 79 0,5 10
у % 100,00 88,5 5,0 5,7 0,0 0,7
4. Ореовица 1.504 1.283 125 69 17 10
у % 100,00 85,3 8,3 4,6 1,1 0,6
5. Породин 3.244 2.862 212 123 20 25
у % 100,00 88,2 6,5 3,8 0,6 0,8
6. Симићево 2.382 2.092 115 102 53 19
Свега
равничарски
реон: 12.676 10.965 844 560 166 130

у % 100,00 86,5 6,6 4,4 1,3 1,0
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б) Брдски реон
7. Брзоходе 1.515 1.261 130 62 75 18
у % 100,00 83,2 8,6 4,1 4,9 1,2
8. Витежево 2.070 1.779 182 56 11 41
у % 100,00 85,5 8,8 2,7 0,5 2,0
9. Миријево 1.026 823 128 30 38 6
у % 100,00 80,2 12,5 2,9 3,7 0,6
10. Кочетин 604 393 60 10 131 9
у % 100,00 65,0 9,9 1,6 21,7 1,5
11. Полатна 579 461 69 22 15 10
у % 100,00 79,6 11,9 3,8 2,6 1,7
12. Свињарево 393 324 47 11 8 2
у % 100,00 82,4 11,9 2,8 2,0 0,5
13. Сибница 980 750 90 76 55 7
у % 100,00 76,5 9,2 7,7 5,6 0,7
14. Четереже 796 678 77 29 7 4
у % 100,00 85,2 9,6 3,6 0,9 0,5
15. Тићевац 767 617 108 18 17 7
у % 100,00 80,4 14,1 2,3 2,2 0,9
Свега брдски
Појас 8.760 7.086 891 314 357 104

у % 100,00 80,9 10,2 3,6 4,1 1,2
Извор података: РЗС - Општине у Србији 2006; Општински катастар за 2008. годину.

У општини Жабари има око 2.240 ha неплодног и грађевинског земљишта. Сеоска насеља
са највећим учешћем неплодног и грађевинског земљишта су Александровац (18,3%),
Породин (16,8%), Ореовица (16,1%) и Симићево (10,6%).

Табела бр.4: Структура укупног неплодног земљишта (у ha), 2008.

Насеље Објекти и
дворишта Путеви Воде

Остало
(гробља,
неплодно)

Укупно
неплодно

а) Равничарска
    насеља
1. Александровац 44 72 295 - 410
2. Влашки До 37 68 109 - 215
3. Жабари 42 102 49 6 199
4. Ореовица 30 67 262 1 360
5. Породин 46 177 118 35 376
6. Симићево 42 74 121 - 238
Свега: 241 560 954 42 1.798
у %: 13,4 31,1 53,0 2,3 100,00
б) Брдски реон/
     насеља
7. Брзоходе 20 52 5 2 79
8. Витежево 22 63 8 4 97
9. Миријево 14 33 2 2 51
10. Кочетин 7 22 6 3 38
11. Полатна 7 19 2 1 29
12. Свињарево 5 14 - 1 20
13. Сибница 11 30 3 2 46
14. Четереже 13 31 4 2 50
15. Тићевац 7 20 2 1 30
Свега: 106 284 32 18 440
% учешћа: 24,1 64,5 7,3 4,1 100,00
Укупно општина (а + б) 347 844 986 60 2.238
у %: 15,5 37,7 44,0 2,7 100,00
Извор података: РГЗ - Катастар непокретности - Стање почетком 2008.

Применом критеријума о грађевинском земљишту на подручјима (реонима) равничарским
и брдским, долазимо до закључка да учествује у укупном неплодном око 13%
(равничарски реон) до 24% (брдски реон), што даје просек за општину Жабари од неких
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15%. Лако се запажа да је величина грађевинског земљишта незнатна и да највећи удео
неплодног простора/земљишта отпада на водене површине (44%) у општини.

Велика пространства ораница и башта као и (у нешто мањој мери) воћњака и винограда
представља значајан потенцијал за развој ратарства, а самим тим и за развој сточарства
и производњу здраве хране.

Поред ратарства општина располаже и значајним компаративним предностима за
воћарску и виноградарску производњу. Поред потенцијала за дате производње,
Просторним планом Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 13/96) у погледу
заштите животне средине, општина Жабари је сврстана у четврту категорију1. Изражена
потражња у Европи за здравом храном представља значајан подстицај за интензивније
коришћење природних потенцијала и производњу здраве хране на подручју општине.
Ревитализација становништва треба да буде праћена и ревитализацијом пољопривреде
(ратарства, сточарства, воћарства и др.) због изузетних ефеката на пораст доходака
становништва општине и допринос извозу земље.

Ограничења се углавном односе на брдски део подручја, у смислу:

- смањеног учешћа равних и обрадивих површина, на којима је могућа механизована
обрада (25-30%);

- уситњеног и расцепканог земљишног поседа (просечан посед 5-6 ha, од тога 3 ha
обрадивог земљишта);

- високог процента напуштених и запарлажених површина (на целој територији);
- нерешених власничких односа; и
- отежаног или онемогућеног наводњавања и коришћења расположивих водних ресурса

(услед орографских карактеристика).

Основна планска решења која се односе на пољопривредно земљиште су:
- побољшање природне плодности земљишта и заустављање ерозије;
- дефинисање грађевинских подручја насеља и онемогућавање ширења грађевинског

земљишта на штету пољопривредног земљишта;
- заштита традиционалних аграрних садржаја руралних предела од посебне природне,

културно-историјске и научне вредности, очување природних или полуприродних
енклава (међе, баре, шумарци, забрани и сл.) у атарима са интензивном
пољопривредном производњом, односно високим уделом ораница и воћњака у
површини укупне територије;

- успостављање контроле коришћења минералних ђубрива и средстава за заштиту биља,
уз истовремено промовисање метода њихове интегралне примене у процесима
техничко-технолошког унапређивања пољопривредне производње.

2.2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Шуме и шумско земљиште на подручју општине Жабари заузимају површину од 2520,0hа
( по подацима добијеним од "Србијашуме") а по катастарским подацима 2680,8 ha.

Све шуме су у приватној својини, док државних шума на територији општине Жабари
нема.
Данас су на територији оптине остале само у групама површине под шумама, које
обухватају око 0,66% простора Општине (постоје одступања процењеног и стварног
стања због обрастања запуштеног пољопривредног земљишта и вештачког
пошумљавања). Шумовитост се годинама смањивала.
По начину настанка шуме се деле на:

1 У овој категорији се налазе локалитети малих загађивача од прахрамбене,  текстилне индустрије и зоне
интензивне пољопривреде.
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- високе природне састојине генеративног порекла (настале из семена), којих има 670 hа
или 27% у приватном власништву;

- изданачке састојине или састојине вегетативног порекла (тзв. пањаче, настале од
изданака шумских стабала) којих у приватном власништву има 1405 hа или 56%;

- шикаре,шибљаци, вештачки подигнутих састојина – четинара  и осталих врста има 445
hа или 17%

Наведени подаци указују да је структура шума лоша, са малим процентом (26%) високих
шума, природно или вештачки насталим.
У зависности од начина коришћења шума издвајају се три наменске целине:
- наменска целина за коришћење, односно производњу дрвне масе (површине 870 hа);
- наменска целина за заштиту земљишта и за коришћење дрвне масе (површине 109 hа);
- наменска целина у којој је основна функција шуме трајна заштита и у којима нема

газдинског третмана (површине 693hа).

Структура и квалитет шума у приватној својини је неповољна, јер се газдовање овим
шумама обавља без планских докумената и квалитетних улазних података. У шумама у
приватном власништву није вршена процена дрвне масе, прираста, бонитирање
земљишта и снимање осталих параметара који би могли допринети квалитетнијем
приступу у планирању узгоја и експлоатације. Највећи проценат дрвне масе приватних
шума се користи као огревно дрво.
Према врстама дрвећа у шумама преовлађују састојине тврдих лишћара ( храст,). Меких
лишћара има у алувијуму (багрем,топола, врба).

На територији Општине постоје три ловачка регистрована удружења:
1. Ловачко удружење "Мирко Трифуновић", Александровац, са ловачким секцијама у

Александровцу, Тићевцу, Миријеву, Свињареву, Полатни и Ореовици.
2. Ловачко удружење "Морава", Жабари, са ловачким секцијама у Жабарима,

Симићеву, Брзоходама, Сибници, Витежеву, Кочетину, Четережу и Породину.
3. Ловачко удружење "Ресава" Пољана, у чијем саставу је Ловачко друштво

"Михаило Николић" из Влашког Дола.
који са својим бројним чланством сигурно могу бити укључени у све акције подизања
квалитета и обима шумских површина.

Један од синонима за општину Жабари представља и комплекс Четерешке шуме (са
црквом посвећеном св.Богородици и црквом брвнаром), која обилује церовим дрвећем,
површинe  25,5ha, изузетних природних и амбијенталних вредности.

На територији Општине је делимично развијена експлоатација споредних шумских
производа, нарочито јестивих гљива и шумског воћа. Значајан потенцијал представља и
лековито биље, које се користи у минималним количинама и неорганизовано. Количине
споредних шумских производа које се користе нису тачно утврђене. У наредном периоду
споредни шумски производи би могли постати значајан извор прихода и алтернатива
развоја, посебно у Брдско-планинсој зони.

Потенцијали у погледу коришћења шума и шумског земљишта су:
- количине огревног дрвета;
- споредни шумски производи и лековито биље;
- шуме погодне за очување биодиверзитета и развој лова; и
- могућност већег коришћења дрвета у дрвопрерађивачкој индустрији, уз претходно

унапређење квалитета шумског фонда.

Основна ограничења у погледу коришћење и очување шума и шумског земљишта су:
- уситњеност површина под шумама;
- прекомерна и непланска експлоатација;
- лош квалитет и недовољно развијена локална путна мрежа, што отежава доступност

шумском земљишту;
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- лоша структура шума, односно мали проценат високих шума (26%);
- прекомерно коришћење постојећег шумског фонда и
- одсуство било какве контроле коришћења приватних шума.
Као мере коришћења шума и шумског земљишта, издвајају се:
- ревизија шумских потенцијала и прописивање мера за унапређење и подизање

квалитета шума, односно превођење ниских шума у високе;
- коришћење шума за потребе дрвопрерађивачке индустрије;
- коришћење шума за потребе различитих видова туризма (ловни, рекреативни и др.);
- коришћење шума за потребе заштите од ерозије и спирања тла, стабилизације

терена;
- коришћење шума за потребе заштите изворишта водоснабдевања;
- коришћење шума за потребе очувања и заштите биодиверзитета и животне средине;
- коришћење споредних шумских производа (шумски плодови и лековито биље).

У наредном периоду неопходно је предузети низ мера и активности у циљу отклањања
негативних тенденција и достизања    и  одржавања оптималног стања шумских
капацитета са становишта различитих функција шума (заштитне, туристичке,
рекреативне, производне, еколошке). Полазећи од тога, као приоритетне мере у овој
области издвајају се :
- повећање површина под шумама, пре свега пошумљавање, одговарајућим

доминантним аутохтоним врстама, приобалне делове Велике Мораве, слабо
продуктивне површине, ветрозаштитне појасеве, дрвореде и сл.

- побољшање квалитета постојећег шумског фонда мелеорацијом и регенерацијом и
интезивном негом шума и шумских станишта (конверзија ил иреконструкција
изданичких шума у високе, попуњене културе, чишћење,окопавање, узгојне сече,
проредне сече, обнове састојина, одржавање ливадских и пашњачких површина),

- заштита шума од штеточина и биљних болести, штетног абиотичког фактора и
пожара,

- рационалнија експлотација шума, усклађена са прирастом дрвне масе,
- унапређење заштитних, климатско-здравствених, рекреатнивних и других функција

шума и обавезно стављање под заштиту државе комплекса Четерешке шуме
изузетних природних и амбијенталних вредности.

2.3. ВОДЕ И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

Општина Жабари, највећим делом смештена у долинском амфитеатру десног приобаља
доњег тока Велике Мораве, хидрографски, као и у погледу расположивих вода и
концепције развоја водопривредне инфраструктуре превасходно зависи од Велике
Мораве. Највећи део територије општине гравитира ка току Велике Мораве, док  само
један мањи део у источном побрђу Коса (Пожаревачка Греда) преко притока Чокордина
припада сливу Млаве. У сливу Велике Мораве сем тока те реке нема других значајнијих
водотока, јер су неке њене мале десне притоке (Ресавчина и више потока: Булињак, Зли,
Шајковачки, Суви, Ореовички, Точак) инкорпориране у систем за одводњавање тзв.
Жабарске касете, једног од највећих и најзначајнијих дренажних система Србије за
уређење и заштиту земљишта од унутрашњих вода. У свим развојним плановима
водопривреде тај систем за одводњавање третиран је као прва технолошка фаза за
реализацију комлексног мелиорационог система на долинском подручју Жабарске касете.
Управо из тих разлога су на том подручју обављени и опсежни радови на комасацији
земљишта, ради формирања крупнијих парцела које су неопходне да би се могао да
реализује комплексни хидротехнички мелиорациони систем. У такав мелиорациони
систем се врло логично уклапа и планирана каскада од седам степеница / хидрочворова
на току Велике Мораве. У сада дефинисаној варијанти те каскаде на подручју општине
била би два хидроенергетска постројења, са акваторијама успора које би се формирале и
одржавале унутар насипа за велику воду. Формирање тих објеката би олакшало
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реализацију система за наводњавање, тако да би садашњи дренажни систем прерастао у
комплексни мелиорациони систем, најзначајнији на подручју централног дела Србије. На
тај начин би највећи део територије општине Жабари био на најделотворнији начин
обухваћен пројектом интегралног уређења, коришћења и заштите вода долине Велике
Мораве.

Подручје општине Жабари карактеришу следеће одлике у погледу вода и постојеће
инфраструктуре:

- Површинске воде су готово искључиво транзитне воде Велике Мораве, тако да општина
њима располаже само по западном рубном подручју своје територије.

- Домицилних (сопствених) површинских вода има врло мало на подручју општине и оне
су највећим делом укључене у канале система за одводњавање Жабарске касете.

- Површинске воде тока Велике Мораве су изразито неравномерне, са бујичним
поводњима који прелазе протоке од 3.000 m3/s и са врло дугим маловодним периодима,
када се протоци на Великој Морави спуштају и на вредности мање од 30 m3/s.

- Подземне воде су значајне, јер се формирају у долинском шљунковитом аливиону
Велике Мораве, али и оне по количини и квалитету прате режиме површинских вода у
Великој Морави, јер се ради о непосредној хидрауличкој вези површинских и подземних
вода.

- Подручје општине, суочено на западу са опасностима од поплава поводњима тока
Велике Мораве, угрожено и бујичним водама из брдовитог залеђа на источном делу,
као и унутрашњим подземним водама које у периоду високих нивоа Велике Мораве
угрожавају насеља и пољоприведно земљиште - заштићено је на хидротехнички једино
ефикасан начин: насипима је формирано од површинских вода заштићено подручје, тзв.
Жабарска касета, у оквиру које је реализован дренажни систем који, уз добро
одржавање, може врло ефикасно да заштити територију и од спољних и од унутрашњих
вода. Тиме је добијен управљан режим подземних вода, који је најефикаснији вид
заштите неке брањене територије. Уједно, тиме се стварају сви неоходни предуслови
да се приступи и другој фази уређења и коришћења тог подручја, које подразумева
системе за наводњавање, у оквиру комплексних хидротехничких мелиорација.

- Формирање затворених брањених касета подразумева потребу да се каналисањем
насеља и пречишћавањем отпадних вода одржава задовољавајући ниво санитације
несеља, како би се спречило загађивање подземних и површинских вода у дренажним
каналима. То у случају Жабарске касете није реализовано, тако да се стање квалитета
постепено погоршава. Још увек нису достигнута критична стања, али је неопходно да се
што пре приступи систематском решавању каналисања и санитације насеља, како не би
дошло до загађивања подземних вода, што би могло да доведе до озбиљног угрожавања
изворишта свих насеља, која се ослањају искључиво на подземне воде из алувијалних
аквифера.

Имајући у виду наведене чињенице може се закључити да се хидротехнички проблеми
општине Жабари могу успешно решавати на начин који је уобичајен у условима насеља у
долинским подручјима:

- повећањем поузданости заштите од великих вода Велике Мораве;
- комплетирањем и побољшавањем ефективности већ реализованог дренажног

система који обухвата заштићено подручје Жабарске касете, штитећи га од
унутрашњих и брдских вода;

- реализацијом система за наводњавање;
- повећањем поузданости система за снабдевање насеља из изворишта подземних

вода;
- реализацијом канализационих система који обезбеђују санитацију насеља и

пречишћавање отпадних вода.

Велики проблем општине је загађивање подземних вода значајних за водоснабдевање
становништва.
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Хидроенергетско коришћење вода и мале акумулације
У складу са циљевима, као и ставовима из Просторног плана Републике Србије,
реализација малих хидроелектрана (МХЕ) и малих акумулација је дозвољена на свим
водотоцима на којима се тиме не ремети реализацију већих објеката и система и тамо где
се могу складно уклопити у урбано, еколошко, саобраћајно и друго окружење.
Међутим у условима добијеним од стране Министарства енергетике и рударста, број 021-
01-00102/2008-01 од 20.10.2008.год. у катастру малих хидроелектрана није предвиђена
изградња малих хидроелектрана на територији општине Жабари.

Површинске воде
Са становишта површинских вода које се формирају на властитом сливу - подручје општине
Жабари спада у најмаловоднија подручја Србије. До територије општине се спушта из
Баната и обухвата га у целости маловодна ''депресија'', са специфичним отицајима који су
мањи од 1 L/s·km2. То су најмање вредности у Србији, преко пет пута мање од просечних
вредности за Републику, која износи 5,7 L/s·km2. Због тих хидролошких разлога општина се
мора да ослања на транзитне воде реке Велике Мораве, као и на подземне воде из
подземних алувијалних аквифера који се прихрањују из те реке. У Табели 4 су дати
хидролошки подаци за две врсте водомерних станица (в.с.) на Великој Морави, као и на
рекама које су у релевантном хидротехничком окружењу. За водомерне станице са вишим
нивоом поузданости дати су подаци о просечним вишегодишњим протоцима, као и подаци
о малим месечним водама обезбеђености (вероватноће) 95%, као и о великим водама
вероватноће 1%. За мање поуздане станице, са недовољно дугим хидролошким низовима,
дати су само усаглашени подаци о средњим вишегодишњим протоцима, јер остали подаци
нису били на довољном нивоу поузданости.

Табела 5. Основни хидролошки подаци на рекама слива Велике Мораве и у релевантном
                 окружењу

Река Водомерна
станица

Површина
слива F

(km2)

Просечан проток
- m3/s

Qмин,95%
m3/s

Qмаx,1%
m3/s

Велика
Морава

Љубичевски
мост

37
320 229,00 35,2

0 2 465

Велика
Морава

Марковачки
мост

34
345 227,00

Велика
Морава Багрдан 33

460 223,00 31,8
7 3 090

Велика
Морава Ћуприја 31

561 217,10 32,2
7 3 052

Велика
Морава Варварин 31

348 212,50 27,0
0 2 934

Западна
Морава Јасика 14

721 106,20 15,0
0 1 871

Јужна
Морава Мојскиње 15

390 96,58 11,4
8 2 144

Млава Рашанац 1 063 9,69
Ресава Свилајнац 681 4,65
Лепеница Баточина 594 1,97

Кубршница Смедеревска
Паланка 743 1,70

Јасеница Смедеревска
Паланка 496 1,85

Белица Јагодина 174 0,62
Црница Параћин 338 3,40
Раваница Ћуприја 338 3,40

Хидролошка анализа приказана je за нешто шире подручје да би се уочило да су све леве
и десне притоке Велике Мораве у ширем окружење маловодне, те да се са њима не може
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рачунати за покривање водних биланса. Ради се о рекама са бујичним режимима, код
којих се највећи део водног биланса реализује у кратким периодима поводња, када
протекне и по 60-70% укупног водног биланса, након чега наступе дуги периоди маловођа,
када су угрожени не само сви водопривредни корисници, већ и реке као екосистеми. Из
тих река не постоје могућности захватања воде за било какве водопривредне потребе.
Једина река на коју се може  ослањати подручје општине је Велика Морава, па и она уз
доста велика ограничења. Као што се види, мале месечне воде Мораве обезбеђености
95% у зони општине су око 31 m3/s, док су могући још мањи протоци, који се у критичним
маловодним периодима спуштају на само око 25 m3/s.  То значи да се у тим периодима
великих суша просечни специфични отицаји на читавом сливу Велике Мораве спуштају на
само око 0,7 L/s·km2,  што речито показује да се без регулисања протока у акумулацијама у
чеоном делу слива не могу задовољавати потребе за водом за потребе наводњавања
већих система. Однос између малих и великих вода на профилима Велике Мораве у зони
општине износи око 1:100. Нешто мања велика вода Qмаx,1% на в.с. Љубичевски мост у
односу на узводну в.с. Багрдан последица је ретензирања у инундацијама током
пропагације поводња.

Подземне воде
На подручју општине се издвајају три основне водоносне средине (ОВС). Прву, у
непосредном долинском делу чине речне и речно-језерске алувијалне масе квартара,
међузрнског типа порозности ОВС, са слободном субартеском издани у подручју
аливијалних равни. Изграђују је алувијалне суглине дебљине 3÷7 m и алувијални песковити
шљункови дебљине 3÷8 m, на подлози финозрних пешчара на делу долине северно од
Симићева, односно, на подлози од лапора, на потезу Симићево – Кушиљево. У алувијалним
шљунковима је ниска збијена издан која је у тесној хидрауличкој вези са површинском
водама токова Велике Мораве, са подземном водом која је на дубини до око 3,5 m у
приобалном појасу Велике Мораве. Према залеђу та средина добија прослојке и сочива
алеврита и алевритских глина. Подземне воде тог алувијона карактерише повишена
минерализација и укупна тврдоћа, нешта већа вредност pH (око 7,8) и повeћан садржај
гвожђа. У зонама близу насеља повећан је садржај нитрата и постоје бактериолошка
загађења, због деловања органских ефлуената због лоше санитације насеља.
Други генетски тип су неогени језерски седименти Пожаревачке Греде, које изграђују
слабовезани пешчари (финозрни или заглињени), слабе водопропусности и мале
издашности. У тим пешчарима постоје слободне збијене издани. Прва издан веома слабе
издашности се налази на дубини 4÷8 m, а друга на дубини око 15÷28 m. Друга издан је
нешто издашнија, али је и она мала, ретко прелази 2 L/s. При неким бушењима (Влашки До)
утврђено је да постоје и артески хоризонти сапете издани на дубини 116÷126 m, који дају до
око 5 L/s. Воде тих неогених издани су средње минерализације, тврде, често са повећаним
садржајем гвожђа и нитрата.
Трећи тип чини пролувијални нанос реке Чокордина и њених притока, изграђен од
финозрних пескова са сочивима барских глина и муљева, дебљине 3÷5 m. У том наносу је
формирана плитка, збијена издан врло слабе издашности.
За снабдевање водом насеља општине сада се користе искључиво подземне воде,
превасходно из алувијалних издани и изворишта, која су по својим капацитетима углавном
задовољавала потребе снабдевања насеља, уз повремена погоршавања квалитета
најчешће због деловања ефлуената антропогеног порекла.

Стање квалитета вода
Стање квалитета вода на току Велике Мораве је лошије од захтеваног стања и
условљено је чињеницом да се узводно од разматраног подручја на току Мораве и њених
притока налази велики број концентрисаних загађивача који немају уређаје за
пречићавање отпадних вода. У профилу Багрдана Велика Морава је по показатељу
највероватнијег броја колиформних клица (НБК) била често у стању ''ван класа'', док је по
стању сапробности и МДК штетних и опасних материја била најчешће у III класи, а у
маловодним периодима и у III/IV класи. На тој деоници се захтева II класа квалитета, те је
стање незадовољавајуће. Прекорачења МДК су била најчешће по показатељу БПК5
(31,6%), а знатно мање по показатељу NH4-N и NO2-N (прекорачења у 5% и 0,5%
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случајева). Међутим, честа су прекорачења у погледу МДК фенола (33%), а повремено и
у погледу концентрације Cu, Hg, As, Ni и Cr. Прекорачења НБК и БПК5 указују на загађења
из канализације узводних градова који не пречишћавају своје отпадне воде.
Посебно је лоше стање квалитета вода неких мањих водотока који се уливају у Велику
Мораву на потезу који се одражава на услове коришћења те реке у општини Жабари.
Река Јасеница у Орашју је често ''ван класа'' или у IV класи, Ресава у Свилајнцу у стању
''ван класа'' по НБК, док је по осталим показатељима и III i III/IV класи, Црница  у Параћину
била је у стању ''ван класа'' или IV класи по НБК и прекорачењу БПК5 .
Незадовољавајуће стање се посебно исказује у маловодним топлим деловима године,
када због синергетског деловања малих протока, високе температуре воде и смањеног
садржаја кисеоника све реке, укључив и читаву деоницу Велике Мораве на разматраном
потезу налазе на граници еколошког колапса чак и без икаквних додатних загађујућих
материја који се испуштају у реку. Услед тога, заштита вода на Великој Морави не може се
остварити само применом технолошких мера, већ се морају примењивати и водопривредне
мере побољшањем режима малих вода, наменским испуштањем чисте воде из чеоних
акумулација. Због тога се заштита квалитета вода Велике Мораве у будућности мора
пренети на слив.

Стање одводњавања и заштите од брдских вода – Жабарска касета
Хидромелиорациони систем Жабарска касета обухвата око 9.000 ha најквалитетнијег
земљишта. Реализована је каналском мрежом дужине 168,45 km (62,59 km главних и
105,86 km секундарних канала), док је цевна дренажа, укупне дужине 33,6 km изведена на
само око 100 ha на пет огледних парцела. Жабарска касета је омеђена следећим
објектима: према западу заштитним насипом дуж инундације Велике Мораве, према
истоку магистралним тзв. Александровачким ободним каналом који вoди дуж регионалног
пута Пожаревац – Жабари – Свилајнац, на југу Породинским ободним каналом и
регулисаним потоком Булињак, и на северу регулисаним потоком Точак. Главни канали су
пропусне способности 1,5 m3/s до 19,6 m3/s и одликују их мали падови и доста велики
попречни пресеци. Лоша страна таквог решења је скупље одржавање, а добра – већа
ретензиона запремина канала, што се може успешно искористити при реализацији система
за наводњавање. На уливу главног Т канала у поток Точак реализована је црпна станица
(ЦС) капацитета 3×0,5 m3/s, која није примљена и сада се налази ван функције, у дерутном
стању, што значајно умањује планиране перформансе читавог система. Због тога је први
приоритет обнова и стављање у функцију те црпне станице, како би се омогућило
несметано функционисање дренажног система и у условима неповољне коинциденције
спољних и унутрашњих великих вода.
Систем је дао значајне ефекте на уређењу водних режима. Отклоњана су многа забарења,
која су квалитетна земљишта чинила непродуктивним, оборени су нивои подземних вода
до најповољнијих граница за пољопривредну производњу. Међутим, систем је до сада
одржаван доста редуковано (око 50% у односу на нормативе), што је опасна пракса у
случају система за одводњавање, који су најосетљивији у том погледу. Због тога се неки
канали убрзаније замуљују и зарастају у вегетацију, што им смањује планиране ефекте.
Највреднији водни ресурси разматраног подручја су: (а) изворишта подземних вода која
омогућавају реализацију Жабарског подсистема за снабдевање водом насеља, (б) већ
реализована Жабарска касета, која омогућава заштиту од штетног дејства вода насеља и
земљишта највиших бонитетних каса и ствара могућности за реализацију једног од
најбољих система за наводњавање у долини Мораве; (в) просторне могућности за
реализацију дела каскаде у оквиру интегралног система уређења долине Велике Мораве.

Изворишта
Пошто су домицилни ресурси површинских вода врло оскудни, посебну вредност имају
постојећа изворишта подземних вода, која омогућавају реализацију Жабарског
подсистема у оквиру будућег Моравско-млавског регионалног система. Најважнија
изворишта, која морају да буду потпуно заштићена, су следећа:
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- Изворишта у моравском алувиону из којих се сада снабдевају насеља Жабари,
Породин, Симићево, Ореовица, Александровац, Влашки До и Витежево.

- Читава алувијална издан која се протеже уз ток велике Мораве на читавом потезу дуж
западне границе општине.

- Сва изворишта у оквиру неогених језерских седимената Пожаревачке Греде (Косе), која
служе за мање групне водоводне системе или индивидуална снабдевања домаћинстава
у насељима у том побрђу.

- Мада је ван подручја општине, велики развојни значај за општину Жабари имају и
изворишта подземних вода Годомин и Шалинац, који се третирају као извиришта
републичког значаја у оквиру будућег Моравско-млавског регионалног система.

- Извориште Кушиљево, на граници са општином Свилајнац, које је битно за
снабдевање водом јужног дела општине (Витежево, касније и део Породина).

Заштићена Жабарска касета
Високовредан потенцијал општине је већ реализован систем ''Жабарска касета'', један од
највећих система за уређење водних режима у Србији. Он је реализован као прва фаза –
фаза одводњавања - у оквиру комплексних мелиорација тог подручја. Жабарска касета је
успешно уредила режиме вода на заштићеном подручју од око 9.000 ha најквалитетнијег
земљишта, које је било угрожено превлаживањем унутрашњим провирним водама и
бујичним водама из брдског залеђа. Брањено подручје се штити:
- од великих вода Велике Мораве вероватноће око 2%,
- од брдских вода које се формирају у источном залеђу општине и које су преко бујичних

потока угрожавале долинско подручје,
- од унутрашњих вода, које су причињавале велике штете забаривањем земљишта,

нарочито у периоду поводања Мораве, јер су коинцидирале са њима.

Хидроенергетски потенцијал тока Велике Мораве
Врло значајан потенцијал општине представљају просторне могућности да се на том
потезу реализује део каскада објеката на Великој Морави, као део интегралног система
коришћења, уређења и заштите вода у долини Велике Мораве, и на тај начин створи
кључан услов за остваривање најважнијег развојног циља Србије да та долина буде,
сходно Просторном плану Србије, ''појас интензивнијег развоја I нивоа значајности''.
Најважнији ефекти тог развојног пројекта су следећи:
- Производња хидроенергије, која се посебно валоризује као обновљива и еколошки чиста

енергије. Систем снаге 260 MW , просечне производње око 700 GWh/god, са ценом око 5
Usc/kWh спада, гледано чак и као систем сам за себе, у категорију економски искористивог
потенцијала. У складу са праксом ЕУ, када ресурсна рента буде усмеравана према
административним јединицама где се природни ресурси налазе и користе, општина ће
остваривати и стални приход од електране која се налази на делу њене територије.

- Комплексно коришћење, уређење и заштита вода у долини Велике Мораве омогућава
поуздану заштиту и привођење најинтензивнијем коришћењу најквалитетније земљиште у
приобаљу (преко 60.000 ha) применом комплексних хидромелиорација. Додатно се штити
нових 6.500 ha земљишта највишег бонитета, доприноси се заштити квалитета вода
читавог тока Велике Мораве каналисањем и санитацијом насеља и реализацијом ППОВ,
остварује се управљање режимима подземних вода у приобаљу, што је један од
најважнијих предуслова за коришћење и уређење територије, посебно пољопривредног
земљишта.

- Стварају се услови да привреда централног дела Србије изађе на мрежу европских
пловних путева. И општина Жабари би имала пристаниште у непосредној близини.

- Реализацијом интегралног система ствара се повољан развојни економски амбијент за
даљи привредни развој читаве Републике.

- Развојни пројекат утиче на заустављање досадашњих негативних демографских
тенденција на том подручју и социјалну обнову читаве долине Велике Мораве.
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- Развојни пројекат омогућава улазак у здрав инвестициони циклус, са позитивним ефектима
на низ привредних грана (метални и електромашински комплекс, индустрија грађевинских
материјала, бродоградња, хемијска индустија, пројектовање, и сл.).

Развој водопривредне ифраструктуре на подручју општине подвргнут је неким
ограничењима, од којих су кључна следећа.
- Врло оскудни водни ресурси властитих површинских вода, који територију општине

сврставају у најмаловоднија подручја Србије, са специфичним отицајима мањим за
око пет пута од просечних вредности у држави. То упућује општину да се за
наводњавање и друге веће потребе морају да користе искључиво транзитне воде
Велике Мораве.

- Изразито велика временска неравномерност водних режима Велике Мораве, са брзим
концентрацијама поводња, и са дугим периодима малих вода, када се протоци на том
делу тока Мораве спуштају и испод 30 m3/s. У тим периодима није могуће захватање
воде за било какве потребе, јер је то на граници гарантованих еколошких протока који
су неопходни за очување водених екосистема.

- Сложени су услови за заштиту квалитета вода, посебно у дугим периодима маловођа,
те се и за ту сврху морају користити акумулације у горњем делу слива Мораве, које
треба да омогуће водопривредне мере заштите квалитета вода – наменским
испуштањем повећаних протока у маловођу.

- Изворишта подземних вода су у алувијуму, који има врло тесну хидрауличку везу са
површинским водама у току Мораве. То чини посебно сложеним услове заштите тих
изворишта.

- Затворена заштићена Жабарска касета, које јесте драгоцен потенцијал за коришћење
земљишта и простора, уједно намеће и значајна ограничења: мора се одржавати
висок ниво санитације насеља, да не би дошло до појава трајног загађења подземних
вода; системи за одводњавање су врло сложени и захтевни са гледишта одржавања.

- Насеља сада своје отпадне воде испуштају искључиво у подземље и канале и мале
водотоке као пријемнике, због чега се постављају строги услови: (а) за каналисање
насеља, јер се тражи обухват домаћинстава већи од 90%, (б) за пречишћавање
отпадних вода, рад ППОВ са највишом ефективношћу, са БПК5 ≤ 6 mg O2/L на изласку
из ППОВ.

- Подручје је на три начина изложено штетном деловању вода: (а) поводњима Велике
Мораве, од којих се брани насипима и регулационим радовима; (б) унутрашњим
водама, које су посебно изражене и коинцидирају са поводњима; (в) брдским водама.
Због тога је и реализован систем Жабарске касете, као део интегралног система
заштите. Безбедност и услови за развој општине буквално зависе од стања тог
заштитног система и одржавања његових перформанси у планираном стању
ефективности.

- Развој већих система за наводњавање на подручју Жабарске касете условљен је:

(а) побољшавањем режима малих вода Велике Мораве наменским испуштањем из
водопривредних акумулација у горњим деловима слива,

(б) реализацијом каскадног хидросистема, који омогућава да се дренажни систем након
реконструкције, према новим условима заштите приобаља, користи и за
обезбеђивање воде за наводњавање. Без побољшања режима малих вода могућа је
реализација само мањих система, јер се вода не може захватати из Велике Мораве у
маловодним периодима, јер је 35 m3/s проток који има карактер еколошког протока
који се не сме захватањем воде смањивати. У маловодним периодима воде неће бити
довољно, те се могу градити системи за наводњавање применом најрационалнијих
метода типа ''кап по кап''.

- Један од важних предуслова, који има карактер ограничења уколико се не испуњава
уредно, јесте потреба врло ажурног и потпуног одржавања канала и свих објеката у
оквиру заштитног система Жабарске касете. Уколико се то не обавља на прописан
начин постоји опасност да читав тај драгоцени систем постепено губи своје планиране
перформансе, пре свега способност одвођења унутрашњих вода. Лоше одржавани
системи могу да након извесног времена потпуно изгубе своје планиране функције. То
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би имало веома тешке последице на то подручје општине, које једино може да
производно опстане и развија се у условима поузданог функционисања тог заштитног
система.

Планска решења
Општа концепција интегралног система
Развој хидротехничке инфраструктуре на подручју општине Жабари, у оквиру интегралног
система уређења, коришћења и заштите долине Велике Мораве - складно је уклопљен у
две класе система који су Водопривредном основом Републике Србије и Просторним
планом Републике Србије дефинисани на том сливу.
(1) Прву класу система чини Моравско-млавски регионални систем за снабдевање
водом највишег квалитета (насеља и привреда која се наслањају на водоводе насеља), у
оквиру кога се постепено развија Жабарски подсистем. Жабарски подсистем настаје
постепеним обједињавањем сада изолованих независних водовода појединих насеља
општине дуж регионалног пута (Жабари, Симићево, Ореовица, Александровац, Влашки
До, Породин, Витежево), уз укључивање и насеља из залеђа (Четереже, Сибница,
Миријево), која само у оквиру већег система могу имати поуздано снабдевање водом. У
фази која је ван временског хоризонта садашњег планирања, тај се подсистем може
повезати са Пожаревачким подсистемом, како би на тај начин ушао у састав Моравско-
млавског регионалног система. Тиме би се остварио веома поуздан регионални систем,
ослоњен на водом најбогатија алувијална изворишта у доњем току Велике Мораве
(Шалинац, Годомин), а по потреби и на ток Млаве, на коме се ВОС-ом планирају две
акумулације за потребе тог регионалног система (Градац и Витман).
(2) Другу класу система чини Речни систем Велике Мораве, који служи за
наводњавање, снабдевање технолошком водом индустрије и термоелектрана, за
заштиту квалитета вода и за  уређење водних режима (заштита од поплава и повећање
малих вода – као мера тзв. оплемењавања малих вода). У оквиру тог система су и
акумулације на притокама Велике Мораве (Забреге на Црници, Бељаница на
Деспотовици), као и сви објекти за заштиту од вода и заштиту квалитета вода (укључив
сва ППОВ на сливу).
Пошто је долина Велике Мораве са малим властитим водама и врло неравномерним
водним режимима, Водопривредном основом Србије предвиђено је и побољшавање
водних режима у маловодним периодима наменским испуштањем воде из чеоних
акумулација у сливу Западне и Јужне Мораве. Та решења се овде неће разматрати, али
су врло битна са гледишта реализације циљева коришћења вода (посебно наводњавања)
и заштите вода, јер је неопходно повећање протока у кризним маловодним периодима у
топлом делу године, када су водени екосистеми најугроженији.
Пошто је претходним радовима на уређењу долине Велике Мораве формирана
заштићена Жабарска касета као јединствена целина заштите и уређења простора,
кључни задатак је: (а) обнова тог система, који је делимично изгубио своје функције због
непотпуног одржавања,  (б) допуна система оним садржајима који ће омогућити да тај
простор оствари највеће профитабилне функције (наводњавање, реализација
производње хране највиших нивоа финализације, итд.). Друга велика развојна шанса је
везана за реализацију каскаде хидроелектрана, од којих се једна у целости (ХЕ Влашки
До), а друга делимично налази на делу тока Велике Мораве који је на подручју општине
(ХЕ Велика Плана). Тај каскадни систем има бројне функције, а знатно олакшава и
реализацију система за наводњавање на подручју општине. Пошто ће ускоро и код нас
бити усвојена пракса да се део ресурсне ренте усмерава према подручјима где се
системи налазе – општина Жабари може да остварује постојане приходе управо од
искоришћења те деонице Велике Мораве за хидроенергетске сврхе.

Потребе за водом насеља Општине Жабари
Имајући у виду планска опредељења из Водопривредне основе Републике Србије
(Службени гласник бр.11/2002) за водоснабдевање насеља у Општини Жабари у
Браничевском округу, висококвалитетном водом у ближој перспективи и за дугорочна
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опредељења намењене су подземне воде и воде из планиране акумулације „Витман“ на
реци Млави. Ово чини Моравско-Млавски регионални систем за снабдевање водом
највишег квалитета (за потребе насеља и привреде која се наслања на водоводе насеља.
Подземне воде се формирају у долинском шљунковитом алувиону Велике Мораве , али
су променљивог капацитета и квалитета због непосредне хидрауличне везе површинских
и подземних вода.
Норме потрошње, као плански показатељ за планирање комплексног коришћења воде,
процењују се за сеоско становништво на око 400 l/s/dan.
Од ове количине домаћинствима је намењено 215 l/kor. на дан. Преостали део вода
намењен је потребама животиња у сеоским домаћинствима и другој потрошњи (услуге и
јавне службе), а неизбежни су и губици у мрежи, који се код ове групе корисника
процењују на око 18%.
Према подацима из пописа становништва из 2002. године на простору Општине Жабари у
15 насеља је живело укупно 13.034 становника. Демографска анализа је показала
констатно опадање броја становника у општини Жабари у периоду од 1948. године до
2002. године, па су будуће потребе за водом према пројектованом броју становника:

qsr/l/sec=14.305x400/86.400=66,23 l/sec
qmax/dn=1.4x66,23=92,72 l/sec

Табела бр. 6. Потребе за пијаћом водом становништва по насељима износе:
Назив насеља Број

становника
qsr/l/sec

l/sec
qmax/dn

l/sec
Александровац 1.668 7,22 10,81

Брзоходе 914 4,23 5,92
Витежево 947 4,38 6,24
Влашки до 1.451 6,71 9,40

Жабари 1.443 6,68 9,35
Кочетин 430 1,99 2,79

Миријево 547 2,53 3,64
Ореовица 919 4,25 5,95
Полатна 317 1,47 2,05
Породин 2.387 11,05 15,47

Свињарево 244 1,13 1,40
Сибница 456 2,10 2,95

Симићево 1.556 7,20 10,08
Тићевац 323 1,49 2,08

Четереже 707 3,27 4,58
укупно 14.305 66,23 92,71

На извориштима треба обезбедити капацитет qmax/dn =84,48 l/sec, а максимум се
подмирује из дистрибутивних резервоара.

Обезбеђење потребних количина воде
За насеља у долинском делу поред реке Велике Мораве у алувијалним суглинама и
алувијалним песковима збијена издан је у хидрауличној вези са површинским водама
Велике Мораве, па је капацитет изворишта у зависности од протицаја у реци Морави, а
карактеристична је и површина минерализације и повећани садржај нитрата.
У неогеним језерским седиментима Пожаревачке греде у пешчарима постоје слободне
збијене уздани мање издашности, са средњом минерализацијом. Садашња изворишта
подземних вода по својим капацитетима углавном задовољавају потребе насеља, уз
повремена погоршања квалитета због деловања ефлуената антропогеног порекла.
Из садашњих бунара за водоснабдевање се вода пумпама потискује до дистрибутивних
резервоара у сваком насељу.
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У другој фази развоја система водоснабдевања треба да се изради општински водоводни
систем којим би се из будућег регионалног изворишта „Витман“ у долини реке Млаве,
вода довела до територије општине Жабари и одговарајућим цевоводима повезала сва
насеља ове општине, у један систем користећи постојећу дистрибутивну развојну мрежу и
већ изграђене резервоаре у насељима. Централни водовод би био знатно сигурнији у
погледу капацитета и квалитета воде, а постојећа изворишта би била допуна и резерва у
ексцесним ситуацијама.
Изградња сопственог постројења за прераду воде уз максимално коришћење већ
постојеће водоводне мреже и изворишта, посебно изворишта у Влашком Долу и
Ореовици која имају микробиолошку и физичко-хемијску исправну воду.

