
 

                                         Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ   18.     28.10.2016. годинe      годишња претплата 2.700.-дин.    

                  (аконтација).  

             Цена овог броја 410,00 дин.  

                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

На основу члана  56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 

34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14)  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

I - ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Дејану Чолићу, наставнику из Златара, са 

Изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА „ДИСКО ПРЕДОЛАЦ“, РАДИСАВ 

ПРЕДОЛАЦ-ДИСКО.      

II – Мандат одборнику Дејану Чолићу почиње да тече од дана доношења ове Одлуке и 

траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

III - Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

IV - ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-34/2016-I                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године         Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.        

_________________________________ 
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   На основу члана 35.став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС“", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 33.став 10. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл.гласник РС“", бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 – одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) и 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број  

14/08,  4/11 и 2/2014, 10/14),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

 

 О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА 

У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ 

ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС 

 

Члан 1. 

 Усвајају  се ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА 

У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ  

ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС . 

 

Члан 2. 

 ГРАНИЦЕ И ПОВРШИНА ПЛАНА 

 

Граница предметног Плана обухвата подручје  од око15ха од укупно 59,79ха површине 

јавног и осталог земљишта у оквиру Плана генералне регулације Бруса(''Службени лист 

општине Брус,''бр. 8/14). 

 

Члан 3. 

Циљ израде Измена и допуна ПГР-а Бруса  је дефинисање правила уређења простора и 

грађења саобраћајница, и површина јавне и остале намене. Планом су обухваћене 

саобраћајнице њихова правила регулације ,правила уређења као и правила грађења, при 

сагледавању постојећег стања и анализа на мрежи где постоје проблеми у извођењу истих 

, чије отклањање је преко потребно. 

 

Члан 4. 

 План  садржи текстуални део, који садржи полазне основе, правила уређења и правила 

грађења,графички део и обавезне прилоге. 

План нарочито садржи: 

1. Уводни део ( правни и плански основ, повод и циљ израде,обухват и границу 

плана;извод из усвојеног концепта плана) 

2. Плански део ( правила уређења, правила грађења простора) 

3. Завршне одредбе ( смернице за примену и спровођење и др.) 

4. Графички део ( катастарски план са границом плана, постојећа намена површина , 

саобраћајно решење са нивелационим планом,саобраћајно решење са попречним 

профилима ,план јавних намена са аналитичко геод. Елементима , планирана намена 

површина, подела на зоне и целине, урбанистичка регулација са грађевинским линијама , 

синхрон план инфраструктурне мреже заштита животне средине, природних и културних 

добара и обележја индентитета насеља , спровођење плана генералне регулације.  
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Члан 4.  

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ 

САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА 

И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС  израдио је ''ИНФО ПЛАН'' друштво са ограниченом 

одговорношћу за планирање, пројектовање, аутоматску обраду података и инжињеринг 

Аранђеловац из Аранђеловца  

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ЈП ''ДИРЕКЦИЈА'' за грађевинско земљиште, путеве, 

планирање и изградњу Брус 

 

Члан 5.  

   Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења у „Сл.листу општине Брус“ као и 

текстуални део плана који се објављује у Службеном листу општине Брус. 

 

 

Члан 6. 

Даном доношења измена и допуна Плана генералне регулације Бруса у делу 

саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини 

Брус, престаје да важи План генералне регулције Бруса (''Службени лист општине 

Брус,''бр. 8/14) 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

                                                                                                                                                                

БРОЈ:350-156/2016-I       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године     Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

 

_______________________________________ 
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На основу Члана 35. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и 
члана 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' бр.14/08) Скупштина 
општине Брус доноси: 
 

ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У 

ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА 

НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС 

Изменa и допунa Плана генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и 

осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини Брус, (у даљем тексту: 

План, План генералне регулације - ПГР), израђује се за плански период до 2025. године, и 

састоји се из:  

o Текстуалног  дела 
o Графичког дела  
o Документационог дела 

Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се објављују, 
док документациони део је део плана који се не објављује, али се ставља на јавни увид. 
 

Измене и допуне плана се првенствено односе на измене у саобраћајном решењу и 

то у смањењу ширине попречног профила, и планским решењима површина јавне 

намене. Поред измена у саобрађају и јавним површинама, а у складу са Одлуком о 

изради плана и пројектним задатком извршене су и поједине измене у оквиру осталог 

земљишта у правилима изградње и уређења осталог земшишта. 

Претажна намена простора се задржава из Плана генералне регулације који се 

мења. Планиране површине и капацитети јавних и осталих намена као и инфраструктуре 

се задржавају онако како је то планирано у усвојеном ПГР Бруса. 

Измене се врше на основу пројектног задатка, Одлуке о измени плана и на основу 

иницијатива за изменом од стране Општинске праве и Дрекције за изградњу општине 

Брус као наручиоца Плана. 

Све измене и допуне се односе на: 

1. улицу Милете Митровића  
2. улицу Милосава Стевовића  
3. ул. Расадничка  
4. ул. Дреновачки пут  
5. крак Дреновачки пут  
6. крак Расадничке улице 
7. ул. Цара Лазара  
8. новопланирана саобраћајница испод спортске хале 
9. улице Н. Тесле  
10. улица код ЈКП Расина Брус, прилазна  
11. заобилазница - продужетак улице према предходном плану у Ивезићима. Део 

између ул.Милоша Стевовића и ул. Милете Митровића. 
12. ул. Видовданска – окретница 
13. ул. Милана Кнежевића 
14. ул. Краља Петра првог, Мике Ђорђевића и Кнеза Милоша 
15. прилазна саобраћајница поред Бељицког потока 
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16. ул. Вука Краџића,  
17. поступање по Одлуци о стављању ван снаге делова ПГР Бруса  

 Остале измене и допуне су поселдица измена дефинисаних у предходном ставу, 

ради усклађивања начина коришћења, правила грађења у уређења са новонасталим 

изменама. 

 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

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

– Правилник о садржини, начину и поступку израде,  докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015),  

– Одлуке o изменама и допунама плана генералне регулације Бруса у делу 
саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу („Сл. 
лист општине Брус“ број 7/15). 

 
ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

– Просторни план општине Брус ("Службени лист општине Брус" број 3/2013). 
 

2. СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 

     ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ("Службени лист општине 
Брус" број 3/2013) 

 

Из Просторног плана општине Бруса издвојене су смернице које се односе на 

планско подручје. 

Основно концепцијско опредељење у ППО општине Брус које се односи на насеље 

Брус и простор обухваћен границом ПГР је:Брус ће се развијати као општински центар са 

вишим квалитетом урбаних функција. Поред развоја секундарног сектора, јачаће функције 

Бруса као центра услужних делатности, здравства, културе, информатике, и других 

терцијарних и квартарних делатности.  

Уже гравитационо подручје су насеља која директно гравитирају Брусу, Кобиље, 

Мала Врбница, Мала Грабовница, Тршановци, Дренова, Дртевци, Жиљци,  Велика 

Грабовница. Шире гравитационо подручје је цела општина, односно сва остала насеља 

преко Центара заједнице насеља.  

Главни општински центар треба да обезбеди широку и разноврсну понуду видова 

становања, јавних служби, услуга и производње, висок ниво комуналне опремљености и 

пријатну животну средину. Носиоци основног образовања су 4 матичне основне школе, а 

средњег: постојећа средња школа и планирана пољопривредна школа. Дечију заштиту 

обезбеђују дечији вртићи, а социјалну заштиту центар за социјални рад, и планирани дом 

пензионера (дом за старе). Здравствену заштиту пружа дом здравља. Носилац културног 

развоја је културни центар. За смештај ученика из околних места постоји ученички дом, са 
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планираним поширењем капацитета. Треба ширити мрежу спортских и рекреационих 

центара као и мрежу уређених  зелених површина; паркови, скверови, парк шуме и сл., 

који би били у функцији становништву и разноврсности туристичке понуде. Услуге треба 

да прате становање у оквиру мешовитих зона. Нагласак треба да буде на туристичким 

услугама и радним зонама за мале и средње производне погоне, у модуларном систему. 

 

3. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Граница Плана генералне регулације почиње са севера од тромеђе к.п.бр. 1832, 

2154 и 1883 К.о. Кобиље, наставља десним смером праволинијски и дужини од око 980 

метара на тромеђу к.п.бр. 2374, 2377 и 2378 К.о.Кобиље. Од поменуте тромеђе наставља 

даље ободом к.п.бр. 2374, пресеца пут к.п.бр. 2373 и наставља по ободима к.п.бр. 2366, 

2365, 2367, 2368/3, 2368/1, 2368/2, затим прати пут к.п.бр. 2373 у дужини од 63 метра 

ломи се ка истоку, прелази у К.о. Мала Грабовица, идући право на тромеђу к.п.бр. 1065/2, 

579/1 и 579/3, па наставља ободом к.п.бр. 579/1, пресеца пут и наставља његовим 

источним ободом до тромеђе са к.п. бр. 482 и 552 па онда иде ободом к.п.бр. 552, до пута 

пресеца га и наставља његовим источним ободом до тромеђе са к.п.бр. 550 и 549. 

Граница Плана даље наставља ободом к.п.бр. 550 до тромеђе к.п. бр. 549, 550 и 13/1, 

онда пресеца к.п. бр. 13/1 у дужини од око 300 метара пресеца до граничне линије 

к.п.бр.13/4 и наставља ободима к.п.бр. 13/4, 13/3, 13/2 опет пресеца к.п.бр. 13/1 и 724 и 

затим наставља ободима к.п.бр. 722, 723, 715, 714, пресеца к.п.бр. 13/1 у дужини од 162 

метра право на тромеђу к.п.бр. 13/1, 796 и 795, одакле наставља ободом к.п.бр. 795 и 

опет пресеца к.п.бр. 13/1 у дужини од 114 метара и наставља ободом к.п.бр. 13/1  до пута 

иде чијим ободом иде у дужини од око 15 метара, пресеца пут и наставља ободима к.п.бр. 

768, 766, 1022,  пресеца к.п.бр. 1014/1 идући до тромеђе к.п. 1016, 1012 и 1014/1 па 

наставља ободима к.п.бр. 1012, 1011/1, прелази у катастарску општину Тршановци и 

наставља ободима к.п.бр. 1096, 1164, 1161, 1156, 1155, 1152, 1151, 1147, 1144, 1143/1, 

1140/1, 1140/2, 1140/3, пресеца пут к.п.бр. 2135/1 и наставља границом између 

катастарских општина Брус и Тршановци све до К.о. Дренова.  

У К.о. Дренови граница Плана прати јужни обод реке Расине, затим наставља 

ободима к.п.бр. 16/3, 16/1, 16/2, 16/6 као и ободом пута јужно од Ћиричког потока, пресеца 

поменути пут, онда иде ободом к.п. бр. 1 и 430(Ћирички поток) у дужини од око 30 метара, 

пресеца поток  и прелази у К.о. Дртевци. Граница плана пресеца к.п.бр. 358 у  дужини од 

93 метра право на тромеђу к.п.бр. 358, 344(пут) и 432(пут), пресеца пут к.п. бр. 432 одакле 

наставља ободима к.п.бр. 432, 189/2, пресеца 188/3(пут), иде јужним па западним ободом 

к.п.бр.189/1, па пресеца 188/1 у дужини од 245 метара право ка четворомеђи к.п.бр. 188/1, 

188/4, 187 и 186, одакле даље наставља ободима к.п.бр. 186, 185, 184, 183, 180, 182, 180, 

178, 177, 176/2, 176/1, 168/11 до планиране линије регулације саобраћајнице, којом иде до 

к.п. бр. 171. Наставља ободом к.п. бр. 171 пресеца пут к.п. бр. 433/1 и наставља његовим 

ободом до тромеђе са к.п.бр. 159/1 и 161, пресеца к.п бр. 159/1 идући до тромеђе к.п.бр. 

159/1, 138 и 137/1. Од поменуте тромеђе граница Плана наставља ободима к.п.бр. 137/1, 

133/1, 136/2, 136/1 и 134 до планиране линије регулације саобраћајнице, којом иде до 

Грашевачке реке чијим јужним ободом иде (к.п. бр. 1777 К.о. Жиљци) до к.п. бр. 220, 

одакле иде планираном линијом регулације Грашевачке реке у дужини од око 60м, затим 

наставља ободом к.п. бр. 1777 у дужини од око 240м, где поново иде по планираној 

регулацији реке у дужини од око 50м, а потом наставља ободом к.п. бр. 1777( Грашевачка 
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река ), ломи се, пресеца реку и наставља ободима к.п.бр. 917, 974, 969, 968, 967, 966, 

952, 951, 950, 927, пресеца пут Лепосавић-Брус, ломи се и настављаободом поменутог 

пута у дужини од око 65 метара до тромеђе са к.п.бр. 534 и 537, одакле наставља 

ободима к.п.бр. 534, 532, 530, 523, 498, до тромеђе са к.п.бр. 498, 524 и 782(пут), одакле 

пресеца пут и к.п.бр. 492 идући право ка тромеђи к.п.бр. 492, 491 и 490 од које наставља 

ободом к.п.бр. 490, ломи се, прелази у К.о. Велика Грабовица, пресецајући к.п.бр. 959/1 у 

дужини од 204 метра право на тромеђу к.п.бр. 959/1, 954/1 и 954/2. Граница Плана даље 

наставља ободима к.п.бр. 954/2, 953, 952, 951, 950, 948, 945, 944, 943, прелази у К.о. 

Кобиље настављајући по ободима к.п.бр. 2039, 2038, 2027,2026/5, пресеца к.п.бр. 2042 

(пут),онда иде ободом к.п. бр. 2043/2, пресеца к.п. бр.  2320 (река Расина), долази до 

тромеђе к.п.бр. 1958, 1957/2 и 2320 од које наставља ободима к.п.бр. 1957/2, 1953, 1899, 

1898, 1870, 1872, 1875, 1877, пресеца 1852  идући право на тромеђу к.п.бр. 1852, 

1831(К.о. Кобиље) и 1691 (К.о.Брус).  

Граница Плана даље наставља по граници између катастарских општина Брус и 

Кобиље до тромеђе к.п.бр. 1883, 1831(К.о. Кобиље) и 1581 (К.о.Брус), одакле наставља у 

К.о. Кобиљу ободима к.п.бр. 1883, 1884, све до почетне тромеђе где се граница и затвара. 

Горе наведене катастарске парцеле чијим ободом иде граница плана налазе се унутар 

плана тј. у обухвату су. 

У случају неког неслагања графичког прилога са овим описом важи графички прилог 

бр. 1-"Катастрски план са границом плана“.   

Површина обухвата Плана генералне регулације износи 436,3ха. 

 
4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

За потребе израде Плана генералне регулације наручилац је доставио следеће подлоге. 

1. Дигитални катастарски план за К.о. Брус 
2. Дигитални катастарски план у растерском облику за К.о. Дртевци 
3. Катастарски план листови број: дл 5 и 6 К.о. Кобиље, дл 1 К.о. Дренова, дл 3и 4 

К.о. Мала Грабовица, дл 1,3 и 4 К.о. Жиљци, дл 4,11 К.о. Велика Грабовица, дл 5 
К.о. Тршановци размера 1 :  2 500 

4. Дигитални ортофото резолуције 10cm карте листови број: 34I13-31-11, 34I13-31-12, 
34I13-31-14, 34I13-31-15, 34I13-31-17, 34I13-31-18, 34I13-32-10, 34I13-32-11, 34I13-
32-13, 34I13-32-14, 34I13-32-16, 34I13-32-17, 34I13-32-18, 34I13-41-2, 34I13-41-3, 
34I13-42-1, 34I13-42-2, 34I13-42-3, 34I13-42-4, 34I13-42-5, 34I13-42-6. 

Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део 

Плана у складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 

РС'' бр. 72/09 и 81/09, 24/11,121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 

145/14). 

 

5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Општина Брус је општина у Расинском округу. Седиште општине је насеље Брус. 
Општина Брус се простире у централном и југоисточном делу Републике Србије, обухвата 
падине Копаоника, долину реке Расине и  део жупског виногорја. Територија општине 
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Брус налази се на копаоничком масиву, захватајући територију источног дела Копаоника 
од највишег места Панчићев врх 2.017m до најнижег предела села Златари, између река 
Расине и Грашевке. 

Брус је градско насеље у општини Брус. Смештен је на источним падинама 

Копаоника, у долини и на самом саставу  Расине и Грашевачке реке на 429m надморске 

висине. Познат је као ваздушна бања и налази се на раскрсници путева за Копаоник, 

Крушевац, Александровац, Јошаничку и Врњачку бању. Од Београда је удаљен 250кm. 

Данас је то модеран градић са 4.572 становника и последњих година се развија као 

туристичко средиште и постаје североисточна капија Копаоника. Неизмерни туристички 

потенцијали овог места, огледају се у незагађеном природном окружењу, чистом ваздуху 

као и чињеници да се Национални парк Копаоник, великим својим делом налази управо 

на територији ове Општине, што је случај и са 70% стаза Туристичког центра Копаоник. 

Ауто-пут Појате-Београд je од Бруса удаљен око 65km. Кроз Брус не пролазе 

државни путеви I реда, али је развијена мрежа државних путева II реда  и локалних 

саобраћајница. Кроз Брус пролази државни пут II А реда Крушевац-Јошаничка бања 208 и 

иде државни пут IIА реда Крушевац-Копаоник 211.  

Планина Копаоник је удаљена 35km од Бруса, а језеро Ћелије се налази на 

половини државног пута  II  реда Брус-Крушевац на удаљености 20km од Бруса. 

 

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА 
 

Обухват Плана заузима површину од  436,3 ha, од чега је грађевинско подручје 

200,89 hа; шумско 80,88 hа, водно 17,32hа, пољопривредно 135,21 hа. 

Највећи део посматраног подручја заузима становање. Преовлађујућа намена на 

простору обухвата плана је становање, док мањи део простора заузимају трговина, 

занатство и производња. Површином грађевинског подручја су обухваћене и површине 

јавних садржаја, саобраћајнице и површине намењене комуналној инфраструктури.  

Постојећа намена површина и врста изградње обухваћена Планом састоји се од: 

Јавне функције и службе – обухвата објекте који се односе на образовање, дечију 

и социјалну заштиту, здравство, објекте културе, науке и информисање, локалне управе, 

спортски објекти и комунални објекти. 

Капацитети образовања, дечије и социјалне заштите задовољавају потребе на 

територији општине Брус. 

Локална управа и администрација, разне друштвене и државне функице смештене 

су у одвојеним објектима или у објектима више служби и функција. 

Објекти културе, науке, информисања, спорта и рекреације проткане су уз 

становање и остале јавне функије дуж целог подручја општине Бруса. 

Земљиште осталих намена – обухвата верске објекте, становање, објекте услуга, 

трговине и угоститељства, објекте производње и зеленило. 

У Брусу је становање организовано у систему индивидуалне стамбене изградње у 

слободно стојећим индивидуалним стамбеним објектима спратности од П до П+1 и на 

индивидуалним парцелама. Вишепородично становање реализовано је углавном у 

централном делу Бруса. У близини гробља формиран је кварт социјалног становања, 
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углавном неусловног за становање, без инфраструктуре, са нелегално постављеним 

импровизованим објектима.  

Објекти трговине, угоститељства, занатства и комерцијалних садржаја углавном су 

размештени у оквиру центра насеља. Најчешће се налазе и у приземним етажама. 

Производња је у Брусу на подучју ГУП-а лоцирана на три локације од којих само 

једна има адекватан простор и могућност за развој. 

Јавно зелене површине у укупном простору учествују са занемарљиво малим 

простором у погледу површина, стања уређености и функционалности. Поред јавног 

зеленила евидентиране су и парцеле са зеленилом, углавном у приватном власништву. 

Зелене површине у оквиру парцела су веома оскудне. 

Земљиште ван грађевинског подручја - обухвата шумско земљиште које је у 

државном власништву. Шуме у великој мери спречавају ерозију и изливање површинских 

вода које су честе појаве на подручју обухваћене овим Планом. 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

 

6.  ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
 

6.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА 
 

Простор је концепцијски подељен према наменама коришћења земљишта, тако да га 
чини становање са јавним функцијама, радном зоном и зеленим површинама.  
 
Табела 2. Биланс површина по зонама: десет зона од којих су неке подељене на просторне целине: 

 

Површина 

(ha) 

% од  

површине плана 

1.0 зона ужег центра  6,53 1,49 

2.0 зона ширег центра 43,20 9,90 

3.0 Општа стамбена зона    

 3.1  103,0 23,67 

 3.2 49,46 11,36 

 3.3 7,73 1,77 

4.0 Зона ретке градње – рурално становање   

 4.1 32,93 7,54 

 4.2 15,48 3,54 

 4.3 10,13 2,32 

5.0 спортко туристичка зона  6,78 1,55 

6.0 Зона спортско туристичког комплекса   

 6.1 13,85 3,17 

 6.2 13,53 3,10 

7.0 зона бањског парка  7,53 1,72 

8.0 комунална зона  4,20 0,96 

9.0 пословна зона  2,79 0,63 
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10.0 производна зона    

 10.1 8,26 1,89 

 10.2 15,25 3,49 

 
ЗОНА 1 - ЗОНА УЖЕГ ЦЕНТРА 

Ова зона обухвата стари центар града (старо језгро) око планираног шеталишта, са десне 

обале Расине, које представља једно од најатрактивнијих делова на овом простору. 

Површина ове зоне је 6,53  ha, и обухвата зграде управе и општине, пијаце, суда као и  

објекте музеја и Дома културе.  

Потребно је урадити анализе и студије, ради очувања амбијенталне целине старог језгра 

града. 

ЗОНА 2 - ЗОНА ШИРЕГ ЦЕНТРА 

Шири центар насеља налази се претежно на десној обали реке Расине, површине око 

43,2 hа. 

У оквиру ове зоне налазе се централни садржаји, намењени администрацији, управи, 

култури, услужним делатностима, здравству, образовању, дечијој и социјалној заштити и 

становању. У овој зони је смештена већина јавних објеката. 

Доминантна намена у оквиру ове зоне је поред становања средње и високе густине, 

мешовито пословање са становањем као и јавни објекти..  

Становање високе густине је претежне спратности П+4. Пратеће намене су услуге, 

администрација, култура.  

Карактерише је "тиха реконструкција", са, у већем делу, стабилизованом регулацијом и 
парцелацијом и развијеном мултифункционалном структуром у оквиру које је заступљено 
становање виших густина, све врсте услуга, јавне службе, култура, управа и 
администрација. Ова зона је инфраструктурно и комунално најопремљенија у граду. 
Односи функције становања и осталих садржаја у насељском центру, на нивоу зоне 
планирани су у односу 50%:50%. Планиране су функције услуга, из области трговине, 
занатства, личних и интелектуалних услуга и пословања како би ова зона постала зона 
квалитетног становања уз допуњавање урбаних садржаја. 
Планирани су објекти у прекинутом и непрекинутом низу као фронтови важнијих 

саобраћајница. 

Дозвољена спратност у овој зони је до П+4 за вишепородично и П+2+Пк за породично 

становање. Пословни објекти се могу наћи и као засебни објекти на парцели. 

Планирано је да се простор развија кроз ревитализацију заштићених објеката, 
унапређивањем амбијенталних вредности и јавних простора, побољшањем и обновом 
постојећих објеката и у мањој мери изградњом нових објеката на неизграђеним 
парцелама, а већим делом заменом постојећег градитељског фонда новим.  
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Циљ је да се временом унапреди и знатно увећа стандард коришћења простора центра 
града и то решавањем проблема паркирања, стварањем нових зелених површина, 
побољшањем услова становања и пословања у објектима. 
 