Заштита од поплава и уређење водотока
Општина Жабари је угрожена водама на три начина: (а) спољним водама - поводњима
Велике Мораве; (б) унутрашњим водама – високим подземним водама у долинском делу;
(в) брдским водама, које се сливају са побрђа које формира вододелницу према сливу
Млаве. Од спољних вода - поводања Велике Мораве долинско подручје се штити
насипима, док се од унутрашњих и брдских вода територија штити дренажним системом у
оквиру Жабарске касете.
Реконструисани моравски насипи на том подручју се налазе у стању да могу успешно да
заштите од великих вода приближне вероватноће 2% (тзв. педесетогодишње велике
воде). Уз одговарајуће мере додатне заштите – током одбране од поплава - била би
могућа и заштита од поводња Q1% ≈ 3 100 m3/s (стогодишња велика вода). У оквиру
пројекта реализације каскадног система на току Велике Мораве планира се да се линијски
заштитни системи (реконструисани насипи и уређење корита) доведу у стање да могу да
трајно штите подручје од стогодишњих великих вода, што одговара критеријумима који су
усвојени Водопривредном основом Србије. Стратегија заштите од великих вода у сливу
Велике Мораве спроводи се у оквиру интегралног Великоморавског речног система,
оптималном комбинацијом хидротехничких и организационих мера. Хидротехничке мере
чине:  (а) пасивне мере заштите (линијски одбрамбени системи - регулације река и
насипи, којима се формирају заштићене касете, чији је степен заштите примерен
садржајима који се бране), (б) активне мере, које се остварују управљањем системом
акумулација у сливу у којима постоје и наменски димензионисани простори за
ублажавање поплавних таласа. Организационе мере чине мере уређења простора, пре
свега онемогућавање изградње нових стамбених, привредних и инфраструктурних
објеката у зонама које су угрожене плављењем великим водама вероватноће 0,5% (Qvv

0,5% - двестогодишња велика вода), како би се на тај начин хидротехнички усмераваним
планирањем и грађењем спречило повећање потенцијалних штета од поплава.
Заштита од унутрашњих и брдских вода спроводи се у оквиру већ реализоване Жабарске
касете за одводњавање. У прихватању брдских вода кључну улогу имају ободни канали:
Породински ободни канал, који прихвата бујичне воде Злог потока и Војиног потока,
Александровачки ободни канал, који прихвата воде више бујичних потока који се сливају
са побрђа Косе – Шајковачког, Сувог, Ореовачког потока. Водоток Ресавчина је укључен у
систем за одводњавање, као један од магистралних канала. Каналска мрежа је
димензионисана тако да својом ретензионом запремином може да прихвати и те бујичне
поводње. Проблем је што је изграђена пумпна станица ПС Точак ван функције, те је
најприоритетнији задатак њена обнова и стављање у функцију, да ПС може успешно да
празни каналски системи и у кризним ситуацијама неповољне коинциденције поводања
брдских вода, великих вода Велике Мораве и високих подземних и провирних вода унутар
брањене касете.
Регулацију мањих водотока треба обављати по принципима ''натуралне регулације'', која
подразумева што мање вештачких интервенција, како би се очували биодиверзитети
водених екосистема и непосредног приобаља. За стабилизацију корита користити природне
материјале, уз стабилизацију обала фитосанационом заштитом, наменски одабраним
растињем.



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
43

Третирање отпадних вода
Стање третирања отпадних вода насеља је незадовољавајуће, јер неизграђеност
адекватних уређаја за пречишћавање употребљене отпадне  воде, доводи до деградације
водоносних слојева, који служе за водоснабдевање баш ових насеља. Сеоска насеља
немају вододрживе септичке јаме, већ се отпадне воде и чврсти отпад најчешће евакуишу
у непосредно окружење – најчешће у оближње водотоке или у подземље. Посебно је
угрожена заштићена Жабарска касета, као најзначајнији објекат у оквиру комплетних
хидротехничких мелиорација.
На овај проблем се указује и од стране Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ –
Београд – Водопривредни центар „Сава–Дунав“ Нови Београд, радна јединица
„Смедерево“ из Смедерева под бројем С/08-504 од 01.10.2008. године.
Лоше стране санитације насеља све више угрожава управо та насеља, кроз загађење
изворишта и стварање услова за хидрене епидемије, посебно у маловодним, топлим
периодима.
Неопходно је приступити реализацији санитације свих насеља и појединачних загађивача
(кланица и сл.) по принципима сепарационог система, са изградњом канализационе
мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода општег типа (П.П.О.В.).

Хидроенергетско и пловидбено коришћење Велике МоравеПројектом интегралног
уређења, коришћења и заштите долине Велике Мораве треба реализовати кључне
циљеве Просторног плана Србије да долина буде ''појас интензивнијег развоја I нивоа
значајности''. Важан елемент тог циља је реализација каскадног система малих брана, са
прибранским хидроелектранама. Уз бране су предвиђена места на којима се могу изградити и
бродске преводнице, како би се обезбедио дуж целог тока Велике Мораве пловни пут IV
категорије. ППС предвиђа могућност да се тај пловни пут продужи до близу Ниша, чиме би се
створила могућност, уз пратећу мрежу пристаништа, да највећи индустријски центри Србије
преко Велике Мораве изађу на европску мрежу пловних путева.
На потезу Велике Мораве планирана је каскада од седам степеница, најчешће са
успорима од 6÷7 m, којима се формирају акваторије које се налазе у границама насипа за
одбрану од поплава. Насипи се преуређују за такву врсту система, а дуж њих се са
брањене стране реализују дренажни системи који обезбеђују потпуну заштиту приобаља
од унутрашњих и провирних вода.
На делу тока у зони општине Жабари планирају се две степенице: ХЕ Влашки До,
која је са својом акваторијом на граничном потезу општине Жабари према подручју
општине Велика Плана и ХЕ Велика Плана, која ће, зависно од микролокације, бити
само у зони хидрауличког утицаја на јужни део територије општине Жабари.
Њихови оквирни параметри, од интереса за планирање у простору, су следећи:
ХЕ Влашки До: кота нормалног успора 87 mнм, бруто пад при инсталисаном протоку 6,24
m, инсталисан проток Qinst = 4×250=500 m3/s, инсталисана снага 4×9 MW, максимална
снага при Qinst = 25,7 MW, средња годишња производња 87,4 MW.
ХЕ Велика Плана: кота нормалног успора 95,2 mнм, бруто пад при инсталисаном протоку
6,85 m, инсталисан проток Qinst = 4×250 = 500 m3/s, инсталисана снага 4×9 MW,
максимална снага при Qinst = 28,3 MW, средња годишња производња 97,5 MW.
Свих седам хидрочворова су решени типизирано, са по пет преливних поља у минор
кориту, која омогућавају несметану евакуацију поводња Велике Мораве од Q0,1%. Уз
преливну брану је машинска зграда са четири капсулна агрегата инсталисане снаге 4×9
MW. Са друге стране бране оставља се простор за реализацију бродске преводнице,
димензионисане за пловила IV категорије, до 1350 t. Преводнице су типске, дужине 130
m, ширине 12 m, са дубином воде 6 m. Минимална ширина пловног пута од 50 m, а
најмања дубина од 2,5 m омогућава двосмерну пловидбу. Локације пристаништа нису
дефинитивно утврђене, али имајући у виду другу пратећу саобраћајну инфраструктуру
(железница, путне раскрснице) предвиђа се пристаниште у зони Великог Орашја,
практично на рубу општине Жабари.



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
44

Хидротехничке мелиорације
Земљишни ресурси на подручју општине Жабари су врло квалитетни. Са реализацијом
дренажног система у оквиру Жабарске касете највећи део земљишта – на око 9.000 ha -
налази се у I и IIa класи по погодности за наводњавање. Посебна погодност лежи и у
чињеници да је извршена комасација земљишта, тако да су и индивидуални земљишни
поседи сада погодни за реализацију савремених мелиорационих система.
Са реализацијом каскадног система и формирањем успора у току Велике Мораве стварају се
повољнији услови за реализацију система за наводњавање, двонаменским коришћењем
дренажног система. Наиме, у приобаљу, у оквиру Жабарске касете добија се управљан
режим подземних вода. Канали система за одводњавање се могу преуредити да служе и за
наводњавање. Погодна је околност да су канали са малим падовима, доста великих
габарита, са доста великом запремином, тако да се могу успешно користити, уз одговарајућу
обнову и реконструкцију, за двонаменску функцију – одводњавање и наводњавање. Такође,
пумпне станице се могу опремити реверзибилним агрегатима, који омогућавају пумпање у
два смера, зависно од тога да ли се обавља одводњавање или се вода убацује у систем за
наводњавање.
Мелиорациони систем таквих карактеристика захтева интензивно привређивање,
производњом профитабилних култура, уз затварање производног циклуса до највиших нивоа
финализације. Пожељна је производња повртарских култура у пластеницима и
стакленицима. Основни предуслов за успех система за наводњавање је да се заокружи читав
циклус производње, са откупом, највишим нивоима финализације индустрије хране и
пласманом. Системи који не буду заокружени на тај начин не могу економски да опстану.
У осталим деловима општине земљиште је најчешће у III (IIIа) класи. И поред тога, до сада је
наводњавање примењивано само локално, традиционалним методама, без реализације
савремених мелиорационих система. Разлог за то су скромни водни ресурси Мораве, са већ
наглашеном великом неравномерношћу протока, тако да воде нема управо у периоду када је
неопходно интензивно наводњавање пољопривредних култура.
Заштита од ерозије
Канали дренажног система Жабарске касете морају се штитити од засипања наносом који се
слива малим водотоцима са падина у приобаљу, како би се повећала ефективност система и
смањили трошкови одржавања. На подручју општине нема ерозионих жаришта I и II
категорије, али су заступљене површине III средње категорије, које се могу успешно
решавати искључиво биолошким мерама (мелиорација пашњака, плантажни засади воћа и
других профитабилних култура, које уједно имају и улогу заштите од ерозије). У складу са
стратегијом из Просторног плана Србије, земљишта нижих бонитетних класа треба
биолошким мерама заштите претварати у шумско земљиште, или у мелиорисане пашњаке.
Рибарство
Реализација стабилне акваторије на Великој Морави формирањем степенице ХЕ Влашки
До омогућава да се на њој створе услови за итензивно рибарство и рибогојство. Уз
планиране мере заштите квалитета вода у оквиру пројекта тог система акумулација се
може одржавати у стању мезотрофије, које омогућава несметано рибарство и
рибогојство. Порибљавањем, које би се смело обављати само на основу ихтиолошких
пројеката, та акваторија се може претворити - антропгено усмераваним сукцесијама
ихтиофауне - у квалитетно станиште квалитетних ципринидних рибљих врста погодних за
спортски риболов највишег квалитета. То би пружило изванредне услове и за туристичку
валоризацију те акваторије.

2.4. ГЕОЛОШКИ РЕСОРСИ

У оквиру обухвата Просторног плана општине Жабари нема утврђених геолошких
ресурса. Постоје "дивље" експлоатације шљунка у оквиру приобаља Мораве.
Експлоатација грађевинског материјала из водотока дозвољена је само уз одговарајућу
пројектну документацију којом се пројекат експлоатације потпуно усаглашава са
пројектима регулације река на тим ширим потезима. То подразумава и стриктан надзор,
по принципима као да се изводе радови на регулацији реке.
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БРОЈ СТАНОВНИКА
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3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА, МРЕЖА НАСЕЉА
      И ЈАВНИХ СЛУЖБИ

3.1. СТАНОВНИШТВО

Према попису становништва из 2002. године,  укупан број становника у општини Жабари
износио је 13.034 становника.  Просечна величина насеља износи 869 становника, али
ако се изузме насеље Жабари са 1.442 становника, просечна величина осталих насеља
износи 828 становника.

Кретање укупног броја становника општине
У периоду од 1948. до 1953. године, према пописима, становништво општине је у
минималном порасту. Према свим пописима у наредним годинама број становника
бележи константан пад.
Стопа смањења  броја становника 2002. године према попису из 1991. године општине
Жабари (16,33%) је знатно изнад смањења укупног броја становника Централне Србије
ван Аутономних Покрајина који износи 2,5%, а виши је и од стопе смањења  броја
становника Браничевског округа који износи 8,95 %.

Табела број 7. Кретање броја становника и индекси по насељима општине Жабари

БРОЈ СТАНОВНИКА - ГОДИНА ПОПИСА Инд.
нова

методол. индекс
НАСЕЉЕ 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 02/48. 1991* 2002* 02/91*

Александровац 2.855 2.906 2.731 2.377 2.220 1.956 1.829 64,06 1.790 1.546 86,37
Брзоходе 1.869 1.841 1.717 1.576 1.447 1.225 1.126 60,25 1.002 825 82,34
Витежево 1.700 1.731 1.709 1.644 1.569 1.402 1.322 77,76 1.031 863 83,71
Влашки До 2.789 2.801 2.788 2.622 2.614 2.376 2.502 89,71 1.593 1.310 82,23
Жабари 1.931 2.170 1.984 1.838 1.756 1.582 1.712 88,66 1.444 1.442 99,86
Кочетин 705 705 706 680 634 611 607 86,10 455 404 88,79
Миријево 1.162 1.170 1.088 1.015 955 874 877 75,47 620 474 76,45
Ореовица 2.012 1.969 1.797 1.538 1.406 1.116 1.016 50,50 976 862 88,32
Полатна 628 635 626 549 473 387 328 52,23 353 281 79,60
Породин 4.199 4.213 4.121 4.006 3.730 3.454 3.005 71,56 2.738 2.036 74,36
Свињарево 416 421 436 433 403 371 358 86,06 275 213 77,45
Сибница 1.013 996 946 830 735 574 473 46,69 505 407 80,59
Симићево 3.089 3.065 2.769 2.514 2.263 2.006 1.817 58,82 1.648 1.465 88,90
Тићевац 677 684 649 649 623 539 494 72,97 382 265 69,37
Четереже 1.133 1.189 1.077 1.027 991 874 773 68,23 765 641 83,79

Општина 26.178 26.496 25.144 23.298 21.819 19.347 18.239 69,67 15.577 13.034 83,67
*-Попис по новој методологији

Значајан број становника општине Жабари налази се на раду у иностранству и категорија
„привремени рад“ постаје трајни рад. Због промене методологије пописа 5.205 становника

није ушло у попис обављен 2002. године, јер
се налазе у иностранству дуже од једне
године и не улазе у укупан број становника
општине Жабари.
Графикон бр.1 - Кретање броја становника

Поред смањења укупног броја становника
(смањен број становника за 2.543 у периоду 1991-2002), настављена је тенденција
смањења броја становника у свим насељима осим насеља Жабари које одржава
стабилан број становника.
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На овакво кретање броја становника општине Жабари првенствено утиче стално
смањење природног прираштаја и негативни салдо миграције становништва.

Просечна густина насељености за Општину је 2002. године износила 49,4 становника на
km2 (st/km2). Насељеност територије општине је равномерна и не показује велике разлике
између појединих насеља.

Прегледна карта демографског стања по насељима по попису 2002.год.
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Насељеност територије општине Жабари
Централно насеље општине Жабари најгушће је насељено са 81,24 становника по km2.
Код осталих насеља најмања густина насељености је у Тићевцу са 29,51 становника по
km2, а највећу густину бележи Четереже са 62,29 становника по km2.

Природна и механичка кретања становништва
Природни прираштај је од 1991. године (-1.6%) углавном негативан. Стални пораст стопе
морталитета и смањење стопе наталитета резултирало је смањењем броја становника по
основу негативног природног прираштаја.
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За период од 1991 до краја 2003. године смањен је број за 621 становника по основу
резултата праћења природног кретања броја становника.  Вредност природног
прираштаја за 2003. годину износи -7.1%« и неповољнији је од просека за Србију (-3,3%«).

Табела број 8.   Кретање наталитета, морталитета и природног прираштаја 1991-  2002 год.

Рођени Умрли Природни прираштајГодина
Број Промил Број Промил Број Промил

1991 171 8,9 203 10,5 -32 -1.6
1992 144 7,5 163 8,4 -19 -0.9
1993 175 9,1 178 9,2 -3 -0.2
1994 156 8,1 207 10,7 -51 -2.6
1995 180 9,3 207 10,7 -27 -2.6
1996 189 9,8 238 12,3 -49 -2.5
1997 165 8,6 244 12,7 -79 -4.1
1998 150 7,9 215 11,3 -65 -3.4
1999 151 7,9 198 10,4 -47 -2.5
2000 179 9,4 192 10,1 -13 -0.7
2001 142 7,5 216 11,4 -74 -3.9
2002* 157 12,1 227 17,5 -70 -5.4
2003 127 9,9 219 17,0 -92 -7.1

Укупно 2,086 2,707 -621

Миграциона кретања
Исељавање лица са простора општине углавном је мотивисано економским разлозима.
Правци исељавања су ка већим привредним центрима Србије, такође  је значајан број
становника са простора Жабари на раду у  иностранству.
Промене у саставу домаћинстава
Период после другог светског рата до 1961. године карактерише повећање укупног броја
домаћинстава, а према пописима у наредном периоду бележи се лагани пад броја
домаћинстава. Број домаћинстава условљен је како кретањем броја становника, тако и
раслојавањем самих породица.

У попису 2002. године нису обухваћена домаћинства чији сви чланови домаћинства раде
или бораве у иностранству дуже од годину дана.

Табела број 9:Број  домаћинстава по попису 1948-2002. године
                        Број домаћинстава

По методологији ранијих пописа
Назив и тип насеља

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002

По новој
методологији.

2002

Александровац 684 710 751 725 690 605 568 542
Брзоходе 436 441 437 415 385 340 311 286

Витежево 375 386 410 401 378 337 304 268

Влашки До 601 635 690 645 620 551 566 469
Жабари 506 548 557 560 549 519 552 514
Кочетин 151 150 168 163 150 139 131 126
Миријево 266 269 275 259 240 213 203 178
Ореовица 487 462 472 439 422 345 343 316

Полатна 137 137 137 134 127 116 101 98
Породин 935 933 965 995 890 809 712 651
Свињарево 97 100 99 93 86 82 81 73

Сибница 229 244 249 221 191 163 142 139
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Симићево 747 781 764 744 680 603 566 527
Тићевац 151 155 157 146 140 122 105 98
Четереже 265 271 277 274 250 229 203 191

Општина укупно 6.067 6.222 6.408 6.214 5.798 5.173 4.888 4.476

У свим насељима је мањи број домаћинстава у 2002. години у односу на 1948. годину од
10 до преко 30%, осим у централном насељу општине у Жабарима где број домаћинстава
у посматраном периоду расте за 9,1%.
И поред раслојавања породица број домаћинстава је смањен због изразитог исељавања
са ових простора и то пре свега у иностранство.

Структура домаћинстава према броју чланова општине Жабари је следећа: са једним
чланом 1.180; са два члана 1.162; са три члана 662; са четири члана 549; са пет чланова
438; са шест чланова 307; са седам чланова 123; са осам чланова 45; са девет чланова 7
и са десет и више чланова има 3 домаћинстава.

Старосна структура становништва је неповољна, јер популација Општине спада у
категорију регресивног, односно старог становништва.
Становништво старо преко 65 година чини 29,7%; а преко 60 година 35,29% популације
општине.

Последњих деценија у становништву општине Жабари уочљива је тенденција опадања
удела младих  и пораст удела старих у укупном становништву, што је последица ниске
стопе наталитета и негативног салда миграција, јер се ради о изразито емиграционом
подручју.

Табела број 10: Старосна структура по насељима 2002 год.

НАСЕЉЕ Предшколска
деца 7.- 18. 19.- 64.  65 и више Укупно

Просеч
на

старост

број % број % број % број % број
Александровац 98 6.3 190 12.3 825 53.4 433 28.0 1,546 44.7
Брзоходе 42 5.1 80 9.7 416 50.4 287 34.8 825 48.3
Витежево 78 9.0 104 12.1 429 49.7 252 29.2 863 44.1
Влашки До 93 7.1 199 15.2 636 48.5 382 29.2 1,310 44.8
Жабари 101 7.0 176 12.2 855 59.3 310 21.5 1,442 42.4
Кочетин 29 7.2 62 15.4 195 48.3 118 29.2 404 43.8
Миријево 27 5.7 42 8.8 201 42.4 204 43.0 474 51.1
Ореовица 50 5.8 115 13.3 435 50.5 262 30.4 862 45.5
Полатна 17 6.0 23 8.2 136 48.4 105 37.4 281 50.4
Породин 109 5.4 282 13.8 1,018 50.0 627 30.8 2,036 46.2
Свињарево 13 6.1 25 11.5 95 44.6 80 37.6 213 49.0
Сибница 22 5.4 47 11.5 223 54.8 115 28.3 407 45.4
Симићево 107 7.3 189 12.9 742 50.6 427 29.1 1,465 44.8
Тићевац 16 6.0 27 10.1 120 45.3 102 38.5 265 50.0
Четереже 39 6.1 76 11.8 357 55.7 169 26.4 641 44.6

Општина
укупно 841 6.5 1,634 12.5 6,686 51.3 3,873 29.7 13,034 45.5

Полна структура у Општини Жабари је скоро уједначена. Женско становништво
представља главни извор репродукције становништва, док мушко још увек чини претежни
извор радне снаге. Број мушкараца у општини Жабари износи 6,324 (48.52%), док је жена
6.710 (51.48%).
Стопа маскулинитета је 942,4 и говори о усаглашености броја жена и мушкараца на овом
простору уз тренд благог смањења стопе маскулинитета.
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Структура становништва по брачном стању
Коефицијент ожењених  мушкараца износи 63,67%, а удатих жена 58,86 %. Неожењених
мушкараца је 21,17%, а неудатих  жена 11,54%. Проценат разведених мушкараца је 5,02;
а разведених жена 4,44.
Однос разведених и броја закључених  бракова је изузетно висок, односно за дванаест
година (од 1991. до 2003. године) закључено је 900, а разведено 424 брака. Овај
показатељ је још један од разлога ниског наталитета обзиром на констатацију да се на
овим просторима највећи број деце рађа у брачној заједници.

Образовна структура
Учешће школообразовне деце, омладине и становништво у радном добу бележе падајући
трен, а фертилни контигент осим пада учешћа бележи драстичан пад у апсолутној
вредности за 2.215 жена што је изузетно висок број за број укупног становништва и
изражава наставак негативних трендова рађања у општини Жабари.
Табела број 11: Становништво старо 15 и више год.према полу, школској   спреми и писмености

Општина Жабари Браничевски
округ

Централна
СрбијаШколска спрема

Мушко Женско Укупно  % Укупно % %

Укупно 5,283 5,788 11,071 100 168,648 100 100,00
Без школске спреме
      - свега 153 695 848 7.66 12,034 7.14 6,12
      - неписмени 103 597 700 6.32 9,105 5.40 4,01
1-3 разреда основне
школе
      - свега 183 469 652 5.89 4,975 2.95 1,98
      - неписмени 4 20 24 0.22 239 0.14 0,04

4 -7 разреда основне
школе 1,812 1,875 3,687 33.30 43,076 25.54 14,12
Основно образовање 1,838 1,752 3,590 32.43 49,665 29.45 23,50
Средње образовање 1,064 826 1,890 17.07 46,725 27.71 40,01
Више образовање 83 72 155 1.40 4,860 2.88 4,59
Високо образовање 64 45 109 0.98 4,360 2.59 7,01
Непознато 86 54 140 1.26 2,953 1.75 2,66

Највећи број неписмених, од укупног броја од 732, односи се на становништво преко 60
година, односно преко 75% неписмених на територији општине чине жене старије од 65
година.

Национална и етничка припадност
Становништво општине је веома хомогено према националној припадности, при чему је
највећи број становника 94,49%, српске националности.

Економска структура становништва
Економска структура становништва директно је повезана са структуром привреде.

Пољопривредно и непољопривредно становништво
Целокупни период после другог светског рата, карактерише брза трансформација
становништва према овом обележју.
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Табела број 12: Пољопривредно и непољопривредно становништво општине Жабари

Број становника Индекс

Година
Укупно Пољопри-

вредно
Непољопри-

вредно
Смањење
пољопр.

Пољопри-
вредно

Непољопри-
вредно

Смањење
пољопр.

1971 23,298 20,771 2,527 - 89.15 10.85 -

1981 21,819 16,212 5,607 -4,559 74.30 25.70 21.94887

1991* 15,577 9,611 5,966 -6,601 61.70 38.30 40.71675

2002* 13,034 5,604 7,430 -4,007 43.00 57.00 41.69181

Бележи се брзи пад пољопривредног и раст непољопривредног становништва.
Интензитет ове промене илустрован је у наредном табеларном прегледу.

Активно становништво
Економски активно становништво општине Жабари је у сталном порасту од другог
светског рата до 1981. године када почиње да опада, као и укупан број становника
општине.

Табела број 11:Становништво према активности и полу

Активно становништво
Лица с
личним

приходом

Издржавано
становништво

женско
Назив  насеља Укупно

Ж
ен

ск
о

св
ег

а

об
ав

љ
а

за
ни

м
ањ

е

св
ег

а

об
ав

љ
а

за
ни

м
ањ

е

св
ег

а

ж
ен

ск
о

св
ег

а

ж
ен

ск
о

У 
ин

ос
тр

ан
ст

ву
 д

о
1 

го
ди

не

    Александровац 1.546 798 653 531 276 219 327 162 558 356 8
Брзоходе 825 405 336 300 109 95 168 72 317 223 4
Витежево 863 435 412 397 171 168 112 52 336 209 3
Влашки До 1.310 677 538 478 191 175 237 130 510 337 25
Жабари 1.442 758 588 464 255 203 353 198 488 300 13
Кочетин 404 197 151 147 58 55 69 36 179 102 5
Миријево 474 249 233 231 107 107 109 54 122 83 10
Ореовица 862 436 450 405 190 173 130 71 275 172 7
Полатна 281 146 136 128 65 62 41 19 101 61 3
Породин 2.036 1.049 1.097 1.059 503 491 216 88 712 451 11
Свињарево 213 120 72 71 27 26 68 36 73 57 -
Сибница 407 202 230 219 97 93 60 33 117 72 -
Симићево 1.465 763 700 624 299 266 258 138 498 324 9
Тићевац 265 146 122 119 50 50 64 35 78 60 1
Четереже 641 329 330 308 128 122 86 43 223 156 2
Општина укупно 13.034 6.710 6.048 5.481 2.526 2.305 2.298 1.167 4.587 2.963 101

Општа стопа активности (% активног становништва  у  укупном становништву) износи
46,40% и бележи стални пад у посматраном периоду.

Процена броја становника (пројекција)
На основу података из пописа обављених у предходним годинама, анализом пописаних
појава може се планирати укупан број становништва у наредном периоду, као и његову
структуру (старосну, полну, економску...).



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
51

До пројекције броја становника на крају планског хоризонта  дошло се анализом кретања
бројних појава и њихових трендова, као и очекивања у наредном периоду, употребом
више методологија (аритметичке, геометријске и аналитичке) које су имале за резултат
смањење броја становника у читавом претходном периоду као последице сталног пада
наталитета и раста морталитета.
За квалитетније планирање кретања броја и структура становништва у дужем временском
периоду на крају је примењена "метода компонената" која је дала пројектовани број
становника Општине на бази демографских али и очекиваних ,сада већ извесних,
економских и друштвених кретања на локалном, националном па и европском нивоу, који
је за општину Жабари од изузетног значаја с обзиром на број њених становника који се
налази на тим просторима и који је последњим пописом изузет из укупног броја
становника.
Миграциона кретања са ових простора која су била интензивна у претходном периоду,
треба очекивати да у наредном периоду ипак крену у супротном смеру при чему ће
економски  мотиви бити од  пресудног значаја.

Табела број 13: Пројекција броја становника за период до 2028
Попис - нова
методологија Број становника по годинамаНАСЕЉЕ

1991 2002 2010 2015 2020 2028
Александровац 1.790 1.546 1.432 1.445 1.460 1.668
Брзоходе 1.002 825 764 728 663 914
Витежево 1.031 863 800 767 734 947
Влашки До 1.593 1,310 1.280 1.268 1.256 1.451
Жабари 1.444 1.442 1.420 1.430 1.440 1.443
Кочетин 455 404 380 355 340 430
Миријево 620 474 439 405 370 547
Ореовица 976 862 800 751 722 919
Полатна 353 281 230 217 215 317
Породин 2.738 2.036 2.,010 2.050 2.100 2.387
Свињарево 275 213 190 176 162 244
Сибница 505 407 380 360 350 456
Симићево 1.648 1.465 1,410 1.408 1.396 1.556
Тићевац 382 265 220 202 184 323
Четереже 765 641 594 543 536 707
Општина укупно 15.577 13.034 12.349 12.104 11.928 14.305

Табела број 14: Густина насељености  по насељима општине Жабари
Површине 2002 ГОДИНА 2028. ГОДИНА

Густина Густина
Редни
број

Назив катастарске
општине km2 Број

становника
(стан./km2)

Број
становника

(стан./km2)
1 Александровац 25,09 1.546 61,62 1.668 66,48
2 Брзоходе 18,14 825 45,48 914 50,38
3 Витежево 25,12 863 34,36 947 37,69
4 Влашки До 27,91 1.31 46,94 1.451 51,98
5 Жабари 17,75 1.442 81,24 1.443 81.29
6 Кочетин 6,88 404 58,72 430 62,50
7 Миријево 11,4 474 41,58 547 47,98
8 Ореовица 20,35 862 42,36 919 45,15
9 Полатна 6,56 281 42,84 317 48,32
10 Породин 41,07 2.036 49,57 2.387 58,12
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11 Свињарево 4,17 213 51,08 244 58,51
12 Сибница 11,32 407 35,95 456 40,28
13 Симићево 28,84 1.465 50,80 1.556 53,95
14 Тићевац 8,98 265 29,51 323 35,96
15 Четереже 10,29 641 62,29 707 68,70

Општина укупно 263,87 13.034 49,40 14.305 54,21

Густина насељености за територију општине Жабари пада због очекиваног  смањења
броја становника. Промене у густини насељености по катастарским општинама одсликава
очекивана кретања броја становништва, као резултат биолошког и миграционог кретања
становништва.

Табела број 15: Добне групе према пројектованом броју становника у 2028.години
Старост

Назив насеља

Ук
уп

но

0-
4

5-
9.

10
-1

4.

15
-1

9

20
-2

9

30
-3

9

40
-4

9

50
-5

9

60
-6

4

65
 и

ви
ш

е

Александровац 1.668 75 77 83 87 225 204 217 181 98 421
Брзоходе 914 41 42 46 48 125 112 119 99 53 229
Витежево 947 43 44 47 49 130 116 123 102 55 239
Влашки До 1.451 65 67 73 75 199 177 189 157 84 366
Жабари 1.443      65 66 72 75 198 176 188 156 84 364
Кочетин 430 20 20 22 22 59 52 56 46 25 108
Миријево 547      25 25 28 28 75 67 71 59 32 138
Ореовица 919 41 42 47 48 126 112 119 99 53 233
Полатна 317   14 15 16 16 43 39 42 34 18 81
Породин 2.387    107 110 120 124 327 291 310 259 138 601
Свињарево 244    11 11 12 13 33 30 32 26 14 62
Сибница 456 20 21 23 24 62 56 59 49 26    116
Симићево 1.556 70 72 78 81 213 190 202 168 90 392
Тићевац 323 14 15 16 17 44 39 42 36 19     81
Четереже 707 32 32 35 37 98 86 92 76 41 179

Укупно 14.305 644 658 715 743 1960 1745 1860 1545 830 3605

Планиране промене у структурама становништва до 2028. године:

- Број становника у радном добу ће са 6,656 у 2002. години да порасте на 7110– 2028.
године.

- Број активних становника ће наставити пратити овај тренд па ће  са 6,048 у 2002. години,
се попети на 6460  у 2028. години.

- Питање нeписмености ће бити решено до краја планског периода, како активностима у
образовању, тако и биолошким кретањима, јер по попису обављеном 2002. године од
732 неписмених 616 односно преко 92% становништва чине старе особе преко 65
година.

- Број домаћинстава ће наставити тренд благог раста, даљим раслојавањем породица и
треба очекивати ниво од 4.870 домаћинстава до краја планског периода (по новој
методологији пописа примењеној од 2002. године).

На основу података о демографским трендовима, издвајају се следећи потенцијали:
- Постојање "залиха" радне снаге, а посебно незапосленог дела женске популације по

мањим селима општине Жабари;
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- Активно становништво које обавља пољопривредну делатност.
- Повратак становника општине Жабари који се налазе на раду у иностранству
   дуже од једне године.
Демографска ограничења су:
- негативни природни прираштај;
- неповољна старосна структура;
- ниска стопа наталитета;
- негативна стопа миграција и изражене миграције село-град;
- лоша образовна структура за развој јавних служби и других немануелних активности у

сеоским насељима, као и за развој терцијерних делатности.

Планска решења
Пошто је један од специфичних приоритетних циљева израде Просторног плана (циљ I
реда) обезбеђење услова за равномерни просторни развој Општине, кроз оптимално
активирање свих потенцијала и планско стимулисање недовољно развијених делова
Општине, приоритет приликом дефинисања планских решења ће представљати насеља
Зоне побрђа која се одликују најслабијим демографским потенцијалом.

Основна планска решења је потребно дефинисати у правцу:
- унапређења квалитета становања, инфраструктуре, јавних служби и услужног сектора;
- ангажовања неупослене радне снаге уз претходну анализу илегалног тржишта рада,

ради утврђивања стварног обима расположиве радне снаге;
- обуке и специјализације пољопривредног становништва, првенствено у области

увођења еколошких стандарда, пољопривредних и агро-туристичких услуга;
-  утврђивања   демографске   политике   Општине   са   конкретним   смерницама   за

њену имплементацију и посебним сегментом за најугроженије делове Општине;
- дефинисања неопходних образовних профила за локалну привреду и образовања

таквих кадрова;
- социјално-здравствене заштите и помоћи старијим грађанима и старачким

домаћинствима.

3.2. СИСТЕМ НАСЕЉА И ЦЕНТАРА

На територији општине Жабари развила се мрежа од 15 насеља (17 месних заједница) у
којима је 2002. године живело 13.034 становника или просечно 870 становника по насељу.
Највеће насеље по површини и броју становника није општински центар Жабари , већ
Породин који је непосредно наслоњен на Жабаре, са 2.036 становника.
Александровац, који је у ранијем периоду био општински центар, има 1.546 становника,
као и Симићево, непосредно наслоњено на Жабаре са 1.465 становника, су бројнији од
самих Жабара који имају  1.442 становника.
Ако се изузму ова четири нешто бројнија насеља преостали део општинске територије
има просечну густину  од 595  становника по насељу  (у средишњој Србији просечно
насеље има 1371 становника).
Окосницу мреже чине насеља која су 2002. године имала до 300 становника
(Полатна,Миријево,Свињарево, Сибница и Тићевац), од 500-1.000 (Брзоходе, Витежево,
Ореовица и Четереже) становника.
Од 1000-1500 становника имају насеља Влашки До, Симићево и Жабари, преко 1.500 има
Александровац, док је једино Породин са преко 2.000 становника.
Процес опадања броја становника је присутан  у свим насељима осим општинског
центра.
Геоморфолошке карактеристике терена, историјски и економски услови утицали су на
тип сеоских насеља и густину мреже насеља. Најгушћа мрежа насеља се налази уз
регионални пут Свилајнац-Пожаревац, као последица најповољнијих услова за изградњу
објеката, развоја јавних служби, али и бављења пољопривредом због квалитета,
уређености и опремљености пољопривредног земљишта.
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Општина Жабари, као једна од осам општина које припадају Браничевском округу, због
своје неразвијености је, тим више, упућена на Пожаревац, као центар округа.
Лошије саобраћајне везе са Петровцем и Малим Црнићем, као и сам ниво њихове
развијености, не доприносе јачању веза Општине Жабари са овим суседним општинама.
Две суседне општине Велика Плана и Свилајнац не припадају Браничевском округу па је
и то, можда, један од разлога слабијих веза Жабара са овим општинама.
Административна и функционална упућеност општине Жабари на Пожаревац је сигурно
један од разлога да се Жабари, и ако општински центар, не развијају и не јачају у односу
на Александровац, који има повољнији положај према Пожаревцу  што му оставља
предност и за будући развој у односу на Жабаре.
Величине и развијеност насеља, њихов број становника, географски и међусобни положај
насеља, као и постојећа организација јавних функција и њихова гравитациона подручја,
су разлог да је оправдана и рационална, за територију општине Жабари, организација
мреже насеља која би се састојала из две заједнице центара насеља:Жабари и
Александровац.
Повољан саобраћајно-географски положај и од раније формиране структуре и  централне
функције су издвојиле Александровац као центар у односу на околна села.
Структура активног становништва показује највеће учешће становништва у примарном
сектору делатности, док секундарни има веће учешће од терцијарно-квартарног сектора.
На основу учешћа сектора делатности дефинисана је и функцијска типизација насеља.
Насеља су сврстана у: аграрна и мешовита.

Табела 16: Тип насеља према структури делатности 2002. године

Насеља 2002. године
Неаграрна Мешовита

8 7
Жабари

Александровац
Влашки До
Породин

Симићево
Ореовица
Витежево
Брзоходе

Четереже
Полатна

Миријево
Свињарево,

 Сибница
 Тићевац
Кочетин

Напомена: Аграрна насеља имају више од 50% активног становништва у примарном сектору
делатности; мешовита насеља су са 25-50%; насеља неаграрног типа имају између 10 и 25%; а
изразито неаграрна насеља - мање од 10% активног становништва у примарном сектору
делатности.
Функцијска структура у насељима послужила је као основ и за утврђивање хијерархије
насеља и центара. Уз општинско средиште са рубним насељима Симићево и Породин,
високе вредности централитета има насеље Александровац.
Посебан значај у систему насеља и центара има општински центар, као центар
најактивније категорије насеља у подстицању развоја и трансформацији простора.
Концентрација становништва у центру Општине била је веома ниска све до седамдесетих
година. Иако је процес урбанизације подстакао концентрацију становништва у центру, још
увек није довео до израженије поларизације у систему насеља.
Група насеља заједно са центром коме гравитира (већим или значајнијим сеоским или
мешовитим насељем) чини заједницу насеља. Насеља - центри гравитационих подручја
заједнице насеља издвојени су на основу следећих критеријума: број становника,
саобраћајно-географски положај, формирани нуклеус јавних служби (основна школа и
здравствени пункт), као и друга обележја насеља (нуклеус производних делатности и др.).

Потенцијали који се односе на просторну организацију и мрежу насеља општине Жабари
су:
- локални општински центар Жабари, који своју централну функцију остварује преко

развијене структуре јавних, привредних и непривредних делатности , са гравитационим
подручјем које обухвата 55% површине општине, од чега скоро 70% чини
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најквалитетније пољопривредно земљиште;
- развијен секундарни општински центар (центар заједнице насеља), који покрива својим

функцијама 45% територије општине, односно гравитационе зоне од око 5.500
становника.

Ограничења у погледу просторне организације и мреже насеља су:
- прилично неразвијена мрежа сеоских насеља разбијеног типа;
- слаба међусобна повезаност брдских насеља;
- саобраћајна усмереност насеља ка центру заједнице насеља;
- изражена различитост у структури, организацији и потенцијалу насеља поморавског

дела Општине и побрђа;
- веома низак степен концентрације становништва и делатности у брдским насељима;
- досадашњи изразито негативни демографски и миграциони токови;

Планска решења
Основу предлога концепције будућег развоја и организације мреже насеља и центара, у
складу са наведеним циљевима, чине заједнице насеља (групације насеља у
гравитационој зони већег и значајнијег сеоског или мешовитог насеља). Заједнице
насеља су резултат покушаја остварења циља – задржавања становништва у руралним
просторима, с једне, и стварања хијерархијски хомогеног система насеља и центара са
могућношћу добре интеграције.

Табела бр. 17: Хијерархија централних места

Функција централног места
2002.
број

становника

2028.
број

становника
%

I.   Општински центар Жабари 13.034 14.305
1.  Центар заједнице насеља Жабари 7.676 8.384 58,9

Жабари 1.442 1.443
Симићево – микро центар 1.465 1.556
Четереже– микро центар 641 707
Кочетин 404 430
Брзоходе 825 914
Породин 2.036 2.387

Витежево 863 947

2.  Центар заједница насеља Александровац 5.358 5.925 41,4
Александровац 1.546 1.668
Влашки До 1.310 1.451
Тићевац 265 323
Свињарево 213 244
Миријево 474 547
Ореовица 862 919
Полатна 281 317
Сибница 407 456

Општина Жабари 13.034 14.305 100

У складу са успостављеном  хијерархијом насеља, планска решења се састоје у:
- даљем развоју друштвених сервиса;
- развој  центара насеља
- развој сеоских насеља, првенствено заснован на пољопривреди, односно изградњи

објеката компатибилних пољопривредној производњи (хладњаче, откупне станице,
семенски магацини и др.); и

- даљи развој јавних служби у поменутим центрима.
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3.3. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Достигнути ниво развоја образовања, културе, физичке културе, здравствене и дечије
заштите у општини Жабари је релативно задовољавајући, највише због слабе
опремљености и кадровске структуре институција јавних служби који не задовољавају
потребне стандарде, чиме је директно отежано пружање квалитетних разносврсних
услуга њиховим корисницима.

У циљу подизања животног стандарда становништву Општине примарно је обезбедити
квалитетне услове за едукацију становника, здравствену , социјалну и дечију заштиту како
би се зауставило демографско пражњење сеоских подручја.
Посебан акценат треба дати сарадњи привредних и непривредних организација са
образовним институцијама (ширег подручја) ради школовања кадрова одређеног
профила, како би се задржало становништво и обезбедила одговарајућа квалификациона
структура неопходна како привредним тако и непривредним субјетима.

Образовање
Образовна структура становништва у општини Жабари значајно се поправила последњих
година, али школска спрема и даље није повољна. Никакво образовање нема 7,65 %, док
је са завршеном осмогодишњом школом 32,4% становника. Свршених средњошколаца је
17%, док је са вишим и високим образовањем око 2%, што је испод републичког просека.
Изражен је проблем стручне заступљености наставног кадра.

Када је реч о институцијама у области образовања, на територији општине Жабари
постоје две основне школе и један вртић. Нема средњих стручних школа ни гимназије, као
ни испоставе ни једне високообразовне установе. Територијални размештај установа
образовања задовољава потребе становништва.

Број деце уписаних у први разред у последњих 5 година је  уједначен (сваке године око 50
ученика). Обухват деце основним образовањем у последњих 5 година је у просеку 420
ученика годишње (за све разреде), и показује тренд опадања.  Када је реч о
средњошколском образовању, њиме је годишње обухваћено  у просеку 25-оро деце и
тренд промене обухвата у последњих 5 година је такође негативан. Број ученика у
школама и њиховим издвојеним одељењима драстично се смањио због миграција
становништва из ових удаљених села у градска, приградска насеља, као и у
иностранство. Примећује се да један број деце напушта основно школовање, иако су у
законској обавези да буду обухваћена редовним основним школовањем, а значајан је и
проценат оних који после осмог разреда основне школе не настављају средњошколско
образовање.
На подручју општине Жабари постоје два школска центра са седиштем у Жабарима –
О.Ш „Дуде Јовић“, и у Александровцу О.Ш „Херој Роса Трифуновић“. У општини Жабари
основну школу похађа око 1100 ученика годишње, што износи 8,3% од укупног броја
становника на територији општине. Наставу у њима похађају ученици са целокупне
територије општине Жабари.