ЗОНА 3 - ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА 

Зона становања средњих густина концентрично се простире око централне зоне. У њој су, 
поред преовлађујућег породичног становања, размештени комунални објекти, објекти од 
јавног интереса, комерцијални садржаји и зеленило. Ова зона се дефинише кроз три 
целине3.1, 3.2 и 3.3. Укупна површина на територији плана под овом зоном износи 160,19 
ha. 
Становање средње густине, вишепородично и породично становање,  планирано је кроз 

перманентне облике реконструкције и свих облика побољшања стања грађевинског 

фонда, са могућношћу уређења нижих етажа за пословни простор (приземље и 

галерија/спрат), који не угрожава основну функцију становања и животну средину. 

 

Западни део зоне обухвата и цркву СВ. Преображења која је евидентирани споменик 

културе и под заштитом је Закона. Гробље је максимално искоришћено и неопходна је 

заштита и ревитализација у постојећим оквирима. Планирана је и нова локација за 

гробље за коју је потребно израдити инжењерскогеолошка истраживања за потребе 

пројектовања и евентуалног проширења гробља, према законској регулативи пре 

планирања и изградње гробља. 

У постојећим зонама становања  планира се и погушћавање кроз доградњу до спратности 

П+1+Пк и нову изградњу на неизграђеним парцелама. На принципима "унутршњег 

ширења града" вршиће се унапређивање амбијенталне целине, кроз доградњу, замену  и 

изградњу нових објеката. 

 

Становање је претежна функција, а могуће су све остале функције које су 

комплементарне становању.  Дозвољена је изградња јавних намена, спорта и рекреације, 

пословних објеката: трговина прехрамбеним производима, угоститељство, услуге и 

делатности, мешовито пословање под условом да компатибилне намене не угрожавају и 

не загађују животну средину. 

 

ЗОНА 4 -  ЗОНА РЕТКЕ ГРАДЊЕ – РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ 

Рурално становање се појављује као периферно становање и из тог разлога и ова зона је 

дефинисана кроѕ три целине 4.1, 4.2 и 4.3. Укупна површина ове зоне износи 58,54 ha. 

Овај тип становања је све више заступљен како се повећава удаљеност од центра. 

Преовлађује становање ниске густинe. Припада подручју "санације", на коме је 

приоритетно обезбеђивање функционалне саобраћајне и друге инфраструктурне мреже. 

У овој целини су планирани  различити типови становања ниске густине.  

Становање ниске ниске густине је претежно предвиђено на неизграђеном и постојећем 

изграђеном пољопривредном земљишту. У овој зони се предвиђа ревитализација 

заштићених објеката, на принципима "унутршњег ширења града". Вршиће се 



 862 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

унапређивање амбијенталне целине, кроз доградњу, замену и изградњу нових објеката, 

целина припада подручју "санације", на коме је приоритетно обезбеђивање функционалне 

саобраћајне и друге инфраструктурне мреже. 

Ова целина обухвата и рекреативне шуме у непосредном градском окружењу са сеоским 
становањем за које треба да се изврши коцентрисана децентрализација, заокруживањем 
енклава око раскршћа и путева. Овај простор је претежно неизграђен. 
 

ЗОНА 5 -  СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКА ЗОНА 

Северни сектор на обали реке Расине је оформљен као зона спорта и рекреације. Ова 

зона развила се близини центра града, тако да нема простора за даље проширење. 

Површина ове зоне је: 6,78 ha. У овој зони се налазе дечија одмаралишта „Врачар“, и 

„Звездара“, отворени базен, као и спортски терени. 

ЗОНА 6 - ЗОНА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА 

             6-1 ЗОНА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА „ДРАКЕ“ 

Новопланирани спортски центар „Драке“ предвиђа уређен парковски простор претежно 

рекреативног типа са површинама за одмор и шетњу, дечијим игралиштима и мањим 

теренима за мале спортове за рекреацију. Површина ове зоне је 13,53 ha.  

У овој зони је по ободу дозвољена изградња елитног становања под одређеним 

условима, што je дато у правилима грађења у нацрту плана. 

           6-2 ЗОНА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА  „ГОБЕЉА“ 

У даљој концепцији уређења простора, ова зона треба да прими функцију рекреативног 

простора ширих размера са одговарајућим организованим зеленим површинама (парк-

шума), просторима за шетњу и рекреацију као и објектима који могу да пруже посебне 

услуге корисницима (Дом извиђача, дечији полигони и др..). Ову зону треба да дефинише 

виши степен уређености са свим одговарајућим елементима урбаног мобилијара. 

Површина ове зоне је 13,85 ha. 
 

ЗОНА 7 - БАЊСКИ ПАРК 

За зону бањског парка утврђен је простор јужно од комплекса осмогодишње школе, 

индивидуалног становања и Дома културе у меандру Грашевачке реке. 

На основу комплетне физичко-хемијске анализе воде, из бушотине Б-1 која се налазити 

на левој обали Грашевачке реке, иста ће моћи да се користи као допунско средство 

лечења. У овој зони је предвиђена градња базена, терена за спорт и рекреацију као и 

угоститељски објекат. 

Комплекс се за сада претежно користи као пољопривредно земљиште. Површина ове 

зоне је 7,53ha. 

ЗОНА 8 -  КОМУНАЛНА ЗОНА 

Ова зона  се налази у југоисточном делу плана, у чијем саставу се налази постојеће 

гробље, планирани простор за сточну пијацу тј. будући планирани агро – бизнис центар и 

ветеринарску станицу. Површина зоне износи 4,2ha. На овом простору је предвиђена 
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локација за новопланирано гробље, али је пре израде пројекта неопходно израдити 

инжењерско-геолошки елаборат. 

Евидентирано је социјално становање у овој зони. Како локација за становање у овој зони 

није адекватна, потребно је у наредном периоду изместити социјално становање са овог 

подручја. 

ЗОНА  9 - ПОСЛОВНА ЗОНА   

Oва зона се налази и у југоисточном делу обухвата уз индуструјску зону, где је 

предвиђено пословање са компатибилним делатностима. Њена површина је 2,79 ha, и у 

њој су предвиђени претежно пословно-стамбени објекти са компатибилним функцијама. 

ЗОНА 10 - ПРОИЗВОДНА ЗОНА  

Производна зона у Брусу се састоји из две целине, 10,1 и 10,2. Природно их раздваја река 

Расина али заједно чине целокупни просторни део територије плана који је предвиђен за 

развој производних делатности.10.1 ова зона се налази у југоисточном делу обухвата 

Плана. Обухвата индустријски комплекс: ФУД (фабрика уређаја и делова),  хладњача 

„Копаоничанка“, северно од Гобеље у површини од 8,26ha и 10,2 зона у којој се налазе 

фабрике  „Помпеа“ (фабрика текстила) и „14 октобар“ (машинска индустрија), јужно од 

Гобеље у површини од 15,25ha. Фoрмирање ове целине настало је као логично спајање у 

просторну целину сличних делатности индустријске зоне. 

У развоју ове зоне посебну пажњу треба посветити регулацији корита реке Расине. 
Оријентација просторног развоја радне зоне на подручју ПГР-а усмерена је ка бољој 
организацији и коришћењу простора и обезбеђењу потребног рационалног проширења 
где за то има просторних могућности. Укупна површина планиране радне зоне износи  
23,51ha. 
 

6.2. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
 

Грађевинско земљиште је одређено границом грађевинског подручја и обухвата 372,48 

ha, односно 85,32% површине Плана. 

Овим Планом су одређене површине за јавне намене и то: саобраћајни објекти и 
површине, комунална инфраструктура, објекти образовања, здравства, дечје и социјалне 
заштите, културе, информисања, управе, администрције, посебне намене, јавне зелене 
површине, спорт и рекреација и регулациони појас река, укупне површине 59,68ha 
(13,68% површине плана). 
Све површине у оквиру грађевинског подручја које нису дефинисане као површине јавне 
намене су остале намене и намењене су претежно становању, привреди, комерцијалним 
делатностима, мешовитим пословно-стамбеним наменама, као и свим другим наменама 
на земљишту других власника (приватно земљиште, верскe заједнице). Поједине јавне 
функције (здравство, образовање, спорт, рекреација, социјална заштита...) могу се наћи 
на земљишту које није дефинисано као површина јавне намене. Површина земљишта за 
остале намене у оквиру грађевинског подручја, заузима укупно 295,12 ha, односно 67,64% 
површине плана. 
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Табела бр.1. Планирани биланс површина  

Р.бр. Намена ha % 

1. 

Грађевинско подручје 353,26 80,97 

Површине јавних намена 59,79 13,70 

Површине осталих намена 293,47 67,26 

2. 

Земљиште ван грађ. подручја 83,04 19,03 

Водно земљиште 17,28 3,96 

Шуме 65,67 15,07 

 Површина ПГР 436,3 100% 

 
 

6.2.1. ОПИС ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  
 

Граница грађевинског подручја ПГР Брус креће из К.о. Брус са севера од  тромеђе к.п. бр. 

40, 39 и К.о. Жиљци 2495/1 наставља даље десним смером ободом к.п. бр. 40, 42, 51/1 

прелази у К.о. Кобиље и иде ободом к.п. бр. 2502/1, 2501/1, 2503/2, 2509/14, 2509/2, 

2509/10, 2508/5, 2509/15, иде даље по граници ПГР Брус  у дужини од око 84м, потом 

скреће на југ пратећи линију регулације планиране саобраћајнице до к.п.. бр. 583/1, 583/2, 

583/3, 584/1 до планиране саобраћајнице и прати је све до границе Плана. Даље граница 

грађевинског подручја наставља поклапајући се са границом Плана све до тромеђе у К.о. 

Дренова к.п. бр. 189/1, 188/3 и 364/1, наставља на север по планираној регулацији 

саобраћајнице до к.п. бр. 188/4, даље ободом к.п. бр. 188/4, затим иде поклапајући се са 

границом Плана до к.п. бр. 161. Од к.п бр. 161 граница иде ободом к.п. бр. 161, 162 до 

линије планиране саобраћајнице, а потом је прати до границе Плана, прелази у К.о. 

Жиљци, а даље се поклапа са границом Плана до регулације Грашевачке реке коју прати 

до тромеђе к.п. бр. 979, 980 и 1777, од тромеђе граница се поклапа са границом Плана до 

регулације саобраћајнице (к.п.бр. 1782/1), прати линију регулације поменуте 

саобраћајнице све до тромеђе к.п. бр. 1782/1, 476 и 477. Од тромеђе граница иде ободом 

к.п. бр. 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 8, 5, 2, 1, прелази у 

К.о. Велика Грабовица иде ободом к.п. бр. 953 до границе Плана, а потом иде по граници 

Плана до к.п. бр. 944, одакле скреће на исток пресецајућу к.п. бр. 945 до 946, наставља 

ободом к.п. бр. 946, пресеца к.п. бр. 945 до тромеђе к.п. бр. 945 и К.о. Жиљци к.п. бр. 26 и 

27. Од тромеђе граница прелази у К.о. Жиљци и пресеца к.п. бр. 26 до тромеђе к.п. бр. 26, 

25 и 29, потом иде ободом к.п. бр. 25, 24, 23/3, 23/2, 23/1, прелази у К.о. Кобиље  и иде 

ободом к.п. бр. 2060, 2057, 2039, 2041, 2037, 2036, 2033, 2032, 2026/7, 2026/6, 2026/5 до 

границе Плана са којом се поклапа све до границе са К.о. Брус. Граница даље прелази у 

К.о. Брус пратећи линију регулације планиране саобраћајнице до к.п. бр. 1694, затим 

наставља ободом  к.п. бр. 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1689, 1683, 1680, 1679, 1676 

и 1595 у дужини од око 19м, одакле скреће на исток пресецајући к.п. бр. 1595, 1596, 1597, 

1598, 1599, 1600 до тромеђе к.п. бр. 1600, 1632 и 1633, потом иде ободом к.п. бр. 1633, 

1634, 1791, 1604, 1630, 1629  до планиране саобраћајнице. Граница иде даље линијом 

парцелације планиране саобраћајнице, прелази у К.о. Жиљци до к.п. бр. 2447 иде ободом 
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к.п. бр. 2447, 2446 поклапа се са границом између К.о. Брус и К.о. Жиљци све до тромеђе 

к.п. бр. 40, 39 и К.о. Жиљци 2495/1 одакле је опис и започет. 

 
6.2.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Укупна површина за јавне намене износи 59,79hа, односно 13,7% површине плана.  

Планиране површине за јавне намене обухватају земљиште планирано за изградњу:  
1.Саобраћајних површина,  

2.Објеката комуналних  делатности: 

Гробље, 

Зелена пијаца, 

Сточна и кванташка пијаца, 

Ветеринарска станица, 

Ватрогасни дом, 

Резервоари водоснабдевања, 

Трафостанице. 

3.Јавних функција и служби:  

Управа и администрација,  

ЈП Србија шуме,  

Станица полиције. 

4.Здравства, школства, дечије и социјалне заштите: 

Основна школа,  

Средња школа,  

Здравствена станица,  

Дечији вртић,  

Дом ученика,  

Црвени крст.  

5.Зелених површина (сквер). 

 

 

6.2.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
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На основу анализе постојеће намене и тенденције развоја, узимајући у обзир планирану 

намену као и ограничења, просторне могућности саобраћаја и комуналне 

инфраструктуре, планиране су површине остале намене са преовлађујућом наменом - 

становањем, уз могућност грађења објеката чија је намена компатибилна са основном 

наменом.  

Становање, пословање (услуге, трговина, занатство, угоститељство) и централне градске 

делатости су компатибилне намене које се могу очекивати на простору центра града, али 

и у зони мешовитих намена и становања. 

Укупна површина осталих намена износи 293,47hа, односно 67,3% грађевинског подручја. 
Остале намене чине становање, комерцијалне функције и  производња,  спорт и 
рекреација, верски објекти, зеленило.  
Становање и пословање (услуге, трговина, занатство, угоститељство) су компатибилне 
намене које су планиране у оквиру обухвата плана. 
 

 

6.3. ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

Изван грађевинског подручја у планском обухвату је шумско и водно земљиште укупне 
површине 65,6 ha. 

 

6.3.1. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Шуме и шумско земљиште у државном власништву на подручју обухвата Плана припадају 

Расинском шумском подручју, којим газдује Шумско газдинство „Расина“, Крушевац.  

Површина шуме у државном власништву на подручју Плана је 6,0ha. 

Биогеографску и великим делом економску основу општине Брус представљају шуме и 

шумско земљиште. Простране површине на овој територији су нападнуте ерозијом, на 

шта указују многи буични токови. 

Шуме имају значај у заштити од ерозије и изливања површинских вода који су значајно 

присутни на овом подручју.  

Шуме ван грађевинског подручја су шуме по ободу насеља и представљају зону изразитог 

еколошког значаја за цело насеље. Оне се уређују као приоритетне заштитне шуме. 

Један од значајних задатака је побољшање стања постојећих шума. Забрањено је крчење 

шума, уништавање зелених појасева уз водотокове и на стрмим теренима. 

Услови за уређење: 

– извршити ревитализацију постојећих засада,  

– извршити претварање ниских шума (пањача) у високе. 

– озелењавање спроводити сходно условима станишта, (пошумљавање и пејзажно   
уређење), 

– избор врста за озелењавање је комбинација лишћара I, II и III категорије и четинара, 
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– вегетацијски склоп прилагодити експозицији и негибу терена, 

– дозвољени су садржаји за активну и пасивну рекреацију, пратећи садржаји и 
мобилијар. 

 

6.3.2. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Са регулацијом речног корита реке Расине у Брусу не може доћи до плављења 

земљишта. Терен на подручју Бруса је изузетно стрм, те су воде овог подручја бујичног 

карактера. Слаба геолошка грађа терена велики ерозиони потенцијал представља 

додатни проблем у смислу комплексне заштите од поплава. Поменуте геоморфолошке 

карактеристике терена (уске долине, велики падови) условиле су да буду третиране само 

пасивне мере заштите од поплава. 

 

На основу наведеног, заштита од поплава и наноса овог подручја би се састојала у 

интегралном уређењу сливова где би били обухваћени антиерозиони радови и регулације 

корита водотока. Интервенција у коритима бујичних токова састојале би се у смањивању 

великих уздужних падова корита (каскадирање и регулације) као и задржавању бујичног 

наноса у горњим деловима сливова (преграде депонијског типа). 

7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

7.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

7.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

За све намене у оквиру комплекса треба: 

На територији плана, површине јавних намена би обухватале простор саобраћајних 

површина, јавне објекте (школа, вртић и сл.), комуналне објекте и инфраструктуру  и јавне 

зелене површине. 

За све намене у оквиру комплекса треба: 

– све слободне просторе озеленети. Травњаке унутар комплекса подићи од врста 
предвиђених за интензивно гажење; 

– пешачке стазе бетонирати или поплочати плочама отпорним на клизање; 

– паркирање организовати у оквиру сопствене парцеле ван површине јавног пута, у 
зони улаза.  

–  забрањена је изградња у комплексу других објеката, који би могли да угрозе 
животну средину и основну намену простора. 

 

Овим Планом генералне регулације се не предвиђа изградња нових објекта јавне 

намене, осим комуналних објеката, али се оставља могућност допуне капацитета 

тамо где то урбанистички параметри дозвољавају, уз обавезну израду 
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урбанистичког пројекта код интервенција (доградња, надградња и изградња) на 

постојећим објеката и површинама јавне намене. 

7.1.1.1. ДРЖАВНИ ОРГАНИ И УПРАВА 
 

То су објекти који се односе на локалну управу и администрацију и разне државне 

функције које су  смештене у одвојеним објектима или у објекту више служби и функција у 

углавном смештених у Зони 1 и Зони ширег центра. 

По указаној потреби, за нове објекте користиће се зоне постојећег центра насеља или 
опште стамбене зоне. 
Шири центар насеља налази се претежно на десној обали реке Расине, површине око 

43,2 hа. У оквиру ове зоне налазе се централни садржаји, намењени администрацији, 

управи, култури, услужним делатностима, здравству, образовању, дечијој и социјалној 

заштити и становању. У овој зони је смештена већина јавних објеката. 

 
У оквиру ових целина налазе се следеће институције: 
1. Општинска уУправа     

2.  Јавна комунална предузећа    

o ЈП "Србијашуме"  - Објекат се налази Преко пута зелене пијаце на к.п.бр. 813 у 
улици Јосифа Панчића 1. Зграда је изграђена 1985 и доброг је  бонитета. 
Спратност објекта је П+ПК. Секција има 41. радника.  

o Риболовачко удружење, са 7 рибочувара под називом „Расина Крушевац“ држе ЈП 
„Србија шуме“ и ЈП “Србија воде“.  

o Електродистрибуција  - Објекат Електродистрибуције се налази преко пута 
зграде суда. Објекат је П+1. 

o МУП - просторије се налазе у саставу зграде општине на к.п.бр. 495/4 
o ЈКП Расина се налази на катастарској парцели бр. 1074/1. Објекат је приземан и 

налази се у некадашњим просторијама Дома здравља. 
o Служба катастра непокретности. 
o Зграда Пореске управе. 
o Завод за здравствено осигурање. 
o Завод за PIO као и управа прихода 
o Центар за социјални рад 

 

Постојеће локације и капацитети ових објеката задовољавају потребе насеља.  
Постојећи објекти се могу задржати у постојећем стању уз могућност минималне 

доградње у циљу комплетирања постојећих садржаја, али могућа је и изградња новог 

објекта уз поштовање урбанистичких параметара предвиђених овим планом.  

 

Дозвољени су радови на реконструкцији, изградњи и доградњи истих, уз могућност 
изградње пратећих комуналних и других садржаја и објеката у функцији намене простора, 
а у складу са правилницима који регулишу овакве просторе.  
 

Могуће пратеће намене су управа и администација, култура, социјална заштита, спорт и 

рекреација. У склопу објекта се могу наћи и пословне, угоститељске и услужне 

делатности, али само као пратеће намене основној намени. 
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7.1.1.2. ОБРАЗОВАЊЕ 
 
а) Основно образовање  
 

Посебан задатак у организацији образовања је повећање квалитета наставе 

(обезбеђењем адекватних просторних услова према свим стандардима, нове наставне 

опреме и сл.) уместо проширења територијалног распореда образовних установа. 

У Брусу постоји једна основна школа (ОШ „Јован Јовановић Змај“). 

Комплекс О.Ш. " Јован Јовановић Змај" развија  свој  програм  на постојећој  локацији 
укупне површине комплекса 1,66 ha (кп. бр. 720, бр.721, 722). Бруто површина под 
објектом је 54a 09m². Спратност објекта је П+1. 
Према подацима за 2010/11 школску годину у матичној школи у Брусу има 34  одељења 

тј.785 ученика. У подручним одељењима има 17  одељења тј. 209 ученика. Укупно 66 

одељења тј. 999 ученика. У школи ради и специјално одељење које броји 5 ученика. 

Школа има 157 запослених радника и 104 наставника. 

На територији Плана Генералне регулације очекивана популација узраста 7-15 година  

рачунајући демографски тренд и најављене реформе (9 - разредне основне школе) 

бројаће око 500 ученика 2020.године, док је тренутно тај број деце око 600. 

Основна школа треба да обезбеде потпуни обухват младих од 7 до 15 година у 

приближно истим условима наставе и боравка деце. 

 

За норматив 25m2 земљишта по ученику, и рад школе у једној смени, потребна површина 
комплекса за основно образовање је задовољена. Други утврђени норматив је 8m2 
школске површине по ученику, који је такође задовољен.  
 

Код побољшања услова школских објеката, објекте и комплексе градити и уређивати 
према важећим нормативима за основно образовање, усаглашеним са стањем и 
специфичним потребама овог подручја:  
- учионички простор - 1,8-2,0 m2/ученику; 
- школски простор - 8-10 m2/ученику;    
- школско двориште - 25 m2/ученику. 
 

Целокупан школски простор би требао бити унапређен побољшањем услова рада. 

Постојеће терене треба уредити и опремити за обављање наставе као и за слободне 

активности. Све слободне површине, треба у што већој мери озеленети. У плану је 

надоградња интерната изнад садашње школске кухиње. Евентуална повећање 

капацитета школе се може остварити доградњом и надградњом постојећег објекта, али 

тако да оно функционално, обликовно и конструктивно не угрози постојећи објекат. 

 

Узимајући у обзир и то да за узраст од 1. до 4. разреда треба обезбедити пешачку 
дистанцу максимум 700m, анализирајући садашњу локацију школе у односу на источни 
део територије насеља која се овим планом интензивније шири, напомиње се да 
дистанца удаљења школе од тог дела насеља није у складу са нормама и стандардима 
тако да се мора планирати организован превоз деце са овог подручја. Организован 
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превоз би требало спроводити и из околних насеља која немају подручну школу, као један 
од услова повећања квалитета образовања и задржавања становништва на селу. 
 

Табела 3. Основно образовање – број деце узраста од 7-15 година 

Насеља 
цела насеља подручје ПГР 

2002 2025 2002 2025 

Брус 533 588 533 588 

В.Грабовница (0-1%) 69 69 0 0 

Дренова (0-1%) 2 1 0 0 

Дртевци (100%) 5 11 5 11 

Жилци (60-70%) 33 34 21 24 

Кобиље (0-3%) 63 55 1 2 

М.Грабовница (60%) 10 10 6 6 

Тршановци (1%) 75 71 1 1 

УКУПНО: 790 839 567 631 

 

б) Средњошколско образовање 

Брус има средњошколски центар :  центар се састоји из два одељења Гимназије, једног 

одељења економске школе, једног одељења кувара, једног одељења посластичара, 

једног одељења конобара и једног одељења туристичког техничара.  

У Брусу се средња школа налази на површини од 1hа, 65a и 79m². Површина под објектом 

је 42a. Објекат је спратности П+1 и има 27 учионица. Фискултурна сала је површине 1902 

m², нема отворених спортских терена. У школи ради 52 наставника, а укупно има 65 

запослених. 2008. године у школи је било 20 одељења и 569 ученика, 2009. године 21 

одељење и 611 ученик, а 2010. године, 22 одељења и 612 ученика. Школа ради у једној 

смени. Ученици долазе из Општина Брус, Крушевац,  Александровац и Трстеник.  