Основна школа у Жабарима има 7 издвојених одељења у оквиру којих се остварују два
образовна циклуса (од I до IV и од V до VIII разреда).
Први образовни циклус остварује се у следећим издвојеним одељењима: Четереже,
Кочетин, Сибница, Витежево, док се други образовни циклус остварује у следећим
одељењима: Симићево, Брзоходе, Породин.  У образовном систему укупно је 58
запослених.

Основна школа "Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу има следећа издвојена
одељења: Ореовица, Полатна, Тићевац, Миријево, Свињарево, као одељења од I до IV
разреда, и одељење у Влашком Долу од V до VIII разреда.
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У школи у Александровцу има 40-оро деце предшколског узраста (прошле године било их
је 28) и око 400 ученика у одељењима I-VII разреда, а од школске 2006/07.год. су
отворена и два специјална одељења.
Тренутни капацитети објеката основних школа задовољавају потребе, тако да се не
предвиђају проширења (осим евентуалне реконструкције постојећих објеката, или њихове
пренамене према тренутним потребама), али је такође остављена и могућност доградње,
уколико се јави потреба за тим.
Удаљеност од насеља до осмогодишње школе се креће од 3 km (колико је удаљено
насеље Ореовица до школе у Александровцу), до 8 km (колико је удаљено насеље
Полатна од школе у Александровцу).

Табела бр.18:Осмогодишње школе

Табела бр.19:Четворогодишње школе

Насеље Година
изградње

Број
ђака

Број
учитеља

Осмогодишња
школа

наставља се у
Витежево 1900. 38 3 Породину
Кочетин 1951. 22 2 Брзоходу
Мирјево 1900. 17 1 Александровцу
Ореовица 1830. 34 2 Александровцу
Полатна 1955. 14 1 Ал е ксандр о в цу
Сибница 1926. 23 2 Симићеву
Свињарево 1938. 12 1 Ал е ксандр о в цу
Тићевац 1924. 10 1 Александровцу
Четереже 1982. 23 2 Жабарима

Приоритет у наредном периоду треба дати набавци неопходне опреме, редовном
одржавању зграда, уређењу фискултурних сала, као и обезбеђењу материјалног и
кадровског јачања школа, како би се омогућило веће прилагођавање основних школа
прописаним стандардима.

На територији Плана нема средњих школа, а најближа стручна школа је пољопривредна у
Свилајнцу, као и гимназија у Великој Плани и Пожаревцу.
Планом генералне регулације за насеље Жабари се предвиђа формирање
средњошколских истурених одељења средњих школа из Велике Плане, Свилајнца и
Пожаревца. У сарадњи са поменутим школама треба утврдити колики је број деце која
похађају исте, и која би то одељења била најкориснија за општину.
Средња школа може користити стари простор О.Ш „Дуда Јовић, непопуњене капацитете у
новом објекту О.Ш „Дуда Јовић”.

Постојећа школска мрежа пружа основе за потпун обухват деце од I-IV разреда, а
модернизацијом путне мреже и допунском исхраном у матичним и централним школама
створене су могућности да деца наставе школовање од V-VIII разреда.

Насеље Година
изградње Број ђака Број учитеља

наставника
Александровац 1835. 206 21
Брзоходе 1907. 78 15
Влашки До 1879. 122 16
Жабари 1899. 149 17
Породин 1911. 164 17
Симићево 1905. 158 17
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Целокупно подручје општине Жабари углавном, има довољно школског простора који се у
садашњем тренутку - у неким школама - нерационално користи или пренамењује због
недовољног броја полазника. Интензивна миграција становништва из села у град и
иностранство довела је до концентрације школских обвезника у тим емиграционим
местима (нпр. Пожаревац, Београд, иностранство), док су по селима највећим делом
остала патуљаста четвороразредна комбинована одељења испод 40 ученика.

Проблеми

У неким школама нису испоштовани стандарди школског простора по ученику: Имамо
случајеве да није обезбеђен стандард у неким школама - 2 m2 за ученички простор,
односно 7,5 m2 школског простора по ученику. Други проблем, улагања по ученику у
основно образовање према статистичким подацима, је за 13% ниже него у Републици,
односно 12,26% од просека Округа; у 2006. и 2007. години нису ни остварене било које
инвестиције у основно образовање општине Жабари. Стога, приоритет у наредном
периоду мора се дати набавци неопходне опреме, редовном одржавању зграда,
опремању фискултурних сала, као и обезбеђењу материјалног и кадровског јачања
школа, како би се омогућило веће прилагођавање основних школа прописаним
стандардима.

Здравствна заштита
Основна здравствена заштита на територији општине Жабари обезбеђује се преко  Дома
здравља у Жабарима (Дом здравља има 80 радника, међу којима су 16 лекара, од тога 2
педијатра, 1 интерниста, 3 лекара на специјализацији), и здравствених амбуланти у
селима Александровац (површине 300 m2, уз амбуланту се налази објекат апотеке,
површине 180 m2), Влашки До (површине 88 m2, две патронажне сестре и један лекар
једном недељно обављају функцију заштите здравља грађана овог насеља), Ореовица,
(амбуланта је смештена у просторима Дома културе, у којој свакодневно раде медицинска
сестра и помоћни радник, док лекар долази једном недељно) Симићево (амбуланта је
тренутно смештена непосредно уз Дом културе, а постоји стари Дом здравља који је ван
функције), Породин (површина амбуланте 80 m2, ради пет дана у недељи, у амбуланти су
у сталном радном односу један лекар и две медицинске сестре), Миријево (у амбуланти
ради медицинска сестра а лекар долази једном недељно), Брзоходе (површина
амбуланте је 90 m2).
Дом здравља у Жабарима има одељења: опште медицине, хитне медицинске помоћи,
стоматолсшку службу, патронажну службу, антитуберколозни диспанзер, лабараторију и
интернистичке специјализоване консултативне службе: неуропсихијатријску,
офтомолошку и венеролошку. Централна апотекарска установа из Пожаревца има две
апотеке, у Жабарима и у Александровцу. Поред њих постоје три приватне апотеке у:
Жабарима, Александровцу и Породину.
Укупан број фармацеута је 4, број запослених лекара у Дому здравља у Жабарима је 12.
Укупан број запослених у здравству је око 80 лица.
У односу на претходни период побољшан је ниво здравствених услуга (један лекар на
1440 становника), али је далеко испод републичког просека и просека региона
(просек републике један лекар на 375 становника, просек региона један лекар на 515
становника).

Табела бр.20: Лекари, стоматолози и фармацеути у здравственој служби, 2006. године
Република

Србија
Браничевски

округ
Општина
Жабари

Лекари:
- укупно 19.644 414 12
- опште медицине 3.091 104 5
- на специјализацији 1.567 30 3
- специјалисти 1.986 280 4
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Стоматолози 2.460 51 2
Фармацеути 1.877 48 -
Број становника на једног лекара 377 472 1.036

Извор података: РЗС - Општине у Србији, 2007. године

Специјалистичке и болничке услуге грађани остварују у болници у Пожаревцу.
Побољшање нивоа и квалитета здравствених услуга је један од приоритета наредног
периода.
Дом здравља има 8 објеката, који захтевају не само редовно и инвестиционо одржавање,
већ и обимнију реконструкцију која је хитно потребна
Сеоске амбуланте карактерише неодговарајућа опремљеност и дефицит стручних
кадрова, као и недовољан број радних дана (сати). По статистици у оквиру општине
Жабари један лекар иде на 1440 становника.
Постојећи проблеми здравства су последица општег материјалног стања у здравственом
систему Републике. Економска оправданост пружања здравствене заштите на том
подручју је претежно негативна тако да се штеди и на обиму и на квалитету пружања
услуга. Старосна структура у селима је таква да се јавља повећана потреба за
здравственом заштитом у теренским амбулантама.
Други проблем, Како помоћи старима, могао би да се разреши са већ формираном
патронажном службом - сестрама које обилазе старе али и запошљавањем младихи
породица да помажу старцима и њиховим елементарним потребама.
Стање здравља становништва општине Жабари је у просечним параметрима. У општини
нема великих привредних система, те нема масовних професионалних обољења тежег и
тешког облика.

Дечија и социјална заштита
На територији општине Жабари постоји шест предшколских установа. Од тога су две
дечије установе типа вртића, једна у Жабарима и једна у Александровцу (обе у оквиру
дечијег вртића "Моравски цвет"), а четири су у оквиру основних школа у којима се обавља
предшколско образовање. Мрежа ових установа не покрива равномерно целу територију
општине. Потребно је обезбедити више објеката за потребе дечијих установа.
Објекат постоји од 1982. године. У склопу дечијег вртића “Моравски цвет” у Жабарима
налази се и објекат “Пчелица” у Александровцу као и предшколска група у Породину,
Витежеву, Симићеву, Ореовици и Влашком Долу. Дечији вртић “Моравски цвет” обухвата
узраст деце од једне до седам година. Смештајни капацитети су 110 деце, док је тренутно
смештено 130 деце, у 7 одељења (целодневни боравак за четири васпитне групе, узраста
од једне до седам година, са 74 детета и четворочасови програм за три васпитне групе са
56 деце).
Објекат дечијег вртића „Пчелица“ у Александровцу  у свом склопу садржи и изграђено
игралиште за јавне намене.
При овим вртићима организује се предшколски програм, али не постоји ниједна развојна
група за децу са инвалидитетом.
У вртићу у Жабарима ради седам радника, два наставника предшколског васпитања,
једна медицинска сестра, куварица и помоћни радник.
Типски грађени објекти простором не задовољавају потребе уписане деце. Потребно је
обезбеђивање средстава за проширење простора, адаптирање постојећег простора, ради
боље искоришћености , поплочање прилаза дечијем вртићу.
У осталим насељима општине Жабари плановима се предвиђају објекти дечје заштите у
складу са потребним капацитетима. Приоритет приликом одабира локације имају уже
зоне центра, али је могућа изградња и у оквиру стамбених зона или већ постојећих
објеката јавне намене, уколико то капацитети дозвољавају.
Обезбеђивањем бољих услова рада реновирањем и санацијом објеката
осавремењавањем услова рада набавком нове опреме, дидактичког материјала и
спортских реквизита запосленима и деци у свим објектима по насељеним местима стећи
ће се услови за промену нове организације рада предшколских установа према
републичким нормативима.
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Табела бр.21: Установе предшколског узраста, 2006/07.

У згради
вртића

У основним
школама Укупно

Установе - укупно 2 4 6
Деца корисници 160 39 199
- до 5 часова 78 39 117
- 9-11 часова 82 - 82
- преко 11 часова - - -
Деца која бораве
бесплатно

18 - 18

     Извор података: РЗС - Општине у Србији, 2007.

Иако је између 2003. и 2006. године дошло до пораста деце обухваћене предшколским
образовањем, стање је и даље незадовољавајуће јер је овим образовањем обухваћена
тек једна петина овог контигента (тачније 19%).
Недостаци се нарочито односе на премали број деце обухваћен предшколским
образовањем. Поред тога, проблем представља и неадекватан односно неравномеран
размештај мреже ових установа у Општини.

Услед брзих промена у старосној структури, односно повећању контигента најстаријег
становништва, проблеми социјалне заштите постају све израженији. Главни носилац и
реализатор активности из делокруга социјалне заштите је -Центар за социјлани рад
Жабари. Рад ове установе се заснива на мултидисциплинарном тимском раду
одговарајућих стручњака, применом различитих метода и облика социјалног, педагошког,
психолошког и правног рада на непосредном остваривању социјалне заштите грађана и
њихових породица. остваривању функције старатељства, праћењу и проучавању
проблема социјалних потреба и проблема, превентивне делатности, планирању и
програмирању социјалне заштите, координирању активности на спровођењу социјалне
заштите и социјалном раду у Општини.

Структура и број корисника основних облика социјалне помоћи и породично правне
заштите је следећа:
Укупан број малолетних лица који су корисници социјалне заштите је 291,од тога:

- угрожених породичном ситуацијом           148
- са поремећајем у понашању                       36
-    ментално заосталих                                     11
- ометених у физичком развоју                      3
- са комбинованим  сметњама                       1
- осталих корисника                                       92

Укупан број пунолетних лица који су корисници социјалне заштите је 368 од тога:

- са поремећајем у понашању                         4
- физички и психички ометених                     18
- материјално необезбеђених                        28
- незбринутих  лица                                         21
- остарелих лица                                              98
- осталих корисника                                      199

Култура
На територији општине, у оквиру насеља при месним заједницама налазе се домови
културе који се  користе за реализацију културних садржаја. Сеоске домове културе
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углавном карактерише незадовољавајућа опремљеност. Планом треба предвидети
адаптацију и реконструкцију објеката у коме се налазе домови културе и формирање
унапређених и модернизованих простора за културно-уметничка друштва, различите
културне и спортске секције и удружења грађана, државне функције-секције управних
органа, сала за свечаности, и др.

У Жабарима постоји народна библиотека "Проф. др Александар Ивић", која је данас
организатор културних такмичења младих, најчешће рецитатора. У оквиру библиотеке не
постоји читаоница. Нема сталних биоскопа, већ повремених и то у насељима Жабари,
Александровац и Симићево. Културно уметничка друштва постоје у насељима Жабари,
Ореовица, Породин, Четереже.

У виду споменика верског обележја на територији општине регистровани су објекти
цркава у Четережу, Ореовици, Породину, Жабарима, Александровцу подигнутих почетком
XIX века.

Табела бр.22:Културно уметничка друштва на територији онштине жабари
Р.
бр. Назив Година

оснив. активности Број
чланова

1. КУД „Алсксандровац" 2003. фолклорна, рецитаторска домаћа
радиност Алсксандровац 70

2. КУД „Жабари" 2003. Фолклорна, рецитаторска,
фрулашка секција, Жабари 80

3. КУД „Војислав Илић Млађи" 2004.

Фолклорна, рецитаторска   ликовна,
драмска, фрулашка,
хармоникашка - Ореовица 60

4. КУД „Младост" 1970.
фолклорна, дом. радиност -   стари
занати и музичка
Породин

90

5. КУД „Четереже" 2002. фолклорна музичка, ликовна
секција - стари занати Четереже 70

Еколошка очуваност (припада IV групи), богатство и разноврсност флоре и фауне, као и
предеоне карактеристике чине значајан потенцијал за развој туризма и других
привредних активности. Посебан потенцијал за одржавање културних манифестација
представљају „Четерешке шуме“ са две цркве - у комплексу од 25.5 ha храстове шуме.

Остаци старих култура налазе се свуда по територији општине Жабари, у долини Велике
Мораве и у брдима источно од пута Свилајнац-Пожаревац, пронађени су стари римски
темељи, рушевине, гробнице, остаци посуђа, римски и византијски новац. У Горњој
Ливадици нађене су још у прошлом веку две камене гробнице, а код потока Шајковац
ископани су темељи старе цркве и нађена је вилица мамута. Најзначајније археолошко
налазиште представљају трагови старог, вероватно римског пута који је као и многи други
римски путеви био поплочан опекама. Богату културну баштину треба сачувати и
презентирати јавности, што је један од задатака наредног периода носиоцима културе
ове општине.

Спорт и рекреација
На територији општине Жабари, гради се спортска хала,  која  би требала  да  буде
центар  спортских догађаја  општине.  Отворених терена за спорт има у свим насељима :

- за фудбал постоје уређени терени у свим насељима,
- за кошарку уређени терени постоје у насељима , Александровац, Влашки До,
 Жабари, Породин и у Симићеву,
- уређени  терени   за   рукомет   постоје   у   насељима : Александровац,
Брзоходе, Влашки До , Жабари, Ореовица, Породин, Симићево.
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Спортски објекти се јављају као недостајући садржаји у већини насеља, док је за
изграђене објекте углавном потребно проширење капацитета и реконструкција постојећих
објеката.

Удружења
На територији општине Жабари постоји више организованих удружења: Голубарско
удружење у Породину и Симићеву;Пчеларско удружење   „Прополис" у Влашком Долу;
Удружење одгајивача говеда „Слога"  Жабари у Симићеву; Удружење расних свиња
„Ореовица" у Ореовици; Удружење грађана „ЕКО-МОРАВА" У Симићеву; Удружење
пољопривредних произвођача „Св. Никола" у Породину и три ловачка регистрована
удружења: "Мирко Трифуновић"- Александровац, "Морава"- Жабари и "Ресава" - Пољана,
у чијем саставу је Ловачко друштво "Михаило Николић" из Влашког Дола.

Фудбалски клубови
На територији општине Жабари постоји регистровано 16 спортских клубова у скоро свим
насељима општине.

Потенцијали за даљи развој јавних служби у општини Жабари су:
- задовољавајућа и релативно густа мрежа објеката јавних служби обавезних садржаја

(основно образовање и примарна здравствена заштита) код равничарских насеља;
- изграђени објекти домова културе у скоро свим насељима;
- задовољавајући број пошти и капацитет ТТ централа;
- довољан простор и велика иницијатива за изградњу објеката спорта и спортских терена

Ограничења која се испољавају у функционисању објеката јавних служби су:
- нерационална употреба објеката јавних служби услед разбијености насеља и

изграђености стамбених објеката на великој површини грађевинског подручја у атарима
сеоских насеља;

- недостатак објеката средњошколског образовања у Жабарима;
- низак ниво комуналне опремљености на целој територији;
- недовољна опрема школског простора, укључујући спортске терене и фискултурне сале;
- недостатак предшколских установа у сеоским насељима;
- недостатак   апотека   и   специјалистичких   служби   у   здравственим   станицама   и

амбулантама;
- изражен дефицит стручног наставног кадра у образовању, као и стручних сарадника-

психолога и дефектолога;
- непостојање удружења за инвалидна лица потпуно онемогућава самозаступање

интереса ОСИ, те локална заједница не чини оно што је њена обавеза у обезбеђењу
услова за остваривање основних права овог дела становништва

- не постоји ни развојно саветовалиште ни саветоваште за младе. При Дому здравља у
Жабарима нема дефектолога, психолога ни педагога који би радили са децом и
младима, како на превенцији тако и на третману развојних проблема, једино је
заступљен рад педијатра и медицинских сестара.

Планска решења
Приликом дефинисања основних планских решења, у складу са наведеним циљевима,
потребно је уважити функционалну и хијерархијску организацију мреже насеља, али и
наглашавати значај културних, социјалних, економских и демографских обележја
појединих области и насеља, првенствено кроз:
• назависност и самосталност организације јавних служби у односу на управно-

административне функције насеља (што би максимално мотивисало приватне
инвеститоре, различите фондације или друге непрофитабилне асоцијације);

• остваривање равноправности свих облика својине у организацији јавних служби, како
би се створили услови за комплементарни однос различитих облика својине и
конкуренција између различитих понуђача услуга; и

• организација посебних програма у сеоским подручјима прилагођених њиховим
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карактеристикама (што се посебно односи на програме друштвене бриге о деци,
социјалну и здравствену заштиту старих лица у старачким и самачким
домаћинствима, побољшање услова и квалитета школовања деце у селима и сл.).

При томе се као основна планска решења издвајају:
• завршетак изградње спортске хале у Жабарима, и проширење спортских терена и

садржаја у сеоским насељима;
• реконструкција већине здравствених објеката у сеоским насељима, као и изградња

недостајућих објеката здравствене заштите, и  евентуално организовање теренске
службе која би покривала сва села и засеоке;

• санација и модернизација постојећих домова културе у селима, побољшања техничке
опремљености центра за културу,  као и унапређење туристичких и културних
манифестација;

• организовање курсева информатике, страних језика, обезбеђење   стручног   кадра
за   рад   у   свим   институцијама   из области културе;

• изградња нових капацитета дечијих вртића у сеоским насељима;
• доградња, модернизација и реконструкција сеоских основних школа, обезбеђење

неопходног стучног кадра, као и набавка неопходних учила и савремене опреме за
праћење наставе;

• обезбеђивање бољег ђачког превоза, увођење нових програма у школама – мобилне
наставне екипе специјализоване за поједине програме, изградња станова за наставно
особље и др;

• реорганизовање специјалног школовања и осавремењавање дневног боравка за децу
ометену у развоју (са групама од по 6 до 10 корисника);

• организовање сталног рада поштанских шалтера у центрима заједнице насеља.

Развој јавних служби у наредном периоду одвијаће се у складу са постојећом мрежом
објеката, у зависности од будућих потреба заједница насеља и у складу са новим
улагањима у циљу даљег развоја центара у мрежи насеља. Поред општинског центра,
приоритет у том смислу има Александровац као центар заједница насеља. Лоцирање
објеката јавних служби у центре заједница насеља одвијаће се са циљем задржавања
становништва у руралном подручју.

4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

4.1. ПРИВРЕДА

У формирању народног дохотка учешће појединих области је следеће: пољопривреда и
шумарство 85,4%, индустрија 2,76%, грађевинарство 1,7%, саобраћај 1,8%, трговина
6,10%, туризам и угоститељство 0,8% и остало 1,44%. Ово су подаци из 2003. године, док
се подаци за наредне године (до 2007.) више статистички не обрађују. Изузетно су
обрађени подаци и за 2005. годину и то само за укупан износ дохотка и износ дохотка по
једном становнику да би се утврдила - дефинисала недовољно развијена подручја
Србије, у која спада и општина Жабари.

Према публикацији „Недовољно развијена подручја Републике Србије“, 2005. године
утврђен је кориговани народни доходак и за општину Жабари: укупан народни доходак
износи (у текућим ценама) 1.235.685 хиљада динара (што је 0,13% од укупног коригованог
дохотка Републике Србије) док је доходак на једног становника 98.117 динара (што је у
односу на Србију 78,6%). По народном дохотку општина Жабари заузима ранг 60.
општине у Републици Србији.

Остварене промене у формирању народног дохотка у периоду од осамдесетих година
(1989.) значиле су: смањење учешћа секундарног сектора за 7,2 индексних поена. С друге
стране, дошло је до пораста учешћа услужног сектора за 0,5 индексних поена и
примарног сектора за 6,7 индексних поена.
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4.2. ПОЉОПРИВРЕДА

Пољопривреда представља значајну привредну делатност у којој се остварује око 6/7
(тј. 85,5%) од укупног народног дохотка Општине, а око 45,2% од укупног становништва је
пољопривредно. Процес власничке трансформације није још завршен. До сада је
приватизовано предузеће Воћно-лозни расадник из Жабара; хладњача у Жабарима је
продата 2002. године, путем лицитације.

Поседовну структуру карактерише највећа заступљеност газдинства са малим поседима,
између 1 ha и 3 ha коришћене површине.

Табела бр.23:Пољопривредна газдинства према коришћеном пољопривредном
                       земљишту, попис 2002.

Србија Београд Браничевски
округ

Општина
Жабари

Укупно газдинства 778.891 60.371 34.038 3.480
Без земљишта 6.288 193 153 7
До 0,50 ха 105.128 15.345 1.860 145
0,51-1,00 102.972 9.543 2.286 279
1,01-3,00 254.832 19.874 8.071 1.033
3,01-5,00 135.161 8.797 7.944 922
5,01-8,00 96.843 4.641 7.905 532
8,01-10,00 34.595 1.195 3.040 231
Преко 10,00 43.072 783 2.779 331

Извор података: РЗС - попис 2002.

Табела бр.24:Кретање сточног фонда

1990. 2006. Индекс раста
2006/1990.

говеда свиње овце говеда свиње овце говеда свиње овце

Србија 1.950.103 4.982.471 2.196.009 1.101.951 3.438.662 1.582.645 56,5 69,0 72

Београд 127.529 284.498 50.335 64.922 237.115 63.142 50,9 83 125,4
Бранич.
округ 70.216 278.477 105.638 45.956 250.714 100.256 65,4 90 94,9
Општина
Жабари 7.173 46.965 8.921 3.454 23.003 5.953 48,1 49 66,7
Извор података: РЗС - Општине у Србији 1995. и 2007.

Да би се преокренули досадашњи неповољни трендови - покренуо привредни развој,
активирали значајни потенцијали (пољопривредни, индустријски, туристички и др.),
изградила неопходна инфраструктура (саобраћајна, комунална), побољшали социјални
услови живота (образовање, здравство, култура и др.), неопходно је да се улагања у
Општини значајно повећају. Тек на основу интензивне инвестиционе политике може се
очекивати да се зауставе негативни демографски трендови и започне „обнова“
популације.

Завршавањем процеса приватизације очекује се да ће приватни сектор промовисати
предузетнички дух - отварање нових радних места кроз мала и средња предузећа (МСП),
увођење нових производа (роба и услуга), маркетиншку обраду тржишта, и др. активности
које су од значаја за подизање степена ефикасности привреде, продуктивности рада и
квалитета производа. Такође, приватизација ствара услове за директне инвестиције,
пренос знања и менаџерских вештина, као и за подизање техничко-технолошке
опремљености.
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Општина располаже значајним земљишним потенцијалом, али је потребно мерама
економске и пореске политике омогућити да се формирају пољопривредни поседи и то
велики од преко 100 ха, средњи преко 30 ха и мали од 3,5 ха и више ха. Ово се у првом
реду односи на равничарски део Општине (уз Велику Мораву), у којима је могућа
интензивна ратарска и воћарска производња, док у брдском реону треба формирати
сточарске фарме.

С обзиром на заступљену привредну структуру, општина располаже потенцијалом за
формирање кластера у оквиру кога би дошло до сарадње пољопривреде, индустрије,
трговине, туризма, финансијског сектора, здравства и других институција у циљу
смањења трошкова заједничког наступа на тржишту, коришћења информационе основе
од заједничког интереса, стварање заједничких (са регионом) истраживачких служби и
фонда средстава ради превазилажења кризних ситуација, а све у циљу повећања
конкурентности и прилагођавања захтевима светског тржишта.

Општина Жабари, као дугогодишње недовољно развијено подручје, у протеклим
годинама показује тенденције још наглашенијег заостајања, што се може сагледати у
нижим дохдцима на једног становника, мањим инвестиционим улагањима на једног
становника, мањем учешћу запослених у укупном становништву, мањем учешћу
индустријске запослености у укупној запослености, неразвијености туризма, смањењу
пољопривредне производње, посебно у појединим делатностима.

Кључни проблем Општине су недовољна улагања, што има за последицу поред
привредног пада, пад производње, техничко-технолошка заостајања, спорије промене
привредне структуре, такође и велики одлив становништва у иностранство и у друга
подручја у земљи, затим сталну депопулацију значајног дела територије Општине,
посебно брдског реона Општине.

Структура предузећа са наглашенијим значајем друштвеног, државног и задружног
власништва указује на успоренији процес приватизације.

Степен запослености у Општини, мерен бројем запослених на 1.000 становника је знатно
нижи (око 241:92) од републичког просека, док је степен незапослености знатно мањи
него републички просек, што делује невероватно (а могуће)!?

Искоришћеност радног контигента становништва (запослени-укупно/број становника у
радном контигенту, од 15-64 год. х 100) је, 2006. године, знатно нижи од просечне у
Републици (17,2%: 40,7%). Недостатак радних места је условио велики одлив
становништва из Општине, посебно из брдског реона. Посебан проблем за повећање
запошљавања може да представља неповољна образовна структура, у којој је око
половине незапослених (48,7%) без квалификација.

Велики проблем је структура индустрије која се још увек налази у процесу транзиције,
поступку унутрашње консолидације и реструктурирања. Последњих година долази до
промена у организационој и власничкој структури скоро свих носилаца досадашњег
индустријског развоја општине. У последњој декади 20. века у Општини Жабари се
скромна индустријска запосленост смањила двоструко, односно са 264 из 1989. на 119
лица у 2007. години. Техничко-технолошко заостајање индустријских капацитета је
значајан проблем. Од успешности приватизације у великој мери зависи модернизација
индустрије општине, с тим да досадашња искуства показују да је приватизација имала и
негативне последице - смањење запослености, и угрожавање материјалног положаја
општине.

У међувремену, у периоду стагнације досадашњих носилаца привредних активности,
долази до формирања нових предузећа и радњи које по свом обиму пословања и
промету представљају озбиљне носиоце привредног развоја овог подручја. Тако, „Унион
МЗ“ у Александровцу, проширује своје активности у делу прераде уводећи нове
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производе и својим начином рада и пословања заузео је место лидера у својој
делатности на нивоу округа: Кланица „Драгче Поповић“ у Александровцу, чија кланица,
већ неколико година уназад, ради пуним капацитетом, и повратно доприноси развоју
сточарства у овом делу Општине.

У протеклом периоду пољопривреда показује бројне знаке заостајања, као што су:
смањење обима производње посебно у сточарству, слабости у организовању откупа
пољопривредних производа, недовољну повезаност са прерађивачком индустријом.
Посебан проблем представља уситњеност поседа пољопривредних газдинстава са
становишта организације модерне пољопривредне производње.

4.3. ИНДУСТРИЈА

Индустрија је заступљена са три предузећа међу којима се истичу традиционалне, као
што су:

1. Холдинг компанија „Гоша“ из Смедеревске Паланке, изградио је у Симићеву фабрику
специјалне опреме, која свој рад заснива на универзалном програму стајних трапова за
полуприколице, опреме за подмазивање за сервисне станице и техничке радионице,
тракторске приколице, расветне и друге уређаје.

2. Фабрика пољопривредне опреме „DALDEGAN“ у Александровцу, која је својевремено
пословала као јединица у саставу фабрике машина за пољопривреду „Морава“ -
Пожаревац. Ова фабрика у свом програму има производњу опреме за живинарство и
сточарство.

3. Фабрика за обраду метала „Петар Драпшин“ специјализована је за производњу
цилиндарских склопова за потребе аутомобилске индустрије.

Санкције и економска изолација су драстично утицале на пад: производње, запослености,
улагања у техничко-технолошку опремљеност.
Индустрија запошљава 2008. (на дан 31. марта) 275 лица, што је само 0,06% од
републичког просека. Између 1989. и 2008. године, број запослених се повећао за само 11
лица.

Табела бр.25:Кретање запослених у индустрији и рударству

Општина 1989. 1994. 2001.* 2007.*
Индекс
раста

2007/89.

Индекс
раста

2007/01.

Србија 1.035.389 853.909 655.193 460.395 44,4 70,3
Београд - Град 162.364 135.430 112.402 96.818 59,6 86,1
Браничевски округ 26.222 15.372 14.257 9.770 37,2 68,5
Општина Жабари 264 181 143 119 45,0 83,2

* Обухваћено: вађење руда и камена, прерађивачка индустрија и производња електричне енергије,
гаса и воде.Извор података: РЗС - Општине у Србији из 1990, 1995, 2002. и 2008.

Иако су повољни услови и традиција у ратарству (биљној производњи) и сточарству
(свиње, говеда) и воћарству (јабуке, шљиве), потенцијали се не користе оптимално.
Другим речима, просечни приноси биљних култура нешто су виши од оних на ширем
референтном подручју. Али, ипак, нису такви да се приближавају горњој граници, коју
омогућују расположиви услови у погледу бонитета земљишта, климе, рељефа
(доминирају терени до 200 метара надморске висине), те хидролошке прилике; близина
Велике Мораве и бројни мањи токови. Недовољно је интензивна и еколошки-просторно
контролисана сточарска производња (недостаје већи обим мини фарми за тов говеда,
свиња, перадарских производњи и производњи јаја), као и производња јабука и шљива. У
вртларству су још неискоришћени потенцијали за производњу повртарских производа - у
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пластеницима, на принципу „кап-по кап“, чиме се постижу две жетве, односно
прерађивачки капацитети за наведену производњу. У ратарству су неискоришћени
потенцијали за производњу „здраве хране“ (органска производња), као производња воћа
(јабуке, купине, гајење боровнице, крушке, дуње, трешње, вишње, орах и др.), рибњачки
узгој, као и потенцијали за производњу садног материјала и цвећа. Није успостављена
чврста и директна веза између биљне и сточарске производње и између пољопривредне
производње и прерађивачке индустрије и одговарајуће повезивање и пласман производа
у ширем регионалном окружењу. Мерено квалитетом земљишта које је на располагању за
пољопривреду, величинском структуром поседа и катастарским приходом по једном ha, у
односу на знатно смањен број становника, у појединим деловима општине једва да се
обезбеђује тзв. прехрамбена сигурност (безбедност становника).

5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА,ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И
РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА

Иако у општинском центру - Жабарима постоји један мотел (са преноћиштем),
статистички се не исказује његов промет у смислу броја остварених ноћења. Дакле, за
општину је у целини карактеристичан недостатак смештајних капацитета. Одсуство
смештајних капацитета је нарочито забрињавајуће због чињенице да се нека насеља
налазе у близини Коридора Х.

Општина располаже потенцијалом за развој туризма и на два језера (једно се налази у
Александровцу, а друго је у Полатни).

Основни недостатак развоја туристичке делатности на подручју општине Жабари
произилази из квалитета туристичких потенцијала којима ово подручје располаже.
Општина Жабари не располаже туристичким мотивима прве категорије, односно,
самосталним туристичким мотивима, јер сви природни и антропогени туристички мотиви
спадају у групу комплементарних туристичких мотива, тј. представљају туристичку
атрактивност нижег степена. То значи, да само повезивањем више таквих туристичких
мотива они могу представљати заокружену туристичку понуду више вредности, односно
туристички производ.

Треба наставити са реализацијом унапређења манифистационог туризма."Четерешко
прело" обликован као својеврсни, оригинални пројекат, укључиће религиозно
културолошке , еколошке садржаје детаљно пројектоване за период 2006-2010.годину.
Делови "Четерешког прела" имаће и међународни значај, у склопу "укључењем хорова
православних монахиња" који би се одржавао у Четерешкој цркви или на отвореном. На
сличан начин приступиће се обогаћењу и осталих манифестација.

Пројектом "Четерешко прело", предвиђени су и детаљно ће се разрађивати и
реализовати (годишње) и низ других изузетно значајни културни садржаји (ликовна
колонија, домаћа радиност, фолклорно и друга културно - историјска баштина, развој
сеоског туризма, сајмова калемарства, едукација и отварање "радионица"разних
традиционалних заната, производња еко - здраве хране, расада и др.).

Туристички развој Жабари, предвиђен Стратегијом управљања туризмом, улази у
процедуру едукације и планирања преко годишњих програма рада општине Жабари.

Поред манифестационог туризма, могуће је развити и остале туристичке активности, као
што су сеоски туризам, ловни туризам (лов и риболов), посебни интереси (камповања,
пешачење, бициклизам, речна експедиција, јахање, већ поменути лов и риболов и сл., и
активности везане за културне ресурсе: гастро интереси, туре манастира (тзв. Верски
туризам), туре културног наслеђа и археолошка путовања и сл.
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6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА

6.1. САОБРАЋАЈ

Планом се као стратешким развојним документом општине Жабари за наредни дугорочни
период утврђују основни правци развоја мреже саобраћајница и њихови коридори у
складу са плановима вишег реда (Просторни план Републике) могућностима и утврђеним
потребама. Саобраћајни коридори се односе на коридоре који постоје (дефинисани у
простору) и  планиране коридоре који су дати као стратешки коридори а све у складу са
осталим секторским плановима.
Планиране коридоре треба у каснијим фазама детаљније истраживати кроз израду
одговарујћих елабората, студија и техничке документације до коначног одабира трасе.
Заштита коридора и резервација простора одвија се паралелно кроз процес одабира
трасе а на основу техничких решења из фаза разраде.
Утврђивање коридора и динамика реализације заснивају се на саобраћајно-економским
критеријумима и на основу потребе да се развој подручја иницира изградњом саобраћајне
инфраструктуре.

Постојеће стање, положај и саобраћајна повезаност

Општина Жабари је општина у Браничевском округу. Суседне административне јединице
са којима се граничи су Град Пожаревац, који је уједно и административно седиште
региона, са општинама Мало Црниће на северо-истоку, општина Петровац на истоку, на
југу је општина Свилајнац, која припада Моравском региону док на западу река Морава
представља природну границу са Дунавским регионом, односно општина Велика Плана
на југозападу и општина Смедерево на северозападу.
Мрежа саобраћајних праваца који су од непосредног (пролазе територијом општине) су
путеви 2. реда: Р-103, Р-107 и Р-275; или посредног утицаја (налазе се ван територије али
су релативно близу) је међународни Коридор Х који чине железничка пруга Е-85 Београд-
Ниш и аутопут Е-75 Београд-Ниш и државни путеви 1. реда М-4, М-24 и пловни пут
коридор VII (река Дунав).
Аутопутем Е-75 са којим је остварена  веза путем Р-107 у Великој Плани, на 10 km од
Жабара, правцем према северу остварена је веза са центром од државног и
међународног значаја Београдом (на 100 km од Жабара) а према југу са Нишом (на 163.3
km) који је и макрорегионални центар.
Путем Р-103 на северу је Пожаревац,регионални центар (на 30,0 km), веза са путем М-24
и петља на аутопуту Мала Крсна (на 46,6 km), Костолац (41,0 km) са изласком на реку
Дунав који представља међународни пловни коридор VII . На југу је градски центар
Свилајнац (14,6) и веза са путем М-4 и петљом Марковац на аутопуту Е-75 (21,1 km).
ПГДС на деоници Александровац-Жабари износи 3120 возила, док је на деоници Жабари-
Свилајнац 2630 возила (ЈП Путеви Србије-ПГДС за 2009.).
Путем Р-107 на западу је поред поменуте Велике Плане са петљом на аутопуту Е-75 и
железничке станице на прузи Е-85 и субрегионални центар Смедеревска Паланка на
24.3 km.
Ка истоку је градски центар Петровац (24.2 km) са везом на пут Р-105 и Р-108 и Кучево (на
55.0 km) са изласком на пут М-24 и пругу Пожаревац-Бор-Зајечар. На овом правцу
измерен је ПГДС од 1220 возила.
Путем Р-275 преко насеља Миријево и Орљево (општина Петровац) остварена је
попречна веза путева Р-103, Р-107б и Р-105.
Најближи аеродроми су у Београду (104,2 km) и Нишу (142,2 km).
Веза са железничким пругама остварује се преко станица у Великој Плани (Р-107) са
пругом Е-85 Београд-Ниш и пругом Смедерево-Мала Крсна-Велика Плана.
У железничкој станици Мала Крсна (пут Р-103 и М-24) је веза са пругом Смедерево-Мала
Крсна-Велика Плана и Мала Крсна-Пожаревац-Бор.
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У железничкој станици Пожаревац (Р-103) је веза на прузи Мала Крсна-Пожаревац-Бор и
(Пожаревац) Сопот Пожаревачки-Костолац.
На основу овог може се рећи да је општина Жабари ван главних саобраћајних коридора,
међународних и државних 1. реда (магистрални) али да са њима има посредну везу преко
државних путева 2. реда.
Укупна дужина државних путева на територији општине Жабари је 48,12 km.

Прикључци општинских путева на државне путеве су:
- Р-103: Л-8 у km 26+991; Л-6 у km 33+161; за Кушиљево у km 48+469; Л-1 у km 49+264
- Р-107: Л-7 у km 117+924 и Л-5 у km 123+770
- Р-275: Л-4 у km 2+582; Л-3 и Л-2 у km 5+977; Л-2 и Л-10 у km 7+046: Л-14 у km 7+350

Поред мреже државних путева територијом општине положено је и 53.48 km
категорисаних, општинских путева којима су повезана насеља општине са
административним центром у Жабарима и међусобно.
то су:

1. Породин – Витежево (од Р-103 до центра), 2500 m , асфалтиран
2. Полатна – Миријево, 4100 m, земљани
3. Миријево – Свињарево, 1090 m, асфалтиран
4. Александровац – Тићевац (од Р-275 до центра), 2330 m, асфалтиран
5. Брзоходе – Кочетин (од Р-107 до центра), 5450 m, асфалтиран
6. Ореовица – Полатна – Кочетин, 9700 m, асфалтирано 3900 m, 5800 м са

земљаним застором
7. Четереже – Сибница – Полатна (од Р-107), 7560 m, 2420 м асфалтирано а 5140 m

са туцаничким застором
8. Влашки До – Точка (од Р-103 до центра), 2000 m, асфалтиран
9. Витежево – Орешковица (од моста), 4900 m, асфалтирано 4400 m, 500 m са

туцаничким застором
10. Свињарево – Миријево, 2000 m, са туцаничким застором
11. Тићевац – Врбница, 2900 m, асфалтирано 1030 m, 1870 са туцаничким застором
12. Кочетин – Орљево (од центра), 3200 m, са туцаничким застором
13. Сибница – Кочетин, 3000 m, са туцаничким застором
14. Миријево – Кочетин, 3000 m, са земљаним застором.

Планска решења
Заснивају се усвојеним циљевима развоја инфраструктурне мреже намењене у
саобраћајне сврхе а то су:

- успостављање попречне везе исток-запад у наставку пута Р-275 према Великој
Морави са изградњом моста преко В.Мораве и везом са путем Р-214 и насељима
на левој обали реке;

- предвидети правац који би преузео улогу паралелног правца путу Р-103 и са њега
преузео одређен број кретања у локалу и сва кретања пољопривредне
механизације;

- предвидети правце општинских путева између насеља која немају непосредну и
квалитетну везу користећи најповољније правце некатегорисанох путева;

- одредити приоритете за реализацију постављених циљева.

Државни путеви
Државни путеви остају у својим коридорима. На свим правцима планира се појачано
одржавање и рехабилитација коловоза по програму и динамици управљача јавног пута. У
ове радове укључени су и радови на реконструкцији или рехабилитацији објеката за
прихват и евакуацију атмосферских вода са околних падина и коловоза и регулацију
повремених или сталних водотокова у зони пута.
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На траси државног пута у насељима обавезно предвидети изградњу тротоара са обе
стране пута.
На деловима трасе кроз насеља плановима генералне регулације, чија се решења
усвајају, планиране су саобраћајнице за прихват транзитног теретног саобраћаја као
саобраћајни прстенови, или полупрстенови а у циљу повећања безбедности којима се
повезују радијални излазни правци кроз насеља. Према овим саобраћајницама усмерити
и кретања пољопривредне механизације а све у циљу да се смањи број кретања исте по
државном путу (посебно на путу Р-103 али на другим кад год то услови на терену
омогућавају). У том смислу планиране су и саобраћајнице паралелне државном путу
чијом ће се изградњом стварити услови за смањење броја саобраћајних прикључака на
трасу државног пута.