Капацитети школе задовољавају планске потребе. Недосатак су смештајни капацитети за 

ученике са ширег гравитационог подручја.  

 
7.1.1.3. ДЕЧИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

А) Објекти дечије заштите 
У Брусу постоји  дечија установа „Пахуљица“. Површина комплекса је 8 000 m², а 

површина под објектом је 1490 m², објекат је спратности П+1. У обданишту ради 29 

васпитача, а укупан број запослених је 43. Број деце од 0-6 година који су похађали 

вртиће  2008. године је био 89, 2009. године 93, и 2010. године. 63. Број деце који су 
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похађали вртић од 6-7 година 2008. године је био 89, 2009. године 93, а 2010. године 63 

деце.  

Постојећи комплекс се задржава у постојећем стању. Планом је могућа изградња нових 

објеката на парцели, као и доградња и надградња постојећег објекта, али уколико се јави 

потреба за тим морају се испоштовати предвиђени параметри. 

Објекти дечије заштите могу бити и на земљишту које није дефинисано као земљиште 

јавне намене. И за ове објекте и садржаје важе правила уређења, грађења и сви 

критеријуми као за објекте на земљишту јавне намене. 

 

За правилно функционисање објекта дечије заштите потребно је задовољити следеће 

критеријуме: 

за  узраст до 7 година 

- обухват 70%, а предшколски узраст 100% 
- капацитет маx.80 деце, оптимално у групама по 15-20 
- потребна изграђена површина (корисне површине објекта) 8 m2/по детету       
-     максимална спратност П+0  

-     уређена зелена површина минимално 50% 

У наредном планском периоду у области дечјег васпитања потребно је обезбедити виши 

степен опремљености, односно већи стандард у складу са важећим нормативима за 

објекте ове намене, а у циљу постизања неопходних услова за одвијање савременог рада 

у овим објектима. Објекат дечије заштите треба да пружи услове за безбедан боравак и 

да задовољи здравствено - хигијенске услове.  

Потребно је да се деци омогући аутентичан доживљај природног и културног окружења.  
У оквиру ове површине потребно је предвидети још додатних терена за игру (лоптом, 

ритмичке игре, слободно кретање и трчања и сл.), простора у који се постављају справе 

са пешчаником, а по могућности и "градилишта" за децу и башту за гајење цвећа. 

Б) Објекти социјалне заштите одраслих 

Социјална заштита становништва на подручју Општине остварује се преко центра за 

социјални рад СИЗ-а Здравственог осигурања. Неразвијеност материјалне базе и мале 

концентрације становништва нису били услови који омогућавају изградњу објеката 

социјалне заштите. Центар за социјалну заштиту се налази у непосредној близини 

Катастра непокретности. Зграда је П+1+Пк и у солидном је стању. У приземљу се налази 

Завод за запошљавање, а у поткровљу приватна фирма. Завод броји 11 радника.  

У Брусу се налази Дом за смештај старих лица, у саставу је Центра за социјални рад и 

броји 13 радника. Овај дом не задовољава све критеријуме предвиђене стандардима, 

првенствено у површини слободног простора. 
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Када је у питању социјална заштита старих лица, треба предузимати мере активне 

заштите на нивоу општине, којима би се доприносило побољшању виталних 

карактеристика становништва и заустављању негативних демографских кретања. 

Изградња новог геронтолошког центра или домова за смештај особа са посебним 

потребама, није планирана овим планом, али се може спровести у сарадњи са приватном 

иницијативом. Опремање и капацитети морају да задовоље све критеријуме за изградњу 

установа за смештај старих лица. Ове установе, поред смештајних капацитета захтевају и 

специјалну медицинску службу.  

Према стандардима потребно је обезбедити: 

- површина објекта: 20-25m2/ кориснику за домове за социјалну заштиту 
- површина парцеле: 40-50m2/ кориснику за домове за социјалну заштиту 

Спратност је максимална П+1. Паркирање обезбедити у оквиру парцеле. Озелењавање у 

парковско уређење слободних површина је обавезно. 

Конкретне локације решевати Планом детаљне регулације или урбанистичким пројектом 

(уколико није јавна намена).  

У оквиру подручја плна, планира се и изградња Дневног боравка деце и лица са посебним 

потребама, локација се налази у непосредној близини фабрике воде и будућег 

планираног бањског комплекса. Овај дом треба да има гравитационо подручје са целе 

територије општине. 

Према стандардима потребно је обезбедити: 

– овршина парцеле: 40m2/ кориснику за домове за социјалну заштиту 

– максимална спратност објекта је П+1 с обавезним обезбеђивањем услова за кретање 
особа са посебним потребама у складу са важећим Правилником. 

– Капацитет објекта треба да буде за око 10-15% од укупног капацитета за децу и 
омладину (око 300m2). 

 

7.1.1.4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Мрежу здравствених објеката у Општини Брус чине Дом здравља са стационаром у 

Брусу, дванаест амбуланти у селима и апотека у Брусу.  

У оквиру Дома здравља постоје следеће службе: општа медицина, служба за здравствену 

заштиту жена и деце, специјалистичко-консултативна служба са лабораториском и 

радиолошком дијагностиком, служба за стоматолошку здравствену заштиту. 

Дом здравља у Брусу има три објекта, укупне нето површине 3 581m², спратности П+2. 

Број запослених лекара у Дому здравља је 30, број стоматолога 5 и укупан број 

запослених је око 118.  

Најближа болница је у Крушевцу (Општа болница), док у дому здравља постоји стационар 

са 10 постеља, површине 150 m² и 1 лекаром. 

Дом здравља Брус је правни следбеник Опште болнице у Брусу, основане 1908. године. 
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Овим планом се планира изградња додатне ламеле у оквиру коплекса дома здравља, која 

је ранијим развојним плановима здравствене заштите дефинисана. Изградњом ове 

ламеле омогућила би се шира здравствена заштита становнишва. Поред примарне 

здравствене заштите, која се остварује у дому здравља и створили би се услови за 

формирање здравственог центра, са проширеним здравственим услугама и садржајима 

компатибилним здравству (спорт рекреација, зеленило, туризам). 

Ширење здравствене заштите, првенствено секундарне на простор Бање и њено 

садржајно и локацијско одређење разрађиваће се плановима детањне разраде. 

Ако се има у виду да Дом здравља треба да обезбеди основну здравствену заштиту свим 

становницима општине  и да је норматив 0,3-0,4 m2 земљишта по кориснику, не планира 

се проширење капацитета површина, већ поменута изградња четврте ламеле.  

7.1.1.5. КУЛТУРА, НАУКА И ИНФОРМИСАЊЕ 
 

У Брусу се налази установа „Центар за културне делатности и библиотекарство“. 

Површина комплекса је 34ar 59 m², површина под објектом је 1376 m², спратност објекта 

П+1, а број запослених је 9. Зграда Дома културе у Брусу је  површине 2.700 m², 

биоскопска сала има 369 седишта, са укупно 41.000 посетиоца. Брус има и једно 

културно-уметничко друштво које броји 85 чланова. Изградњом објекта Дома културе 

обезбеђене су садашње потребе на одговарајућем нивоу. 

У општини Брус постоји културно-уметничко друштво „Фрула“ у оквиру кога је обухваћен 

фолклор, певање рецитаторска секција и има преко 150 чланова свих генерација, али 

највише младих.  

7.1.1.6. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

Од организација за физичку културу у Брусу тренутно постоји Центар за физичку културу.  

Површине и објекти за спорт и рекреацију размештени су на више локација у подручју 

плана. Поред градског стадиона постоји више терена за фудбали и мали фудбал. Постоје 

3 спортске сале од којих је једна у приватном власништву, и постоји већи број отворених 

спортских терена.  

Базен у Брусу је површине 0.14 ha а сама зграда је површине 0.26 hа. Површина 

комплекса је 1.22.23 ha. Шкољка је бетонска 50x25m капацитет је 800 купача, грађена је 

1953. године. 

Посебна врста спорта и рекреације планирана је у оквиру површина рекреативно 
зеленило. То су простори у оквиру „Гобеља“ и „Драке“, са претежно парковски уређеним 
површинама у оквиру којих се могу наћи спортски терени за мале спортове, игралишта за 
децу, стазе за бициклизам и трчање, справе за вежбање.... Ови простори морају да буду 
минимално инфраструктурно опремљени водоводом и канализацијом и струјом, са 
обавезном осветљењем простора за спорт и рекреацију. 
Од објеката овде се могу градити, поред објеката у функцији спорта, и угоститељско-
туристички објекти, објекти услуга и трговине. 
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Летње спортске активности поред стандардних (тенис, кошарка, вожња бицикла, 
пешачења и сл.) могу да обухвате и развој  спортова као што су: бициклистички крос и сл. 
Дефинисана правила овим планом важе и за спортско-рекреативне површине јавне 

намене и остале намене. 

7.1.1.7. ЗЕЛЕНИЛО 
 

Јавно зелене површине у укупном простору учествују са занемарљиво малом површином, 

слабим стањем уређености и функционалности. Насупрот томе у оквиру границе Плана 

постоје већи комплекси делимично или потпуно неуређеног простора, претежно у 

приобалном подручју као и простор „Гобеља“ и „Драке“. Овај несклад постојећег и 

распложивог простора за зелене површине чине суштину проблема заштите и уређења 

средине и рационалне експлоатације слободног простора. 

Зелене површине у оквиру плана морају да заузму знатно значајније место у односу на 
постојеће стање.  
 Карактер Бруса треба да буде препознатљив управо по парковским површинама и 
зеленим везама између паркова. Зеленило, као приоритетну, треба да имају заштитну и 
рекреациону функцију. 
 Неопходне ургентне мере су: уклањање привремених објеката и дивљих депонија 
са свих категорија зелених површина, ревитализација и нега већ постојећих градских 
зелених површина, пошумљавање у занама заштите вода. 
 Такође коришћењем линијског зеленила остварује се веза постојећег и планираног 
зеленила поштујући принципе повезаности и непрекидности зеленила у оквиру 
стамбених, мешовитих, индустријских зона и других урбанистичких елемената града, уз 
повећање степена озелењености.  
С тим у вези утврђена је обавеза уређивања и озелењавања индивидуалних окућница као 

и повећање степена слободног уређеног простора у оквиру производно пословних 

намена. 

У систем зелених површина улазе и гробља, као и фудбалски терени и површине 

намењене зеленилу са спортом и рекреацијом где је проценат изграђености до 20%, а 

проценат уређених зелених површина 70%. 

Као закључак се намеће да је повећање степена зеленила на подручју плана обавезно 

остварити повећањем јавних зених површина  и урећењем и повећањем осталих зелених 

површина. Дефинисана правила овим планом важе и за зелене површине јавне намене и 

остале намене. 

Зеленило у оквиру грађевинског реона - обухвата простор од око 43 hа, а обезбеђује 
93m2/становнику зеленила до 2020. године. По значају, функцији и површини 
категорисано је на: 
 

o Паркови 
Постојећи паркови задржавају свој просторни обухват. Планирана је реконструкција 

према следећим условима: 

– сачувати парк у постојећим границама; 
– уклонити привремене објекте; 
– изградња нових објеката није дозвољена; 
– реконструисати парк у стилу у којем је подигнут. 
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У постојећим парковима су дозвољени следећи радови: санитарна сеча стабала, 

реконструкција цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, 

реконструкција стаза, реконструкција постојећих објеката, подизање нових вртно-

архитектонских елемената, подизање фонтана, реконструкција и поправка разних 

објеката и дечијих игралишта, ограђивање парка. Паркове треба опремити стандардном 

инфраструктуром и системом за наводњавање. 