Општински путеви
Сви општински путеви се задржавају у својим коридорима али су планирани коридори
нових траса општинских путева којима би се употпунила мрежа и остварила потпуна
саобраћајна повезаност свих насеља у општини. Нова мрежа има за циљ и да омогући
квалитетану инфраструктурну опремљеност свих делова територије како би оживели
пољопривредну производњу (али и сваку другу) и дали подстицај за изградњу прерадих
капацитета.
На постојећим општинским путевима планирана је рехабилитација коловоза од асфалта
на деоницама где је асфалт и подлога пропала и на деоницама где је ширина попречног
профила недовољна за одвијање двосмерног саобраћаја. На деоницама без асфалта
планирати израду квалитетне коловозне конструкције са коловозом од асфалта. Најчешће
на овим деоницама потребно је извршити и проширивање профила.
Планиране трасе општинских путева поред стварања веза унутар општинске територије
испуњавају још један задатак да обогате везе са непосредним окружењем

Планирани правци нових општинских путева су:
- пут Александровац (Р-103) – пут Р-214 са изградњом новог моста преко реке

Велике Мораве. Пут би био и природни продужетак пута Р-275. Његова  укупна
дужина  је Лу=11350 m док у граници плана износи Лп=2856 m

- пут (Кушиљево) граница плана – Породин - граница плана (Р-107) Лу=12040m,
Лп=8470 m

- гребенски пут Пољана – граница плана – Точка – пут Л-4 са везом на пут Р-275 код
Великог брда Лу=10220 m Лп=7060 m

- гребенски пут (Р-275) Велико брдо – Таван – (Л-6) Дубрава Л=4045 m
- гребенски пут (Л-7) Дубрава – Старац – Куртин гроб – Р-107 – Голо брдо – Породин

Л=12410 m
- пут Породин – Витежево (Л-9) Л=4826 m
- пут долином реке Бељево Р-103 – граница плана (Дубница) са везом до Витежева,

Лу=9740 m,  Лп=6750 m
- пут (Витежево) Колачи – Брзоходе (Р-107) Л=7380 m
- пут (Витежево) Колачи – Преседна – Гај – Р-107 – Галовац – Л-13 (Кочетин)

Л=12920 m
- пут Симићево – Четереже Л=2320 m
- пут Точка – Л-11 (Врбница)  Л=4690 m
- пут Точка) Локва – Тићевац – Р-275 (Западина) Л=4870 m
- пут Свињарево – граница плана – Р-107б Лу=2830 m Лп=1860 m
- пут Влашки До – Точка Л=1870 m
- пут Кочетин – Бошњак Лу=3812м Лп=1585 m
- пут Ореовица – Велика Морава (скела) – Милошевац (општина В. Плана) дужине

3422 m на територији општине Жабари
- путеви који повезују планиране транзитне полупрстенове стварајући јединствен

систем за прихват кретања пољопривредне механизације Л=6930 m.
Дате дужине општинских путева су оквирне и оне ће се кроз даљу разраду потребне
докумантације потпуно одредити заједно са коначним положајем траса. Планиране трасе
се могу разликовати од планираних уколико се у процесу пројектовања утврде потребе за
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тим или уколико локална управа прибави земљиште на другој локацији али која ће у
основи бити са истим или приближним резултатом као и предложена.
Планиране оквирне трасе повучене су по трасама некатегорисаних путева.

Укупна оквирна дужина нових путева је 115 km док у граници плана (на територији
општине Жабари) ова дужина је 94,26 km.
Коначна мрежа општинских путева, када се потпуно оствари имаће укупно 143,66 km.

Планирани прикључци општинских путева на државне путеве на територији
општине Жабари

Прикључци планиране обилазнице-транзитне саобраћајнице око насељених места на
правцу пута Р-103:

- Влашки До km 24+622 и 27+776
- Александровац km 28+910 и 31+789
- Ореовица km 32+288 и 33+914
- Симићево km 35+219 и 38+045
- Жабари km 40+334 и 42+833
- Породин km 42+833(заједнички прикључак са Жабарима) и 47+773

Прикључци планираних општинских путева на државни пут II реда Р-103:
- 25+450 лево
- 30+070 десно
- 38+045 лево
- 45+556 лево и десно
- 49+419 лево

Прикључци планираних општинских путева на државни пут II реда Р-107:
- 116+617 лево и десно
- 119+087 лево
- 121+349 лево и десно
- 123+770 десно (на месту прикључка за Л-5)

Прикључци планираних општинских путева на државни пут II реда Р-275:
- 3+114 лево
- 3+644 десно

4+445 лево

Јавни превоз
За потребе одвијања јавног превоза поред станичног платоа са станичном зградом и
перонима у Жабарима на путном правцу Р-103, на којем је највећи број свих остварених
полазака и успутних стајања, морају се уредити посебно издвојене површине уз коловоз
за заустављање аутобуса у приградском саобраћају (доминантан) и међумесном
саобраћају. Стајалишта се формирају у облику ниша и опремају надстрешницом са
ветробраном и мобилијаром.
Стајалишта се формирају и на осталим путевима, било државним или општинским, на
утврђеним правцима и утврђеним позицијама а према решењу локалне управе.
Локална управа мора пронаћи модел који ће бити економски оправдан или са дотирањем
из општинског буџета да се формирају кружне линије кроз сва насеља која у овом
тренутку недостају.
Ово се нарочито односи на превоз ученика основног образовања.
Изградњом целовите путне мреже створиће се улови да се овај захтев  може испунити.

Снабдевање горивом
Врши се на постројењима за снабдевање горивом, бензинским станицама. Постојеће
станице се морају реновирати како би се створили услови да могу вршити услугу точења
свих врста горива.
Мрежа бензинских станица је сиромашна и размештена је само уз пут Р-103 те се могу
планирати нова постројења на правцима општинских постојећих а касније и планираних
путева. Постоји могућност да се поставе постројења за снабдевање горива
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пољопривредне механизације у свим насељима која би радила повремено а нарочито у
време пољопривредних радова. Поред стабилних постројења у време пољопривредних
радова може се организовати и мобилна екипа са цистерном и уређајем за точење која би
задовољила све захтеве који се тичу заштите од евентуалног хаваријског истицања.

6.2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА

Водоснабдевање
На подручју општине Жабари до сада су се развијали искључиво аутономни водоводи за
већа насеља, док су се сеоска насеља снабдевала или индивидуално, из бунара или из
мањих групних водовода, грађених за потребе мањег броја домаћинстава.

На територији општине Жабари насеља се, према тренутном стању  могу поделити у две
групе:

Прва група насеља у којима је изграђен заједнички систем за водоснабдевање
(Александровац, Витежево, Влашки До, Жабари, Ореовица, Породин и Симићево - дакле,
сем Витежева, сва насеља у равничарском реону).

Друга група насеља су сва остала у којима је снабдевање водом решено индивидуално,
по домаћинствима.

Табела бр.26:Начин снабдевања водом

Извор Бунар Изграђен водовод у насељу

Брзоходе Брзоходе Александровац
Влашки До Витежево Витежево
Четереже Влашки До Влашки До

Кочетин ЖАБАРИ
Миријево Ореовица
Полатна Породин
Сибница Симићево
Тићевац

Свињарево
Четереже

Извор података:Општинска документација

Изграђеном водоводоном мрежом газдују месне заједнице. Квалитет воде из водовода
највећим делом је задовољавајући.

Водовод Жабари: ослања се на изворишта у алувиону Велике Мораве и са капацитетом
од 30 L/s задовољава потребе становништва (1450 житеља) и локалне привреде.
Међутим, квалитет воде се повремено нарушава прекорачењем МДК по нитратима.
Пошто суседна насеља Симићеви и Породин имају, такође, локалне водоводе, а оближње
насеље Четерже нема, решење је у постепеном повезивању та четири насеља у групни
систем, као фаза развоја Жабарског подсистема, пошто је квалитет воде изворишта
Породин доброг квалитета.
Водовод Породин: извориште је бунар у алувиону Велике Мораве, капацитета 50 L/s, са
водом доброг квалитета. То највеће насеље у општини (2050 житеља) има савремен
водовод, са мрежом од ПВЦ цеви, у две висинске зоне, са резервоаром на коти
175/170,8mnm, и делом мреже у виду прстенасте структуре, што је чини поузданијом.
Капацитет водовода задовољава, а алувијално извориште омогућава и да се користи као
поуздано извориште и за већи групни водоводни систем општине.
Водовод Симићево: извориште у алувиону Мораве, капацитета 12 L/s, које задовољава
потребе насеља (1330 становника), уз повремене пробоје МДК по нитратима, Проблеми
се могу превазићи повезивањем у оквиру групног система. Неопходна стриктна заштита
изворишта, јер га загађују властите отпадне воде због лоше санитације насеља.
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Водовод Ореовица ослања се на алувијално извориште и са капацитетом од 20 L/s
задовољава потребе становништва (860 житеља), кланице и винског подрума. Квалитет
воде тог изворишта спада у најбоље у том алувиону.
Водовод Александровца је довољног капацитета за садашње потребе око 1550
становника. Извориште у алувиону Мораве је довољног капацитета и прихватљивог
квалитета.
Водовод Влашки До користи као извориште моравски алувион, који и по капацитету и по
квалитету задовољава потребе. Пошто насеље нема канализацију, извориште постепено
угрожавају отпадне воде насеља, те је најургентнија потреба изградња канализације и
санитација насеља.
Водовод Витежево је новији водовод (1999.) и ослања се на извориште у Породину, са
црпном станицом и потисним цевоводом Ø 140. Због брдске конфигурације насеља
развијене су три висинске зоне (I : 106 -156 mnm, II: 156/230 mnm, III: > 230 mnm), са два
резервоара на котама 177,5 и 258 mnm и ЦС. Стварањем прстенасте структуре мреже
повећана је њена стабилност и поузданост.
Остала насеља општине, посебно она у брдском залеђу, немају савремене целовите
водоводе, већ се ослањају или на мање групне системе, или се домаћинства снабдевају
индивидуално, из бунара.
Заједничке одликe свих водовода насеља су следеће: ослањају се на изворишта
подземних вода у алувиону Велике Мораве, стање квалитета је или на граници
прихватљивог или има повремено и пробоја МДК по параметру нитрата, што даје
индикацију да су изворишта угрожена властитим отпадним водама насеља, због тога што
нема канализације, већ се отпадне воде уводе у подземне токове или директно (преко
упојних бунара), или индиректно (преко инфилтрације загађених вода из површинских
токова и канала дренажног система Жабарске касете). Због тога је санитација насеља и
успостављање зона заштите (посебно зоне непосредне и уже заштите) најважнији
предуслов за поуздано функционисање свих алувијалних изворишта.

Изграђена водоводна мрежа има мали број прикључака. Неисправну воду, односно воду
која се само користи као техничка, имају насеља Жабари и Симићево. Потребна је
реконструкција водовода (нови цевоводи, пробна бушотина ради добијања добре воде у
Симићеву, изградња црпне станице и резервоара) да би се постигао бољи квалитет воде
и безбедног водоснабдевања.

Табела бр.27:Водоснабдевање у општини Жабари, 2006. године

Општина

Укупно
захваћене
количине

воде
(хиљ./м3)

Укупно
испоручене
количине

воде
(хиљ./м3)

Укупна
дужина

водоводне
мреже (км)

Укупне
количине
отп.вода
(хиљ./м3)

Укупна
дужина

канализације
(км)

Србија 711.023 495.356 39.401 363.112 14.757
Град Београд 248.598 178.261 4.229 136.710 2.227
Браничевски округ 12.184 7.666 507 4.913 237
Општина Жабари 364 347 38 311 0

Извор података: РЗС - Општине у Србији, 2007. год.

Третирање отпадних вода

Стање третирања отпадних вода  насеља на сливу је доста лоше. Осим насеља Жабари,
које има само делимичан канализациони систем само у средишту насеља, остала насеља
немају канализацију (изграђен систем канализација има само део насеља Жабари у
дужини 1,5 km).  Обухват домаћинстава канализационим системима  износи мање од 10%
на нивоу општине, што је један од најмањих обухвата канализацијом у Србији. Сем
најужег дела Жабара које има канализацију за отпадне воде, остала насеља немају
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канализационе системе, већ се ради о појединачним краћим крацима канализације, који
се упуштају без пречишћавања у оближње канале система за одводњавање. У осталим
насељима отпадне воде се сакупљају у септичким јамама, које се, по правилу, намерно
граде као водопропусне, како би се инфилтрацијом отпадних вода у подземље смањили
трошкови чишћења и одржавања, већ за евакуисање отпадних вода користе септичке јаме,
које су готово без изузетка - непрописне, јер није обезбеђена њихова вододрживост, због
тога је стање санитације насеља незадовољавајуће, што све озбиљније угрожава
локална изворишта подземних вода.
Низ тих импровизованих објеката за одвођење отпадних вода има, уствари, карактер упојних
бунара, преко којих отпадне воде насеља упуштају у подземне аквифере, са веома опасним
дугорочним последицама на квалитет подземних вода и стање и употребљивост локалних
изворишта. Нека домаћинства немају ни тако импровизоване септичке јаме, тако да се
отпадне воде изливају у непосредно окружење – често у канале дренажног система, што
ствара велику опасност да дође до трајног загађења локалних изворишта. Посебно је
неповољна ситуација у насељима која су се снабдевала из бунара, а затим су повезана са
водоводом. Пошто канализација увек знатно касни у односу на водоводе, постоји
невероватна пракса да се отпадне воде испуштају у бунаре, што доводи до потпуне
деструкције ранијих локалних изворишта.
У насељу Жабари, тренутно се ради на пречишћавању отпадних вода по систему „мокро
поље“ а које мора да се модернизују ради задовољавања потреба грађана. Пројектним
решењем ће се дефинисати начин пречишћавања отпадних вода за сва насеља на
територији општине Жабари.

Планска решења
Снабдевање насеља водом
Развој система за снабдевање водом насеља одвијаће се у фазама. У првој фази, која се
ослања на садашње стање, ревитализују се и дограђују постојећи изоловани водоводни
системи појединих насеља: Жабари, Симићево, Ореовица, Александровац, Влашки До,
Породин, Витежево. Први приоритет је обједињавање водовода Жабара, Симићева,
Породина и прикључење на тај групни систем и насеља Четереже. У тај групни систем
треба што пре прикључити и водовод Ореовице, јер је квалитет вода у том изворишту
најбољи. Касније се групни систем заокружује повезивањем водовода и насеља
Александровац и Влашки До, чиме се формира поуздан Жабарски подсистем за
снабдевање водом. Тај систем треба проширивати и на насеља у залеђу побрђа Косе
(Сибница, Миријево, Полатна, Тићевац). Насеља која су у долини реке Чокордина,
притоке Млаве (Брзоходе, Кочетин, Свињарево) треба решавати аутономним
водоводима, ослоњеним на локална изворишта.
То подразумева следеће активности:
- Проширења локалних изворишта подземних вода да могу да подмире потребе за водом

и у хидролошки критичним раздобљима, када је прихрањивање алувијалних изворишта
из правца Велике Мораве смањено. Експлоатација алувијалних изворишта сме се
обављати само до границе када формирање депресионог левка не угрожава еколошке
услове у окружењу.

- Заштита свих локалних изворишта, формирањем две зоне заштите: (а) непосредне
зоне, којом се физички обезбеђује сама зона изворишта; (б) уже зоне заштите, која
подразумева читаву зону у којој се осећају хидраулички утицаји формираног
депресионог левка током најинтензивније експлоатације подземног аквифера. У широј
зони заштите не дозвољава се изградња производних погона и активности који би
својим чврстим и течним ефлуентима могли да угрозе квалитет подземних вода.

- Обнову водоводних мрежа, са циљем да се губици воде у читавом дистрибутивном
систему смање на вредност не већу од 20%. То подразумева и увођење мониторинга за
праћење функционисања водоводног система (водомери за свако домаћинство, мерни
уређаји у мрежи за контролу протока и притисака у појединим гранама система и за
брзо откривање локација евентуалних хаварија у систему).
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Пројектним решењем ће се дефинисати начин водоснабдевања на територији општине
Жабари, а потенцијална изворишта су у Влашком Долу и Ореовици која би задовољавала
потребе водоснабдевања и за брдска насеља (Миријево, Тићевац, Свињарево, Сибница,
Полатна, Кочетин, Брзоходе, Четереже).
Наведену фазу – повезивање парцијалних водоводних система појединих насеља и
њихово обједињавање у Жабарски подсистем – треба што пре започети, најпре
формирањем групног система насеља Жабари, Породин, Симићево, Четерже, са
прикључивањем и водовода Ореовице на тај групни систем. Обједињен (под)систем има
већу поузданост, како са становишта флексибилнијег ангажовања локалних изворишта,
тако и са гледишта подмиривања потреба у кризним и хаваријским ситуацијама.
Водоводи у којима су велики губици у мрежи могу се прикључивати на тај подсистем само
након реконструкције дистрибутивне мреже, којима се губици у систему своде на мање од
20%. Прикључења насеља на регионални систем се може дозволити само ако се
успостави мерни систем којим се региструје потрошња сваког домаћинства и мере
протоци и притисци у свим гранама и чворовима мреже, на основу чега се могу брзо
установити и положајно локализовати оштећења и губици у мрежи.
Водовод Жабара се ослања на постојеће алувијално извориште, које се може проширити
на око 40 L/s, што задовољава потребе, и у условима развоја групног система,
повезивањем водовода Жабара, Симићева и Породина, и развојем водовода насеља
Четереже у оквиру тог групног система. То исто важи и за водоводе Породина (алувијална
издан, капацитета преко 40 L/s), Симићева (садашњи капацитет 12 L/s, који се може
проширити на око 20 L/s). Алувијално извориште Ореовица је најбољег квалитета воде, и
експлоатациони бунар има оптимални капацитет од 28 L/s, у максимуму и до 40 L/s.
То извориште је од посебног значаја за будући Жабарски подсистем за снабдевање
водом. извориште се може уредити да и у оптимуму испоручује око 40 L/s, чиме би било
посебно важно за Жабарски подсистем, јер се налази приближно у тежишту конзумног
простора. Александровац се и даље ослања на садашње алувијано извориште, уз
проширење и заштиту, које може да обезбеди око 15 L/s. Алувијално извориште из кога се
снабдева Влашки До и у каснијим фазама развоја моћи ће са капацитетом од 15 L/s да
задовољи потребе тог насеља, а при формирању регионалног система остаје у режиму
заштите и експлоатацији. Потребно је повећање резервоарског простора, а за део
насеља на потесу Дрењар – Точак потребан је пумпни / хидрофорски уређај. Витежево се
ослања на квалитетно алувијално извориште у Кушиљеву. Водовод има већ дефинисану
конфигурацију, са три висинске зоне и два резервоара. Ради повећања поузданости тог
водовода потребан је и трећи резервоар, како би се елиминисали неустаљени режими
због рада пумпне станице.

Каналисање насеља и заштита квалитета воде
У општини треба реализовати Жабарски подсистем за каналисање - у оквиру
Великоморавског речног система који служи и за обезбеђивање планиране заштите вода. У
том речном систему предвиђа се интегрална заштита вода, која подразумева
водопривредне, технолошке и организационо-економске мере заштите. Водопривредне мере
су двојаке: (а) каналисање насеља, по принципима сепарационих система (раздвојени
системи за отпадне и атмосферске воде), (б) побољшање режима малих вода наменским
испуштањем воде из чеоних акумулација у горњим деловима слива Велике Мораве.
Технолошке мере се односе на пречишћавање отпадних вода насеља и индустрија.
Организационо-економске мере треба да спрече загађење вода опасним материјама, да
смање специфичне потрошње воде увођењем адекватних накнада за испуштање
употребљене воде, да смање хазард од хаваријских загађења, да обезбеде мониторинг за
благовремено откривање појава загађења на самим њиховим изворима.
Канализацију насеља која се налазе дуж пута Пожаревац – Жабари – Свилајнац треба
реализовати као групни сепарациони систем. Дуж Александровачког ободног канала може се
економично реализовати магистрални колектор оквирне дужине око 14 km на потезу Жабари
– Влашки До, који би обухватио сва насеља дуж тог пута: Жабаре, Симићево, Ореовицу,
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Александровац и Влашки До. Треба рачунати и са продужењем магистралног колектора и до
насеља Породин. На тај магистрални колектор би се могла врло успешно да прикључе
практично сва домаћинства из наведених насеља, имајући у виду погодну конфигурацију
насеља за каналисање (могућ је обухват домаћинстава са преко 95%). На тај магистрални
систем могу се повезивати и насеља из нешто дубљег брдског залеђа Косе, као што су
Четереже, Сибница, Миријево. Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) се
погодно може лоцирати на десној обали Велике Мораве у зони насеља  Влашки До,
практично на самој северној граници општине. Пречишћене отпадне воде уводиле би се у
доњу воду ХЕ Влашки До, што је повољна диспозиција, јер се на тај начин додатном
аерацијом успешно завршава процес пречишћавања. Ово је врло погодан случај да се
једним групним канализационим системом, само са једним ППОВ може врло успешно
решити проблем одвођења отпадних вода из највећег дела општине Жабари.
У складу са дефинисаним критеријумима у Србији, ефективност ППОВ треба да
задовољи следеће захтеве за пречишћене отпадне воде, пре њиховог упуштања у
водотоке: БПК5 ≤ 6 mg/L, HPK ≤ 12,5 mg/L, успендоване материје СМ ≤ 35 mg/L, број
колиформних бактерија 20×103 L-1.
Имајући у виду низински карактер већине насеља крај регионалног пута, потребно је
реализовати и одводњу атмосферских вода из тих насеља. Конфигурација за то је
повољна, јер се кишни колектори свих насеља од Породина до Александровца могу
водити до оближњих ободних магистралних канала (Породин – испуст у  Породински
ободни канал, остала насеља – испуст у Александровачки ободни канал). Због заштите
канала дренажног система од загађивања и еутрофикације потребно је извршити
повезивање кишних колектора са канализацијом за отпадне воде на тај начин да се
кишне воде на узлазној грани хидрограма од кише, које испирају запрљане улице и
површине у насељима, уводе у канализацију за отпадне воде, како би се водиле према
ППОВ и тамо пречишћавале.
Санитација већих сеоских насеља која се не могу прикључити на групни подсистем
обављаће се комбинованим приступом: каналисање делова који се могу рационално
обухватити једним канализационим системом, са компактним ППОВ (Минпак, Емшер,
Биодиск, Путокс), док се за удаљеније засеоке отпадне воде прикупљају у прописним
вододрживим септичким јамама, са организованим пражњењем од стране комуналних
служби.

6.3. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

Депонија чврстог отпада
Одлагање  и третман чврстог отпада један је од највећих проблема општине Жабари,
посебно обзиром да на територији Општине не постоји прописна депонија за одлагање
отпада. На подручју општине Жабари највише се продукују: пластични отпад, органски,
пепео и други отпад (видети табелу).

Табела бр.28 : Процена састава комуналног отпада на сметлишту у Жабарима

Р. бр. Врста отпада Удео у укупној количини у %

1. Папир и картон 5

2. Стакло 5

3. Пластика 20

4. Метали (укупно) 5

5. Органски отпад 15

6. Грађевински отпад (шут) 5

7. Текстил 3

8. Остало (пепео и др.) 42

У К У П Н О 100
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Извор:Пројекат санације и рекултивације сметлишта општине Жабари и уређења простора за
депоновања комуналног чврстог отпада до изградње регионалне депоније, 2004.

На територији Општине постоје различите врсте отпада:
- комунални отпад (чврсти комунални отпад, кабасти отпад, биолошки комунални

отпад);
- грађевински отпад;
- опасни медицински отпад и друге врсте опасних отпада (фармацеутски отпад), отпад

из фотографских лабораторија, отпад од заштитних средстава у пољопривреди и др.
- индустријски отпад.

У општини Жабари депоновање чврстог комуналног отпада обавља се на локалитету
3,0km западно од центра града у алувијалној равни Велике Мораве, на пољопривредном
земљишту, непосредно поред локалног пута и канала за одводњавање који је ван
функције, односно на удаљености од 1,5km од регионалног пута. Изворишта за
водоснабдевање Жабара су удаљена тако да не постоји негативан утицај на
водоснабдевање. Негативан утицај је у непосредном окружењу на пољопривредним
површинама, које се користе за детелину и кукуруз.

Отпад карактерише релативно умерена количина по становнику, висок садржај органског
отпада у укупном отпаду и висок садржај сировина које би могле бити
рециклиране/прерађене (тзв. ''секундарне сировине''). Велики број мањих дивљих
депонија постоји дуж и у каналима за мелиорацију, уз обалу Велике Мораве, у потоцима и
шумама већине насеља у Општини. Постоји организовано одношење комуналног отпада
од стране фирме „Тројан и Фишер“, али није обавезно, и нису у систем обухваћена сва
домаћинства на територији општине Жабари.

На подручју Општине не постоје депоније за одлагање посебних категорија отпада, као
што је грађевински отпад, животињски отпад и други отпад из пољопривреде (не постоји
сточно гробље), нити је решено збрињавање опасног отпада (медицинског).

Националном стратегијом управљања отпадом, поред општих циљева дефинисани су
посебни циљеви, и кључни принципи управљања отпадом, и то:

Кључни принципи који се морају узети у обзир приликом успостављања и имплементације
плана управљања отпадом су:

· Принцип одрживог развоја
· Принцип близине и регионални приступ управљању отпадом
· Принцип предострожности
· Принцип загађивач плаћа
· Принцип хијерархије у управљању отпадом
· Принцип примене најпрактичнијих опција за животну средину
· Принцип одговорности произвођача.

Планска решења
Општина Жабари није класификована у оквиру класификационих група одређених
Националном стратегијом управљања отпадом. Не постоји организовано прикупљање и
депоновање отпада јер не постоји јавно комунално предузеће које би се бавило
одношењем смећа. Прикупљање и превоз смећа се обавља при месним заједницама, док
се одлагање (депоновање) обавља на депонији у насељу Симићево. За депоновање се
користи пољопривредно земљиште (њива), тако да се може оценити да се ради о
неуређеном сметлишту на коме се не спроводе санитарне мере заштите, односно
организовано депоновање, компактирање и санитарно прекривање.
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Према Националној стратегији управљања отпадом општина Жабари је сврстана у регион
12 за управљање отпадом, кроз мрежу регионалних депонија, трансфер станица, центара
за рециклажу (РЕЦ), центара за компостирање (КОМ) и инсинератора (ИНС)

Табела бр.29:Општина Жабари у предвиђеној мрежи регионалних депонија, мрежа трансфер станица,
центара за рециклажу, центара за компостирање и инсинератора

број /
ознака Општине Број

становника отпад (т/дан)

Регион 12 Смедерево, Пожаревац, Ковин, Велико Градиште, Голубац,
Мало Црниће, Петровац, ЖАБАРИ 278.509 178,25

12 Велико Градиште, Голубац, Мало Црниће
Петровац, ЖАБАРИ

44.112
47.353

28,23
30,31

РЕЦ 8
Смедерево, Пожаревац, Ковин, Велико Градиште, Голубац,
Мало Црниће, Петровац, ЖАБАРИ, Смедеревска Паланка,
Рача, Велика Плана, Свилајнац, Младеновац, Сопот

488.832 312,75

КОМ 3

Зрењанин, Житиште, Сечањ, Ковачица, Опово, Тител,
Панчево, Палилула, Стари Град, Врачар, Савски Венац,
Вршац, Пландиште, Алибунар, Бела Црква, Смедерево,
Пожаревац, Ковин, Велико Градиште, Голубац, Мало
Црниће, Петровац, ЖАБАРИ

1.068.077 683,57

 ИНС 2

Земун, Нови Београд, Стара Пазова, Инђија, Панчево,
Палилула, Стари Град, Врачар, Савски Венац, Вршац,
Пландиште, Алибунар, Бела Црква, Звездара, Вождовац,
Раковица, Чукарица, Гроцка, Смедерево, Пожаревац,
Ковин, Велико Градиште, Голубац, Мало Црниће, Петровац,
ЖАБАРИ, Ваљево, Косјерић, Мионица, Уб, Коцељева,
Осечина, Љубовија, Лазаревац, Љиг, Аранђеловац,
Барајево, Обреновац, Лајковац, Смедеревска Паланака,
Рача, Велика Плана, Свилајнац, Младеновац, Сопот

2.554.272 1.634,73

Извор: Национална стратегија управљања отпадом, Влада Републике Србије, 2003

На основу потписаног протокола општина Петровац, Кучево, Жагубица, Жабари и Мало
Црниће покренута је иницијатива за изградњу  заједничке регионалне депоније чврстог
отпада за ових пет општина, што је у  складу са Националном стратегијом управљања
отпадом и локалним стратегијама одрживог развоја. Локација регионалне депоније ће се
утврдити у наредном периоду (на територији општине Петровац у складу са Претходном
студијом оправданости и другом техничком документацијом потребном за избор
локације).

У периоду израде овог планског документа,  изграђена је нова регионалана санитарна
депонија у Лапову, по највишим стандардима ЕУ. Капацитет депоније је за прихватање
отпада са подручја општина Шумадије и Поморавља. Локална депонија у Лапову за сада
покрива подручје пет општина: Лапово, Баточина, Деспотовац, Велика Плана и Рача.
Нова депонија ће бити проширена учешћем Крагујевца, Смедеревске Паланке, Жабара и
других општина. Регионална депонија у Лапову ће се користити до изградње регионалне
депоније на територији општине Петровац.

Локалним планом управљања отпадом општине Жабари, који је усвојен од стране
скупштине општине Жабари 25.05.2010.год. планирана је трансфер станица на територији
КО Жабари. Конкретна локација трансфер станице биће утврђена Урбанистичким
пројектом.

Гробља

У свим насељима општине Жабари постоје гробља , како за цело насеље, тако и за
групу насеља (у насељима Влашки До и Породин постоје гробља за групу заселака).
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-     У насељу Жабари постојеће гробље је на површини од 2,0 ha.планирано је са
проширењем на површини од 2,8 ha.У оквиру гробља постоји капела која задовољава
потребе функционисања гробља.

- У насељу Брзоходе постоји гробље. Величина парцеле гробља је 80 ари, у
власништву М3 Брзоходе. У току је изградња капеле. Одржавање гробља је у
надлежности М3 и мештана насеља.

- У насељу Витежево постоји гробље. Парцела величине 2,0 ha, на којој је смештено
гробље је у власништву М3 и приватних лица. На гробљу не постоји   изграђена
капела  за   обављање   обреда   сахране.   Одржавање гробља је у надлежности М3.

- У насељу Влашки До постоји гробље. Парцела величине 3,0 ha, на којој је смештено
гробље је у власништву М3. На гробљу не постоји изграђена капела за обављање
обреда сахране. Гробље одржавају мештани села.

- У насељу  Ореовица, парцела на којој  се  налази  гробље је  делом  у власништву М3
а делом у приватном. Гробље нема капелу.

- У насељу Полатна, величина парцеле на којој се налази гробље је 0,5 ha, у
власништву М3. На гробљу не постоји капела. Одржавање гробље је у надлежности
мештана.

- Село Породин поседује гробље, које нема капелу за обављање обреда сахрана.
Гробље је у власништву М3 која га одржава.

- Село Сибница поседује гробље, које нема капелу за обављање обреда сахрана.
Гробље је у власништву М3 која га одржава.

- Село Симићево поседује гробље, које нема капелу за обављање обреда сахрана.
Гробље је у власништву М3 која га одржава.

- Насеље Тићевац поседује гробље, величина парцеле гробља је 1,2 ha, власништво
М3. На гробљу није изграђена капела. O одржавању гробља брину мештани.

- Насеље Четереже има гробље, које одржавају мештани.
- Села Кочетин, Свињарево и Миријево такође имају  своја гробља, без капела за

обављање обреда сахрана. Гробља су у власништву М3 које их одржавају.

Тренутна величина и стање гробља по насељима најчешће не одговара потребама, па у
наредном периоду и проширење и њихово уређење, па и за  управљање и одржавање
гробља,требају да се нађу трајна решења.

За гробља у оквиру грађевинских подручја насеља (а тих је највише) одговарајућим
урбанистичким планом су дате могућности проширења и уређења, а за она која се налазе
изван насеља могуће их је проширити у складу са потребним капацитетима, у
непосредној близини постојеће локације гробља, а на основу правила грађења дата у
поглављу 4.2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ПЛАНИРАНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ
ПОДРУЧЈИМА; 4.2.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ
ЈЕВНЕ НАМЕНЕ; Правила грађења за гробља.

Сточно гробље
Сточна гробља не постоје ни у једном насељу општине Жабари, што представља велики
проблем са санитарно хигијенског и еколошког аспекта.
Потенцијално повољна локација која би се могла уредити да буде сточно гробље је
некада коришћено Стрниште, потес Гајева, у КО Четереже. Сточна гробља се углавном
планирају као делови постојећих или планираних санитарних депонија, у оквиру којих
могу постојати и погони за прераду животињског отпада.

М3 општине Жабари суочене су са проблемом нелегалног отклањања угинулих животиња.
До сада је пракса била да се угинуле животиње бацају дуж путева који повезују њиве и у
Велику Мораву. Овакав начин отклањања животињских лешева доводи до ширења
смрада, зараза.
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У складу са Правилником о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и
отпадака животињског порекла и условима које морају да испуњавају објекти и опрема за
сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за
транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла ("Службени гласник
СФРЈ", број 53/89) формираће се, уређивати и одржавати сточна гробља на подручју
општине, а на основу правила грађења дата у поглављу 4.2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И
ГРАЂЕЊА У ПЛАНИРАНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ПОДРУЧЈИМА; 4.2.2.1. ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ; Правила грађења
за сточна гробља.

6.4. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Примарни извори електричне енергије на планском подручју Жабари су ТС 35/10kV.

Жабари, снаге 2х4 MVA
Александровац, снаге 4+2,5 MVA

Из истих се електричном енергијом напајају све ТС 10/0.4kV одговарајућим напојним
далеководима за 15 насеља која су обухваћена Просторним планом. Укупна инсталисана
снага ТС 10/0.4kV износи 15,8MVA.

Део далековода 10kV за поједина насеља је изграђен на дрвеним стубовима и неопходна
је реконструкција истих.

Нисконапонска мрежа је углавном изграђена као надземна, у знатном делу на дрвеним
стубовима и са недовољним пресеком проводника, што такође захтева реконструкцију.

Може се закључити да постојећи електроенергетски објекти задовољавају потребе
потрошача у базној години плана уз недовољну поузданост напајања и
незадовољjавајући квалитет испоручене електричне енергије.

Губици електричне енергије на мрежи су из тог разлога високи, што ће се елиминисати
реконструкцијом постојеће мреже, заменом стубова бетонским и повећањем пресека
проводника, као и изградњом нових објеката.

Обновљиви извори електричне енергије у претходном периоду нису коришћени, мада за
то постоје услови, пре свега за коришћење енергије из био масе и целулозних отпадака у
пољопривреди, соларне и енергије ветра.

Потрошња електричне енергије у претходном периоду стагнира из више разлога:
Због пада стандарда становништва, економских проблема друштвених предузећа и све
већег коришћења других енергената који су економски исплативији у односу на
електричну енергију.

У наредном периоду се очекује промена структуре потрошње – повећања у категорији
потрошње ниски напон због експанзије мале привреде и смањење у категорији широка
потрошња пре свега због указане гасификације и коришћења обновљених извора
електричне енергије, који ће у знатној мери заменити електричну енергију.

Подручје општине Жабари не раполаже производним електроенергетским капацитетима
(термо и хидроелектранама) као и објектима виших напонских нивоа 110kV, 220kV и
400kV.
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Расположиви капацитети дистрибутивни средњенапонских (35 и 10kV, објеката) и
нисконапонских објеката (1kV)  су на задовољавајућем нивоу и задовољавају садашње
потребе потрошње.

Нисконапонска мрежа као и део средњенапонске мреже (10kV) су изграђени са
недовољним пресеком проводника, делимично на дрвеним стубовима, што не обезбеђује
потребну сигурност и квалитет напајања,  проузрокујући високе губитке у мрежи до
потрошача.

За задовољење будућих потреба потрошача, треба извршити реконструкцију постојећих и
изградњу нових електроенергетских објеката свих напонских нивоа.

Гасификација подручја ће у знатној мери смањити потребе за електричном енергијом као
и убрзаније коришћење обновљивих извора електричне енергије.

На основу прогнозе електричне енергије очекује се да у циљној години плана постојећи
електроенергетски објекти неће задовољити односно да ће доћи до изражаја недостатак
електричне енергије посебно у централном подручју општине као општинском центру због
повећања броја становника као резултата миграционих кретања и концентрације мале
привреде и услужних делатности.

Из тог разлога треба изградњом нових и реконструкцијом постојећих објеката (ТС и
далековода) покрити недостатак енергије и снаге уз истовремено повећање поузданости
напајања и квалитета електричне енергије.
У централној зони у градској и приградској , код реконструкције и изградње мрежу 10kV и
1kV по могућности градити као кабловску, или као надземну са кабловским снопом чиме
се елиминише заштита зона, или своди на минимум.

У ванградском подручју се мрежа 1kV мора реконструисати на бетонским стубовима и са
Алц водовима одговарајућег пресека, односно са кабловским снопом
xoo/o-A 3x50+54,6 mm².

Тиме се отклањају недостаци и квалитети напајања због елиминисања пада напона до
потрошача и смањују губици у мрежи који су у базној години изнад дозвољених.

Планска решења

План развоја електроенергетске инфраструктуре

Територију општине Жабари чини 15 насеља. Геоморфолошке карактеристике терена,
економски услови су утицали да се најгушћа мрежа насеља налази уз регионални пут
Свилајнац – Пожаревац, где постоје најповољнији услови за изградњу објеката и јавних
установа, укључујући и пољопривредне делатности.

Последице тога су да се у наредном периоду не очекује повећана потреба за
електричном енергијом и снагом. Због разуђености насеља нове електроенергетске
објекте треба градити у циљу повећања квалитета и поузданости напајања електричном
енергијом.

Очекивани мањи раст потрошње и снаге електричне нергије је углавном у функцији
пораста стандарда становништва и очекиваног оживљавања мале привреде и услужних
делатности.

У том циљу се предвиђа реконструкција постојеће TS 35/10 kV "Александровац" уз
повећање снаге са 4+2,5 MVA на 2х4MVA.
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У сврху поузданијег напајања подручја треба изградити нови далековод 35 kV на
бетонским стубовима који ће повезати TS 35/10 kV "Александровац" са TS 35/10 kV
"Жабари".

На планском подручју се предвиђа изградња нових TS 10/0.4 kV одговарајуће снаге
специфицираних у табели бр.1 Б као и напојних водова из табеле 1Ц. Рекострукција
мреже средњег и ниског напона на бетонским стубовима и уз замену недовољног пресека
проводника, обезбеђује се квалитеније и поузданије напајање потрошача електричном
енергијом.

Планирани објекти ће се градити уз поштовање услова надлежне електродистрибуције и
одредби техничких  препорука ЕД Србије.

Просторним планом Републике рбије није предвиђена изградња електроенергетских
објеката напонских нивоа 110 kV, 220 kV, и 400 kV.

У наредном периоду се очекује веће ангажовање обновљених извора електричне енергије
као што су соларна, енергија ветра и енергија из био масе  и целулозних отпадака, што ће
смањити потребе за електричном енергијом.

Структура потрошње и снаге електричне енергије у нардном периоду ће се незнатно
променити – повећањем  у категорији ниски напон на рачун широке потрошње, због
експанзије мале привреде, ошекиване гасификације подручја и повећаног ангажовања
извора електричне енергије.

Прогноза потреба за електричном енергијом и вршном снагом потрошача је урађена
према одредбама техничке препоруке бр. 14 ЕД Србије.
Имајући у виду да се до краја планског периода наставља тренд пада наталитета према
прогнози броја становника приказаног у табели бр. 2 реална очекивања су да ће учешће
широке потрошње (домаћинства) у укупној потрошњи електричне енергије у односу на
базну годину плана опасти а доћи ће до пораста остале потрошње на 0.4 kV (мала
привреда и услужне делатности).

Вршна снага на нивоу TS 35/10 kV и TS 10/0.4 kV ће се незнатно повећати, а
реконструкцијом TS 35/10 kV "Александровац" и изградњом нових TS 10/0.4 kV биће
задовољене очекиване потребе.
Постојећи  и планирани електроенергетски објекти су приказани на графичком плану у
прилогу.

Табела 30. електроенергетски објекти средњег напона (35 kV и 10 kV) за изградњу у
планском периоду

1А. TS 35/10 kV не планира се изградња нових  TS 35/10 kV. У постојећој TS 35/10 kV
"Александровац" извршити реконстукцију у циљу повећања снаге са постојећих 4+2,5 MVA на 2 x 4
MVA.

1B. TS 10/0.4 kV
Р.бр. Назив TS Снага и тип TS Напонски ниво Подручје

1 Влашки До V 630 kV, MBTS 10 /0.4kV Насеље Влашки До
2 Влашки До VI 630 kV, MBTS 10 /0.4kV Насеље Влашки До
3 Тићевац I 250 kV, SBTS 10 /0.4kV Насеље Тићевац
4 Ореовица I 250 kV, SBTS 10 /0.4kV Насеље Ореовица
5 Ореовица II 250 kV, SBTS 10 /0.4kV Насеље Ореовица
6 Жабари I 630 kV, MBTS 10 /0.4kV Насеље Жабари
7 Жабари II 630 kV, MBTS 10 /0.4kV Насеље Жабари
8 Жабари III 630 kV, MBTS 10 /0.4kV Насеље Жабари
9 Сибница I 250 kV, SBTS 10 /0.4kV Насеље Сибница
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10 Породин I 630 kV, MBTS 10 /0.4kV Насеље Породин
11 Породин II 630 kV, MBTS 10 /0.4kV Насеље Породин

Напомена: TS типа "Кула" и стубне TS реконструисати у циљу повећања снаге по
приоритетима и потребама које утврђује надлежна ЕД својим годишњим плановима.

Табела 31. 1Ц. Напојни водови средњег напона за изградњу и реконструкцију
Р.бр. Врса вода Пресек вода Напонски

ниво
Напаја TS

1 На бетонским стубовима 3x95 mm2 35 kV Веза TS
"Александровац"
са TS "Жабари"

2 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Влашки До VI
3 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Тићевац I
4 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Ореовица I
5 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Ореовица II
6 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Жабари I
7 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Жабари II
8 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Жабари III
9 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Сибница I

10 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Породин I
11 На бетонским стубовима 3x50 mm2 10 kV Породин II

Напомена: Средњенапонски водови  10 kV изграђени на дрвеним стубовима и са
недовољним пресеком проводника морају се реконструисати уз поштовање приоритета
утврђених овим планом а на основу годишњих планова ЕД.

Табела 32. Пројекција броја становника на нивоу општине Жабари за базну и
завршну годину просторног плана (2028.год.) у односу на годину пописа 2002.год.

Број становникаР.бр. Катастарска општина
2002 2010 2028

Стопа раса у %
2028/2010

Стопа раста
годишње

1 Општина укупно 13034 12349 14305 15,8 0,87

Из табеле проистиче закључак да је стопа раста броја становника занемарљива а густина
насељености опада због миграционих кретања становника.

Прогноза потрошње и снаге електричне енергије у завршној години просторног
плана

1. специфична потрошња по 1 становнику/год. :
W1 ст./год. = 3300 kwh/ст./год.