Код подизања нових парквских површина важе следећи услови: 

– потребно је да постоји пројекат парка у одговарајућој размери са прецизно 
одређеном границом парка, унутрашњим саобраћајницама и парковским 
објектима; 

–  зеленило треба да буде репрезентативно; 
– планирати места за постављање споменика; 
– планирати водене површине (вештачка језера, фонтане); 
– садржаји треба да буду концентрисани (миран одмор, игра, шетња и др); 
– садржај рекреативних објеката треба да обухвати све старосне групе; 
– у парку могу да буду подигнути следећи објекти: угоститељски са отвореним 

баштама, објекти у функцији одржавања парка, објекти културе, мањи отворени  
амфитеатри за културне манифестације и инфраструктурни објекти од општег 
интереса утврђени на основу закона; 

– могућа је изградња мањих појединачних јавних или комерцијалних објеката у 
комплексима зеленила на основу планова детаљније разраде. При томе треба 
водити рачуна о величини зелене површине, микролокацији, њеном значају за 
просторну целину, статусу трајног добра и другим утицајним чиниоцима. 

 

o Скверови 
Под појмом сквера обухваћене су зелене површине које се налазе у изграђеном градском 

ткиву, и користе се за пешачки транзит, краткотрајан одмор и игру. Иако мале зелене 

површине представљају важну зелену инфраструктуру градског језгра.  

Разликује се: сквер испред јавних објеката (тргови и већи скверови), сквер у стамбеним 

насељима, сквер у оквиру саобраћајница и паркинг простора и др. У односу на на начин 

озелењавања могу да буду: партерног типа (травњаци, цветњаци), полуотворени 

(партерни простори са садницама дрвећа и жбуња) и затворени (где преовлађују високо 

дрвеће и шибље). 

Локације за нове скверове обезбеђени су у склопу пешачких зона, нових саобраћајних 

решења, уређењем неуређених простора града, пренаменом грађевинског блока или 

грађевинске парцеле у склопу реконструкције делова града. 

Код  реконструкције скверова важе следећи услови: 

- сачувати сквер у постојећим границама, 
- уклонити привремене објекте, 
- реконструисати сквер у стилу у којем је подигнут и 
- уважавати правце пешачког кретања. 
Код подизања нових скверова важе следећи услови: 

- уважавати правце пешачког кретања, 
- стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије сквера, 
- пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна, 
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- објекти могу да заузму до 5% територије сквера, 
- на скверу могу да буду подигнути инфраструктурни објекти од општег интереса 

утврђени на основу закона, 
- зеленило треба да буде репрезентативно, 
- планирати учешће цветних површина до 5%, 
- планирати водене површине (фонтане, каскаде и др.), 
- вртно-архитектонске елементе и мобилијар сквера прилагодити типу сквера. 

 

Дозвољени су следећи радови у постојећим скверовима: санитарна сеча стабала, 

реконструкција цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, 

реконструкција стаза, реконструкција постојећих објеката, подизање нових вртно-

архитектонских елемената, подизање фонтана, ограђивање скверова. Скверове треба 

опремити стандардном инфраструкгуром и, према потреби, системом за наводњавање. 

o Линеарно зеленило  
Основни задатак линеарног зеленила је да постојеће зелене површине повеже са 

планираним и зеленилом из окружења у систем зеленила. 

Избор врста за дрворедно зеленило прилагодити условима: 
– једнострани или обострани дрвореди, 
– прекинуте низове попунити истом врстом, 
– за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном и формираном круном, 

снажним кореновим системом и правим деблом најмање 2,8-3m висине, 
– у улицама где услови захтевају урадити реконструкцију дрворедног зеленила 

фазном заменом старих стабала. 
Остало зеленило јавног карактера су зелене површине: школа, дечијих, здравствених и 

социјалних установа, гробаља, као и у оквиру блоковске изградње. 

Ово зеленило уредити комбинацијом травних површина и солитерских стабала аутохтоне 

вегетације. Водити рачуна да се остваре што већи ефекти евапотранспирације, ради 

регулисања режима подземних вода. 

o Зеленило специфичног карактера - 
Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева функционално 
озелењавање специфичних целина. 
Такве зелене површине као елемент у обликовању простора имају и функционални 

значај: 

– зелене површине радних комплекса 
– зелене површине школских комплекса 
– зелене површине дечјих установа 
– зелене површине здравствених установа 
– зелене површине гробаља. 
У поступку реконструкције, ревитализације и подизања нових зелених површина избор 

врста прилагодити намени простора, условима локације и функцији зеленила: 

– зеленило радних зона има заштитно декоративну функцију, избор врста засновати 
на брзорастућим, широколисним лишћарима и примешаним четинарима, 

– школски комплекси и дечје установе озелењавати високодекоративним врстама 
интересантних морфолошких карактеристика, 

– зеленило здравствених установа има декоративно-заштитну функцију а избор врста 
засновати на аутохтоним, бактерицидним, инсектицидним врстама избегавајући 
жалосне форме, 
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– зеленило гробља има декоративно заштитну функцију а избор врста прилагодити 
намени: зимзелене и листопадне саднице жалосних и пирамидалних форми. 
Заштитно зеленило дрворедног типа или живе ограде обавезни су садржаји 
уређења, 

– фрагменти шума у грађевинском подручју се задржавају и уређују као локације са 
приоритетном заштитном функцијом. 

 
o Блоковско зеленило - Остало 

Важан сегмент у концепцији озелењавања насеља је блоковско зеленило. 

У зонама становања високих густина-блоковско зеленило уредити комбинацијом травних 

површина и солитарних стабала аутохтоне вегетације. 

У зонама средњих и ниских густина озелењавањем парцела обезбедити оптимално 

учешће зеленила. 

У оквиру блоковског зеленила могу се наћи игралишта за децу, мањи спортски терени, 

угоститељски објекти, комунална инфраструктура. Обавезна је минимална опрема 

парковским мобилијаром (клупе, канте за отпатке...) 

o Зеленило са спортом и рекреацијом - Остало 
Површина ове врсте зеленила у оквиру плана износи 28,2ha. То су простори у оквиру 

„Гобеља“ и „Драке“. 

Зеленило са спортом може да садрже следеће зоне: 

– зону пасивне рекреације. У овим зонама планирати само основну 
опрему   (нпр.   шетне  и   планинарске  стазе,   рекреационе   ливаде   и   др.). 
Дозвољени   капацитет   подручја  је   1-3   посетиоца/hа.   Максимално  учешће 
застртих и изграђених површина је 2,5 %; 

– зону активног одмора која може да садржи додатну опрему (нпр. бициклистичке стазе, 
трим стазе,  игралишта за децу,   мини  голф, ресторане, кампинг плацеве и др.). 
Дозвољени капацитет у овим зонама је 5-9  посетилаца/ха. Максимално учешће 
застртих и изграђених површина је 5% укупне површине зоне; 

– зону активне рекреације. У оквиру парк шуме могу се планирати објекти спорта, 
отворени терени и затворени објекти мањег капацитета (пратећи објекти уз терене, 
угоститељски објекти) – макс.  учешће застртих и изграђених површина је 2,5 %.  
 

Део ове врсте зеленила може да буде парковски уређен. 

Потребно је обезбедити лаку приступачност, паркиралишта лоцирати на главним 

прилазима, тежити да кроз комплекс буде обезбеђено само пешачко кретање, за 

лоцирање нових стаза користити постојеће стазе, мрежа путева треба да омогућава 

кружно кретање различитих дужина. 

Избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној потенцијалној 

вегетацији; дуж стаза, прогала и на рекреационим ливадама користити разноврснији 

избор врста дрвећа и шибља; на местима где је то могуће формирати визурне тачке (из 

шуме и унутар шуме); у склопу шуме могу да се задрже или планирају воћњаци, 

виногради и ливаде. 
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o Заштитно зеленило - Остало 
Заштитно зеленило се јавља у претежно два случаја:  

- по ободу индустријских комлекса као тампон зона и 
- као линијски коридор дуж водотокова и и инфраструктурних система 

Заштитно зеленило у систему зелених површина треба да обезбеде повезивање зелених 

површина у грађевинском подручју са зеленим површинама ван грађевинског подручја, и 

захвата површину од 2,92ha..  

Површине заштитног зеленила могу да садрже пешачке и бициклистичке стазе са 

пратећом опремом и објектима. У зависности од просторних могућности оне могу да 

садрже спортске објекте, ретензије или низ парковски уређених површина и друго. 

Пешачке стазе у оквиру овог зеленила треба да буду у континуитету са тротоарима. Ово 

се првенствено односи на зеленило дуж река. 

 
7.1.1.8. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
 
а) Гробља 
На подручју Плана постоји насељско гробље, које се налази на парцели (к.п.бр. 2236, 
к.п.бр. 2234, к.п.бр. 2227 и к.п.бр. 2228) и које се неплански шири. По површини, не 
задовољава потребе и нема све потребне садржаје. 
 
б) Зелена пијаца 
Постојећа зелена пијаца смештена је у насељском центру на к.п. бр. 791/1. Пијаца има 
око 70 тезги, површина надкривене пијаце је 756 m², површина партера 1480 m². 
Пијаца задовољава потребе насеља. 
 

ц) Ветеринарска станица 

У оквиру ветеринараске апотеке „Брус“ је ветеринарска станица, која не задоваљава ни 

услове ни потребе службе, односно делатности коју обавља. 

7.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Постојeћи саобраћај     

Планом  генералне регулације Брус дефинишу се дугорочне пројекције развоја 

саобраћајне мреже, одређују се правила регулације, правила уређења и правила граћења 

саобраћајница. 

Општина Брус припада Расинском округу и граничи се са општинама Рашка, Лепосавић, 

Куршумлија, Блаце, Крушевац и Александровац. 

Брус се налази на раскрсници државних путева другог реда:  

– Државни пут II А реда број 208 Врњци – Ботурићи – Брус – Разбојна (по старој 
категоризацији државних путева:Државни пут II реда број 222, деонице  0768 
Ботурљи(0486)-За Забржеје (1037), 1082 За Забржеје(1037)-Брус(0599) и 0769 
Брус(0599) - Разбојна(0422)  на делу од км 43+526 до км 47+153). 

– Државни пут II А реда број 211 Јошаничка бања – Копаоник – Брзеће – Брус - 
Витково (по старој категоризацији државних путева:Државни пут II реда број 218, 
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деонице  0741 Александровац(0485)- Брус (0599), 1082 Брус (0599)- За Забржеје 
(1037) и 0742 За Забржеје (1037) - Забржеје (0600)  на делу од км 87+715 до км 
90+505). 

 

Брус  карактерише планински тип насеља смештен на копаоничком масиву. У долини 

Расине налази се сам центар Бруса кроз који пролазе државни путеви који чине 

саобраћајни костур. Ови државни путеви формиали су центар Бруса на својој 

раскрсници и  својим даљим пружањем дефинисали и развили зракасто остале делове 

Бруса 

Државни путеви другог реда пролазе кроз градско насеље и чине примарну саобраћајну 

градску мрежу. Ове саобраћајнице су оптерећене и локалним и транзитним саобраћајем, 

што има за последицу гужве на улицам и раскрсницама у централној зони, преплитање 

моторног, бициклистичког и пешачког саобраћаја. Улична мрежа саобраћајница у  

грађевинском подручју је делимично развијена али је потребна интервенција на 

појединим трасама на проширењу регулације и на обради коловозне површине. 

Саобраћајнице у   периферним деловима насељеног места су у лошем стању, са 

неодговарајућим попречним профилима који  не задовољавају критеријуме за безбедно 

одвијање моторног и пешачког саобраћаја. 

Постојећи прикључци на државном  путу  II A реда број 211 су у:   

km 31+099, km 31+163,  km 31+272,  km 31+366,  km 31+635, km 31+755, km 31+805, 

31+915, km 32+045,  km 32+147, km 32+196, km 32+245, km 32+491, km 32+628, km 

32+755, km 32+846,  km 33+241  и у km 33+544. 

Новопланирани су прикључци  на државном  путу  II реда број 211 су:  у km 30+917  и у  

km 31+034.  