2. специфична потрошња по 1 домаћинству/год. :
W1 дом./год. = W1 ст./год.  x 3,2 = 10 560 kwh/дом./год.

3. укупна порошња  домаћинству/год. :
Wu дом./год. = 3300  x 3,2  x  14 305  = 151 060 kwh/дом./год.

4. укупна порошња  електричне енергије :
Wu /   год. = W дом /0.7 = 215 799 kwh/ год.

5. вршна снага на нивоу TS 10 /0.4kV:
Pvr = Wu /t = 215 799/122 200 = 8.17 MW

Напомена: учешће потрошње домаћинстава у укупној потрошњи електричне енергије је
70%.
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6.4. ПОШТА

Магистрална раван поштанских и ТТ капацитета се састоји од јединица поштанске мреже
и отпремања поштанских пошиљки.

На  територији   општине   налазе   се   3 јединице поштанске мреже ( Жабари,
Александровац, Породин), и две   поште  (Симићево и  Влашки До). Недовољан број и
велика удаљеност од насеља представља проблем у овом подручју и требало би да се
изврши даља децентрализација јединица поштанске мреже у смислу боље доступности
од стране корисника. Отпремање поштанских пошиљки се врши свакодневно према
Пожаревцу и то функционише на задовољавајућем нивоу.

6.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

На подручју обухваћеним Просторним планом општинe Жабари налази се осам
телефонских централа и то:

1. Жабари, чворна дигитална телефонска централа типа ДКТС капацитета 865
бројева од којих је у саобраћају 806 (нема двојника) и напаја насеље Горња
Ливадица и Четереже. Спојни пут је оптички кабл Пожаревац – Жабари –
Петровац.

2. Породин, крајња дигитална телефонска централа типа ДКТС капацитета 933
броја, од којих је у саобраћају 743 (679 директних, 64 двојника). АТЦ Породин
напаја и месну мрежу Витежво

3. Симићево, крајња дигитална телефонска централа типа ДКТС капацитета 601
број, од којих је у саобраћају 445 (нема двојника). Спојни пут је оптички кабл
Пожаревац – Жабари – Петровац.

4. Ореовица, крајња дигитална телефонска централа типа ДКТС капацитета 601
броја, од којих је у саобрађају 432 (директних 373 и 59 двојника). АТЦ Ореовица
напаја месне мреже Сибницу и Полатну. Спојни пут је оптички кабл Пожаревац –
Жабари – Петровац.

5. Александровац, крајња дигитална телефонска централа типа ДКТС капацитета
601 броја, од којих је у саобрађају 495. Спојни пут је оптички кабл Пожаревац –
Жабари – Петровац.

6. Влашки До, крајња дигитална телефонска централа типа ДКТС капацитета 593
броја, од којих је у саобрађају 491. АТЦ Влашки До напаја и месну мрежу Точка.
Оптички кабл Пожаревац – Жабари – Петровац.

7. Миријево, крајња дигитална телефонска централа типа ДКТС капацитета 305
бројева, од којих је у саобраћају 299 (нема двојника). АТЦ Миријево напаја и месне
мреже Тићевац и Свињарево. Спојни пут је симетрични кабл Александровац –
Миријево ознаке TK10 TF 7x4x0.9.

8. Брзоходе, крајња дигитална телефонска централа типа ДКТС капацитета 385
бројева, од којих  је у саобраћају 258 (нема двојника). Спојни пут је оптички кабл
Пожаревац – Жабари – Петровац.

ТТ канализација постоји у Жабарима и то 5 ТТ окана од зграде Општине до семафора.

У предходном периоду пуно је рађено на омогућавању пребацивања двојничких на
директне бројеве и та акција ће се наставити.
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Првнствени циљ у наредном периоду је давање нових услуга и покривање подручја
ЦДМА технологијом.

На територи општине Жабари налазе се два предајника мобилне телефоније МТС
Телеком Србија. Први се налази на брду изнад Жабара (Расадник), а други у
Александровцу код реке Мораве.

У планском периоду неопходно је заменити постојећи симетрични кабл Александровац –
Миријево оптичким каблом, задржавајући постојећу трасу, као и постављање новог
оптичког кабла Жабари – Породин.

7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ
      И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Основни потенцијали Општине са аспекта заштите животне средине су :
-  непостојање великих индустријских загађивача и
-  очуван водни потенцијал, земљишни ресурси, биодиверзитет и просторне и природне

вредности.

Постојеће водене површине (Велика Морава и језера) могу бити основ за проширење
туристичке понуде на територији општине Жабари.

Ограничења са аспекта заштите животне средине су:

- могућност појаве кумулативних утицаја из већег броја малих и средњих предузећа са
застарелим технологијама;

- неадекватан третман комуналног отпада и отпадних вода;
- неконтролисана примена хемијских средстава у пољопривреди;
- недовољно развијена еколошка свест и
- непостојање контроле квалитета животне средине и непостојање базе података о

загађивачима.

Планска решења

На основу наведене стратегије и циљева заштите животне средине дефинишу се основна
планска решења у областима, и то:

1) управљање отпадом (до изградње регионалне депоније):

- повећање броја домаћинстава обухваћених организованим сакупљањем чврстог
отпада;

- оснивање комуналног предузећа одговорног за сакупљање отпада/рециклажу или
укључивање приватног сектора;

- санирање постојећих дивљих сметлишта;
- дефинисање правила и принципа третмана и одлагања индустријског, медицинског и

другог специфичног отпада;
- формирање сточног гробља или другог решења за депоновање отпада животињског

порекла и другог отпада из пољопривреде;
- подстицање смањења количине отпада на извору и поновне употребе отпада;
- увођење сепарације отпада (папир, стакло, метал, пластика) на месту настанка у складу

са важећом регулативом;
- изградња станице за сакупљање отпада који се рециклира и станице за сакупљање

кабастог отпада;
- унапређење капацитета и институционално унапређење за управљање отпадом на

подручју општине.
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2) управљање заштите и коришћење вода:
- заштита изворишта;
- унапређење и проширење водоводне мреже;
- подстицање рационалне потрошње воде у домаћинствима и производњи;
- изградња система за пречишћавање комуналних и отпадних вода из производних

погона;
- увођење система за пречишћавање отпадних вода из домаћинства на нивоу

појединачног домаћинства, групе суседства или насеља;
- унапређење и проширење канализационе мреже.

3) заштита земљишта:
- рационално коришћење земљишта – очување плодног пољопривредног земљишта;
- уређење деградираног земљишта и враћање напуштеног пољопривредног земљишта

првобитној намени;
- санација и рекултивација површина деградираних и угрожених ерозијом;
- промовисање ограничене примене агротехничких мера-органска пољопривреда.

4)  очување квалитета ваздуха:
- ограничавање емисија из постојећих извора загађивања;
- спречавање емисија из нових извора загађивања, посебно у погледу могућих

кумулативних утицаја;
- изградња гасоводне мреже.

5) заштита биљних и животињских врста, станишта и биодиверзитета:
- истраживање биодиверзитета општине и адекватна заштита;
- утврђивање локалитета и заштите појединих биљних врста (Четерешка шума);
- заштита животињских врста и њихових врста од штетних утицаја.

6) заштита од елементарних непогода и удеса:
- примена мера за смањење ризика од удеса при транспорту, складиштењу и руковању

опасним материјама;
- примена мера заштите и поступака у случају хаваријског изливања опасних материја;
- примена мера заштите од поплава, земљотреса, пожара итд.

7) развој еколошке свести становништва:
- припрема и спровођење образовних програма;
- информисање о стању животне средине.

8) развој институционалног капацитета и система мониторинга:
- континуирано праћење стања ваздуха, вода и земљишта;
- формирање еколошког фонда Општине.

7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На основу документације Завода за заштиту природе Србије, као и увидом у Регистар
заштићених природних добара, констатовано је да се на територији која је обухваћена
границама Просторног плана општине Жабари налази споменик природе "Породински
запис" (КО Породин, к.п.бр.5915, на месту званом Бељево), стабло храста лужњака –
укупне површине 4,44 ha решењем број 03-1464/1 Скупштина општине Жабари је
11.10.1968.године, ово стабло ставила под заштиту. Забрањено је предузимати радње и
активности које би измениле изглед или довеле у питање његов даљи биолошки
опстанак.
На заштићеном природном добру примењују се режими очувања и коришћења прописани
актом о стављању под заштиту, а сходно одредбама Закона о заштити животне средине
("Службени гласник РС", број 66/91 и 135/04). Заштићено природно добро задржава свој
статус заштите, функције и начина управљања и старања.
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7.3. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На подручју општине Жабари заступљена су разноврсна културна добра из различитих
временских периода, која су проглашена или уживају претходну заштиту.

Табела бр.33: Непокретна културна добра – споменици културе
Непокретна културна добра – споменици културе

Р. бр. Насеље Назив непокретности Напомена
      1. Жабари Црква светог Вазнесења

2. Александро
вац

Црква св.Николе Утврђена Одлуком СО Жабари
бр. 06-28/85 од 06.06.1985.год.

3. Симићево Црква св.Илије Утврђена Одлуком СО Жабари
бр. 633-2/87 од 26.11.1987.год.

4. Породин Црква св.Петке Утврђена Одлуком СО Жабари
бр. 633-4/87-02 од
01.10.1987.год.

5. Ореовица Црква Успења Пресвете
Богородице

Утврђена одлуком СО Жабари
бр. 633-4/82 од 06.07.1982.год.

Градитељски објекти с историјским и архитектонским вредностима који уживају
претходну заштиту

Р. бр. Насеље Назив непокретности Опис
1. Жабари Зграде основне школе "Дуде

Јовић" у Кнеза Милоша 117 и 119
урбано наслеђе

2. Жабари Зграда СО у Кнеза Милоша бб урбано наслеђе

3. Жабари Стари млин у Симе Симића 60 урбано наслеђе

4. Жабари Зграда магацина у Смедеревској 1 народно градитељство

5. Жабари Пословни објекат у Кнеза Милоша
70

урбано наслеђе

6. Жабари Пословни објекат у Кнеза Милоша
66

урбано наслеђе

7. Жабари Пословни објекат (бивши хотел
"Морава") у Кнеза Милоша 73

урбано наслеђе

8. Жабари Пословни објекат у Кнеза Милоша
56

урбано наслеђе

9. Жабари Стамбени објекат у Кнеза Милоша
26

народно градитељство

10. Жабари Пословни објекат у Кнеза Милоша
57

урбано наслеђе

11. Жабари Пословни објекат у Кнеза Милоша
59

урбано наслеђе

12. Жабари Стамбено - пословни објекат у
Кнеза Милоша 69 и 69а

урбано наслеђе

13. Жабари Пословно - стамбени објекат у
Кнеза Милоша 71

урбано наслеђе

14. Жабари Пословно - стамбени објекат у
Кнеза Милоша 81

урбано наслеђе

15. Жабари Пословно - стамбени објекат у урбано наслеђе
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Кнеза Милоша 83
16. Жабари Угоститељски објекат у Кнеза

Милоша 89
урбано наслеђе

17. Жабари Стамбени објекат у Смедеревској
2

народно градитељство

18. Жабари Објекат механе у Кнеза Милоша
74, познат као "Стефина кафана"

народно градитељство

19. Жабари Механа у Кнеза Милоша 105 урбано наслеђе

20. Жабари Стамбени објекат у Дуде Јовића 8 народно градитељство

21. Жабари Стамбени објекат у Дуде Јовића 6 народно градитељство

22. Александро
вац

Зграда некадашње банке
Тихомира Димитријевића

урбано наслеђе

23. Александро
вац

Зграда некадашње општине урбано наслеђе

24. Александро
вац

„Грчка кућа“ Т.Димитријевића урбано наслеђе

25. Александро
вац

Напуштено домаћинство-стара
кућа, кош и помоћни објекти у
ул.Росе Трифуновић

народно градитељство

26. Александро
вац

Кућа у ул.Српских владара бр.48 народно градитељство

27. Александро
вац

Две куће у ул.Краља Милутина
бр.24

народно градитељство и урбано
наслеђе

28. Симићево Механа Владимира Здравковића у
центру села

народно градитељство

29. Симићево Домаћинство Миодрага
Ђорђевића,ул.Симе Симића 151

народно градитељство

30. Симићево Кућа Живковић Живанке, ул.Симе
Симића 159

народно градитељство

31. Симићево Домаћинство у улици ЈНА бр.19
(14)

народно градитељство

32. Симићево Две куће Радојковић Милице,
ул.ЈНА

народно градитељство

33. Симићево Кућа Миодрага Ђуричића, потез
„Четерешко“

народно градитељство

34. Симићево Кућа Предрага Радовановића,
ул.Симе Симића бр.

урбано наслеђе

35. Симићево Кућа Драгослава Јовановића,
ул.ЈНА

урбано наслеђе

36. Симићево Зграда старе задруге, ул.Симе
Симића

индустријско наслеђе

37. Симићево Задружни млин, ул.ЈНА бр.1 индустријско наслеђе
38. Симићево Задружно товилиште и кланица индустријско наслеђе
39. Породин Кућа Бране Бабића у главној

улици
народно градитељство

40. Породин Домаћинство Владимира Чичића у
главној улици

народно градитељство

41. Породин Кош Грујић Мирослава у главној
улици

народно градитељство

42. Породин Домаћинство Илије и Стевана
Киркића у Киркићевом сокаку

народно градитељство

43. Породин Кућа и кош Милић Милије  у народно градитељство
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Киркићевом сокаку
44. Породин Кућа Драгице Митровић,

ул.Гробљанској бр.16
народно градитељство

45. Породин Кућа Илић Радмиле,
ул.Гробљанска бр.12

народно градитељство

46. Породин Кућа Лацковић Борислава у
главној улици

народно градитељство

47. Породин Штала са сеником у главној ул. народно градитељство
48. Породин Кућа Надежде Радивојевић у

ул.Светислава Илића
народно градитељство

49. Породин Кућа и Штала Славка
Радивојевића у ул.Светислава
Илића

народно градитељство

50. Породин Кућа у ул.Симе Симића бр.76 народно градитељство

51. Породин Домаћинство Здравковића,
ул.Партизанска

народно градитељство

52. Породин Кућа Бошковић Радомира у
ул.главној улици

урбано наслеђе

53. Породин Кућа Ђорђевић Станимира у
ул.Симе Симића бр.21

урбано наслеђе

54. Породин Старо гробље археолошки локалитет

Споменици и спомен обележја посвећени значајним догађајима и личностима која
уживају претходну заштиту

Р. бр. Насеље Назив непокретности Опис
Жабари Споменик посвећен

ослободиоцима рата 1912-1918
у Кнеза Милоша

Жабари Спомен чесма НОБ-а у Кнеза
Милоша

1. Александро
вац

Спомен костурница из Првог
св.рата код апсиде цркве
св.Николе

2. Александро
вац

Спомен плоча Првом св. рату у
цркви св.Николе

3. Александро
вац

Спомен биста Радмили
Трифуновић испред школе

4. Симићево Спомен чесма палим борцима у
Првом и Другом св.рату код
амбуланте, поред главног пута

5. Симићево Спомен биста Симе Симића код
амбуланте

6. Породин Спомен чесма палим борцима у
Првом и Другом св.рату, поред
главног пута

7. Породин Споменик Првом и Другом св.рату
у центру села

Градитељски објекти с историјским и архитектонским вредностима
 који уживају претходну заштиту

Р. бр. Насеље Назив непокретности Опис
8. Ореовица кућа Бате Орешчанина народно градитељство
9. Ореовица кућа Катарине Кљајић народно градитељство
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10. Ореовица кућа Раде Стојчић народно градитељство
11. Ореовица кућа Јеврема Марковића урбано наслеђе
12. Ореовица зграда основне школе урбано наслеђе
13. Ореовица зграда старе кафане урбано наслеђе
14. Влашки До кућа Бранислава С Живојиновића народно градитељство

Споменици и спомен обележја посвећени значајним догађајима и личностима која
уживају претходну заштиту

Р. бр. Насеље Назив непокретности Опис
15. Ореовица споменик НОБ-а на тромеђи
16. Ореовица спомен чесма Првог светског рата

и НОБ-а
17. Влашки До спомен чесма Првог светског рата

и НОБ-а
18. Влашки До спомен чесма на путу ка

Пожаревцу

У рефералној карти 2: Мрежа насеља, функција, јавних служби и инфраструктурних
система приказани су археолошки локалитети преузети из графичког прилога Услова
надлежног завода добијени приликом израде Планова генералне регулације, који немају
конкретан назив локалитета, већ је дат само њихов просторни размештај.

Потенцијали планског подручја у области заштите непокретних културних добара су:
- сва непокретна културна добра, међу којима су највише заступљени споменици

културе и археолошки локалитети и
- сеоска насеља и други простори у којима се налазе културна добра (Висока, Бреково,

Добрача и др.), као туристички привлачни простори.
Са аспекта заштите културних добара основна ограничења на планском подручју су:
- слаба доступност непокретних културних добара, услед неразвијене путне мреже

лошег квалитета, као и осталих инфраструктурних система;
- недовољна туристичка и медијска презентација за развој туризма Општине;
- нарушавање визура; и
- недовољна   заштита,   конзервација   или   обнова   културних   вредности   општине

у протеклом периоду.

Планска решења
Основна планска решења се односе на мере заштите непокретних културних добара, док
су решења и начини њиховог коришћења и развоја дефинисана као саставни део
основних планских решења у области туризма.

Мере заштите односе се на чување потенцијалних археолошких налазишта, постојећег
фонда споменичких објеката и рехабилитацију у циљу стварања услова за њихово трајно
присуство у будућем планском насељу. Овакви поступци наравно подразумевају и
материјалну консолидацију објеката са споменичким својствима, нарочито утврђених
непокретних културних добара.

Археолошки остаци представљају важан сегмент укупног наслеђа, који због специфичних
својстава треба на посебан начин третирати и заштитити.

Специфичност археолошких налазишта проистиче из чињенице да су по правилу
скривени испод површине земље и да тек на основу стручно вођених ископавања можемо
са потпуном сигурношћу говорити о њиховим својствима, хронологији и значају.

Заштиту археолошких налазишта или потенцијалних археолошких локалитета могуће је
регулисати систематским археолошким истраживањима, предходним сондажним
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истраживањима или сручним археолошким надзором током извођења земљаних радова
уз примену усвојених методолошких поступака и израду потпуне документације.

Због примењених материјала и технике градње објекти народног градитељства
представљају најосетљивији део наше културне баштине. Најбољи начин заштите је да
се ови објекти користе, јер се једино тако и одржавају. У том смислу, уколико се створе
услови за рестаурацију изворног стања архитектуре објеката, могуће је планирати и
промену њихове намене. Карактеристичне примере требало би архитектонско-технички и
фотографски снимити, како би о њима остале бар неке информације.

Изградња унутар и око сеоских насеља је свакако афирмативна. С друге стране, у
непосредној околини објеката са споменичким својствима треба ограничити и усмерити
нову градњу, те задржати је у оквиру наслеђене урбане шеме.

Приликом  израде планова који третирају целине и поједине утврђене или евидентиране
објекте наслеђа и вршења било каквих интервенција на њима, неопходно је прибавити
Услове и Сагласност надлежне службе заштите градитељског наслеђа.

На простору заштићених и евидентираних споменика културе потребно је успоставити
следеће мере заштите, које обезбеђују очување аутентичности објеката и простора око
њих:
• очување изворног изгледа архитектуре, свих конструктивних и декоративних

елемената, оригиналних материјала и стилских карактеристика;
• ажурно праћење стања и одржавања, конструктивно-статичког система, кровног

покривача, фасада и инсталација;
• забрана извођења грађевинских радова, изградња инфраструктуре, промена облика

терена и измена вегетационог склопа без претходне сагласности и надзора
надлежне установе заштите;

• забрана складиштења отпадног материјала и стварање депонија;
• забрана градње објеката који својом архитектуром и габаритом непосредно

угрожавају споменик културе и
• забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе.

На простору евидентираних археолошких налазишта, до завршетка конзерваторских и
других радова, успостављају се следеће мере заштите локалитета:
• забрана неовлашћеног копања, одношења камена и земље са налазишта и

прикупљања покретног археолошког материјала;
• забрана извођења земљаних радова и изградње свих врста објеката и

инфраструктуре без сагласности надлежне установе заштите, претходних
археолошких истраживања и адекватне презентације налаза;

• забрана сече стабала, превлачење стабала преко налазишта, пошумљавање терена;
• забрана просипања и одлагање отпадних и штетних материја

У подручју Општине се не налазе под режимом заштите нека од културних добара, иако
се по својим карактеристикама и значају посебно издвајају локалитети: комплекс
„Четерешке шуме“, који представља прави бисер очуваности природног амбијента,
складно стопљеног са културно-историјским и духовним центром. Овај духовни центар
састоји се од: цркве Рођења Пресвете Богородице, највеће цркве Браничевске епархије,
треће по величини у Србији, завршене 1854. године, и цркве Брвнаре Свете Тројице из
1805. године, и познате по томе што је по узору на њу направљена чувена Покајница у
Великој Плани (проглашена и културним добром).
Овај духовни комплекс се налази у живописном амбијенту густе храстове шуме, која се
простире на око 26 ha, и који обилује изворима лековите изворске воде. Путеви из
Свилајнца, Велике Плане, Пожаревца, Петровца на Млави, управо се укрштају на домаку
тог комплекса, који је удаљен од Коридора Х (Аутопута) само 10 km.
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7.4.   ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТЕ
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Простори велике концентрације становништва, грађевинског фонда, привредних и
непривредних активности, представљају потенцијално најугроженија подручја са аспекта
одбране и заштите простора.

Према Условима Министарства одбране (бр.824 -28/ 08-23 – 23/23.3 од 27.10.2008 год.) у
оквиру Просторног плана општине Жабари нема војних објеката. Достављено је мишљење
од стране надлежног Министарства о употреби ЦЗ у мирнодопским и ратним условима,
према постојећим важећим законским прописима.

Као посебне планске мере којима се повећава "отпорност" простора за потребе одбране и
заштите издвајају се:

- функционално зонирање урбаних простора (радне зоне, становање);
- предузимање свих неопходних мера заштите од индустријских удеса на свим постојећим

привредним локалитетима и планирање нових привредних капацитета на локацијама
ван зона становања;

- обезбеђивање слободног простора у насељима, заштићеног од пожара и рушевина и
повезаног саобраћајницама и водотоковима;

- изградња двонаменских склоништа допунске заштите (приоритетно у центрима
заједнице насеља);

- обезбеђивање алтернативних саобраћајних праваца за евакуацију и спасавање при
чему ширине саобраћајница дефинисати у зависности од зарушавања и могућности
прилаза објектима у фази спасавања затрпаних;

- решавање електроснабдевања насеља прстенастим разводима и изградњом
мањих система који могу функционисати аутономно у посебним условима;

- обезбеђивање водоснабдевања насеља уз очување алтернативних извора
снабдевања водом за пиће (бунари, извори и сл.); и

- предузимање мера за заштиту људи и материјалних добара од елементарних
непогода (земљотреси, поплаве и сл.).

Основна мера заштите људи и материјалних добара у случају ратне опасности је изградња
заштитних објеката (склоништа). Предвиђено је да се заштита и склањање становништва врши
у заштитним објектима, подрумским просторијама, као и рововским заклонима, који се у
складу са законом граде у случају непосредне ратне опасности и у рату.

У погледу угрожености простора од дејстава елементарних непогода и технолошких
удеса (акцидената) основне опасности прете од појаве великих вода речних токова,  (пожари на
станицама за напајање горивом и складиштима нафтних деривата, индустријски пожари, итд.),
града (током летњих месеци), суше, снежних наноса током зимских месеци и земљотреса
(очекивани могући интензитет земљотреса износи до 8° MCS скале).

Планске мере које се односе на заштиту простора од дејстава елементарних непогода
односе се на:

-  предузимање антиерозионих мера које се своде на забрану: кресања лисника; гајења
окопавина на стрмим њивама; орања по нагибу земљишта; чисте сече шума на
нагнутим теренима и испаше на деградираним теренима; претварања деградираних
њива у ливаде; обавезу орања по изохипси; мелиорације деградираних пашњака;
пошумљавања голети; конверзије једногодишњих култура у вишегодишње на
деградираним површинама и антиерозионог газдовања земљиштем и шумама;

-  при изградњи треба водити рачуна да се сва изградња путева и осталих објеката,
планира и гради изнад кота трагова великих вода, односно у складу са подацима о
максималном нивоу подземних вода у тлу;

-   примена техничких норми (асеизмичка градња) приликом изградње објеката;
-  потпуну регулацију корита речних токова Јасенице и Кубршнице на подручју Општине

ради смањивања могућности од изненадне појаве поплавних таласа;



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
93

-  приликом изградње водоводне мреже препоручује се постављање уличних хидраната
и прикључака за воду (посебно у близини насеља и будућих радно-привредних зона);

-  мере заштите од атмосферских елементарних непогода (град, ветар) обухватају
одржавање и по потреби проширење постојеће мреже противградних станица и
успостављање и одржавање њихове директне везе са РХМЗ.

-  имајући у виду сушне периоде који су регистровани током летњих месеци претходних
година, као основна мера заштите од ове врсте елементарне непогоде препоручује се
успостављање синхронизованог система наводњавања угрожених површина из
постојећих речних токова.

7.5.  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППО ЖАБАРИ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ

Жабари су у погледу стања животне средине релативно угрожено подручје, очуване
животне средине. Привредни објекти који се налазе на територији Општине представљају
потенцијално оптерећење у смислу могућег локалног загађивања животне средине.
Главни проблем је неадекватан третман отпадних вода, као и управљање отпадом.
Загађење површинских и подземних вода, деградација и загађење земљишта,може да
угрози квалитет живота.

Основна питања и проблеми животне средине разматрани у току стратешке процене
везани су за квалитет ваздуха и вода, нерационално коришћење, деградацију и загађење
земљишта, неадекватан третман отпадних вода и чврстог отпада, могућ повећан ниво
буке и вибрација, угрожавање биљних и животињских врста, деградацију шума и
недовољну шумовитост, повећан ризик од удеса у привреди и при транспорту
евентуалних опасних материја, појаву нелегалне градње, односно непланске конверзије
пољопривредног у грађевинско земљиште, непостојање система мониторинга животне
средине и потребе значајнијег улагања у област заштите животне средине.

У оквиру стратешке процене су припремљене три варијанте. Прво, варијантно решење
се односи на нереализовање планова планова генералне регулације (Жабари,
Александровац, Симићево, Ореовица, Влашки До и Породин)  и планова општег
уређења (Сибница, Свињарево, Миријево, Полатна, Кочетин, Четереже,
Брзоходе, Витежево и Тићевац),  који су рађени за подручје општине Жабаре) – тзв.
''нулти сценарио'', друго, представља спровођење решења планова, док се треће односи
на примену циљева и принципа дефинисаних у другим планским документима и
секторским стратегијама који се односе на територију Општине.

За потребе закључних разматрања, могу се дефинисати следећи општи и посебни
циљеви стратешке процене , а који су припремљени на основу проблема заштите
животне средине на подручју општине и циљева из других докумената.

Процена утицаја на циљеве стратешке процене вршена је за варијантна и планска
решења. Поређењем добијених резултата за варијантна решења закључено је да је
треће варијантно решење најповољније са аспекта заштите животне средине али да
реализација овог решења дугорочно и да може бити у колизији са етапним спровођењем
планова  као и временског хоризонта. Тим пре, негативне демографске пројекције ван
планског хоризонта, би могле озбиљно да угрозе позитивне ефекте трећег сценарија.
Етапна реализација планова по приоритетима и фазама је најповољније решење, уз
примену адекватних мера и оптималних решења којима се обезбеђује заштита животне
средине уз истовремени економски развој на подручју Општине.

Процена утицаја планских решења на циљеве стратешке процене вршена је у две фазе: у
првој су одређени утицаји, а затим је утврђен њихов значај према карактеристикама из
Прилога I Закона - врста, вероватноћа, учесталост, временска и просторна димензија
утицаја. У коначној матрици су приказани значајни утицаји за које су затим припремљене



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
94

мере за смањење негативних односно увећање позитивних утицаја на животну средину.
На основу процењених утицаја дефинисане су мере за спречавање и ограничавање
негативних и увећање позитивних утицаја.

С обзиром на постојеће активности на изради документације за потребе
заштите животне средине, заузет је став да на нижим хијерархијским нивоима
стратешке процене неће бити потребно да се раде за регулационе планове. У
случају евентуалне израде стратешке процене, она ће се радити у складу са
решењима и мерама дефинисаним овим извештајем. Други важан инструмент
заштите животне средине на нижим хијерархијским нивоима представља
институт интегрисане дозволе, односно израда процена утицаја на животну
средину привредних постројења, објеката и комплекса, с тим да није предвиђена
изградња оваквих објеката.

Програм за праћење стања животне средине (мониторинг) обезбеђује услове за
праћење утицаја на животну средину дефинисаних стратешком проценом,
односно непосредно праћење реализације планских решења, као и остваривање
услова и мера заштите. Како не постоји установљен систем мониторинга за
територију општине, дат је оквир за конституисање интегралног програма
мониторинга са индикаторима животне средине, обавезама надлежних органа у
праћењу стања животне средине и поступањем у случају неочекиваних утицаја
на животну средину.

Методологија коришћена у изради стратешке процене заснована је на два
основна принципа. Прво, стратешка процена је интегрисана током израде
планова генралне регулације (Жабари, Александровац, Симићево, Ореовица,
Влашки До и Породин)  и планова општег уређења (Сибница, Свињарево,
Миријево, Полатна, Кочетин, Четереже, Брзоходе, Витежево и Тићевац),  и
друго, у свакој фази стратешке процене су коришћене одговарајуће примењене
методе, као и опште методе научног рада и истраживања. Избор индикатора је
вршен према њиховој доступности и усклађености са системом индикатора
који се користе у Европској Унији (Европска агенција за животну средину - EEA) и
Организацији за европску економску сарадњу (OECD). Методолошка
специфичност се огледа у томе што је поштујући принцип рационалности
рађена јединствена стратешка процена за девет планова општег уређења.

Начин одлучивања је заснован на интенцији да се изврши постпланска
имплементација стратешке процене, што ће резултирати евентуалним
изменама и допунама планова општег уређења. Овакав начин имплементације
има своје специфичности, а да би био и ефикасан, важно је формирати систем
континуалног планирања и мониторинга, из разлога редовне евалуације примене
плана и остваривање планских решења, као и идентификација и анализа могућих
проблема и тешкоћа. У том смислу, програм мониторинга представља снажну
подршку за конституисање система доношења одлука, како би се на начин
субординације пратила реализација планова општег уређења.

Плановима генералне регулације и општег уређења у потпуности су
испоштовани урбанистички нормативи и стандарди, прописана су правила
уређења, изградње и заштите животне средине, као и мере за превенцију
акцидената, хазарда и одбрану од елементарних непогода.

Плановима су предвиђена решења у оквиру прихватљивих капацитета са
аспекта заштите животне средине, односно у складу са урбанистичким
показатељима (степен заузетости и индекс изграђености).

Предвиђена је изградња инфраструктуре, управљање комуналним отпадом, као
и планско решавање проблема водоснабдевања и одвођења отпадних вода.



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
95

Капацитети инфраструктуре су прилагођени дугорочним пројекцијама социо-
економског развоја, имајући у виду даљу урбанизацију.

На основу анализе досадашњих трендова кретања броја становника,
пројектован је реалан број корисника планског подручја у будућем периоду. На
основу дефинисаних предмера и предрачуна за комуналну и другу
инфраструктуру створен је плански основ за имплементацију. Реализацијом
инфраструктурних планских решења побољшаће се стање квалитета животне
средине.

За изградњу других објеката прописана су правила уређења и правила изградње
тако да неће бити угрожена постојећа инфраструктурна мрежа. Напротив,
реализацијом планова општег уређења побољшаће се квалитет, а подручје ће
бити уређеније и опремљеније.

Реализација планских решења за јавне објекте задовољиће потребе корисника.

Предвиђа се повећање површина под зеленилом уз очување постојећих
природних вредности. Посебно су предвиђена правила за очување и побољшање
амбијенталних вредности и градитељског наслеђа.

У наредном периоду спровођења планова, остаје обавеза да се изврши адекватна
евалуација, како би се по спроведеној анализи заузео став о међусобној
усаглашености планова генерлне регулације са другим стратешким, планским,
програмским и пројектним документима, па и са просторним планом општине
Жабари, у смислу ставрања планског основа.

Ступањем на снагу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник PC", бр.
72/09 и 81/09-исправка) планови општег уређења више не постоје као врста
урбанистичког плана већ су  урађени планови општег уређења, у складу са
законом, имплементирају у просторни план јединице локалне самоуправе.
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IV ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА:

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

1.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ДЕЛОВЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА  У
ГРАНИЦАМА ВАЖЕЋИХ  УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

У планском обухвату Просторног плана општине Жабари у предходном периоду су
урађени и усвојени следећи урбанистички планови:

- План генералне регулације "Жабари 2028"
("Службени гласник општине Жабари" бр. 350-17 од 30.11.2006.)

- План генералне регулације за насеље Влашки До
      ("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-13/06-01 од 30.11.2006.)
- План генералне регулације за насеље Александровац

("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-53/06-01 од 27.07.2007.)
- План генералне регулације за насеље Ореовица

("Службени гласник општине Жабари" бр. 350-17 од 30.11.2006.)
- План генералне регулације за насеље Симићево

("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-54/06-01 од 27.07.2007.)
- План генералне регулације за насеље Породин

("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-40/08-01 од 01.09.2008.)

Пошто су Планови генералне регулације у складу са Законом о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС број 72/09 и 81/09) они остају као плански основ за
издавање локацијске дозволе за објекте на грађевинском земљишту унутар границе
планираних грађевинских подручја утврђених плановима генералне регулације.

1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ПЛАНИРАНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ
ПОДРУЧЈИМА НАСЕЉА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ПРЕДВИЂА ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА НАСЕЉА

1.2.1.  ГРАНИЦЕ ПЛАНИРАНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

За насеља Тићевац, Свињарево, Миријево, Полатна, Кочетин, Четереже, Брзоходе,
Витежево и Сибница урађени су у периоду 2007-2009.год., у складу са тада важећим
законом планови општег уређења. Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС број
72/09 и 81/09) и усвајањем Просторног плана општине Жабари ови планови престају да
важе. Планска решења из усвојених планова:

- План општег уређења за село Тићевац
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-116 од 03.06.2009.)

- План општег уређења за село Свињарево
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-68/09-01 од 11.03.2009.)

- План општег уређења за село Миријево
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-115/09-01 од 03.06.2009.)

- План општег уређења за село Полатна
("Службени гласник општине Жабари" бр.020-66/09-01 од 11.03.2009.)
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- План општег уређења за село Кочетин
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-67/09-01 од 11.03.2009.)

- План општег уређења за село Четереже
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-63/09-01 од 11.03.2009.)

- План општег уређења за село Брзоходе
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-114/09-01 од 03.06.2009.)

-    План општег уређења за село Витежево
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-64/09-01 од 11.03.2009.)

- План општег уређења за село Сибница
("Службени гласник општине Жабари" бр. 020-65/09-01 од 11.03.2009.)

су имплементирана у Просторни план општине Жабари.

Усвојени Планови општег уређења постају саставни део Просторног плана општине
Жабари као шематски приказ насељеног места (Реферална карта број 4.).

Локацијска дозвола за изградњу на грађевинском земљишту унутар планираних
грађевинских подручја за насеља Тићевац, Свињарево, Миријево, Полатна, Кочетин,
Четереже, Брзоходе, Витежево и Сибница ће се издавати на основу Просторног плана
општине Жабари.

С обзиром да су границе планираних грађевинских подручја за насеља Тићевац,
Свињарево, Миријево, Полатна, Кочетин, Четереже, Брзоходе, Витежево и Сибница
преузете из урбанистичких планова рађених на катастарским плановима, размере 1:2
500, у случају било каквих неслагања описа датих у просторном плану, важе графички
прилози из планова општег уређења дати у документационом делу просторног плана, који
су били основ за описивање границе у плановима општег уређења.

Правила уређења и грађења на грађевинском земљишту односе се за:

Насеље Тићевац за грађевинско подручје у граници која почиње са севера од тромеђе
кп. бр. 242, 244 и 659 наставља десним смером ободом кп. бр. 659 до граничне тачке
грађевинског подручја (у даљем тексту гранична тачка) број 1  од које иде граничним
тачкама број 2 редом до 5 пресецајући кп. бр. 661/1 , 661/2, 661/3, 696/1, 696/2, 697,
наставља ободом кп. бр. 698, 699, а онда пресеца кп. бр. 702(пут) долазећи до границе
плана са којом се поклапа све до граничне тачке број 6. Граница затим пресеца кп. бр.
722 идући до граничне тачке број 7, наставља ободом кп. бр. 743/1, 1690, 728 до граничне
тачке број 8 од које пресеца кп. бр. 728 идући до граничне тачке број 9 од које иде ободом
кп. бр. 730 до четворомеђе кп. бр. 727, 728, 729 и 730. Граница од  четворомеђе се
поклапа са границом плана у дужини од око 180 метара од које се одваја идући
планираном регулацијом пута у дужини од око 60 метара, одваја се од ње и наставља
ободом кп. бр. 791, 792/2, 793, пресеца кп. бр. 795(пут), затим иде по планираним
регулацијама путева у дужини од око 315 метара пресецајући кп. бр. 796, 795, 796, 1685/1,
872/2, 892 до тромеђе кп. бр. 905/2, 908/3 и 892(пут), наставља ободом кп. бр. 905/2 до
граничне тачке број 10. Граница онда иде по граничним тачкама број 11 и 12 пресецајући
кп. бр. 905/1, 904, наставља ободом кп. бр. 902, 901 до тромеђе кп. бр. 899, 900 и 901 од
које иде праволинијски до тромеђе кп. бр. 898, 897/2 и 897/4, наставља ободом кп. бр.
897/4, 897/5, 897/7, 896/2, 1685/2, 972, 971 до тромеђе кп. бр. 971, 969 и 987/2, пресеца кп.
бр. 971, 985 идући до тромеђе кп. бр. 984, 985 и 986 од које иде ободом кп. бр. 986,
пресеца кп. бр. 1166(пут) чијом јужном планираном регулацијом иде у дужини од око 270
метара до тромеђе кп. бр. 1157, 1158 и 1166. Граница затим иде по граници плана све до
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тромеђе кп. бр. 1060, 1061 и 1607 од које се одваја идући по планираној регулацији пута
пресецајући кп. бр. 1061 онда по ободу кп. бр. 1062, затим се враћа на планирану
регулацију пута идући њом у дужини од око 90 метера, одваја се од регулације, наставља
ободом кп. бр. 1064/1, 1067, 1066, 1068, пресеца поток, а онда граница иде западном
границом потока (која је дефинисана границом културе на катастарској парцели)
пресецајући кп. бр. 1045, 1046/2, 1046/1, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054/2, наставља
ободом кп. бр. 1054/2, пресеца кп. бр. 1578(пут) чијом планираном регулацијом иде у
дужини од око 280 метара пресецајући кп. бр. 1032/2, 1033/2, 1047, одваја се од ње и иде
ободом кп. бр. 1035/1, 1036/2, пресеца кп. бр. 1035/2, наставља ободом кп. бр. 1028, а
онда пресеца пут кп. бр. 1681 чијом планираном регулацијом иде и дужини од око 130
метара, одваја се опет од регулације пута идући ободом кп. бр. 1003/1, 1003/2, 1003/3,
1004/1, 1004/2, 715 до граничне тачке број 13. Граница затим пресеца кп. бр. 712/1, 712/2,
712/3  идући до граничне тачке број 14 и 15, наставља ободом кп. бр. 712/3 до планиране
регулације пута чијом јужном планираном регулацијом иде у дужини од око 300 метара
пресецајући кп. бр. 711/2, 711/1, 713, 995/1 до границе плана са којом се поклапа све до
тромеђе кп. бр. 242, 244 и 659 где се граница затвара.

Координате граничних тачака грађевинског подручја
бр. тачке Y X

1 7 520 524.03 4 924 428.54
2 7 520 583.17 4 924 410.17
3 7 520 653.79 4 924 375.28
4 7 520 717.71 4 924 352.60
5 7 520 801.23 4 924 343.10
6 7 521 061.25 4 924 369.57
7 7 521 078.34 4 924 339.21
8 7 521 153.72 4 924 329.68
9 7 521 250.93 4 924 341.72

10 7 521 332.98 4 924 045.45
11 7 521 248.55 4 924 008.41
12 7 521 227.07 4 923 988.56
13 7 520 706.48 4 924 141.25
14 7 520 730.89 4 924 179.65
15 7 520 731.01 4 924 257.12
16 7 520 769.12 4 923 938.08
17 7 520 715.95 4 923 873.10
18 7 520 682.54 4 923 833.87

Из ове границе се изузимају енклаве:

1. Граница креће од тромеђе кп. бр. 940, 941 и 951 десним смером ка тромеђи кп. бр. 944,
948 и 949 пресецајући кп. бр. 951, 950, 949, наставља ободом кп. бр. 944 до граничне
тачке број 16 од које иде по граничним број 17 и 18, затим иде ободом кп. бр. 1038,
пресеца поток, а онда иде западним ободом потока (који је дефинисан границом културе
на катастарској парцели) пресецајући кп. бр. 1037, 928, 929, 930, 931/2, 931/1, 931/3,
931/4, 932, 943, опет пресеца поток и наставља ободом кп. бр. 951 до тромеђе кп. бр. 940,
941 и 951 где се граница затвара.
2. Граница креће од тромеђе кп. бр. 753/5, 737 и 762 десним смером ободом кп. бр. 753/5,
753/4, 958/3, 958/1 до тромеђе кп. бр. 958/1, 967, 968, пресеца кп. бр. 958/1 идући до
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тромеђе кп. бр. 958/1, 959, 960, наставља ободом кп. бр. 958/1, 754, 740/4(пут), 753/3,
753/2 до тромеђе кп. бр. 753/5, 737 и 762 где се граница затвара.
Укупна површина планираног грађевинског подручја је 54,8 ha, све у КО Тићевац.