Постојећи прикључци на државном  путу  II реда број 208 су у:   

km 43+246, km 43+042,  km 42+781,  km 42+483,  km 42+414, km 42+346, km 42+270, km 

41+729, km 41+698,  km 41+615, km 41+504, km 41+295, km 41+129, km 40+613 и у km 

40+081. 

Новопланирани су прикључци  на државном  путу  II реда број 208 су:  у km 43+485,  km 

43+195, km 40+962, km 40+419 и у km 40+295.  

При сагледавању постојећег стања и његове анализе на мрежи саобраћајница у Брусу  

постоје следећи проблеми 

- недефинисани и неиздвојени коридори за кретање пешака на великом броју улица 
- неповољан терен за развој и изаградњу саобраћајне инфраструктуре 
- лоше стање коловоза на постојећој саобраћајној мрежи 
- одвијање транзита теретних возила кроз централну градску зону 
- недостатка адекватних, попречних веза између зона  
- недостатак уређених површина за паркирање 
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Циљеви  

– обезбедити коридор за транзитни правац око Бруса 
– успоставити коридоре за кретање пешака и бициклиста 
– заокруживање саобраћајних токова 
– приступ неприступачним  насељеним деловима 
 

ПЛАНИРАНИ САОБРАЋАЈ 
Улична мрежа планирна  је тако, да обезбеди брже и рационалније кретање Брусом, 

лакше и брже просторно и функционално повезивање на подручју плана. Ово је 

постигнуто извршеном прекатегоризацијом постојећих улица (реконструкцијa и 

проширење према задатој категорији), у складу са простором организацијом и путним 

правцима утврђеним на основу процене укупних кретања становништва и предложене 

реконструкције постојећих и изградње нових улица. 

Повећање капацитета постојеће уличне мреже, као једног од основних елемената брже и 

боље проходности саобраћаја у граду, планира се кроз следеће активности: 

– реконструкцију дела постојеће уличне мреже 

– изградња транзитног правца 

– изградњу нових улица; 

– изградњу паркинга.  

– изградњу пешачких и бициклистичких стаза 
 

У процесу планирања саобраћаја у Брусу водило се рачуна о разним чиниоцима 

(географским, демографским, просторним, временским,климатским, хидролошким, 

економским, итд) који делују на ову средину.   

Водило се рачуна о функционалним захтевима и ограничењима које се јављају на терену. 

Велико ограничење при планирању саобраћајница пре свега представља терен који је 

брдовит и веома стрм, а други проблем су неплански већ изграђени објекти.  

Оснивни задатак који је овај план имао био је да се дефинишу правци развоја 

саобраћајне мреже. Један од задатака био је формирање пешачке зоне у центру Бруса. 

Пешачка зона формирана је у централном делу Бруса у улици Краља Петра Првог од 

раскрнице са улицом Милана Кнежевића до раскрснице са улицом Мике Ђорђевића. 

Улице Солунских Бораца, Војводе Степе и улица између њих попримају карактер 

пристипних улица које имају улогу да омогуће приступ блоковима који излазе на пешачку 

улицу и да омогуће снабдевање пешачке зоне. 

Планирану мрежу саобраћајница чине примарна и секундарна мрежа.  

Примарна мрежа димензионисана је тако да може да прихвати сав транзитни и локални 

саобраћа.ј Поред новопланиране  транзитне саобраћајнице и улица које се поклапају са 

трасама државних путева, у ову групу саобраћајница спадају улице : Цара Лазара, Николе 

Пашића, Расинска, Хајдук Вељкова, Војводе Мишића. Балканска, улица која иде испод 

школског центра, улице Нова 1, Нова 2, Нова 3, Нова 4 и Нова 5. 

Улица Николе Пашића је алтернативни правац  градској обилазници. 
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Транзитна саобраћајница је дужине 1964 m (по новој категоризацији државних путева  

почиње у км 40+081 државног пута другог реда број 208 и завршава се у км 30+917 

државног пута другог реда број 211). Траса је вођена  по ивици подножја брда тако да се 

при пројектовању мора водити рачуна о одводњавању веће количине атмосферских вода. 

Због услова на терену траса захтева извођење неопходних објеката доњег строја за 

заштиту косина, потпорних зидова.  

Секундарне саобраћајнице 

Мрежу секундарних саобраћајница чине углавном постојаће и планиране сабирне и 

приступне саобраћајнице. Постојаће саобраћајнице које су планом претрпеле измене у 

ширини регулације и у елементима трасе (радијуси и скретни углови). Овом мрежом 

правилно су се формирали блокови. Овај план није у планираном стању проучавао 

интерне саобраћајнице које омогућавају приступ једној, две парцеле, ови путеви се 

задржавају и остају у пстојећем стању. 

Стационарни саобраћај 

Јавна паркиралишта смештана су углавном поред објеката јавне намена. Проблем 
недостајућих места за паркирање возила може се решавати израдом студије којом ће се 
сагледати шири простор и могућа решења у контактном простору.   
Осим јавних површина могуће је да се на приватним парцелама омогући изградња 
објеката гаража. Објекти морају да се својом архитектуром уклопе у окружење уз заштиту 
околних објеката од буке и аеро загађења са неопходном израдом студије процене 
утицаја и пројекта мера заштите од утицаја на животну средину (урбанистичко-
аерхитектонска разрада кроз урбанистички пројекат изградње).  
Паркинг простор је могуће организовати као;  
– отворен паркинг  
– део или цела површина за паркирање може бити у објекту.  
Уколико се паркирање организује у објекту (гаражи) кровну етажу (односно ниво терена) 
планирати за паркирање такође у парковском окружењу.  
 

У оквиру пословно стамбених блокова при изградњи нових објеката мора се водити 

рачуна да се обезбеди неопходан број паркинг места: 

– 0.25 места / по запосленом у јавним службама 
– 1 место /3 хотелске собе 
– 5 места/100m2 угоститељског објекта 
– 1 место/ 70m2 површине пословног објекта 
– 1 место / по стамбеној јединици вишепородичног објекта 
На парцели у оквиру вишепородичног становања и комерцијално-пословних објеката 
могуће је дозволити изградњу објекта уколико је на парцели (или у оквиру објекта на 
парцели) обезбеђено 50 % потребног броја паркинг места уколико власник парцеле 
докаже да је остатак до потребног броја трајно решио на локацији у оквиру блока односну 
у кругу до 150 m од локације. За породичне објекте потребно је обезбедити 100% 
потребних паркинг места на парцели (или у објекту на парцели). 
 

Снабдевање погонским горивом 

У плану су задржана сва постојећа и планирана још 2 постројења за снабдевање 

погонским горивом. Уколико се укаже потреба за новим, овим планом не планираним 
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бензинским станицама неопходно је урадити урбанистички пројекат, идејни пројекат са 

студијом оправданости и заштити околине уз остале неопходне документе. 

Пешачки саобраћај 

За најмасовнији саобраћај у Брусу издвојени су пешачки коридори који се поклапају са 

највећим бројем кретања пешака а уједно повезују и заокружују све централне садржаје 

којима становници из насеља задовољавају своје свакодневне потребе. На овим 

коридорима за кретање пешака издвојене су посебне површине у виду тротоара у 

попречном профилу улица.  

Уз обалу реке Расина а у простору између регулационих линија а предвидети уређена и 

поплочана шеталишта. Ширина шеталишта је различита у зависности од пружања 

регулационих линија пута, односно реке и има карактер јавног земљишта. 

Бициклистички саобраћај 

Посебне бициклистичке стазе нису планиране. Бициклистички саобраћај одвијаће се 

заједно са осталим саобраћајем. 

 
Генерално  нивелационо и регулационо решење  
Генерално  нивелационо решење уличне мреже заснива се на следећим предпоставкама: 
обезбедити одвођење кишних вода према саобраћајницама, са којих ће их прихватити 
кишна канализација и одвести у реципијент 
нивелете нових саобраћајница, у што већој мери треба да прате терен,нове 
саобраћајнице које се надовезују на постојаће морају међусобно да буду усаглашене 

максимални нагиби за државне путеве су  до 6, за сабирне до 7 и за секндарне улице 

до 12. 
 

Генерално регулационо решење 

Транзитна саобраћајница 

коловоз 2х3.00   ............................................  6.00 m  

банкине 2х2.0   .............................................    4.0 m 

                                                              свега 10.00 m 

Градске саобраћајнице 

- коловоз 2х3.0   ...............................................................  6.0 m 

-тротоар 2х0.00-1.5   ............................................     1.5-3.00 m 

                                                                                

свега7.5-9.0 m 

Секундарне  саобраћајнице 

- коловоз 2х2.75   ...........................................  ………………7.0 m 

-тротоар 2х0.00-1.5   ..........................................          .1.5-3.0 m 
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свега 8.5-10.00 m 

На местима где изградња планираног профила  угрожава постојеће објекте, реализација 

пуног профила врши ће се фазно. У првој фази попречни профил се може редуковати на 

рачун тротоара (променљива ширина тротоара  у зависности колико има места).У другој 

фази када се испуне неопходни услови у простору изводи се пун профил саобраћајница. 

7.1.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

За потребе израде овог плана од ЈКП „Расина“ добијени су подаци о стању мреже 

водовода и канализације, бр. бр. 1716/2016 од 13.7.2016. Уз наведени допис достављени 

су електронски цретежи ситуационог приказа из Главног пројекта канализационе мреже 

који је израдио Делта инжењеринг из Београда. У допису ЈКП „Расина“ се наводи да не 

располаже тачним подацима о положају водоводне мреже, а да се за положај 

канализационе мреже може користити поменути пројекат, али са одређеном резервом у 

погледу тачности положаја целокупне мреже. 

На графичком прилогу бр. 8 Синхрон план инфраструктурне мреже, приказане су 

оријентационе постојеће трасе водовода и канализације. Највећи део водоводне и 

канализационе мреже је изграђен пре доношења прописа о изградњи. На основу 

постојећих инфраструктурних мрежа, саобраћајне мреже и расположивих података са 

терена, дате су, такође оријентационе трасе водоводна и канализационе мреже. 

Приликом издавања информација о локацији и локацијских услова за сваку појединачни 

захтев се мора извршити провера постојећег стања и могућности прикљичака.  

Трасе дефинисане планом се израдом пројектне документације могу кориговати. 

Водоснабдевање 

Брус и сеоска насеља обухваћена централним општинским водоводним системом 

снабдевају се водом из постојећег изворишта Паљевштица, састављеног од више 

каптираних извора, где се у просеку захвата око 35 L/s воде, у максимуму око 50 L/s, а у 

минимуму око 30 L/s. Положај изворишта је омогућавао да се водовод развија као 

гравитациони, без пумпних станица. Квалитет воде на изворишту омогућава да се вода 

третира само дизинфекцијом. Из података добијених од ЈКП „Расина“ из Бруса, бр. 

1566/10 од 19.10.2010., закључује се да је водоводом је покривено око 90% потрошача на 

нивоу ПГР-а, коју су сконцентрисани у градском језгру док је снабдевеност ободних 

потрошача лошија у погледу изграђености водоводне мреже. Може се наставити развој 

водоводне инфраструктуре из магистралних водова у осталим деловим ПГР-а уколико за 

то буде потребе. Мрежа има прстенасту структуру у самом градском језгру, док је у 

ободним деловима насељима гранатог типа. Магистрални довод воде ка насељу до 

прекидне коморе „Жиљци“ је челични цеводод пречика Ø330 mm, а и остали разводни 

магистрални правци у оквиру ПГР-а су такође челични или ливено гвоздени цевоводи 

пречника Ø200 mm. 

Према демографској анализи, сачињеној на бази података из пописа становништва, на 

територији ПГР-а Брус у 2011. години живи укупно 4.768 становника, а до краја планског 

периода је процењено да ће живети око 4.600 становника. 
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Иако постоји негативан тренд у броју становника на крају планског периода потребе за 

водом се рачунају на максималан број становника који је достигнут, или ће бити достигнут 

у планском периоду. Како је број становника у овом случају највећи на почетку планског 

периода потребе за водом рачунаће се за овај број становника. 