Насеље Свињарево за грађевинско подручје у граници која почиње од тромеђе
к.п.бр.117, 97/1, 112  десним смером идући ободом планиране регулације пута у дужини
од око 120 метара пресецајући кп. бр. 112, 111, 110/1, 109/1, 109/2, 108, 107/1, одваја се
од регулације и наставља ободом кп. бр. 106 до граничне тачке број 1 од које
праволинијски иде до тромеђе кп. бр. 112, 97/2 и 97/3, затим граница иде поклапајући се
са границом плана до тромеђе кп. бр. 105/2, 105/3 и 116, одваја се од границе плана ,
наставља ободом планираних регулација путева у дужини од око 380 метара пресецајући
кп. бр. 105/3, 105/1, 117(пут) идући до тромеђе кп. бр. 832, 833 и 839/1, од које онда иде
ободом кп. бр. 839/1, 839/2 до тромеђе кп. бр. 839/2, 839/3 и 857, пресеца кп. бр. 857 и
859, наставља ободом кп. бр. 861, 854/2, 855, 849, 848  до граничне тачке број 2, пресеца
кп. бр. 847 и 846 идући до граничне тачке број 3, затим иде ободом кп. бр. 845, 843, 587/1,
пресеца кп. бр. 587/1 (граничне тачке број 4 и 5), затим иде ободом кп. бр.  587/2 до
тромеђе кп. бр. 587/1, 587/2 и 593(пут) од које наставља поклапајући се са границом
плана до тромеђе кп. бр. 555/1, 575 и 579, одваја се од границе плана идући ободом кп.
бр. 575, 591/1(пут), пресеца пут, наставља ободом кп. бр. 574/1, 573, 567  до граничне
тачке број 6 од које иде праволинијски до тромеђе кп. бр. 562, 563, 564 онда иде ободом
кп. бр. 563 до граничне тачке број 7, пресеца кп. бр. 562 идући до граничне тачке број 8 .
Граница затим иде ободом кп. бр. 562, пресеца кп. бр. 540(пут), наставља ободом кп. бр
500, 503/1, 504, до граничне тачке број 9, пресеца кп. бр. 504 (до граничне тачке број 10),
наставља праволинијски до тромеђе кп. бр. 506/1, 506/2, 506/3, онда иде ободом кп. бр.
506/2, пресеца кп. бр. 540 (пут) идући до тромеђе кп. бр. 540, 530, 532 од које наставља
поклапајући се са границом плана све до тромеђе кп. бр. 430, 431 и 487/1(пут), од
тромеђе иде до граничне тачке број 11 и 12 . Од граничне тачке граница се опет поклапа
са границом плана све до граничне тачке број 13, онда пресеца кп. бр. 400, 399 идући до
граничне тачке број  14, наставља поново поклапајући се са границом плана идући до
тромеђе кп. бр. 449, 451 и 456, затим иде ободом кп. бр. 451, 452, 454, 459, 460, 465, 466,
468, 469, 470, 475, 476, 477/1 до тромеђе кп. бр. 474, 477/1 и 477/2, наставља поклапајући
се са границом плана до четворомеђе кп. бр. 706, 707, 709 и 711, одваја се од границе
плана идући ободом кп. бр. 709, 708, 703,  до тромеђе кп. бр. 703, 706 и 707, пресеца кп.
бр. 703 (до граничне тачке број 15), настаља ободом кп. бр. 704а онда планираном
регулацијом пута пресецајући кп. бр. 703. Граница затим иде границом плана до тромеђе
кп. бр. 601, 655 и 662, наставља ободом кп. бр. 601, затим планираном регулацијом пута
пресецајући кп. бр. 662, враћа се на границу плана са којом се поклапа све до  тромеђе
кп. бр. 607, 608 и 609/2, одваја се од границе плана, пресеца кп. бр. 609/2 (гранична тачка
број 16), наставља ободом кп. бр. 609/2 до тромеђе кп. бр. 609/1, 609/2 и 610, пресецајући
кп. бр. 610, 611 и 612/3 долази до тромеђе кп. бр. 612/1, 612/2, 612/3, затим иде ободом
кп. бр. 612/1, 616, 615, 614, 601 до граничне тачке број 17, од ње иде пограничним
тачкама број 18, 19 и 20, наставља ободом кп. бр. 597, 596, до границе плана са којом се
даље поклапа све до тромеђе кп. бр. 117, 97/1, 112 где се граница затвара.
Укупна површина планираног грађевинског подручја је 32,9 ha, све у КО Свињарево.

Насеље Миријево за грађевинско подручје у граници која почиње од тромеђе 374/2,
387 и 3390 (пут Орљево – Александровац) десним смером пресецајући поменути пут,
наставља ободом планиране регулације пута Орљево – Александровац у дужини од око
2000 метара (поклапајући се са границом Плана), затим опет пресеца пут и иде ободом
кп. бр. 1035/1, до тромеђе кп. бр. 1035/1, 1035/2 и 1092 од које наставља право ка
граничној тачки бр.1, па иде ободом кп. бр. 1091, пресеца кп. бр. 952 и наставља ободом
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кп. бр. 1086 до граничне тачке бр. 2 од које иде право ка тромеђи кп. бр. 1088, 1089 и
1105, граница даље иде ободном линијом кп. бр. 1105, 1106, до граничне тачке бр. 3, па
даље иде ка тачки бр. 4 од које наставља право до тромеђе кп. бр. 1115, 1116 и 1219 и
наставља ободом кп. бр. 1116, 1216/1, 1215/1, до граничне тачке бр. 5 па право на
граничну тачку бр. 6 од које иде право ка граничној тачки бр. 7 поклапајући се са границом
Плана.
Граница грађевинског подручја од граничне тачке бр. 7 наставља ободом кп. бр. 1209/4 до
тромеђе кп. бр. 1209/4, 1209/3 и 1213 па иде право ка граничним тачкама бр. 8, 9 и 10,
пресеца кп. бр. 1179 и наставља ободом кп. бр. 1173, 1172, 1168, 1167, 1117/2, до
граничне тачке бр. 11 од које наставља право ка граничној бр.12 од које иде ободом кп.
бр. 1118/2, 1120, 1121, све до тромеђе кп. бр. 1121, 1119, 1122 и 1117/1 па наставља
даље право ка граничној тачки бр. 13, од које иде редом по граничним тачкама 14, 15, 16 ,
17 и наставља ободом кп. бр. 1132/1, 1130, 1134, 1008, па право до граничне тачке бр. 18
и наставља редом по граничним тачкама 19, 20 , 21, 22 од које иде право ка тромеђи кп.
бр. 1144, 1149 и 1150 и наставља ободом кп.бр. 1149, 1153, 1155, до тромеђе кп.бр. 1155,
1157 и 1185 од које иде право ка граничној тачки бр. 23, а од ње иде редом по граничним
тачкама 24, 25 , 26, затим наставља поклапајући се са границом Плана све до тромеђе кп.
бр. 2144, 1699 и 1700. Од поменуте тромеђе граница грађевинског подручја наставља
ободом кп. бр. 1699, 1701, 1709, пресеца пут кп. бр. 1716 и наставља ободом 1718, 1719,
све до преломне тачке бр. 27 и наставља планираном регулацијом пута до граничне тачке
бр. 28 и онда иде редом по граничним тачкама 29, 30, 31, 32 све до тромеђе кп.бр. 908,
907, 911/1 и 910/1 од које иде ободом кп.бр. 907, до тромеђе кп. бр. 907, 905 и 908, од које
наставља право ка граничној тачки бр. 33 од које иде право на тромеђу кп. бр. 482, 483 и
пута па наставља ободом кп. бр. 482 до граничне тачке бр.  34, па иде право до граничне
тачке бр. 35 и наставља ободом кп. бр.  486/1, 488, до граничне тачке бр. од које
наставља редом по граничним тачкама 36, 37, 38, 39, 40, а затим наставља ободом
планиране регулације пута кп. бр. 865 до граничне тачке бр. 41, иде на  граничну тачку бр.
42 па наставља ободом кп. бр. 506, 505
Укупна површина планираног грађевинског подручја је 103,2 ha, све у КО Миријево.

Насеље Полатна за грађевинско подручје у граници која почиње на северу на тромеђи
кп.бр. 112/1, 114 и 113 онда наставља ободом кп.бр.112/1, 112/2, 110, 109, 137, 138, 139,
116 до граничне тачке бр.1 и наставља право ка тромеђи кп.бр. 149, 150 и 151 и наставља
ободом кп.бр.151, пресеца пут кп.бр.95 и наставља ободом кп.бр. 145 до граничне тачке
бр.2, иде ка граничној тачки бр.3 од које иде граничном линијом ка тромеђи кп.бр.143,144
и 145 од које иде граничном линијом кп.бр. 144, 141/1, 141/2, 140, 108, 107, 103, 99, 97,
1741 све до граничне тачке бр.4 и иде право ка граничној тачки бр.5 од које наставља
ободом кп.бр. 1736, 1733, 1732, 1730, 1726, 1725, 1727, 1025, 1026, 1032, 1033, 1037,
1038, 1056, 1055, до граничне тачке бр.6 па иде право ка граничној тачки бр.7 и наставља
ободом кп.бр.1055, 1061, 1060, 1063, 1064, 1065 до граничне тачке бр.8, иде право ка
граничној тачки бр.9 па наставља планираном регулацијом пута , пресеца га и прати
границу Плана (поклапа се са њом) све до граничне тачке бр.10, ломи се и наставља
планираном регулацијом пута све до граничне тачке бр.11 од које наставља редом до
тачака 11, 12, 13, 14, 15, затим наставља поклапајући се са границом Плана све до
тромеђе кп.бр. 1203, 1198 и 1194/1. Граница грађевинског подручја даље иде ободом
кп.бр. 1203, 1192, 1191 до граничне тачке бр.16, наставља право ка тачки бр.17 па
планираном регулацијом пута до границе Плана са којом се поклапа све до тромеђе
кп.бр. 1436, 1526 и 1520, затим наставља ободом кп.бр. 1520, пресеца кп.бр.1519 и
наставља ободом кп.бр.1516, 1514, па планираном регулацијом пута кп.бр. 1436 све до
тромеђе кп.бр. 1436, 1508 и 1504 одакле иде ободом кп.бр. 1504, 1503, 1501, 1500/3,
1500/2, 1500/1, до граничне тачке бр.18 па наставља право ка тачки бр.19, од које иде
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ободом кп.бр. 1640 до граничне тачке бр. 20, па право ка тачки бр. 21 и наставља ободом
кп.бр. 1646, 1651, 1652, 1656, 1660/2, 1663/2, 1662, до граничне тачке бр. 22, па редом по
тачкама бр. 23, 24, 25, 26 до границе Плана са којом се поклапа до планиране регулације
пута кп.бр. 2057 и прати је до граничне тачке бр. 27 од које иде на тромеђу кп.бр. 2050,
2047 и 2045, па наставља ободом кп.бр. 2045 до тромеђе кп.бр. 2047, 2045 и 2046 од које
иде право ка тромеђи кп.бр. 2048, 2060 и 2062, па наставља ободом кп.бр. 2062, 2063 до
граничне тачке бр.28 где се ломи и пресецајући кп.бр. 2063, 2069, 2070, 2071 стиже до
граничне тачке бр.29 од које иде ободом кп.бр. 2071,  пресеца пут , иде ободом кп.бр.
2100 (поклапајући се са границом Плана), ломи се у тачки бр.30 и наставља ка граничној
бр.31 од које наставља ободом кп.бр. 2099, 2016, 2015, 2005, 2004, 2000/1, 1999, и долази
до планиране регулације пута (кп.бр. 1994) наставља по њој до граничне тачке бр.32 где
се ломи и наставља ободом кп.бр. 1991/1, до граничне тачке бр.33 од које наставља
право ка тромеђи кп.бр. 1987, 1983, 1984. Од наведене тромеђе граница грађевинског
подручја наставља ободом кп.бр. 1983, 1975, 1974, 1973, и иде даље ка тромеђи кп.бр.
1823, 1824 и 45 поклапајући се са границом Плана, па наставља ободом кп.бр. 1823,
1796/2, 1796/1, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1790, 1800, 1801, 1803, 1808 до тромеђе
кп.бр. 1808, 1810 и 1807 од које наставља право ка граничној тачки бр.34, па иде ободом
кп.бр.1812, до граничне тачке бр.35, од које наставља ка граничној бр.36, затим иде
ободом кп.бр. 76, 75, 74, до граничне тачке бр. 37, па наставља планираном регулацијом
улице све до граничне тачке бр. 38 и наставља редом граничним тачкама 38, 39, 40, 41,
42 и иде ободом кп.бр. 116, 95, 112/1 па стиже до почетне тромеђе где се граница
грађевинског подручја и затвара.

Координате граничних тачака грађевинског подручја

бр.тачке Y X бр.тачке Y X
1 7 520 307.06 4 920 102.16 22 7 520 041.21 4 919 447.53
2 7 520 464.68 4 920 000.14 23 7 520 043.35 4 919 429.03
3 7 520 389.90 4 919 999.85 24 7 520 023.99 4 919 367.05
4 7 520 100.65 4 919 966.82 25 7 520 017.71 4 919 326.24
5 7 520 125.72 4 919 916.80 26 7 520 007.74 4 919 295.55
6 7 520 285.74 4 919 652.91 27 7 519 987.88 4 919 486.21
7 7 520 307.96 4 919 629.56 28 7 519 873.31 4 919 372.67
8 7 520 379.83 4 919 588.78 29 7 519 834.87 4 919 311.37
9 7 520 407.61 4 919 582.88 30 7 519 763.16 4 919 360.87
10 7 520 644.58 4 919 388.23 31 7 519 804.30 4 919 423.28
11 7 520 515.06 4 919 436.46 32 7 519 729.53 4 919 577.25
12 7 520 507.37 4 919 409.03 33 7 519 701.39 4 919 610.62
13 7 520 503.35 4 919 376.53 34 7 519 877.48 4 919 890.09
14 7 520 504.20 4 919 348.77 35 7 519 910.60 4 919 929.01
15 7 520 504.66 4 919 341.32 36 7 519 927.72 4 919 963.72
16 7 520 335.72 4 919 307.29 37 7 519 927.63 4 920 029.26
17 7 520 326.71 4 919 276.40 38 7 519 959.50 4 920 019.89
18 7 520 246.83 4 919 253.92 39 7 520 007.09 4 920 068.97
19 7 520 185.21 4 919 313.53 40 7 520 026.76 4 920 034.48
20 7 520 129.96 4 919 272.82 41 7 520 065.60 4 920 084.26
21 7 520 108.81 4 919 284.24 42 7 520 158.69 4 920 169.59

Укупна површина планираног грађевинског подручја је 49,8 ha, све у КО Полатна.
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Насеље Кочетин за грађевинско подручје у граници која почиње од тромеђе к.п.бр.178,
136, 138/2, затим граница наставља ка југу пратећи ободе к.п.бр.136, 137 затим од
тромеђе к.п.бр.141/1, 137, 138/1, граница наставља ка тромеђи к.п.бр.150, 151/2, 147 а,
затим граница наставља пратећи ободе к.п.бр.151/2, 151/1, 153, 155, 164, 165, 167, 168,
176, затим граница долази до саобраћајнице и даље прати планирану регулацију
саобраћајнице у дужини од око 900 m, затим граница наставља ободима к.п.бр 712, 742
(гробље), долази до саобраћајнице и даље прати планирану регулацију саобраћајнице у
дужини од око 400 m даље наставља ободом к.п.бр. 743, 757, 745, долази до
саобраћајнице и даље прати планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 540 m
,долази до к.п.бр.391 и даље наставља ободом к.п.бр.781, 755, 754, 389, 387, 386, 383,
долази до саобраћајнице и даље граница наставља ка југу пратећи планирану регулацију
саобраћајнице у дужини од око 350 m, даље граница наставља пратећи ободе к.п.бр.762,
404, 405, и долази до саобраћајнице , затим граница наставља пратећи планирану
регулацију саобраћајнице у дужини од око 330 m и долази до к.п.бр.819, даље граница
наставља пратећи ободе к.п.бр.819, 458, 459, затим прати планирану регулацију
саобраћајнице у дужини од око 110 m и наставља пратећи ободе к.п.бр.821, 1142, 1143,
483, 1145, 1140, 481, пресеца к.п.бр.480, 479, 478/2, и наставља ободима к.п.бр.1140,
2081, 477, наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 70 m
затим граница наставља пратећи ободе к.п.бр. 489, 488/2, затим граница наставља ка
истоку пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 125 m долази до
к.п.бр.1101 и наставља пратећи ободе к.п.бр.1101, 1130, затим граница наствља пратећи
планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 170 m долази до к.п.бр.1108 и даље
наставља пратећи ободе к.п.бр. 1108, 1109, при том долази до саобраћајнице и даље
граница прати планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 350 m. Затим се
граница ломи и наставља ка југу пратећи ободе к.п.бр.1240, 1241, 1246, 1248, 1255, 1256,
2074, 1262, 1264, 1267, 1273, пресеца к.п.бр. 1275, 1294 и наставља ободима к.п.бр.1297,
1305, 1304, 1636, зазтим граница наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице
у дужини од око 1000 m затим граница долази до к.п.бр.1697 и наставља ка истоку
пратећи северну страну к.п.бр. 1697 у дужини од око 40 m затим су граница ломи ка југу
пресеца к.п.бр.1697, 1698, 1699, 1705, 1706, 1726, 1739, 1740, затим граница наставља ка
западу пратећи јужну страну к.п.бр.1740 у дужини од око 40 m и при том долази до
саобраћајнице и даље прати планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 500 m
затим граница долази до к.п.бр. 1796 и даље наставља ободом к.п.бр.1796, затим се
граница ломи и наствља ка истоку пратећи ободе к.п.бр. 1800, 1997/2, 1976, затим
граница пресеца к.п.бр.1975 и наставља пратећи ободе к.п.бр.1973/2, 1973/1, 1972,
1972/1, пресеца к.п.бр.1971/1 и даље наставља ободом к.п.бр. 1970, при том долази до
саобраћајнице и даље граница прати планирану регулацију саобраћајнице у дужини од
око 330 m ,затим се граница ломи ка југу пратећи источну страну к.п.бр.1958 у дужини од
око 50 m, ломи се ка западу, пресеца к.п.бр.1957 а затим се враћа ка планираној
регулацији саобраћајнице пратећи западну страну к.п.бр.1958. Затим граница наставља
ка северу пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 150 m затим
граница наставља ободима к.п.бр,1883, 1874, 1873, 1856, 1855, долази до саобраћајнице
и даље пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 460 m и даље
наставља ободима к.п.бр.1626, долази до саобраћајнице и даље наставља пратећи
планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 240 m даље прати ободе
к.п.бр.1581, 1585, 1586, долази до саобраћајнице и даље наставља пратећи планирану
регулацију саобраћајнице у дужини од око 570 m прати обод к.п.бр.1355, долази до
саобраћајнице и даље наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини
од око 50 м и даље наставља пратећи ободе к.п.бр.1348, 1345/2, 1344, 1338, 1335, 1333,
1045, 1052, 1041, 1040, 1039, 866, 865/2, 863, 862, долази до саобраћајнице и даље
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наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 350 m  затим
наставља ободима к.п.бр.847, 846, 842, 841/1, долази до саобраћајнице и даље наставља
пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око1200 m долази до к.п.бр.270
и прати ободе к.п.бр.270, 269, затим пресеца к.п.бр. 2073, 589, 261/1, 261/2, и даља прати
ободе к.п.бр.261/2, 259, 251, 250, долази до саобраћајнице и даље наставља пратећи
планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 70 m и даље граница наставља ка
северу пресецајући к.п.бр.121, 123, 124, 125, 111, 110/1, 109, 106,  и долази до тромеђе
к.п.бр.106, 107, 103/1, затим граница наставља пратећи ободе к.п.бр.107, 103/3, обод
к.п.бр.102 у дужини од око 30 m и наставља ка северу пресецајући к.п.бр.102, 96, 95, 70,
71, 94, 73, 74/2, 75, 91, 79, 80/2, 90, 82, 83, 84, 85, 86, 87, затим граница прати обод
к.п.бр.87, пресеца к.п.бр.176 (пут)  и даље прати обод к.п.бр.136, долази до тромеђе
к.п.бр.178, 136, 138/2 где се граница и затвара.

Све парцеле и делови парцела унутар овако описане границе са налазе унутар границе
грађевинског подручја, унутар грађевинског подручја се такође налази шест енклава које
су обухватиле катастарске парцеле које су изван грађевинског подручја.

1. Прва енклава обухвата следеће к.п.: 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839.

2. Друга енклава обухвата следеће к.п.: 769, 768, 767, 766, 779/2, 765, 758,     763, 764,
785, 786, 759, и део к.п.бр.782.

3. Трећа енклава обухвата следеће к.п.:440, 441, 423.

4. Четврта енклава обухвата следеће к.п.:1114, 1115, 1116, 1117.

5. Пета енклава обухвата следеће к.п.:1315/1, 1316, 1634.

6. Шеста енклава обухвата следеће к.п: 1600, 1601/1, 1601/2, 1601/3, 1602,     1604, 1603,
1609/1, 1609/2, 1607/1, 1607/2, 1605/1, 1605/2, 1606, 1610, 1612, 1613, 1591/1, 1591/2, 1590,
1589, 1633, 1637, 1672, 1672, 1669, 1670, 1668, 1667, 1666, 1674/1, 1666, 1665, 1682, 1681,
1679, 1678, 1677/2, 1676, 1677/1, 1683, 1684/1, 1684/2, 1707, 1715, 1714, 1707, 1709, 1712,
1711/1, 1711/2, 1721/2, 1717/1, 1717/2, 1722, 1723, 1724, 1725, 1720, 1717, 1718/1, 1718/2,
1719, 1848, 1748, 1765, 1764, 1819, 1746/2, 1799, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746/2, 1746/3,
1766, 1763, 1762, 1767/1, 2075, 1836/1, 1837, 1838, 1769, 1771, 1772, 1775, 1773, 1774,
1760, 1768, 1767/2, 1747, 1836/2, 1632, 1608, 1611, 1614, 1615, 1616, 1617/1, 1675, 1674/3,
1716, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1713, 1816, 1817, 1818, 1821, 1824,
1825, 1831/1, 1820, 1823, 1822, 1833, 1834,
и делови к.п.бр.:1830/1, 1830/2, 1831/1, 1831/4, 1831/3, 1832,  1846, 1847, 1835, 1845, 1770.

Укупна површина планираног грађевинског подручја износи око 66,3 ha, све у КО Кочетин.

Насеље Четереже за грађевинско подручје у граници која почиње од тромеђе к.п.бр.
1157/2, 1154,1156 К.о.Четереже и даље наставља ободима к.п.бр.1156, 1155, 1152/1,
1152/2, 1151, 1147, 1146, 1140/2, затим граница прати планирану регулацију
саобраћајнице и долази до к.п.бр.1269 и наставља пратећи ободе к.п.бр.1269, 1275,
враћа се и прати планирану регулацију саобраћајнице и даље наставља ободима к.п.бр
1292, 1302, 386, 1053, 1052/1, 1051/2, наставља пратећи планирану регулацију
саобраћајнице, ободе к.п.бр.1092, 1090, и враћа се на планирану регулацију
саобраћајнице, ломи се и наставља ободима к.п.бр.1010, 1007, 1006, 1002, 1001, 997, 996,
981, 980, 972/1, 972/2, 971, 966, 941, 938, 936, 925, 920/1, 920/2, затим граница наставља



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН",Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
104

пратећи планирану регулацију саобраћајнице, а затим ободе к.п.бр. 916, 905, 884, 882,
881, 880,  планирану регулацију саобраћајнице ,пресеца к.п.бр. 875, 874, и наставља
ободима к.п.бр.871, 870, 869/1, 869/2, 869/4, 1932/2, 1932/1, 1851, 1845, затим граница
наставља пратећи  планирану регулацију саобраћајнице, и даље прати ободе к.п.бр.
3615, 1893, 1888, 1873, 1871, 1938, 1939, 1950, 2023/1, 1941/1, 2015/1, 2012, 2016, 2019,
затим граница наставља пратећи  планирану регулацију саобраћајнице, ломи се ка југу и
пресеца к.п.бр.2254, 2256, 2257, 2258, 2260, 2261, 2265, даље граница наставља пратећи
планирану регулацију саобраћајница, затим граница наставља пресецајући к.п.бр.2135/6,
2135/9, 2135/5,  долази до к.п.бр. 2135/4, и даље наставља пратећи ободе к.п.бр.2135/4,
2135/5, 2135/2, 2131, затим граница пресеца к.п.бр. 2121/1, 2116, 2112, 2111, 2108, 2107,
даље прати ободе к.п.бр. 2100, 1608, 1700, пресеца к.п.бр.1704 и наставља ободима
к.п.бр.1708, 1711, 1712, 1714/2, 1714/1, 1713/1, 1715/2, 1724, 1725, 1727, 1728, 1746, 1747,
1748, 1737/2, 1737/4, 1743, 1745/1, долази до планиране реулације саобраћајнице и даље
прати планирану регулацију до к.п.бр.1598, затим граница наставља пратећи ободе
к.п.бр.1598, 1692/1, 1624, пресеца к.п.бр. 1623, 1622, 1620 и даље прати ободе
к.п.бр.1612,  1519/3,  1519/1, 1520, 1522, 1526, 1528, пресеца к.п.бр. 1531, 1502, 1485,
1487, 1488, и наставља ободима к.п.бр.1498, 1374, 1375, 1367, 1366, 1363, даље граница
наставља планираном регулацијом саобраћајнице и даља граница прати ободе
к.п.бр.1384/3, 1384/2, 1384/1, 1385, 1386/2, 1386/1, пресеца к.п.бр.1387, 1249/2,  и
наставља ободима к.п.бр.1249/2, 1251/1, 1251/2, 1250, 1362, 1361 затим граница пресеца
к.п.бр.1360, 1357/2, 1357/1, 1356, 1351, 1350, 1347, 1346, 1343, 1268, затим граница
долази до планиране регулације саобраћајнице и прати регулацију све до к.п.бр.1157/3.
Граница даље наставља пратећи ободе к.п.бр.1157/3, 1156 и долази до  тромеђе к.п.бр.
1157/2, 1154,1156 где се граница затвара.

Унутар границе грађевинског подручја се налазе две енклаве које обухватају катастарске
парцеле и делова катастарских парцела које нису у обухвату грађевинског подручја
(избацују се).

Граница прве енклаве која не припада грађевинском подручју  почиње од тромеђе
к.п.бр.1340, 1342, 1341 КО Четереже  прати обод к.п.бр.1341 долази до планиране
регулације саобраћајнице, прати је све до к.п.бр.1307, и даље прати ободе к.п.бр.1307,
1120, пресеца к.п.бр. 1553 , 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, 1565,
1566, 1567, и даље прати ободе к.п.бр.1590, 1589, 1586/1 ,1585, затим пресеца к.п.бр.
1585, 1584, 1583, 1582, 1581,1580, 1579/1, затим граница прати ободе к.п.бр.1577/3, 1552,
1549, 1548, 1546, 1545, 1549, 1539 и долази до планиране регулације саобраћајнице,
прати је све до к.п.бр.1336 затим граница пресеца к.п.бр.1336 и даље наставља пратећи
ободе к.п.бр.1337, 1339/4, 1339/1, 1341 и долази до тромеђе к.п.бр. 1340, 1342, 1341 где
се граница и затвара.

Граница друге енклаве која не припада грађевинском подручју  почиње од тромеђе
к.п.бр.1571/2, 1827/1, 1821  КО Четереже и наставља ободима к.п.бр.1821, пресеца
к.п.бр.1816, и наставља ободима к.п.бр.1814, 1811, 1810, 1807, 1805, 1802, 1801, 1799,
1795, 1794/2, 1793/3, 1790, 2073, 2072, пресеца к.п.бр.2064, 2063, 2061, 2060, 2058, 2056,
2054, 2053, 2052, 2051, 2253, 2252, 2251, 2250, 2239, 2238, 2235, 2234, 2233, 2231, 2227,
2225, 2224, 2223, 2222, 2218, 2219, 2220, 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2228, 2230/2, 2231,
затим граница наставља ободима к.п.бр.2244, 2245, 2246, 2249, затим граница наставља
пресецајући к.п.бр.2099, 2098, 2097, 2096, 2095, 2094, 2093, 2091, 2090, затим граница
наставља ободима к.п.бр. 2087, 2084, 2085, затим граница наставља пресецајући
к.п.бр.2085, 2084, 2081, 2079, 2075, 1789, 1788, 1787/1, 1788/1, 1784, 1780, 1779, 1777,
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1776,1775/1, 1774, 1773, 1767, 1768, 1763, 1762, 1760/2, 1760/1, 1757, 1754,  затим
граница долази до тромеђе к.п.бр.1571/2, 1827/1, 1821 где се и затвара.

2.Граница грађевинског подручја за појас око Четерешке цркве убухвата све
саобраћајнице  унутар границе плана за поменути појас и к.п.бр.751/2 (летња бина), 756
(Четерешка црква).

Површина планираног грађевинског подручја износи 72,8 ha.

Насеље Брзоходе за грађевинско подручје у граници која почиње од тромеђе
к.п.бр.1778, 1479, 1482, и даље наставља у смеру казаљке на сату пратећи ободе к.п.бр.
1479, 1480, 1609, 1605, 1606, 1485, 1468/3, затим граница даље наставља ка југу пратећи
границу плана (у дужини од око 920 m), затим граница наставља ободима к.п.бр. 1787,
3836, затим наставља пратећи планирану регулацију улице  у дужини од око 250 m даље
наставља пратећи ободе к.п.бр.1781/2, 1782 и долази до границе плана, даље границе
грађевинског подручја наставља пратећи границу плана у дужини од око 410 m затим се
граница ломи и наставља пратећи ободе к.п.бр 3020, 3013, 3014, 3015, 3017/2, 2972, 2982,
2981, 2983, 2985, 2986, затим наставља пратећи планирану регулацију улице  у дужини од
око 600 m и даље прати ободе к.п.бр. 2957, 2954, 2953/1, 2952, 2951/1, 2954, 2957, 2958,
затим наставља пратећи планирану регулацију улице  у дужини од око 950 m и даље
прати обод к.п.бр. 2937 и при том долази до границе плана, даље граница грађевинског
подручја наставља пратећи границу плана, у дужини од око 960  m, ломи се и наставља
пратећи ободе к.п.бр 2905, 2906, при том долази до саобраћајнице и наставља пратећи
планирану регулацију улице  у дужини од око 180 m, прати ободе к.п.бр.2304/2, 3306/3,
при том долази до саобраћајнице и наставља пратећи планирану регулацију улице  у
дужини од око 200 m, затим се граница ломи и наставаља ободом к.п.бр. 3233,  3232,
3231, 3217, 3219, 3220, 3221, 3222/1, 3227, 3264, и даље граница наставља пратећи
границу плана у дужини од око 760 m и долази до к.п.бр. 3507 затим граница дање прати
планирану регулацију улице  у дужини од око 500 m ломи се и наставља ободом к.п.бр
3688, затим граница наставља  пратећи границу плана у дужини од око 450 m, настаља
ободом к.п.бр. 4124 и долази до саобраћајнице, затим граница наставља пратећи
планирану регулацију улице  у дужини од око 700 m, ломи се и наставља пратећи ободе
к.п.бр 3666, 3665, 3664, 3663, 3658, 3657, 3655, 4162, 4163, 4164, 4156/2, 4156/3, 4156/1,
4157, 4144/2, 4142/1, 4142/5, 4140, 4139, 4135, 4134, 4133, 4132, и долази до границе
плана , затим граница наставља  пратећи границу плана у дужини од око 800 m, затим
граница наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице, ломи се и наставља
ободима к.п.бр. 3639, 3641, до тромеђе к.п.бр 3636, 3640, 3641, затим граница наставља
ка тромеђи к.п.бр, 3632/3, 3633, 3634 наставља ободом к.п.бр 3633, ломи се и наставља
ка тромеђи к.п.бр.3594, 3592, 3623. Даље граница грађевинског подручја наставља
пратећи границу плана у дужини од око 1800 m, граница затим наставља пратећи ободе
к.п.бр.2491, 2496, 2493,  при том граница долази до планиране регулације саобраћајнице
и даље наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 1000 m
затим граница наставља пратећи ободе к.п.бр. 2382/4, 2386, 2444, 2400, 2390,  2405,
2407,  2444, пресеца к.п.бр. 2413 и наставља ободом к.п.бр. 2420, 2424, 2425/2, 2417,
наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 90 m, ломи се и
наставља ободом к.п.бр 2410, 2403, затим се граница враћа ка планираној регулацији
саобраћајнице и наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око
235 m, затим граница наставља пратећи ободе к.п.бр. 2355, 2356, и долази до границе
плана одакле граница грађевинског подручја наставља пратећи границу плана у дужини
од око 770 m, даље граница наставља пратећи ободе к.п.бр. 2227/1, 2226, 2225, 2224,
2221, 2214/2, 2219, 2229, затим наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у
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дужини од око 90 m. Граница грађевинског подручја даље наставља пратећи границу
плана у дужини од око 1100 m, а затим прати планирану регулацију саобраћајнице у
дужини од око 90 m ломи се и наставља пратећи обод к.п.бр. 1653, при том долази до
границе плана и даље наставља пратећи границу плана у дужини од око 450 m, затим сe
граница одваја од границе плана и наставља пратећи ободе к.п.бр 1778, 1479, 1480, 1609,
1605, 1608, 1606, 1485, 1469/3, затим граница долази до тромеђе к.п.бр. 1778, 1479, 1482
где се граница и затвара.

Унутар грађевинског подручја се налази једна енклава која не припада грађевинском
подручју т.ј. избацује се из њега. Парцеле које се налазе унутар те енклаве су 1861, 1839,
1864, 1870, 1873, 1869, 1874.

Све поменуте парцеле се налазе унутар грађевинског подручја и као и све саобраћајнице.

Површина грађевинског подручја износи 127,6 ha, све у КО Брзоходе.

Насеље Сибница за грађевинско подручје у граници која почиње од тромеђе к.п.бр.
1407, 1408, 1403 и наставља ободом к.п.бр.1408 и долази до планиране саобраћајнице,
затим граница наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око
315 m, затим граница наставља ободима к.п.бр 1438, 1443, 1442, 441/3, 441/1, 441/2, 439,
1057, 432 и затим граница долази до планиране саобраћајнице, затим граница наставља
пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 120 m и даље граница
наставља пратећи ободе к.п.бр.465, 466, 468, 469, 475, 476/3, 476/1, 1058, 480/2, 485, 481,
затим граница грађевинског подручја пресеца пут и наставља пратећи планирану
регулацију саобраћајнице у дужини од око 270 m затим граница долази до к.п.бр.725 и
даља наставља пратећи ободе к.п.бр.725, 730/1, 1071, 894/2, 890, 888, 885, 1028, 1027,
1026, 1025, 1024, 1022, 1019/2, 1021, затим граница пресеца к.п.бр 1077 (пут) и даље
наставља пратећи ободе к.п.бр. 1050,  пресеца к.п.бр.1049, 1048, 1047, и даље наставља
пратећи ободе к.п.бр.1046,1044, пресеца саобраћајницу наставља пратећи њену
планирану регулацију. Затим се граница ломи ка североистоку пресеца к.п.бр.836, 837,
838, 834, 839, 840, 841, 842, 843, и долази до тромеђе к.п.бр.848, 847, 846, даље граница
насавља пратећи ободе к.п.бр.847, 850, 851 и долази до саобраћајнице и насавља њеном
регулацијом у дужини од око 100 m затим се граница ломи и наставља ободима
к.п.бр.820, 1840, 832, 833, даље граница наставља пратећи обод к.п.бр. 1833 затим
граница наставља ка западу пресецајући к.п.бр.1829, 1827, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818,
1817, 1816, 1815, 1813, 1808, 1805, 1804, 1802, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792,
1789, 1787, 1785, 1783 и долази до к.п.бр. 1781 прати њен обод и долази до планиране
регулације саобраћајнице, наставља пратећи њену регулацију у дужини од око 315 m
долази до к.п.бр. 1592/2, даље наставља ободима к.п.бр.1592/2, 1360, 1362, долази до
планиране регулације саобраћајнице, наставља пратећи њену регулацију у дужини од око
35 m долази до к.п.бр. 1367/2, даље наставља ободима к.п.бр.1367/2, 1367/1, 1368,
1369/1, 1372, долази до планиране регулације саобраћајнице, наставља пратећи њену
регулацију у дужини од око 240 m долази до к.п.бр.1414 и даље наставља ободима к.п.бр.
1414, 1413, 1411, 1410, 1408 и долази до тромађе к.п.бр. 1407, 1408, 1403 где се граница
затвара.

Унутар грађевинског подручја се налази шест енклава које нису обухваћене грађевинским
подручјем (избацују се јер нису грађевинско земљиште), унутар поменутих шест енклава
се налазе целе к.п.бр., 1496, 1495, 1494, 1493, 1469/1, 1482,  786/1, 763/2, 1463/1, 1466/1,
1467, 803, 802, 801, 800/1, 822, 824, и делови к.п.бр. 800/2, 799, 816, 804, 805, 1506, 1505,
1489, 786/3, 786/2, 1497.



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН",Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
107

Површина обухвата грађевинског подручја износи 82,9 hа, све у КО Сибница.

Насеље Витежево за грађевинско подручје у граници грађевинског подручја која
почиње са севера од тромеђе кп. бр. 545, 546/1 и 2013 десним смером ободом кп. бр. 545,
пресеца пут кп. бр. 543(пут), наставља ободом кп. бр. 527/2, онда пресеца кп. бр. 527/2 и
526/2 идући до граничне тачке број 1. Граница онда иде по граничним тачкама од 2 редом
до 8, затим иде по ободу кп. бр. 473 до границе плана са којом се поклапа у дужини од око
600 метара до граничне тачке број 9, од које затим иде по граничним тачкама број 10
редом до 21, онда наставља ободом кп. бр. 325/3, 5312 (пут), пресеца пут и иде ободом
кп. бр. 2996 до граничне тачке број 22. Граница грађевинског подручја од граничне тачке
број 22 иде по граничним тачкама 23, 24 и 25, од које иде по ободу кп. бр. 2988, 2987/1 до
граничне тачке број 26 од које наставља  по граничним тачкама 27 редом до 52. Граница
затим иде по ободу кп. бр. 2166/1, 2170, до тромеђе са кп. бр. 2160/2 и 2173 од које се
даље поклапа са границом плана у дужини од око 2700 метара до тромеђе  кп. бр. 2138,
2139 и 2141 од које се одваја и иде ободом кп. бр. 2138, 2163/4 до граничне тачке број 53,
од граничне тачке број 53 редом иде по граничним  тачкама 54 до 56, од које наставља
ободом кп. бр. 2134, 2133 до граничне тачке број 57. Граница идући по граничним тачкама
57 редом до 61 долази до границе плана са којом се поклапа све до граничне тачке број
62, од граничне тачке 62 иде до граничне тачке број 63, па онда ободом кп. бр.  2420/1,
2422, пресеца кп. бр. 2423/1 (граничне тачке 64 и 65), од граничне тачке број 65 наставља
по граничним тачкама 66 редом до 72, затим граница иде по ободу кп. бр. 2622, 2623,
2624, 2625, 2628, 2641(пут), 2640/3 до граничне тачке број 73, од 73 наставља до граничне
тачке број 74, затим ободом кп. бр. 2644/1 до границе плана са којом се опет поклапа до
тромеђе кп. бр. 1651/1, 1657/1 и 1657/2 од које праволинијски иде до граничне тачке број
75. Граница грађевинског подручја наставља поклапајући се са границом плана у дужини
од око 800 метара до тромеђе кп. бр. 4397, 4390 и 4400 , онда иде по ободу кп. бр. 4397,
пресеца кп. бр. 4400 (граничне тачке број 76 и 77), затим иде по ободу кп. бр. 4403,
4404/1, 4404/2, пресеца пут кп. бр. 4410 , наставља ободом кп. бр. 4413, 4414, 4415, 4416,
4417, 4418, 4419, пресеца поток кп. бр. 5245, онда иде ободом кп. бр. 4421, 4425/1, 4426,
5249(пут), 4432/1 до граничне тачке број 78, од ње иде до тромеђе кп. бр. 4432/1, 4433/3 и
4433/2, наставља ободом кп. бр. 4433/3 до граничне тачке 79. Граница затим иде по
граничним тачкама број 80, 81 и 82, од тачке 82 наставља поклапајући се са границом
плана у дужини од око 930 метара до граничне тачке број 83, граничне тачке 83 иде по
заштитном појасу планиране саобраћајнице пресецајући кп. бр. 4453/6, 4453/5, 4453/2,
4450, 5243(поток Бељево), 4449, 5269(пут), 1477/4, 5264(пут), 1468/2, 1468/1, 1467, 1462,
1461, 1460, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 898, а онда иде по граници плана до граничне
тачке број 84, од 84 иде по граничним тачкама број 85 и 86, од 86 иде ободом кп. бр. 1460,
1461, 1462 до граничне тачке број 87 , пресеца кп. бр. 1467, 1468/1 (граничне тачке 87 и
88), наставља ободом кп. бр. 1468/2 до границе плана са којом се поклапа до граничне
тачке број 89. Граница грађевинског подручја затим пресеца кп. бр. 1486/3, 1486/2, 1486/6
идући до граничне тачке број 90, наставља ободом кп. бр. 1487, 1488, 1489, 1488/2 до
граничне тачке број 91 od koje наставља по граничним тачкама број 91 редом до 98 , од
тачке број 98 иде поклапајући се са границом плана до граничне тачке број 99, од које
поново иде по граничним тачкама број 100 редом до 108. Граница затим иде по ободу кп.
бр. 1553, 1554/1, 1555, 1556, пресеца кп. бр. 5246 (Сеоски поток), иде ободом кп. бр. 1539,
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опет пресеца поток и наставља ободом кп. бр. 1560, 1561/3, 1561/2, 1561/1, 1562, 1563,
пресеца Сеоски поток, онда иде ободом кп. бр. 1400/4, 1400/3, 1396, опет пресеца поток и
наставља ободом кп. бр.1396, 5251(пут) до граничне тачке број 113, од тачке 113 иде
ободом кп. бр. 1332, 1331, 1330, 1329, 1328 до граничне тачке број 109 од које пресеца
поменути поток, затим иде ободом кп. бр. 1351 и 1346, пресеца кп. бр. 1346 (граничне
тачке број 110 и 111). Граница грађевинског подручја наставља ободом кп. бр. 1346, 1349,
1348, 1374(пут), 1337, 1342, пресеца кп. бр. 1341 (граничне тачке број 112 и 114), онда се
поклапа са границом плана у дужини од око 1400 метара, одваја се од границе плана,
пресеца кп. бр. 1225/1 (граничне тачке број 115 и 116), наставља ободом кп. бр. 1228,
1230, 1233/2, 1233/1, 1236, 1216, 1538(пут), 1213 до граничне тачке број 117, пресеца
кп.бр. 1213 (граничне тачке број 117 и 118), затим иде ободом кп. бр. 1538 (пут), 1208 до
граничне тачке број 119, пресеца кп.бр. 1209 идући до тромеђе са кп. бр. 1205 и 1206,
онда иде ободом кп. бр. 1205, 1202, 1204, 1207, 1210, 1218 (гробље) до границе плана са
којом се поклапа идући до граничне тачке број 120. Граница затим пресеца поток,
наставља ободом кп. бр. 1826, 1825, 1823/2, 1823/1, 1821, 1819, 1818, 1819, опет пресеца
Сеоски поток и наставља поклапајући се са границом плана све до граничне тачке број
121, одваја се од границе плана и иде до тромеђе кп. бр. 1981, 1982 и 1983, наставља
ободом кп. бр. 1982, 1985, 1987, пресеца Сеоски поток а онда иде ободом кп. бр. 1798,
1797, 1795, пресеца кп. бр. (граничне тачке број 122 и 123),  наставља ободом кп. бр.
1791, 1789, 1788, 1787(пут) до границе плана са којом се даље поклапа у дужини од око
320 метара, затим наставља ободом кп. бр. 2462, 2461, пресеца кп. бр. 2463/1, 2463/2
(граничне тачке број 124 и 125). Граница грађевинског подручја од граничне тачке број
125 наставља поклапајући се са границом плана све до тромеђе кп. бр. 2064, 2075 и
2060(пут), од тромеђе иде праволинијски иде до тромеђе кп. бр. 2057/1, 2059 и 2055,
наставља поклапајући се са границом плана све до тромеђе 545, 546/1 и 2013 где се
граница затвара.

Унутар грађевинског подручја се налази једанаест енклава које нису обухваћене
грађевинским подручјем (избацују се јер нису грађевинско земљиште):

Енклава број 1
цела кп. бр.: 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1299, 1306, 1316, 1320, 1309, 1310, 1311, 1566,
1567/2, 1567/3, 1577/1, 1577/2, 1577/3, 1575, 1573, 1570, 1569, 1581, 1582, 1586/1, 1587/1,
1587/2, 1587/3, 1587/4, 1589, 1590/2,
део кп. бр. : 1590/1, 1583, 1579, 1578, 1307, 1308,

Енклава број 2
цела кп. бр.: 1700, 1701, 1704, 1707, 1709
део кп. бр. : 1706/2, 1688, 1710,

Енклава број 3
цела кп. бр.: 1254, 1256, 1260, 1263, 1264, 1267, 1269, 1270

Енклава број 4
део кп. бр. : 1240, 1241, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 5246, 1209, 1248, 1203/1

Енклава број 5
цела кп. бр.: 1848, 1844,
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део кп. бр. : 1842, 1840, 1835, 1843,

Енклава број 6
цела кп. бр.: 1848, 1844,
део кп. бр. : 1842, 1840, 1835, 1843,

Енклава број 7
цела кп. бр.: 2513, 2514, 2522, 2523, 2561, 2559, 2552/2, 2526, 2527,
део кп. бр. : 2560, 2531, 2532/1, 2532/2

Енклава број 8
цела кп. бр.: 18104/1, 1804/2, 1806/1, 1806/2, 1807,
део кп. бр. : 1805

Енклава број 9
цела кп. бр.: 1773, 1775, 1777, 1780

Енклава број 10
цела кп. бр.: 2072/1, 2073, 2077

Енклава број 11
цела кп. бр.: 2088, 2090,
део кп. бр. : 2089, 2091/2
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  1.2.2.   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ПЛАНИРАНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ
ПОДРУЧЈИМА

  1.2.2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

Планиране површине јавне намене су:

- у насељу Тићевац:саобраћајне површине, основна школа, дом културе, комунални
објекат (извориште), спомен обележје са парковском површином и јавно зеленило, укупне
површине 7,3 ha, односно 13,36% грађевинског подручја.
- у насељу Свињарево:саобраћајне површине, основна школа, месна заједница,
спортско игралиште, комунални објекат (гробље), укупне површине 4,9 ha, односно 13,9%
грађевинског подручја.
- у насељу Миријево:саобраћајне површине, основна школа, дом културе, месна
заједница, амбуланта, спорт и рекреација и комунални објекат (гробље), укупне површине
16,1 ha, односно 15,6% грађевинског подручја.
- у насељу Полатна:саобраћајне површине, основна школа, месна заједница,  комунални
објекат (гробље), укупне површине 7,0 ha, односно 14% грађевинског подручја.
- у насељу Кочетин:саобраћајне површине, основна школа, месна заједница,  комунални
објекат (гробље) и јавно зеленило,  укупне површине 15,6 ha, односно 23,5% грађевинског
подручја.
- у насељу Четереже:саобраћајне површине, основна школа, дом културе, комунални
објекти, укупне површине 16,8 ha, односно 23% грађевинског подручја.
- у насељу Брзоходе:саобраћајне површине, основна школа, дом културе, комунални
објекат (гробље), месна канцеларија, амбуланта, дечији вртић,укупне површине 17,6 ha,
односно 13,8% грађевинског подручја.
- у насељу Витежево:саобраћајне површине, основна школа, дом културе, комунални
објекат (гробље), парк и спортско игралиште,  укупне површине 19,9 ha, односно 13,5%
грађевинског подручја.
- у насељу Сибница:саобраћајне површине, основна школа, дом културе, месна
канцеларија и комунални објекат (гробље), укупне површине 15,5 ha, односно 18,3%
грађевинског подручја.

Површине јавне намене су одређене, за свако насеље појединачно, и то:
- текстуално:пописом свих катастарских парцела (и делова) које су у обухвату;
- аналитички:координатама преломних тачака планираних граница и,
- графички, у размери 1:2 500, као одговарајући прилог у документационој основи, књига

2, просторног плана.

Правила грађења за објекте јавних намена

Минимална  површина парцеле за изградњу објеката јавних намена je 400 m2

Тип објекта зависи од његове функције и услова на локацији, али је претежно
слободностојећи објекат на парцели.
Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем.
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Објекти образовања, дечије и социјалне заштите, здравства, културе,
информисања,спорта и рекреације и сл. су компатибилни становању и мешовитим
наменама и могу се градити у тим зонама.

Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и
рекреативних центара,  становања.
У оквиру школског дворишта, уколико то услови на парцели дозвољавају, могу се наћи
специјализовани и пратећи садржаји намењени спорту и рекреацији.

Постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, а за нове објекте минимално
растојање грађевинске од регулационе линије износи 5,0 m.

Најмања удаљеност  јавних објеката и служби од објеката на суседним парцелама износи
минимално пола висине од суседног објекта, али не мање од 5,0 m.

Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу
бочног дворишта претежно северне оријентације минимално 3,5 m, односно на делу
бочног дворишта претежно јужне оријентације минимално  4,0 m.

Спратност објеката је до П+1+Пк.

 Максимални дозвољени индекс заузетости је 30  %
 Максимални дозвољени индекс изграђености је 1.0

На парцелама се дозвољава, у свим сегментима, фазна изградња.

Паркирање и гаражирање возила се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели,
изван површине јавног пута.

По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији од
објеката других намена.

Правила грађења за саобраћајне површине

Саобраћајне површине су површине јавне намене намењене за одвијање моторног
друмског, пешачког и бициклистичког саобраћаја.
Земљишни појас је непрекинута земљишна површина са обе стране усека и насипа јавног
пута, ширине најмање 1.0 m мерено на спољну страну од линије крајњих тачака
попречног профила, ван насељеног места.
Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија
ширина зависи од категорије пута:

- државни путеви I реда-аутопутеве износи 40.0 m
- државни остали путеви I реда  износи 20.0 m
- државни путеви II реда изниоси 10.0 m
- општински путеви износи 5.0 m

Појас контролисане градње је површина са спољне стране заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката који је исте ширине као и заштитни појас.
Прикључак прилазног пута на јавни пут може се градити само уз  сагласност управљача
јавног пута.
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Раскрсница односно укрштај општинског или некатегорисаног пута и државног пута може
се градити само уз сагласност Јавног предузећа.
Земљани пут који се прикључује на јавни пут мора имати коловоз са тврдом подлогом или
исти као и јавни пут најмање ширине 5.0 m на 40.0 m за пут I реда, 20 m за пут II реда и
10 m за општински пут мерено од ивице коловоза јавног пута.
Ваздушни простор изнад коловoза је 7.0  m а слободни простор изнад коловоза је 4.5 m.
Управљач јавног пута мора са власницима суседних парцела да склопи уговор о
коришћењу земљишта за објекте за одвођење воде или друге објекте или уређаје
заштите пута уколико их не може распоредити у земљишном појасу.
Јавни пут у насељу одређује се просторним и урбанистичким планом.
Коловозна конструкција улица које се поклапају са правцем државног или општинског пута
који пролази кроз насеље сматрају се деловима тих путева заједно са саобраћајном
сигнализацијом (осим светлосне).
Правац или промену правца државног пута који пролази кроз насеље одређује Скупштина
општине (града) по прибављању сагласности надлежног министарства.
Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта
(рудник, каменолом, акумулационо језеро, аеродром и сл.), јавни пут, односно његов део
који се измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута.
Трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела, из става 1. овог члана, сноси
инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање јавног пута, односно његовог
дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и управљач јавног пута.
Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне
конструкције је за осовинско оптерећење меродавног возила од min 115 KN. Материјали и
процедуре при производњи и уградњи у свему према пројекту и техничким нормативима и
стандардима.
Коловоз се изводи са ивичним тракама са стране (ивичњацима у насељеном месту).
Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин да не
угрози слободни профил чија прегледност мора бити обезбеђена у сваком тренутку.
Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти.
Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно
одржава.
Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што
се доказује атестима.
Коловоз на правцу државног пута је према пројекту државног пута односно као и ван
насеља.
Саобраћајна сигнализација, осим семафорске, на правцу државног пута је у власништву
ЈП Путеви Србије.
Све измене у профилу, режиму и семафоризацији на улици којом је и правац државног
пута могу се планирати и изводити само уз сагласност ЈП Путеви Србије.
На пешачко-бициклистичким стазама коловоз се обрађује као на коловозу јавног пута или
различито, природним материјалима (ломљени камен, камена коцка, дрво, земља...).
Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака. За локалне  улице не могу
бити мање ширине од 1.5 m.
Постављају са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у
односу на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија 24/18 или
20/18 са атестима којим се потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врст производа.
На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе,
жардињере, запреке према коловозу и сл). Тип је одређен одлуком СО или посебним
пројектом.
Могућa је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2.5 m или више.
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На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и
техничким нормативима.
При постављању мобилијара, саобраћајне сигнализације или садње мора се очувати
минимална ширина тротоара од 1.80 m, односно мин 0.90 m  између покретних и
непокретних објеката на тротоару.
На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне
ширине 1.8 m, дужине мин.  0.45 m и са мин.  нагибом од 20%. Рампа је посебно и видно
обележена.
Паркирање се обавља на посебно обележеним површинама хоризонталним линијама и
означени вертикалним сигналним знацима.
Обрада површина може бити као и на коловозу или са посебном обрадом, према одлуци
СО или пројектној документацији.
Једно паркинг место за управно паркирање путничких возила је димензија 2.5х5.0 m.
Интерна саобраћајница је ширине 5.5 m. За паралелно паркирање уз коловоз паркинг
место је димензија 2.0х6.0 m док је саобраћајница ширине 3.5 m.

Нормални профил саобраћајница садржи:

ван насељеног места
Државни пут 2. реда обухвата:

- коловоз 2х3.00 6.0
- ивична трака 2х0.3 0.6
- банкине 2х1.0 2.0

Општински пут обухвата:
- коловоз 2х2.75 5.5
- ивична трака 2х 0.25 0.5
- банкине 2х 1.0 2.0

у насељеном месту
Државни пут 2. реда обухвата:

- коловоз 2х3.00 6.0
- тротоари 2х1.5 3.0

Општински пут обухвата:
- коловоз 2х2,75  5.5
- тротоари 2х1.5  3.0

остали садржаји:
- бициклистичка стаза  2.5  2.5
- разделна трака за бициклист. стазу ка коловозу      0.75
- путно зеленило 2х1.5  3.0

Дате димензије су минималне а допунски садржаји могу се допунити новим или изостати.
У подручјима покривеним важећим урбанистичким плановима, унутар граница планова
важе правила грађења, регулациона и нивелациона решења за саобраћајнице из
дотичних планова.
За новопланиране јавне саобраћајнице или за деонице на којима се врши реконструкција,
ван подручја која су покривена урбанистичким плановима, и потребно је ново заузимање
земљишта претходно прибавити потребно земљиште, а уколико је неопходно утврђивање
јавног интереса, израђују се одговарајући урбанистички планови у ту сврху.
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Правила грађења водоводне и канализационе мреже

Водовод и канализација се морају трасирати тако:
- да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене

коришћења земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користи,
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.

Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на
растојању 1,0 m од ивичњака.

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и
других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m.

Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, електро и телефонски
каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.

Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при
укрштању.

Уколико није могућа траса у оквиру регулације саобраћајнице, водовод и канализацију
водити границом катастарских парцела уз сагласност оба корисника међних парцела.

Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до
коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви.

Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1,5 m.

Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама
износи:
- међусобно водовод и канализација                                    0,40 m
- до гасовода                                                                           1,00 m
- до електричних и телефонских каблова                             0,50 m

Минимални пречник уличне водоводне цеви одређује пројектант водовода,  али  треба
тежити да у свим улицама где се планирају противпожарни хидранти буде Ф100 mm (због
противпожарне заштите). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где год је то
могуће.

Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ф 200 mm а кућног прикључка је
Ф 150 mm.

За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња кишне канализације, а
најједноставније је одвођење атмосферских вода у путне јаркове или риголе поред
саобраћајница.
На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и
вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама на приближном
растојању од 160 D постављају се ревизиони силази од бетонских цеви Ф 1000 mm са
бетонским дном у облику кинете истог радијуса као и одводне цеви, а на завршном
елементу шахте се постављају ливено-гвоздени шахт поклопци одговарајуће носивости у
складу са саобраћајним оптерећењем.
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Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,50 m од спољне ивице цеви. У
појасу заштите није дозвољена изградња објеката ни вршење радњи које могу загадити
воду или угрозити стабилност цевовода.

Водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт на удаљености 2,00 m од
регулационе линије.
Забрањено је извођење физичке воде, градске водоводне мреже са мрежама другог
изворишта: хидрофори, бунари, пумпе...

Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области.
Септичке јаме се граде као водонепропусне објекти за пречишћавање отпадних вода.
Септичке јаме као водонепропусни објекти служе само за привремено одлагање отпадних
вода јер се оне морају редовно празнити црпљењем њиховог садржаја и његовим
одношењем  на одговарајућу локацију (систем за пречишћавање отпадних материја).

Септичке јаме као водонепропусни објекти у којима се врши и  пречишћавање отпадних
вода су прелазно решење за локалну санитацију на нивоу домаћинства или комплекса,
до изградње канализационе мреже насеља.

Ефлуент из ових септичких јама може се пуштати у подземље (упијајући бунари,
подземна иригација) и у реципијенте који обезбеђују висок степен разблажења.

У њима се обавља процес анаеробног разлагања органских чврстих материја. Ове
материје се распадају на дну танка стварајући гасове који се пењу на површину и носе
собом фину суспензију која једним делом поново пада на дно јаме а другим делом
одлази из јаме заједно са исталоженом каналском водом. За уклањање и овог
материјала препоручују се септичке јаме са две па и три коморе.

Дубина септичке јаме треба да буде у границама 1,25—2,0 m. а однос ширине према
дужини да се креће од 1:2 до 1:4. Најмања запремина септичке јаме износи 1.500 lit. За
мање септичке јаме препоручује се септичка јама са 2 коморе с тим да прва комора
износи 2/3 укупне запремине. Вeће септичке јаме се могу градити са више комора (3—4),
од којих прва захвата око ½  укупне запремине.
Минимална запремина прве коморе износи 2000 lit.

Септичке јаме треба да одговарају следећим условима:

1. Улив и излив, у септичкој јами ширине до 1,25 m, могу се изграђивати са цевима или у
виду вертикалних преграда. Код улива и излива са фазонским комадом у виду Т-рачве,
треба доњи дeo рачвe да буде уроњен испод површине течности око 45cm а горњи део
дa око 20cm надвисује горњу површину масне коре.

2- Кота дна уливне цеви не сме бити испод нивоа течности у јами нити више од 5 cm
изнад нивоа.

3. Брзина дотока испред јаме не сме бити већа од 1,0 m/sec.
4. За јаме ширине веће од 1,25m улив и излив може бити уређен са два или више

фазонских комада у виду Т-рачви које морају бити одозго приступачне.
5. Ако се улив и излив предвиђа са уроњеним вертикалним преградама, треба се

придржавати следећег:
а) Размак између зида и преграде треба да буде 45 cm
б) Дубина потопљеног дела преграде да износи 45 cm.
c) Висина преграде изнад нивоа течности да износи 30 cm.
d) Одстојање од горње ивице преграде до покривке да износи минимално15 cm.
6. Септичке јаме које се налазе у близини објекта морају по правилу бити покривене,
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док се оне које су удаљене од објекта могу изводити непокривене али обавезно
ограђене.

7. Покривене септичке јаме треба да имају вентилацију за одвођење гасова, који
могу бити експлозивни., Код мањих јама покривање се може обезбедити монтажним
елементима (бетон, дрво).

8. Пражњење јама, по правилу, треба да се врши сваких 6 месеци. При томе увек
треба остављати мање количине садржине у циљу бржег сазревања новог наталоженог
муља (маx. 20%). Материјал извађен из јаме мањих постројења одвози се цистернама а
из већих се одвози на лагуне или поља за сушење муља.

9. Количина воде коју треба узети у обзир при одређивању капацитета септичких
јама прорачунава се с обзиром на број становника или број и врсту санитарних уређаја
односно изливних места. Минимална количина воде за поједине стамбене зграде треба
да износи 150 lit/становнику на дан. При димензионисању септичке јаме треба узети у
обзир и параметре ефикасности септичких јама:

   Уклањање суспендованих чврстих материја   — 40—75%,
              Бактерија  — 40—75%
                    БПК      — 25—65%

Муља (литара муља на 1.000 литара каналске воде) — 0,5—1,5 lit./1.000 lit.

Правила грађења електроенергетских објеката
У циљу обезбеђења квалитетног напајања потрошача електричне енергије у наведеним
насељима потребно је изградити нове и извршити реконструкцију постојећих
електроенергетских објеката. Мрежу средњег и ниског напона треба реконструисати и
градити на бетонским стубовима са одговарајућим пресеком проводника.
Прикључци индивидуалних потрошача на нисконапонску мрежу по правилу се врше са
кабловским снопом  X00/0-A 4x18 mm2  а по потреби и са кабловским водовима типа
PP00/A  или  ХP00/A  одговарајућег пресека, зависно од снаге коју објекти ангажују.
Прикључци се остварују повезивањем мерно-разводног ормана (мро) у објекту са
водовима надзмне мреже ниског напона у свему према одредбама техничке препоруке TP
13, ЕД Србије.
За важније саобраћајнице предвиђена је израда јавне расвете по стубовима надземне
мреже ниског напона уградњом економичних светлосних извора као што су натријумове
или метал-халогене светиљке, које уз већу ефикасност ангажују мању снагу и потрошњу
електричне енергије.
Заштита од индиректног напона додира је предвиђена аутоматским искључењем
напајања, сагласно техничким условима надлежне ЕД.
Извођење радова не сме се вршити без издавања грађевинске дозволе, на основу
прибављене информације о локацији и решења којим се одобрава извођење радова, а
које издаје надлежни орган локалне самоуправе, сагласно члану 53. и 145. Закона о
планирању и изградњи (Сл. Гласник 72/09). Извођење радова се врши на основу теничке
документације израђене сагласно техничким условима надлежне ЕД, уз примену важећих
техничких прописа и техничких препорука електродистрибуције Србије.
Код укрштања, приближавања, паралелног вођења, стубови надземне мреже ниског
напона могу се постављати уз саму ивицу коловоза саобраћајница или колских улаза.
Енергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени потребни минимални
размаци од других врста инсталација и то:

· 0.4 m од цеви водовода и канализације
· 0.5 m од телекомуникационих каблова
· 0.8 m од гасовода у  насељу
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Ако се потребни размаци не могу остварити, енергетски кабл се полаже у заштитну цев,
дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања, или целом дужином код паралелног
вођења при чему најмањи размак не може бити мањи од 0.3 m.
Није дозвољено паралелно вођење електроенергетских каблова изнад или испод
гасовода и цеви водовода и канализације.
Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се
полаже испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је мањи од 30°, што ближе
90°.

На прелаз преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже у заштитној цеви,
подбушивањем испод трупа пута, управно на саобраћајницу, у зависности од
конфигурације терена на дубини минимално 1.35-1.50 m испод горње коте коловоза.

Правила грађења објеката телекомуникације
Подземни телекомуникациони водови приступне мреже постављају се испод јавних
површина (тротоарски простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе,
паркинг простор и изузетно саобраћајница) и испод грађевинских парцела уз сагласност
власника-корисника.

Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров ширине 0,4 m на дубини од 0,8 до 1
m према важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова у ров.

Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталим инфраструктурним објектима
потребно је остварити следеће минималне размаке:

- са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m,
- са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,5 m,
- са електроенергетским каблом од 10 kV код укрштања 0,5 m, а код паралелног

вођења 1 m,
- од регулационе линије 0,5 m,
- од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0, 8 m.

Код приближавања подземног телекомуникационог вода темељу електроенергетског
стуба, хоризонтална сигурносна удаљеност износи 0,8 m, а не мање од 0,3 m уколико је
телекомуникациони вод механички заштићен.

Приликом реконструкције и изградње нове месне телефонске мреже, код паралелног
вођења и укрштања телефонских каблова са другим инфраструктурним објектима
неопходно је у свему се придржавати важећих техничких прописа ЗЈ ПТТ и других услова
која регулишу ову материју.
Подземни телекомуникациони вод на укрштају са саобраћајницом се полаже у заштитној
цеви, подбушивањем испод трупа пута, управно на саобраћајницу, у зависности од
конфигурације терена на дубини минимално 1.35-1.50 m испод горње коте коловоза.

Правила грађења за гробља
Врсте и намена објеката
За изградњу гробља на потпуно новој локацији, у  случају потребе решавања локације
утврђивањем јавног интереса обавезна је израда Плана детаљне регулације. У случају
имовинско-правно решене локације и њеног приступа,
обавезна је израда Урбанистичког пројекта. Урбанистичкој разради локације мора да
предходи  израда геолошког елабората и одговарајућег документа о утицају изградње
гробља на животну средину.
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Димензионисаwе гробqа зависи од: броја становника гравитационог подручја (планирано
стаwе), стопе морталитета, ротационог турнуса, димензије гробног места, система
сахраwиваwа и организације парцеле и заступqености функција на гробqу.

Од разли~итих метода прора~уна, у нашим условима уобичајена је примена методе
[венкела, по којој се одређује потребни капацитет гробља:

      K
Број гробних места:       G= -----------x  S  x T x  1.25
                                             1000
K – стопа морталитета (број умрлих годишње на 1000 становника)
S - броја становника
T – ротациони турнус

      8
Број  гробних места:       G= -----------x  34668  x 25 x  1.25
                                             1000

    G= 8667
Површина  парцеле       PP= Gm x  G

      PP= 8.5m²  x  8667
      PP=7.3ha

Површина  гробља     PG= PP+ 2/3PP
  PG= 7.3 +2/3 x 7.3
  PG= 12.16ha

Правила регулације за уређење гробља

Гробље се састоји од површине за сахрањивање и приступне површине која је величином
и опремљеношћу у складу са величином површине за сахрањивање. Минимум комуналне
опремљености гробља представља плато са чесмом, решеном одводњом употребљене
воде и површинске воде са платоа (по потреби септичка јама) и  капелом, потребних
капацитета, са обавезним електричним прикључком.

Површину за сахрањивање треба поделити на гробна поља у којима се предвиђа
сахрањивање у једном гробном месту: једног умрлог лица, два умрла лица, три или
четири умрла лица.
Ширина бетонских прилазних стаза је 1,3 m, а растојање између гробних места 0,5 m.
Габарит гробног места износи:
· за једно умрло лице је 1,1х2,4 m,
· за два умрла лица 2,0х2,4 m,
· за три умрла лица је 2,9х2,4 m,
· за четири умрла лица је 3,8х2,4 m,

За формирање гробног места користе се монтажне армиране бетонске гредице ширине
10 cm. Ширина гредице на западној страни (где се налази спомeник) је 30 cm.
Бетонске гредице надвисују бетонске стазе за 10 cm и прате терен тако да у случају пада
проблем висине се решава каскадом, а никако повезиавањем видне висине гредица.
Површина гробног места је за 5 cm виша од бетонске стазе, односно 15 cm нижа од
бетонске гредице. Она би требало целом површином да буде затрављена.

Гробно поље треба решити у стилу пејзажног парка обогаћено мањим пластикама или
једноставним малим плочама од камена са уклесаним именима покојника. Гробно место
са припадајућом комуникацијом је величине 3,0 х 2,5 m. Затрављена површина се
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преноси и на уоквирену површину око споменика, где се може засадити цвеће или
украсно шибље.

Основни елеменат садржаја гробља, односно парцела је гробно место. На гробљу треба
предвидети ортогоналан распоред гробних места ради оптималне искоришћености
земљишта, уз једноставније облежавање на терену и истовремено максимално
озелењавање међупростора.

Породична гробна места за сахрањивање две особе, као најчешћи вид сахрањивања су
спољних димензија 2,0 х 2,4 m са међуразмаком од 0,5 m у реду и 1,3 m између редова.
Дубина сахрањивања износи 1,6 m.

Надгробни споменици се раде од природног камена на одговарајућем постољу. Висине
надгробних споменика се типизирају на димензије по висини од 80 cm, 100 cm и 120 cm, а
ширине за појединачна гробна места су 60 cm, а за двојна гробна места су 120 cm.

Опремање постојећих гробља недостајућом инфраструктуром  се ради по правилима која
важе за изградњу нових гробља.

За проширење постојећег гробља обавезна је израда Урбанистичког пројекта којим ће се
и постојеће гробље и проширени део сагледати као целина, међусобно повезати и
инфраструктурно опремити.

Правила грађења за изградњу капеле, управне зграде, продавнице цвећа и
продавнице  погребне опреме:

Објекат је спратности П+0. Кота приземља треба бити у нивоу коте терена. Кровна
конструкција је двоводна или вишеводна, а кровни покривач у зависности од нагиба
кровних равни.

Спољна обрада објекта може бити малтерисана, од стакла, фуговане опеке, или дрвета,
материјали морају бити еколошки.

Грађевинска парцела намењена гробљу се ограђује оградом од металних цеви као
носиви део ограде на растојању од 2 m, анкерованих у бетонске јастуке висине  1,8 m са
челичном мрежом између као оградом.

Правила грађења за сточна гробља
У складу са Правилником о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и
отпадака животињског порекла и условима које морају да испуњавају објекти и опрема за
сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за
транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла ("Службени гласник
СФРЈ"”, број 53/89) формираће се, уређивати и одржавати сточна гробља на подручју
Општине.

С обзиром да је сточно гробље најнеповољнији начин  уклањања лешина и конфиската с
хигијенског и епизоотиолошког  стајалишта услови за избор локације и изградњу сточног
гробља су:

· локација јаме мора бити изван насеља, на оцедном терену (крупно гранулирано тло)
са довољним протоком ваздуха;
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· ниво подземних вода не сме бити виши од 2,5-3,0 m испод површине тла;
· сточно гробље мора бити ограђено оградом од бетона или цигле. На врху ограде

мора бити бодљикава жица;
· унутар локације треба да има објекат са текућом водом, прибором за секцију

лешева, прање и дезинфекцију;
· након секције лешина се закопава  2,0 m испод површине земље с направљеном

хумком;
· за велике животиње треба место површине 4,0 m2, а за мале 2,0 m2;
· свака лешина се закопава у засебну јаму;
· временски турнус за сточна гробља је 10-15 година;
· сточно гробље се не сме користити за напасање, а за садњу неке културе се може

користити тек 26 година након престанка употребе. До тада се на њему може садити
само дрвеће.

За случај наглог помора (епидемије) стоке саставни део сточног гробља треба да
представља и јама гробница, за истовремено збрињавање већег броја угинулих
животиња.

Јама гробница се може градити и као засебан објекат изван насељеног места. За одабир
локације је важан ниво подземних вода и гранулометријски састав тла. Прикладна
ширина јаме је  3,0-5,0 m, а дубина 8,0-15,0 m. Дно треба бити најмање 1,0 m изнад нивоа
подземних вода. На дно се ставља дренажни слој дебљине 0,5-1,0 m од  туцаника или
ломљеног црепа. На 1,0 m од дна стављају се две гвоздене шипке (цеви или шине које
формирају мрежу налик  роштиљу) на којима се лешина задржава. Јама се зида на суво и
на врху се затвара армирано-бетонском плочом која уједно служи и као сто за секцију.

1.2.2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЗА   ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Планиране намене површина
Врсте и намене објеката планиране на грађевинском земљишту:

- рурално становање,
- мешовито пословање ( трговинске, занатске и услужне делатности )
- производња

Општа и посебна правила грађења објеката

Посебна  правила за изградњу објеката на грађевинском земљишту су прописана планом
а општа правила изградње Правилником. („Службени гласник РС“ бр:75/2003);

Намена објеката
Становање

У оквиру становања, могу се градити:

§ породични стамбени објекти (намена искључиво становање);
§ породични објекти мешовите функције (стамбено-пословни, који осим стамбеног

дела садржи и радне-пословне просторије функционално  одељене од становања)
и
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§ пословни објекат (садржи просторије за одвијање пословних делатности или
одређених врста производних делатности из области производње чије одвијање је
дозвољено унутар зоне становања).

Могуће пратеће намене: трговинске, занатске, услужне делатности, јавне намене,
мешовито пословање, пољопривредна производња и мала привреда.

Намене објеката чија градња је забрањена: делатности које вибрацијама, буком,
гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе
околину и не представљају намену компатибилну  претежној намени околине.

Мешовите намене
Пословни објекат се може градити као главни (посебан или у оквиру становања) објекат
на грађевинској парцели, уз поштовање свих параметара који важе за изградњу
стамбених објеката.

Пословни простор се може организовати у саставу стамбеног објекта или као посебан
објекат уколико то организација парцеле дозвољава. Могућа је изградња и искључиво
пословног објекта на парцели од минимално 600 m2.

Стамбени простор се може претворити у пословни и то без ограничења површине уз
услов да су испуњени хигијенско-санитарни, противпожарни и други услови које захтева
одређена делатност. Такође, услов је да на парцели не постоји саграђен посебан
пословни објекат.

На парцелама преко 800 m2 , могуће је развијати делатности мале привреде и
пољопривредне производње за потребе властитог домаћинства.

Све делатности и услуге се морају обављати у објектима.

Производња
Објекти производње, који својим капацитетом превазилазе властите потребе
домаћинства и која на било који начин могу  да утичу на начин живота у насељу, морају се
градити у ободном делу грађевинског подручја на довољном растојању од суседних
објеката других намена на које, евентуално, можда би могли да имају утацаја.

Тип објеката
Тип објеката је слободностојећи или у прекинутом низу.

Величина грађевинских парцела
Оптимална  површина парцеле за изградњу објекта становања je 600m2.
Оптимална  површина парцеле за изградњу објекта становања са економским двориштем
je 800 m2;
Оптимална  површина парцеле за изградњу објекта мешовите намене (пословно-
стамбеног) je 600 m2

Оптимална  површина парцеле за изградњу производног објекта је 1 500 m2

Оптимална  површина парцеле за изградњу производног комплекса је 5 000 m2
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За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних дозвољена је реконструкција
постојећег објекта у постојећим габаритима и са постојећом спратношћу, без могућности
промене намене објекта.

Ширина фронта грађевинске парцеле
Најмања ширина фронта грађевинске парцеле у зависности од намене простора, износи:

За објекте становања и мешовите намене
- слободностојећи објекат..............................15 m
- објекат у прекинутом низу............................12 m

За производне комплексе.................................... 50 m

Излаз на јавну саобраћајницу
Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са
јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине, за:

- стамбени објекат......... .......................... ............................ 3,5 m
- објекат мешовите намене ..................... ............................ 3,5 m
- производни објекат........................................................ 5,0 m

Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

Урбанистички параметри

Рурално становање

- индекс изграђености ................................................. до  0,8
- индекс заузетости ..................................................... до  50%

Мешовите намене

- индекс изграђености ................................................. до 1,0
- индекс заузетости ..................................................... до  60%

Производња
- индекс изграђености ................................................. до 0,2
- индекс заузетости ..................................................... до  20%

Спратност објеката
Максимална спратност породичног стамбеног објекта  је П+1+ПК.
Максимална спратност за производне објекте, економске објекте и објекте пратећих
садржаја износи П+0.
Спратност  објеката пословања (компатибилног становању) може бити до П+1+Пк.
Максимална висина надзитка за етаже у поткровљу износи 1,60 m.
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Унутрашње уређење грађевинске парцеле
Грађевинска парцела за мешовита и пољопривредна домаћинства састоји се из две
функционалне целине - стамбеног и економског дворишта (оптималан однос стамбеног
дела дворишта према економском износи 40%:60%, али не мање од 30%:70% ).

У случају нове изградње, код терена у паду стамбено двориште се формира на делу
парцеле са вишом висинском котом, а код равних терена на делу парцеле до приступне
саобраћајнице.

Изричито се забрањује организација парцеле у којој се економско двориште градитеља
наслања на постојеће стамбено двориште суседа.

Положај објеката на грађевинској парцели
Грађевинска линија

На изграђеној парцели, за доградњу постојећег објекта или изградњу другог објекта,
задржава се постојећа грађевинска линија.

За изградњу новог објекта на неизграђеној парцели одређује се грађевинска линија као
преовлађујућа постојећа грађевинска линија суседних објеката.

На неизграђеном делу, минимално одстојање грађевинске линије од регулационе је 5,0m.

Међусобна удаљеност сеоских стамбених објеката

Удаљеност сеоских породичних стамбених објеката од суседних породичних стамбених
објеката према типу изградње износи:

-  у центру сеоског насеља  за слободностојећи и двојни објекат минимално 4,0m,
- у осталим деловима сеоског насеља за слободностојећи и двојни објекат минимално

6,0 m,
- постојећи објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m не могу на тој страни

имати отворе стамбених просторија ( у случају реконструкције).

Међусобна удаљеност стамбеног и економског објекта

- одстојање сточне стаје од стамбеног објекта минимално је 15,0 m;
-одстојање ђубришта, осочне јаме или пољског клозета од стамбеног објекта је

минимално 20,0 m;
- одстојање ђубришта, осочне јаме и пољског клозета од бунара је минимално     20,0 m, с

тим да бунар буде на вишој коти.

Међусобна удаљеност производног објекта, у производном комплексу, од суседног
објекта друге намене

Производни објекат, у производном комплексу, од суседног објекта друге намене мора се
одвојити са минималним зеленим заштитним појасом од 10 m, по ободу властите парцеле
уз минималнуудаљеност од суседног објекта од 15 m.
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Међусобна удаљеност економског и помоћног објекта зависи од организације економског
дворишта али се, у принципу, прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу
на чисте објекте.

Растојање од границе парцеле
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,5 m
- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,5 m
- двојне објекте на бочном делу дворишта 4,0 m
- пословне објекте на бочном делу дворишта  5,0 m.
- производне објекте на бочном делу дворишта  15,0 m.

Објекти пратећег садржаја
Уколико при изградњи објекта, парцела није  искоришћена до максималног степена
изграђености односно степена заузетости, може се градити и други објекат до потпуног
искоришћења парцеле у границама дозвољених индекса.

Помоћни објекти могу се градити на парцели уз услов да њихови габарити улазе у
обрачун степена изграђености и заузетости и у складу са прописаним одстојањима.

Објекти пратећег садржаја могу бити спратности П+0, у дворишном простору иза главног
објекта и на удаљености од минимално 1,5 m од суседа. Објекат може бити и на граници
парцеле уз сагласност суседа.

Паркирање и гаражирање возила
Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле,
изван површине јавног пута  у односу:
Возила могу бити паркирана и у гаражама које могу бити у објекту и на парцели.
Приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом минималне ширине 3,5 m, а уколико је
прилазни пут дужи од 20 m пролаз мора бити минималне ширине од 5,0 m.
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1.3.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРЕ ИЗВАН ГРАНИЦА
ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

Свих 14 насеља општине Жабари има урбанистичке планове у којима су утврђене
границе планираних грађевинских подручја које су преузете у овом плану.

На земљишту изван утврђених грађевинских подручја могућа је изградња под следећим
условима:

1.  Постојећи изграђени објекти изван утврђених грађевинских подручја

За постојеће објекте изграђене изван планираних граница грађевинских подручја
дозвољена је:

· Доградња и надградња постојећег стамбеног објекта са урбанистичким параметрима
за део стамбеног дворишта:

- спратност објекта......................................П+1+Пк
- индекс заузетости стамбеног дворишта ......40%
- индекс изграђености стамбеног дворишта...0,8
- постојећа грађевинска линија

· Изградња и реконструкција објеката економског дворишта са урбанистичким
параметрима:

- спратност објекта......................................П+1
- индекс заузетости стамбеног дворишта ......40%
- индекс изграђености стамбеног дворишта...0,5
- међусобна одстојања објеката и одстојања од границе парцеле у

складу са важећим правилником

· Постојећи објекти нестамбене намене могу се реконструисати за потребе постојеће и
компатибилне намене уз максималну доградњу од 10% постојећег габарита и са
спратношћу од П+1.
Обавезни услов за функционисање објекта нестамбене намене је решавање одводње
отпадних вода, на еколошки прихватљив начин, унутар властите парцеле, или у
складу са условима надлежног предузећа.

· Величина потребне грађевинске парцеле  (у случају потребног одвајања грађевинског
земљишта  из пољопривредног) је:
-  за стамбени објекат без економског дворишта............ 600 m²

      -  за стамбени објекат са економским двориштем.......... 1000 m²
      -  за објекте нестамбене намене....................................... 1000-1500 m²

2. Претварање пољопривредног у грађевинско земљиште:

· Претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је могуће само у
складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06 и
41/09)

· На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација могућа је изградња
само објеката инфраструктуре уз поштовање чл.31-37 Закона о пољопривредном
земљишту
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· За изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији
пољопривредне производње и прераде са листе 1 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)
претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је могуће само
израдом Плана детаљне регулације

· За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и
пласмана пољопривредних производа:

- за потребну површину грађевинског земљишта од 0,5 ha до 5,0 ha израдом Плана
детаљне регулације

- за потребну површину грађевинског земљишта до 0,5 ha израдом Урбанистичког
пројекта у складу са чл.60-63 Закона о планирању и изградњи

· У случају формирања зона повременог становања (викенд становања) зона се не
може формирати за мање од десет објеката и за њу је обавезна израда Плана
детаљне регулације.

3. Дозвољена намена објеката:

Изван утврђеног грађевинског подручја је могућа изградња:
-     мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката инфаструктуре
- објеката искључиве намене везане за пољопривредну производњу, чување, прераду и

пласман пољопривредних производа
- објеката туристичких и пратећих садржаја у коридорима постојећих и планираних

саобраћајница, на парцелама непосредно наслоњеним на саобраћајницу, површине
максимално до 0,5 ha, са решеним приступом на јавну саобраћајну површину

- објекти намењени осталим видовима туристичких активности као што су сеоски
туризам, ловни туризам (лов и риболов), посебни инереси (камповања, пешачење,
бициклизам, речна експедиција, јахање, већ поменути лов и риболов и сл., и
активности везане за културне ресурсе: гастро интереси, туре манастира (тзв. Верски
туризам), туре културног наслеђа и археолошка путовања и сл.

- објекта становања само као пратеће намене уз основну намену на парцели, за
властите потребе, са површином габарита до 10% од укупно дозвољеног индекса
заузетости на парцели

- изградња и формирање новог пољопривредног домаћинства изван утврђене границе
грађевинског подручја насеља је могућа искључиво уз саму границу грађевинског
подручја непосредно уз већ изграђене просторе

4. Урбанистички параметри

Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:

- за производне пољопривредне комплексе:
§ површине до 0,5 hа - 40%
§ површине од 0,5 hа до 1,0 ha -  30%
§ површине веће од 1,0 hа - 25%

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, надстрешнице и сл.) се
не обрачунавају индексом заузетости.

- за туристичко-услужне намене - 40%

Vukasin
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- за објекте повременог становања - 50%
- за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског подручја

по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела
непосредно наслања

Дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је:

- за производне комплексе:

§ површине до 0,5 hа  -  0,6
§ површине од 0,5 hа до 1,0 ha  -  0,5
§ површине веће од 1,0 hа  -0,3

- за туристичко - услужне намене  - 0,6
- за објекте повременог становања  -  0,8
- за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског

подручја по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју  се
парцела непосредно наслања

Дозвољена спратност објеката:

- за производне објекте у складу са производним процесом
- за туристичко-услужне садржаје максимална спратност је П+2+Пк
- за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк
- за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк
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2.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

2.1.  МЕРЕ ЗА ПОСТИЦАЊЕ РАВНОМЕРНОГ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАЗВОЈА И
КООПЕРАЦИЈЕ СА СУСЕДНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Претпоставке развоја

Приликом сагледавања развоја Општине у планском периоду (до 2028. године) пошло се
од следећих претпоставки:

1. Завршавање процеса приватизација односно напуштања државне и друштвене
својине;

2. Стварање савременог пословног амбијента и уклањање административних
ограничења пре свега у просторном и урбанистичком планирању, грађењу, јачању
децентрализације и управљању имовином;

3. Привлачење „гринфилд“ (на ледини), као „броњфиелд“ (у старим - напуштеним,
неактивираним објектима), као и директних инвестиција на бази изградње бизнис
паркова (са изграђеном инфраструктуром);

4. Јачања међународне и унутар регионалне и међурегионалне сарадње;

5. Реформе образовања, могућности преквалификације и доквалификације кадрова и
јачање урбаног/општинског менаџмента;

6. Развој инфраструктуре да би се искористиле компаративне предности транзитног
положаја општине Жабари;

7. Стварање услова за боље функционисање тржишта капитала и некретнина (катастар
непокретности) планирање и сл., тржишта рада и тржишта предузећа;

8. Стварање услова за издавање хартија од вредности, посебно обвезница које могу да
издају градови (до 2012. ће Жабари постати односно добити статус „малог града“),
односно локалне самоуправе за уређење земљишта и изградњу комуналне
инфраструктуре;

9. Сузбијање монопола и неоправданог богаћења кроз присвајање различитих облика
економских ренти које нису у функцији развоја, инвестирања и отварање нових радних
места.

Структура улагања у развој појединих сектора за плански период заснована је на
пројекцијама  с једне стране, и дефинисаним приоритетима, с друге стране.

Квалитетна веза општине са њеним непосредним и ширим окужењем је предуслов доброг
функционисања општине.

Односи општине и окружења су повратни и треба да су у заједничком интересу. У том
смислу је и значај учешћа суседних општина у изради Просотрног плана локалне
самоуправе.

Садржај и могућности које отвара Просторни план општине Жабари треба да интересују и
да се допуњују са интересима општине Пожаревац, Свилајнац, Петровац на Млави,
Велика Плана, Мало Црниће, Смедерево,  па и шире, бар у појединачним сегментима.
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Сарадња са суседним општинама је могућа и пожељна у свакој фази израде плана  и
може да буде конструктивна и обострано корисна, почев од фазе прикупљања аналитичко
документационе основе, преко Концепта плана, израде нацрта  плана, јавног увида, до
самог потписивања уговора о имплементацији.

Близина већих регионалних градских центара, у првом реду Пожаревца, али и Свилајнца,
има утицаја на привредне, демографске и укупне развојне токове у Општини.

У складу са стратешким циљевима и опредељењима дефинисани су најважнији
приоритети, који представљају оквир за развој, уређење и заштиту простора општине
Жабари.

Мере који представљају предуслов за реализацију низа пројеката битних за развој овог
подручја имају општи карактер, а односе се на:
а) комплетирање и изградњу путне саобраћајне мреже као неопходног фактора
подстицања било каквог развоја на подручју општине Жабари и непосредног окружења.
Ради се о мерама без којих  је тешко приступити бржем и рационалнијем привредном
активирању расположивих људских, природних и привредних потенцијала, посебно, на
деловима подручја која су недоступна због брдско-планинског рељефа;
б) развијање и изграђивање дефицитарних комуналних објеката и служби, које се
непосредно наслањају на системе инфраструктурног опремања целокупног простора, а то
захтева одређене регулационе интервенције, које у великој мери могу побољшати услове
живота и привређивања на овом подручју.

    2.2.  СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ДРУГЕ
            РАЗВОЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

У правилима грађења и уређења изван утврђених грађевинских подручја је прописано за
које намене и капацитете је обавезна израда урбанистичког плана да би се створили
плански услови за претварање земљишта друге намене у грађевинско земљиште.

За грађевинска подручја утврђена плановима општег уређења и преузета у просторном
плану из ивих планова могуће су промене:
· границе грађевинског подручја, максимално до 5% у односу на површину

грађевинског подручја утврђену овим планом;
· намене;
· правила уређења и грађења,
само израдом урбанистичког плана на основу одлуке о приступању изради плана коју
доноси надлежни општински орган.

У случају неслагања планских решења ППО Жабари и важећих Планова генералне
регулације, важе решења из ППО Жабари.

За просторе у  границама важећих урбанистичких планова могућа је израда измене и
допуне плана генералне регулације на основу одлуке о приступању изради измене и
допуне плана коју доноси надлежни општински орган. У случају измене и допуне плана
генералне регулације плански основ за израду урбанистичког плана је Просторни план
општине Жабари и правила дата у њему узимати као усмеравајућа уз могућу, оправдану
корекцију у случају специфичних услова одређене локације.
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За све локације и објекте за које се процени значај у просторном, функционалном или
било ком другом смислу, или су од утицаја на непосредно или шире окружење постоји
законска могућност расписивања конкурса од стране локална управе или обавезна
израда урбанистичког пројекта у складу са Законом коју приписује инвеститору надлежни
општински орган.

2.3.  ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ

 2.3.1. ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ПРИРОДНИХ УСЛОВА И РЕСУРСА

Пољопривредни ресурси

Основни стратешки циљ развоја пољопривреде је стварање услова за прилагођавање
општинске пољопривреде и пољопривредних произвођача условима могућег чланства
Србије у WTO, CEFTA, односно у Европску унију. Да би се овај циљ остварио неопходна
је заштита и унапређење пољопривреде и села на простору Општине, што се може
реализовати уважавањем следећих смерница:

- Чувањем површина и плодности пољопривредног земљишта уважавајући основне
принципе одрживог развоја, уређења и управљања над пољопривредним земљиштем
(пољопривредно земљиште од I до IV катастарске класе може се само у изузетним
случајевима предвидети за друге намене, док маргиналне оранице под VII и VIII
катастарском класом пренаменити у шумско земљиште), повећање величине
пољопривредних газдинстава и унапређење тржишта земљишта;

- Одрживо коришћење природних ресурса (воде, земљишта, ваздуха ...) створити
одрживе и еколошки прихватљиве производе и услове производње хране у сврху
очувања и заштите природне средине;

- Повећањем способности пољопривредног земљишта за производњу високо вредне
здраве хране и других пољопривредних производа за домаће и друга (страна)
тржишта;

- Побољшањем старосне и образовне структуре пољопривредника;

- Развој конкурентне пољопривредно-прерађивачке делатности;

- Повећањем дохотка пољопривредних произвођача;

- Осигурањем примерених животних услова у руралном подручју, побољшањем
животних, радних и производних услова на селу, што се успешно постиже
спровођењем стратегије интегралног развоја руралних простора;

- Стварањем препознатљиве робне марке и вредних производа дефинисаног
географског порекла, са тржишном компаративном предношћу,

- Уравнотежењем регионалног развоја, подстицањем, стварањем и развојем одрживих,
тржишно усмерених и привредно оправданих породичних пољопривредних
газдинстава;

- Побољшање животног стандарда људи који су директно у пољопривреди или зависе
од ње;

- Подршка пољопривреди припремљеној за ЕУ (рад на припреми за интеграцију уз
хармонизацију комплетног законодавства из ове области);

Slavisa
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- Усаглашавање трговине у пољопривреди са правилима светске трговинске
организације (WTO – World Trade Organisation), итд.

Уважавајући дате стратегијске смернице, основни стратегијски правци даљег развоја
пољопривреде у општини Жабари требало би да буду:

- очување природних ресурса;

- развој ратарско-повртарске производње, сточарства, воћарства (са расадницима
садног материјала), цвећарства, виноградарства, печурака и сл.;

- промене и модернизација (са усклађенијим односом са примарном пољопривредном
производњом) прерађивачке агроиндустрије и коришћење секундарних сировина;

- развој села и организовање индивидуалних газдинстава са већим просечним поседом
– фармери у правом смислу;

- подизање производње и виши технолошки ниво;

- институционални развој;

- очување животне средине;

- наука и образовање као подршка пољопривредној производњи;

- структурне промене (производња, институције, власништво);

- тржишне промене;

- побољшање пољопривредне инфраструктуре: побољшање и изградња иригационих
система, путева, начин коришћења природних ресурса – земљишта, вода и шума за
развој одрживе пољопривреде;

- повећање пољопривредних површина које се наводњавају, виши ниво организације
откупа и складиштења пољопривредних производа и виши ниво прераде.

Шумарство
- дугорочно газдовање шумама – интензивирати пошумљавање и спроводити већу

контролу експлоатације;

- искоришћавање природних и еколошких предности општине у развоју – сакупљање
лековитог биља и шумских плодова (печурке, глог, боровница, жир и храстова кора) –
посебно са еколошких подручја (брежуљкасти реон, стимулисање производње
лековитог биља на ораничним површинама, формирање центра за сакупљање
лековитог биља и центра за прераду, дораду и паковање и маркетиншку обраду са
екознаком.

- пошумљавању изворишних челенки свих бујичарских водотока и њихових форланда.

Минералне сировине
- експлоатација шљунка и песка и њихово активирање у функцију изградње путне

мреже с циљем смањења транспортних трошкова. Уз релативно мале инвестиције
могу се формирати мали и средњи погони индустријске производње чији производи
(полупроизводи и готови монтажни делови) могу се користити не само за изградњу
путне мреже, већ и у грађевинарству или комуналним делатностима.
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2.3.2. ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ЉУДСКИХ РЕСУРСА – СТАНОВНИШТВА,
СОЦИЈАЛНИХ РЕСУРСА И СТАНОВАЊА

- оживљавање природног прираштаја и регенерације становништва – стварање услова
за повратак одсељених;

- искорењивање сиромаштва и унапређење друштвено-економске основе: борба против
сиромаштва, стварање услова да дијаспора инвестира у општину;

- обучавање и виши ниво образовања: усклађивање образовања са актуелним
потребама привреде, модернизовање система образовања, увођење кратких
образовних семинара, посебно за водеће кадрове;

- реинтеграција и флексибилност: интеграција дела становништва без посла и
економских миграната кроз отварање „радних“ клубова, посредовање у запошљавању
младих људи, подршка за превођење „сиве“ економије у легалне токове и сл.;

- побољшање услова за „маргиналне“ групе, као што су хендикепирани, мањинске
популације (ромска и друге), стари људи, недовољно образовани, жене и др.;

- подршка самозапошљавању: стварање повољних услова у овим (руралним)
подручјима за „самозапошљавање“, преоријентацијом и преквалификацијом;

- стамбена изградња: за младе брачне парове и младе стручњаке.

2.3.3. ПРИОРИТЕТИ У ИНДУСТРИЈИ И РАЗВОЈУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ  ПРЕДУЗЕЋА

- реструктурирање и ревитализација индустрије, посебно традиционалних
индустријских грана (прехрамбена, металопрерађивачка, енергетика и сл.);

- привлачење инвеститора – стварање услова за привлачење домаћих и страних
инвеститора, а у првом реду инвеститора из расејања;

- потпора новим и постојећим индустријским предузећима, која ће заменити предузећа
која су престала са радом или су смањили активност, кроз мала и средња предузећа
(МСП);

- развој предузетничког духа као услова за развој привредних активности: школовање,
програми за младе, организовање сусрета са успешним предузетницима;

- атрактивна пословна и друштвена клима за домаће и стране инвеститоре: формирање
(уз помоћ региона) регионалног тржишта за директне контакте са потенцијалним
инвеститорима, организовање регионалних сајмова, смањење инвестиционих
трошкова и боља понуда услуга, посебно комуналних, стварање брендова, и сл.;

- унапређење квалификационе структуре и ефикасан пренос неопходних знања,
перманентно образовање у циљу стицања нових знања и вештина у свим привредним
делатностима и јавним услугама;

- унапређење економске инфраструктуре: изградња модерних индустријских зона са
посебним услугама и одговарајућим маркетингом, ослањање и већа изградња
индустријских зона која је ближа Коридору Х (аутопуту, железници итд.), који добро
повезује север-југ, а за интегралну пословну комуникацију у оквиру региона
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побољшање путева нарочито локалних који лако повезују ове са регионалним односно
магистралним путевима;

- одговарајући инструменти за финансијску потпору: успостављање општинских као и
регионалних развојних фондова, микрокредитних линија, система субвенционирања,
ажурирање катастра, земљишних књига и других евиденција.

2.3.4. ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ЕКОНОМСКЕ И СОЦИЈАЛНЕ
- унапређење економске инфраструктуре: развој путне мреже, општинских и државних

пурева II реда, телекомуникационе мреже, посебно фиксне телефоније енергетске,
водне и канализационе инфраструктуре, као и одржавање инфраструктурних система
и управљање отпадом;

- унапређење социјалне инфраструктуре: заштита и унапређење историјског и
културног наслеђа у функцији туризма, као на пример „Четерешке шуме“ и цркве у
оквиру овог комплекса, као и археолошко налазиште – тргови старог, вероватно
римског пута, и др. Остаци старих култура који се налазе свуда по територији општине
Жабари – у долини Велике Мораве и у брдима источно од пута Свилајнац-Пожаревац,
као и унапређење заштите животне средине – предузимање превентивних и
репресивних мера уз строгу контролу и примену међународних стандарда.

2.3.5.  ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ТУРИЗМА
- побољшање атрактивности општине као туристичке дестинације: валоризација и

промоција локалних специфичности, препознатљивих за домаће и стране туристе.
Посебне шансе имају етно и сеоски туризам;

- унапређење образовања: подизање квалитета услуга, гостољубивост, знање страних
језика, развој различитих сервиса, и сл.;

- пружање одговарајућих погодности инвеститорима: посебне погодности се односе на
инвеститоре из дијаспоре да, поред тога што улажу значајна средства у куће и
окућнице (са скупоценом оградом) улажу средства у туристичке објекте;

- унапређење туристичке привреде: формирање општинских туристичких организација,
инфраструктурно опремање и резервација простора различитих туристичких намена
(Морава, језера-шљункаре приведене туристичкој намени, мини насеља – пансиони,
риболовачки садржаји итд.).

2.3.6.  ПРИОРИТЕТИ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- заштита ваздуха, воде и земљишта - стварање услова за превенцију и заштиту

ваздуха, воде и земљишта;

- идентификација угрожених и хазардних подручја - израда катастра свих врста
загађивача, успостављање система мерења;

- израда и усвајање локалних еколошких акционих планова;

- доношење локалних прописа за санацију и превенцију;

- заштита биодиверзитета уз корито Велике Мораве, у старим напуштеним коритима, на
забареним поршинама (на основу међународних конвенција о заштити оваквих
простора (RAMSAR, NATURA 2000).
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2.4.  УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Успешна имплементација просторног плана дирктно је условљена заинтересованим
учесницима у реализацији.

Учесници у спровођењу Просторног плана су у складу са својим надлежностима и
делокругом рада: органи управљања општине Жабари и општинска управа, републички
ресорни органи и фондови, републичка и општинска јавна преузећа, јавне установе и
посебне организације, регионалне и локалне пословне асоцијације, домаће и стране
банке, заинтересовани пословни субјекти, трећи сектор (невладине организације) и
становништво општине Жабари.

Кључни учесници на републичком нивоу управљања су министарства са одговарајућим
управама за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде, саобраћаја, туризма и
услуга, просвете, здравствене заштите, социјалне политике, изградње објеката и заштите
животне средине; затим јавна предузећа надлежна за послове водопривреде,
електропривреде, шумарства, железничке пруге и телекомуникација, посебна
организација/јавно предузеће надлежно за путеве; као и заводи надлежни за заштиту
природе и споменика културе и други републички ресорни органи, организације, агенције
и фондови.

Кључни учесник на локалном нивоу управљања органи општине Жабари, општинска јавна
комунална предузећа, дирекције, агенције, фондови, јавне установе и месне заједнице са
подручја општине Жабари.

Поред наведених учесника неопходно је анимирати и организовати учешће других актера
у спровођењу овог просторног плана, у првом реду пословне (привредне) субјекте,
пословне асоцијације, невладине организације, удружења грађана и становништва
општине Жабари.

2.5.  МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Основне мере и инструменти различитих политика за имплементацију планских решења
Просторног плана за период до 2012. године, односно 2015. године, базирани су на
постојећем систему управљања у Србији и очекивањима која би требала да се у овом
периоду дефинишу  и примењују у току  приступања ЕУ.

Мере и инструменти за имплементацију Просторног плана су отворени за усклађивање, с
променама система управљања и планирања у Србији у току спровођења  плана.

МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ РАЗЛИЧИТИХ ПОЛИТИКА

Мере и инструменти опште економске политике
Инструменти опште економске политике су:

Економско-финансијске мере су:
- фискалне мере: пореске олакшице и подстицаји за привлачење страног и домаћег

капитала, за улагање у више фаза прераде, за нове производе и др.;
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- финансијске мере: дефинисање кредитно-монетарне политике у функцији развоја
МСП, инструменти кредитне политике (каматне стопе, рок враћања, grace период);

- спољно-трговинске мере: прилагођавање инструмената трговинске политике (девизни
курс, царине, царинске заштите, увозна контрола и ограничења, финансирање извоза,
извозни кредити...);

- коришћење средстава из Фондова ЕУ за реструктурирање привреде и изградњу
капиталних објеката (произвоних и инфраструктурних);

- искористити могућности кредитно-монетарне политике и пореских олакшица у
функцији развоја МСП;

- обезбеђивање средстава локалне управе за инфраструктурно опремање простора
радних зона;

- могућност финансирања од стране заинтересованих страних и домаћих инвестотора,
стратешких партнера или заинтересованих привредних субјеката;

- створити услове за перманентну едукацију предузетника.

Организационе мере или инструменти су:
- побољшање пословног окружења за привлачење инвестиција кроз активности

ресорних министарстава и агенција: министарство финансија; министарство заштите
животне средине; министарство економије и регионалног развоја пољопривреде,
шумарства и водопривреде; министарство за инфраструктуру; агенција за
приватизацију; агенција за рециклажу; агенција за страна улагања и промоцију извоза;
агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва; агенција за
енергетску ефикасност и др.

- оснивање Центра за развој и предузетништво на пропагирању стратешких предности
општине за развој предузетништва;

- опремање и уређење планираних локација за изградњу;
- ангажовање оговарајућих органа локалне управе из домена привреде, урбанизма,

комуналних делатности и животне средине;
- сарадња са Центрима за економски развој о потенцијалним производним програмима.

Нормативне  мере или инструменти:
Примена одговарајућих Закона, прописа и нормативних аката:
- Закон о приватизацији;
- Закон о аукцијском фонду;
- Закон о контроли квалитета;
- Закон о планирању и изградњи;
- Закон о локалној самоуправи и др.;
- прописи радног законодавства, прописи о заштити животне средине;
- прописи о мерама и стандардима и др.;
- Просторни и урбанистички планови;
- Стратегија развоја малих и средњих предузећа и др.;
- Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од

2006. до 2012.године;
- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године;
- Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике

Србије до 2015. године, за период од 2007. до 2012. године;
- Национална стратегија запошљавања за период 2005-2012. године;
- Национална стратегија Србије за приступање Србије ЕУ;
- Стратегија развоја пољопривреде Србије;



П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  О П Ш Т И Н Е  Ж А Б А Р И

"ИНФОПЛАН",Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
136

- Стратегија подстицања и развоја страних улагања;
- Стратегија развоја шумарства Републике Србије;
- Стратегија развоја туризма;
- Стратегија развоја телекомуникације у Републици Србији у периоду од

2006. до 2012. године;
- Програми развоја локалне заједнице;
- Програми развоја предузећа;
- Анализе утицаја индустријске производње на средину;
- Локални еколошки акциони план итд;
- примена одговарајућих законских решења и стандарда;
- израда и усвајање просторно-планских, урбанистичких (регулациони планови) и других

стручних докумената за поједине просторне целине и локалитете;
- придржавање нормативних аката о заштити животне средине;
- примена одлука локалних органа управе од значаја за организацију и функционисање

издвојених локалитета;
- придржавање критеријума и прописа локалних органа управе у погледу изградње

објеката и производне оријентације;
- програми развоја локалне заједнице, програми интегралног развоја руралног подручја.

Друге политике:
- макроекономска и регионална политика (политика преструктурирања, политика

развоја МСП, кредитно-монетарна политика, политика цена....);
- политика индустријског развоја (стимулисање приоритетних грана, обезбеђивање

материјално-финансијске основе, подстицање мобилности фактора производње);
- иновациона политика;
- политика конкуренције и тржишна политика;
- политика одрживог развоја;
- политика развоја локалне заједнице;
- политика заштите животне средине и др.

Мере и инструменти других политика

Политика заштите и коришћења пољопривредног земљишта и развоја
пољопривреде

Економско-финансијске мере:
- увођење строгих финансијских санкција за непоштовање прописаних правила о

коришћењу пољопривредног земљишта;
- успостављање комерцијалних кредита са каматама које су уобичајене за системе за

одводњавање и наводњавање у свету (са grase периодом од  2 године ради
уходавања система), уз финансијску подршку из Буџета Републике Србије;

- пореске олакшице инвеститорима у такве системе;
- обезбеђење средстава за антиерозивну и еколошку заштиту, премер земљишта и

других геодетских радова;
- средства буџета Републике Србије и општине Жабари (средства ће бити дефинисана

кроз одговарајуће програме);
- формирање средстава локалне управе за израду Бонитетне карте земљишта на

просторима општине;
- међународни програми и фондови за рурални развој и хармонизацију техничке

регулативе ЕУ земаља Централне и Југисточне Европе и сл. ;
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- формирање средстава (посебног фонда) локалне управе за подржавање програма
интегралног руралног развоја;

- пореским и социјалним мерама подстицати интегрални рурални развој;
- пореске олакшице за све оне који желе да улажу материјална средства у

успостављање свих видова одрживог развоја;
- стимулативна економска политика за развој агротуризма;
- кроз приватизацију, укључивањем средстава стратешких партнера и заједничким

улагањима обезбеђење средстава за формирање сабирно/дистрибутивних центара,
јавних служби, побољшање инфраструктуре и сл;

- пореске олакшице и обезбеђење финансијске подршке пољопривредним
газдинствима, удружењима (интересним), невладиним и приватним организацијама
које показују интерес и спремност да примене одређене еколошке стандарде;

- средства буџета Републике Србије и Општине Жабари (средства ће бити дефинисна
кроз одговарајуће програме–ревитализацију воћњака, шљива, проширење
асортимана, формирање робне марке, и сл.);

- стимулисање припреме и сушења воћа и формирање сабирно/дистрибутивних
центара;

- према принципу “загађивач плаћа” ангажовање средстава од највећих загађивача
Општине за мере заштите од директних загађења земљишта и успостављање
мониторинг система;

- кроз приватизацију, укључивањем средстава стратешких партнера и заједничким
улагањем обезбеђење средстава за развој еко производа и препознатљиве робне
марке;

- формирање наменских (фондовских) средстава и организовано усмеравање
инвестиција у прилагођавање пољопривредне производње по количини, квалитету и
конкурентности захтевима светског тржишта али и положаја на коридору;

- средства власника/корисника, буџета општине и приватних инвеститора;
- различите субвенције (за пољопривредне произвођаче и друге актере), пореске

олакшице грађанима, удружењима (интересним) невладиним и приватним
организацијама које прилагођавају своју производњу потребама тржишта;

- даље улагање средстава у инфраструктурно опремање постојећих и планираних
комуналних објеката;

- партнерство јавног и приватног интереса/сектора;
- средства буџета општине;
- средства буџета општине и међународна средства;

Организационе мере и инструменти:
- израда пројеката и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе;
- редефинисање инструмената планске и земљишне политике ради стимулисања

реализације планских решења (заустављање стихијске пренамене квалитених
обрадивих површина у непољопривредне сврхе и привођење намени необрађеног и
запарложеног земљишта и сл.);

- скупштина општине Жабари треба да донесе одлуку о формирању “Координационог
тела за управљање пољопривредним земљиштем” у функцији контроле и адекватног
управљања пољопривредним земљиштем;

- успостављање савремног катастарског премера и утврђивања података о
власницима, површинама и културама;

- иницирање примене Географског информационог система (ГИС-а);
- покретање Пројекта израде Бонитетне карте земљишта на просторима општине;
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- убрзање процеса својинске трансформације;
- реконструкција/ревитализационих постојећих, у великој мери запуштених,

мелиорационих система, изградња нових система за наводњавање (“по систему кап
по кап”) и одводњавање на просторима јачих осцилација подземних вода;

- унапређење организације надлежних општинских служби ради ефикасније контроле
коришћења пољопривредног земљишта, успостављања агро-мониторинг система
користећи постојеће стручне и научне ресурсе, али  и специјализоване невладине
организације, које би знатно могле допринети у систему обавештавања и праћења;

- појачана контрола – успостављање “еколошке полиције” која би се бавила
проблемима деградације - неконтролисаног коришћења пољопривредног земљишта;

- израда студије проблема угрожавања квалитета земљишта у подручјима зоне утицаја
појединих већих загађивача;

- израда програма руралног развоја општине Жабари;
- ускађивањем аграрне политике и политике развоја општине треба обезбедити услове

за ефикасну реализацију програма интегралног руралног развоја;
- на нивоу Скупштине општине Жабари доношење одлуке о формирању посебног

“Тела/одбора за интегрални рурални развој” са задатком планирања, усмеравања и
координирања активности које су у директној вези са руралним развојем;

- активирање локалних потенцијала и подизање мотивације сеоског становништва да
развија и уређује рурално подручје као дугорочну перспктиву и избор за живот;

- израда пројеката и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе;
- иницирање примене ГИС-а - географског информационог система;
- формирање савремене Саветодавне службе на нивоу општине;
- иницирање отварања нових радних места (непољопривредних делатности) у

руралним просторима;
- стимулисање приватне иницијативе у сектору разних служби, посебно услуга као што

су ветеринарске станице, пољопривредне апотеке, сервиса за оправку
пољопривредне механизације и сл.;

- израда програма развоја сеоског туризма, ревитализација етно заната;
- редефинисање и оснивање савремене мреже за откуп пољопривредних производа;
- формирање наменског стамбеног фонда у селима (учитеља, свештеника и сл.);
- ради адекватног управљања и чувања пољопривредног земљишта израда посебних

студија о стручном “згушњавању” насељености, уз побољшавање стамбеног
окружења, очувања садржаја унутар општине, пренамену површина које су раније
коришћене за индустрију и /или друге сврхе;

- израда пројеката и доношење оговарајућих одлука на нивоу локалне управе;
- успостављање нивоа квалитета производа, пре свега, увођењем европских и светских

стандарда;
- формирање задруга/алијанси по интересним принципима;
- формирање савремене Саветодавне службе на нивоу општине;
- редефинисање и оснивање савремене мреже за откуп пољопривредних производа;
- у брдско-планинском подручју општине стимулисање развоја сточарства  и воћарства

(подизање нових и обновом старих воћњака) и других производњи са препознатљивом
робном марком и дефинисаним географским пореклом;

- иницирање и унапређење производње у затвореном простору (тунели, пластеници,
стакленици и сл.);

- у оквиру израде локалног еколошког акционог плана у општини Жабари предвидети
успостављање “еколошке полиције” која би се бавила еколошким проблемима у
целокупном циклусу пољопривредне производње;
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- успостављање агро-мониторинг система користећи постојеће стручне и научне
ресурсе, али и специјализоване невладине организације, које би значајније
учествовале у систему праћења, контроле и обавештења;

- формирање пратећих и едукованих система за издавање сертификата еко-производа
по европским стандардима;

- едукација и курсеви за производњу зравствено безбедне хране;
- израда пројеката и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе, у циљу

чвршће повезаности пољопривреде, (пратећих) индустрија;
- разрада одговарајућих развојних програма уз обавезно испитивање тржишта и

унапређење маркетинга;
- осмишљавање квалитетног и агресивног стратешког маркетинга;
- израда пројеката и доношење оговарајућих одлука на нивоу локалне управе.

Нормативне или паранормативне мере:
- израда пројеката и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе за

успостављање делотворног система контроле наменског и рационалног коришћења
пољопривредног земљишта;

- доношење општинске одлуке о успостављању савремног катастарског премера и
иновирање података по власницима, површинама и културама;

- усклађивање законодавне материје у области пореске и земљишне политике са
стандардима Европске уније;

- имплементација нормативних мера у посебна акта која се односе на заштиту
пољопривредног земљишта општине Жабари;

- нормативно регулисање система дугорочног закона и лизинга земљишта, ревидирање
наследног права у корист оних који га заиста и користе.

- нормативно регулисање система субвенције;
- усаглашавање законских прописа и норми са стандардима Европске уније;
- имплементација нормативних мера у посебна акта која се односе на рурална подручја

општине Пожега;
- доношење одговарајућих одлука на нивоу општине и локалне самоуправе и израда

неопходне планске документације;
- израда одговарајуће урбанистичке документације за изабрану локацију;
- доношење Закона о обавези адекватног одлагања сточних отпадних сировина.

Друге политике:
- доношење Програма дугорочног развоја пољопривреде и села;
- дефинисање стратегије управљања и коришћења пољопривредног земљишта на

нивоу општине Жабари;
- интегрално усклађивање просторне политике и политике развоја руралних подручја;
- доношење  Стратегије о интегралном развоју у складу са основним принципима

одрживог развоја;
- израда посебне студије о агротуризму на простору општине Жабари;
- подстицање бржег руралног развоја;
- израда студије о могућностима примене Интернета и електронског пословања

пољопривредника;
- израда посебне Стратегије о политици система еко- пољопривреде;
- у складу са мерама ЕУ треба се припремити за очекивану и повећану конкурентност

за свињско, посебно говеђе и овчије месо, воће и поврће;
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- утврђивање основних еколошких перформанси на свим нивоима управљања и
планирања;

- израда студије о могућностима примене Интернета и електронског пословања
пољопривредника;

- формирање посебне политике руралног развоја са циљем повећања тржишне
конкурентности производа;

- примена интернета и електронског пословања у оквиру кванташке пијаце
(нпр.укључивањем Европске информационе центре: ЕИЦ);

- политика управљања сточним отпадом за општину у сарадњи са локалном управом.

Политика заштите и коришћења шума, развоја шумарства и ловства

Економско-финансијске мере:
- ангажовање средстава ЈП за газдовање шумама;
- ангажовање средстава Буџета Републике Србије, односно корисника шума за заштиту

индустрије, саобраћајнице, водоизворишта;
- ангажовање приватних средстава уз стимулисање преко фискалне политике; законом

осигурати средства за њихову најмање просту биолошку репродукцију.

Организационе мере или инструменти:
- приликом израде концепта организације користити сугестије експерата ФАО;
- исте принципе газдовања применити на државне и приватне шуме;
- инвентура приватних и државних шума и увођење ГИС-а путем кога би се спроводило

перманентно праћење стања шума.

Нормативне мере:
- измене и допуне постојећег Закона о шумама, или израда новог закона и измене

других закона који својом регулативом утичу на шуму и шумарство (Закон о земљишту,
водама, заштити животне средине);

- доношење потребних одлука на нивоу локалне управе;
- усаглашавање шумске основе Србије са европским системом праћења стања

Друге политике:
- доношење Националног програма развоја шумарства;
- доношење Националног ловног програма, на бази претходно дефинисане ловне

политике, а у складу са националним програмом развоја шумарства и националним
аграрним програмом и у њима исказаним циљевима шумарске и аграрне политике.

Политика заштите и коришћења вода и развоја водопривреде

Основне мере и инструменти ове политике су:
- формирање комуналног предузећа у чијој би надлежности били комунални објекти и

послови;
- санитационо уређење и заштита слива акумулација;
- ревитализација и изградња водоводног система Жабари у циљу смањивања губитака

у мрежи;
- обнова и потпуна просторна и санитарна заштита изворишта Жабари и  свих локалних

изворишта на подручју општине;
- изградња канализације Жабара и проширење обухвата канализације, са реализацијом

магистралног колектора  и постројења за пречишћавање отпадних вода.
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Актери реализације заштите и коришћења вода и развоја водопривредне инфраструкуре
су: Скупштина општине Жабари, ЈП Дирекција за изградњу Жабари, , Републичка
Дирекција за воде, при Министраству за пољопривреду,  водопривреду и шумарство,
Београд; ЈВП "Србијаводе", Београд; ЈВП"Србијаводе"'', Водопривредни центра "Велика
Морава", Ниш; ЈП "Србијашуме", Београд - за биолошке мере антиерозионих радова; веће
месне заједнице - за локалне сеоске водоводе.

Политика развоја и размештаја индустрије и МСП

Основне мере и инструменти политике су:
- развој финансијског система, значајног за локално окружење;
- интензивније коришћење текућих подстицајних мера за развој приватног

предузетништва;
- предузмање низа подстицајних мера на општинском нивоу у поспешивању развоја

приватног предузетништва.

Обезбеђење услова за привлачење инвестиција

- прилагођавање органа управљања општине Жабари и Регионалне привредне коморе
Пожаревац улози централног планера, контролора и координатора економског развоја;

- обезбеђење координације и интегрисања активности одговарајућих институција и
органа управљања Општине усмерених на:

- контактирање потенцијалних финансијера, координацију активности на тражењу и
привлачењу најповољнијих извора финансирања, укључујући банкарски систем,
одговарајуће државне фондове и агенције, активирање штедње грађана и привлачење
средстава локалних бизнисмена за финансирање атрактивних пројеката од интереса
за општину Жабари.

Учесници у установљавању и примени ових мера и инструмената су министарства
надлежна за привреду, приватизацију, трговину и услуге, агенције (Агенција за
приватизацију и реструктурирање, Агенција за осигурање и кредитирање извозних
послова и др.) и фондови (за развој и сл.), Регионална привредна комора Пожаревац,
органи управљања општине Жабари, банкарски системи и асоцијације произвођача.

Политика развоја и организације јавних служби

Основна мера и инструмент ове политике је:
- обезбеђење средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних

министарстава, јавних прихода општине Жабари у области јавних служби и средстава
приватног сектора, уз конкурисање за коришћење средстава предприступних програма
ЕУ и средстава Светске банке за програме социјалне и здравствене заштите.

Учесници у установљавању и примени ових мера и инструмената су министарства
надлежна за просвету, здравље, социјалну политику и културу, органи управљања
општине Жабари, јавне установе, приватан сектор и невладине организације.
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Политика развоја инфраструктурних система и комуналне опреме
Основне мере и инструменти ове политике су:
- удруживање средстава за развој саобраћајне инфраструктуре из буџета Републике

Србије и средстава јавног предузећа надлежног за управљање државним путевима, и
кредитних средстава Међународне асоцијације за развој-ИДА за "Пројекте изградње и
рехабилитације магистралне и регионалне саобраћајне мреже у Републици Србији"
кроз Програм помоћи Светске банке (ФY04) формулисан Стратегијом за подршку у
транзицији Србији (ТСС, 2003), којим је предвиђена рехабилитација државних путева
првог реда;

- обезбеђење средстава из јавних прихода Општине, уз партиципацију јавног предузећа
надлежног за управљање државним путевима, односно државним путевима за
рехабилитацију, реконструкцију и изградњу планираних локалних путева;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије, управљача јавне железничке
пруге, фондова за земље кандидате за пријем у Европску унију, Европске банке за
обнову и развој-ЕБРД, Европске агенције за реконструкцију-ЕАР и других кредитних и
средстава из донација за реализацију планираног развоја и модернизације
железничких пруга;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за
енергетику и Јавног предузећа "Електромрежа Србије" у планирани развој преносних
система и енергетских објеката (мрежа и објекти напона 220 и 110 kV - део) на
подручју Општине и окружења, као и средстава Јавног предузећа "Електропривреда
Србије" у реконструкцију постојеће и изградњу планиране дистрибутивне мреже и
електроенергетских објеката (мрежа и објекти напона 110 kV –део, 35 kV и 10 kV) на
подручју Општине;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних
за енергетику и рударство и животну средину, средстава агенција (за енергетску
ефикасност), фондова (за заштиту животне средине) и средстава приватног сектора за
истраживање и комерцијално коришћење локалних, обновљивих и нових извора
енергије, као и подстицајних и кредитних средстава за улагања у енергетски
штедљивију изградњу и коришћење објеката и нове енергетски ефикасније и еколошки
прихватљивије технологије, укључујући и мале и мини хидроелектране на подручју
Општине;

- обезбеђење средстава Јавног предузећа "Србијагас" Београд, у складу са законом,
Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и Националним
акционим планом гасификације, за реализацију планираног снабдевања Општине
природним гасом;

- обезбеђење средстава телекомуникационих оператера "Телеком Србија", "Теленор"
"Вип" и других оператера с лиценцом, као и Јавног предузећа "Пошта Србије" за
реализацију планираних активности на телекомуникацијама и поштанском саобраћају,
уз обезбеђење партиципације средстава јавних прихода општине Жабари, из буџета
Републике Србије преко министарства надлежног за саобраћај и везе и других извора
за реализацију руралног радиотелефонског система (тачка-више тачка) и месних
(приступних) мрежа за ретко настањене делове подручја Општине;

- обезбеђење средстава јавних прихода општине Жабари  и приватног сектора, уз
конкурисање за коришћење средстава предприступних програма ЕУ за развој локалне
инфраструктуре (локалних путева, водовода, канализације или руралне санитације
насеља - санитарно безбедног третмана отпадних вода, санитацију сеоских
сметлишта, обезбеђење комуналне опреме);
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- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава,
агенција (за рециклажу, локалну инфраструктуру и др.) и фондова (за заштиту животне
средине), јавних прихода општине Жабари и приватног сектора, уз конкурисање
Општине за коришћење средстава предприступних програма ЕУ, Европске банке за
обнову и развој-ЕБРД, Светске банке за инвестиционе програме и других кредитних и
средстава из донација, за израду и реализацију стратегије и пројекта управљања
комуналним отпадом и санитарно безбедно депоновање и рециклирање комуналног
отпада;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних
за енергетику и животну средину, агенција (за енергетску ефикасност, рециклажу и
других) и фондова (за заштиту животне средине) и из јавних прихода Општине за
реализацију програма информисања и едукације становништва о могућностима и
ефектима штедње и рационалне потрошње и супституције енергије, руралне
санитације насеља и управљања отпадом (селекције,санитарно безбедног одлагања и
рециклаже отпада).

Учесници установљавања и примене ових мера и инструмената су министарства за
инфраструктуру, рударства и енергетике,економије и регионалног развоја и заштите
животне средине, посебне организације, јавна предузећа, управљачи и оператери
инфраструктурних система (државним путевима, преносним и дистрибутивним
енергетским системима, телекомуникацијама, поштама), агенције (за локалну
инфраструктуру, енергетску ефикасност, рециклажу и др.) и фондови (за заштиту животне
средине и др.), затим Општинска управа Жабари, Дирекција за изградњу Жабари и
приватан сектор, уз укључивање Регионалне привредне коморе Пожаревац, месних
заједница, становништва и невладиних организација (за програме информисања и
едукације становништва). Као и стране организације: Европска инвестициона банка
(ЕИБ); Европска агенција за реконструкцију (ЕАР); Европска банка за обнову и развој
(ЕБРД); Светска банка; Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД); Америчка
агенција за међународни развој (УСАИД) у Србији и Црној Гори

Политика развоја туризма
Основне мере и инструменти ове политике су:
- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за

туризам и услуге и фондова (за развој туризма, за развој и др), јавних прихода
Општине Жабари  у области туризма и приватног сектора, за припрему и спровођење
интегралног програма развоја туризма и комплементарних делатности, планова
заштите и одрживог коришћења предвиђених туристичких простора, програма развоја
туризма, изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;

- интензивнији развој маркетинга туристичке понуде презентирањем свих туристичких
активности и садржаја, а нарочито итинерера са посебним тематским, односно
специфичним обележјима намењеним различитим циљним групама туриста;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за
туризам и услуге и фондова (за развој туризма, заштиту животне средине и др) и из
јавних прихода Општине, приватног сектора и невладиних организација за реализацију
програма едукације локалног становништва и њиховог укључивања у туристичке
програме на простору локалне заједнице, као и програма едукације и припреме
туриста за упражњавање појединих активности.
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Учесници у установљавању и примени ових мера су министарство надлежно за туризам и
Општинска управа Жабари, у сарадњи с туристичком организацијом Општине, приватним
сектором, невладиним и другим, месним заједницама и локалним становништвом.

Политика заштите животне средине, природних и културних добара
Основне мере и инструменти ове политике су:
- финансијска помоћ локалној заједници за спровођење локалног акционог програма

заштите животне средине;
- подстицајне мере за програме заштите и унапређења животне средине;
- кредитно-монетарна политика, инвестициони кредити и обезбеђивање кредита за

технолошка решења према еколошким стандардима који се користе у привреди,
пољопривреди и занатству;

- повољни кредити и олакшице за пројектовање, набавку и увођење система за
пречишћавање отпадних вода;

- обезбеђивање средстава за антиерозивну и еколошку заштиту земљишта;
- новчане казне и остале финансијске рестрикције за физичка и правна лица која врше

загађивање животне средине изнад законом прописаних граничних вредности;
- обезбеђивање примене одговарајућих Закона и нормативних подзаконских аката из

области заштите животне средине и заштите природних добара;
- обезбеђивање урбанистичко-планске документације за поједине просторне целине и

локалитете;
- доношење одлука из области заштите животне средине у надлежности локалне

управе;
- имплементација планских решења из одговарајућих просторних и урбанистичких

планова;
- израда Студија о процени утицаја на животну средину за све нове и реконструкцију

постојећих објеката, према одговарајућој Уредби;
- обезбеђивање стриктне примене законских прописа и планских аката из области

заштите животне средине и заштите природних добара;
- развој подручја у свим секторима у складу са основним принципима одрживог развоја;
- дефинисање стратешких циљева заштите овог подручја,
- израда посебних развојних студија и програма из области пољопривреде, туризма,

водопривреде и др, у складу са еколошким капацитетом средине;
- доследно спровођење принципа „загађивач плаћа”;
- подстицање локалне заједнице у иницирању и реализацији програма заштите животне

средине;
- оснивање општинског фонда за заштиту животне средине;
- обезбеђење средстава из буxета Републике Србије преко министарства надлежног за

животну средину и фонда за заштиту животне средине и из јавних прихода Општине
за реализацију предвиђених програма заштите животне средине, информисања и
едукације становништва о могућностима и ефектима унапређења квалитета животне
средине и за узимање активног учешћа у процесу доношења одлука од значаја за
животну средину, нарочито у одлучивању о стратешкој процени утицаја планова и
процени утицаја пројеката на животну средину;

- обезбеђење средстава из буxета Републике Србије преко министарстава надлежних
за животну средину и културу, јавних прихода општине Жабари и средстава приватног
сектора за спровођење заштите природних и непокретних културних добара.
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Учесници у установљавању и примени ових мера су министарства надлежна за животну
средину и културу, Завод за заштиту природе Србије, Завод за заштиту споменика
културе у Смедереву,  Општинска управа Жабари и приватан сектор, уз укључивање
становништва Општине.

Политика заштите, резервисања и уређења простора
Основне мере и инструменти ове политике су:
- резервисање простора контролом примене режима и правила изградње и уређења

простора коридора утврђених овим планом и законом;
- прибављање земљишта експропријацијом и куповином земљишта у јавну својину и

укључивањем приватног сектора  применом различитих модалитета партнерства;
- целовита трансформација система управљања грађевинским земљиштем као и

одговарајуће пореске олакшице и субвенције за финансирање саобраћајне и
комуналне инфраструктуре. У склопу трансформације система управљања
изграђеним. грађевинским земљиштем утврђиваће се и примењивати дестимулативне
или стимулативне мере наплате разних накнада за коришћење грађевинског
земљишта за власнике непокретности у зависности од тога да ли граде и уређују
изграђено земљиште у складу или са одступањима од правила утврђених планом;

- увођење система компензација и нагодби за настале штете, ускраћивање и умањење
добити, као и компензационих програма  за ограничења у развоју локалних заједница,
ради спровођења мера заштите животне средине у зонама заштите и резервисаног
простора.

Учесници у примени ових мера и инструмената су министарства надлежна за изградњу
објеката, саобраћај, заштиту животне средине, водопривреду, енергетику, туризам и
културу, органи управљања општине Жабари и републичка и општинска јавна предузећа,
дирекције и фондови, уз укључивање месних заједница и локалног становништва.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА

Општинска управа Жабари ће пратити примену Просторног плана општине Жабари и
најмање сваке четврте године подносити Скупштини општине Жабари извештај о
спровођењу Просторног плана. Саставни део тог извештаја је оцена спровођења
Просторног плана, с евентуалним предлогом допуне и измене плана.
На основу извештаја из претходног става, Скупштина општине Жабари ће утврђивати
потребу да се приступи допуни и измени Просторног плана.

Скупштина општине Жабари
Жабари, 16.12.2010.год.
број : 020-76/10-01

Председник Скупштине општине

Момир Благојевић
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VI ГРАФИЧКИ ДЕО

Реферална карта број 1: - Намена простора (Р=1:50 000)
Реферална карта број 2: - Мрежа насеља, функција, јавних служби и

инфраструктурних система (Р=1:50 000)
Реферална карта број 3: - Туризам и заштита простора (Р=1:50 000)
Реферална карта број 4: - Карта спровођења (Р=1:50 000)

Шеме насеља:

1. Шема насеља Брзоходе Р=1:5 000
2. Шема насеља Четереже Р=1:5 000
3. Шема насеља Кочетин Р=1:5 000
4. Шема насеља Миријево Р=1:5 000
5. Шема насеља Полатна Р=1:5 000
6. Шема насеља Сибница Р=1:5 000
7. Шема насеља Свињарево Р=1:5 000
8. Шема насеља Тићевац Р=1:5 000
9. Шема насеља Витежево Р=1:5 000
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