Потребне количине воде зависе и од коефицијената неравномерности потрошње воде у 

току године, односно у току дана, који износе: 

Kmax
dn=1,50   Кmax

čas=1,60 

На основу претходно изнетог за насеље Брус биће потребно да се обезбеде следеће 

количине пијаће воде: 

Средњи годишњи протицај:    Qsr=4.768x600/86.400=33,11 l/s 

Протицај у дану максималне потрошње:  Qmax
dn=33,11 x 1,50 = 49,67 l/s 

Максимални часовни протицај:   Qmax
čas=49,67 x 1,60 = 79,47 l/s 

Просечна и максимална дневна потрошња се покривају из изворишта Вигњиште 

(Паљевштица), док се максимални часовни протицај покриваја из резервоара. Постоји 

могућност да се као извориште за Бруски систем у будућности користе и површинске 

воде, пречишћаване у постројењу за пречишћавање воде (ППВ). Могао би се остварити 

капацитет ППВ до око 100 L/s, што би потпуно подмирило потребе Бруског субсистема, 

који снабдева водом и околна села, у свим фазама његовог развоја, чак и по 

најоптимистичкијем сценарију социјалне и привредна обнове.  

Регулациона запремина резервоара  

У оквиру система за водоснабдевање насеља постоји резервоар Росуље запремине 1000 

m3. Препорука је да специфична запремина  резервоара износи 300 L/кор, односно према 

критеријумима међународне асоцијације за снабдевање водом (IWSA) 400 L/кор, 

потребна запремина резервоарског простора износи: 

Vrez=4.768x400/1000=1.907,2 m3 ~ 1.900 m3 

Потребно је проширити резервоарски простор за око 900 m3. 

Обзиром на конфигурацију терена и просторни распоред потрошача воде у Брусу, 

дистрибутивна мрежа објеката три висинске зоне: 

I висинска зона за потрошаче од коте 400 до коте 455 m.n.m. 

Резервоар Р1 са котом дна 475 mнм и запремином V=1.000 m3. 

II висинска зона за потрошаче од коте 455 до коте 500 m.n.m. 

Резервоар Р2 са котом дна 525 mнм и запремином V=500 m3. 

III висинске зона за приградска насеља изнад коте 500 m.n.m.  

Резервоар Р3 са котом дна 570 mнм и запремине V=500 m3. 
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Разводна мрежа водовода 

Планира је водоводна мреже прстенстог типа пречника 315mm, 200mm и 160mm, а 

секундарна мрежа је од цеви минималног пречника 110mm, чиме се обезбеђује 

равномерни распоред притисака у дистрибутивној мрежи, поузданије водоснабдевање 

потрошача, као и противпожарно обезбеђење. Препоручује се коришћење цеви од 

савремених материјала, на пример полиетилена високе густине (HDPE). 

Мрежа је опремљена ливено гвозденим противпожарним хидрантима 80mm на 

међусобном размаку 50-60m. 

Прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода 

У насељу Брус канализациона инфраструктура је предвиђена по сепарационом типу, што 

значи да се посебним каналима одводе фекалне, односно атмосферске отпадне воде. Из 

података добијених од ЈКП „Расина“ из Бруса, бр. 1716/2016 од 13.7.2016. као и из ,  

закључује се да постоји знатан степен изграђености мреже за сакупљање фекалних 

одпадних вода, око 85%. Ова мрежа је већински изграђена од PVC колектора пречика 

Ø200, док је главни одводни колектор пречника Ø350. Према горе наведеним подацима, 

систем за одвођење атмосферских вода практично и не постоји.   

Фекална канализација 

Каналисање насеља Брус је планирано по сепаратном канализационом систему, па се 

одвојеном мрежом прикупљају и одводе фекалне отпадне воде до локације будућег 

Постројења за пречишћавање отпадних вода, пре њиховог упуштања у реципијент – реку 

Расину, а отпадне воде из индустрије морају проћи кроз третман предпречишћавања до 

нивоа квалитета фекалних отпадних вода. Планирано је постројење ван граница Плана у 

насељу Лепенац. 

Канализациони систем за прикупљање и одвођење отпадних вода се димензионише на 

бази количина отпадних вода при чему се рачуна да у канализацију доспева око 35 % од 

укупно утрошене воде, с тим што се рачуна на варијације протицаја отпадних вода са 

одговарајућим коефицијентима неравномерности. 

Канализациона мрежа фекалне канализације 

Конфигурација терена је условила развој три подсистема градске канализације: 

1) лева обала реке Расине 

2) десна обала реке Расине 

3) појас уз Грашевачку реку 

Ова три под система су делимично развијена и планирано је њихово даље развијање. 

Канализациона мрежа је пречника 200mm до 350mm. Минимални дозвољени пречник 

колектора за одвођење отпадних вода је 200mm. 
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Локација Постројења за пречишћавање отпадних вода је на левој обали реке Расине 

низводно од Индустријске зоне. Локација центра за пречишћавање отпадних вода се 

налази изван граница Плана, тако да је она дефинисана и детаљније обрађена у 

Просторном плану општине Брус. Нужно је да се из подсистема 2) и 3), секундарни 

колектори преведу сифонски испод корита реке Расине и уведу у главни канализациони 

колектор подсистема 1) и заједно одведу на постројење за пречишћавање отпадних вода. 

Постројење за пречишћавање отпадних вода 

Реципијент за пријем пречишћених отпадних вода насеља Брус је река Расина, која је 

разврстана у II класу водотокова, јер је према Закону о искоришћавању и заштити 

изворишта водоснабдевања, сливно подручје Расине заштићено са опредељењем за 

водоснабдевaња насеља низводно од Бруса. 

Будуће планирано постројење се налази ван подручја Плана, у насељу Лепенац. 

Постројење за пречишћавање отпадних вода мора да обезбеди такав степен 

пречишћавања отпадних вода насеља Брус да не угрози низводне потрошаче воде. 

Третман отпадних вода мора укључивати примарни (механично третирање), секундарни 

(биолошко третирање) ниво пречишћавања. Уколико је неопходно, а у циљу заштите 

квалитета воде низводно од излива постројења за пречишћавање отпадних вода, 

предвидети и терцијарни ниво пречишћавања отпадних вода (филтрирање на накнадном 

медијуму, микрофилтрација, нанофилтрација). Технологију пречишћавања и 

димензионисање постројења извршити у свему према важећим законима, прописима, 

правилницима и препорукама из ове области. 

Кишна канализација 

Конфигурација терена са падовима ка два водотока Расини и Грашевачкој реци, 

омогућава рационална решења за пречишћавање и одвођење атмосферских вода 

најкраћим путем до најближег водотокова. Овакво опредељење омогућава етапну 

реализацију канализационих подсистема за прикупљање и третман атмосферских вода. 

Планиран је систем за прикупљање атмосферских вода дуж саобрађајница у централном 

делу насеља, као и  у урбанизованијим деловима насеља. Пре испуштања сакупљене 

кишнице у водоток мора се поставити одговарајући уређај за третман отпадних 

атмосферских вода (сепаратори уља и масти) чиме би се одстранили нечистоће доспеле 

спирањем са коловоза. 

За одређивање количине атмосферских вода користити меродавне кише (повратног 

период 2 или 5 година), са одговрајућим коефицијентима отицаја. 

Регулације водотокова 

Корито реке Расине дуж градског подручја је делимично регулисано и заштићено 

одбрамбеним насипима. Корито Грашевачке реке планира се за регулисање читавим 

својим током кроз насељено подручје.  

Регулације реке и уређење обала. Разликују се два типа регулације. (а) На подручју 

насеља Брус  стабилизација акваторије, са врло малим дневним осцилацијама (до око 0,5 

m), пружа изванредну могућност да се подручје плана на најскладнији начин повеже са 

језерском акваторијом. На целом градском потезу треба обавити регулацију урбаног типа, 



 887 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

тако да се обале уреде за уобичајене урбане садржаје крај река (кејови, шеталишта, 

зелене површине). (б) Остали делови обала се могу реализовати без облагања корита, уз 

обезбеђење конкава и места просека, али обавезно са фитосанационом заштитом. У 

циљу очувања биодиверзитета, регулације и уређење корита и обала треба обављати по 

принципима тзв. натуралне регулације, која омогућава да се не само очувају 

морфолошке форме корита и сви садашњи биодиверзитети, већ и да се повећа 

разноврсност биоценоза, посебно фитоценоза у обалном појасу. У случају Расине, али и 

Грашевачке реке, не треба обављати нова скраћивања корита, јер би то само довело до 

скраћивања времена концентрације таласа велике воде и повећања врха поводња. 

Потребне су мере на стабилизацији конкавних обала у зони најоштријих кривина, 

употребом искључиво природних материјала, уз примену биолошких мера заштите.  

Биолошко уређење обала у разматраној зони могуће је и пожељно комбиновањем 

следећих група мера, које ће бите најбољи начин очувања и обогаћивања 

биодиверзитета: 

 Фитосанациони појас приобаља, као наменски шумски појас, са бројним заштитним, 
али и еколошким функцијама. Идући од реке према вишим котама у тој зони се 
смењују следеће врсте фитоценоза: бела и пурпурна врба (Salix alba и Salix purpurea), 
јоха (Alnus glutinosa), црна и бела топола (Populus nigra и Populus alba), јасен (Fraxinus 
angistifolia).  

 Фитосанациони биофилтри се формирају у плитким зонама које се не користе за 
купање. Сачињавају их разне врсте емерзних (усправљених) биљака, као што су 
широколисни и усколисни рогоз (Typha latifolia, Typha angustifolia), трска (Phragmites 
communis), више врста шевара, итд. Те врсте емерзних биљака имају изванредно 
значајну улогу и у погледу подизања естетских вредности мирних акваторија, али и у 
погледу ефикасног разграђивања загађујућих супстанци у реци. Све те биљке су 
познате као ефикасни биофилтри. Њиховим коришћењем добијају се разноврсне, 
стабилне биозенозе, које имају и изванредне естетске вредности, што је од посебне 
важности за туристичку валоризацију речне и језерске акваторије.  

 Фитоосигурања обала имају задатак да механички, као фитоарматура осигурају обале 
од ерозије и оштећења. У случају Расине  пожељно је да се распоређују у два појаса 
где то услови дозвољавају. Уз саму обалу, као њена непосредна заштита, распоређују 
се емерзне биљке, пре свега трске и рогоз, које имају значајну и механичку и 
биофилтерску заштитну улогу. Треба комбиновати више различитих биљака (разне 
врсте рогоза, шевара, трске), јер се тиме добијају одлични и заштитни, али и естетски 
ефекти. Други појас, на самој обали, чини фитосанациони појас шумске вегетације. Та 
шумска вегетација механички, кореновим системом, обезбеђује стабилност 
најнепосредније приобалне зоне и оплемењује долински простор највишим естетским 
пејзажним вредностима.  

Употребу бетона треба потпуно искључити као материјала за регулацију, а камен се може 

користити само на посебно угроженим местима (оштре конкаве тока), и то у комбинацији 

са неком од мера биолошког уређења обала и обалне зоне речне акваторије.  

Уређење и регулација водотока обухватиће и следеће радове: • регулацију у 

грађевинским подручјима, ради заштите од великих вода и ерозије приобаља; као и 

оплемењавање амбијенталних вредности насеља обезбеђењем приступа водотоку 

(шетне стазе, одморишта и сл.); • хортикултурно уређења приобаља; • уређење корита у 

зони града Брус по принципима урбане регулације (са променадним стазама и другим 

урбаним садржајима), како би се цело насеље на што погоднији начин повезао са 

акваторијом; • санацију локалних појава ерозије приобаља и чишћење речног корита од 



 888 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

наноса, отпада; • обезбеђење сервисног пута дуж обале река забраном ограђивања и 

јавног и осталог земљишта у зони између грађевинске и регулационе линије реке. 

7.1.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

Подручје општине Брус поседује одговарајуће електроенергетске објекте који 

задовољавају потребе постојећијх потрошача. 

Примарни извори електричне енергије су трафостанице 35/10кv:  

– Т.С. „Брус“ снаге 12MVA, у зони плана генералне регулације 
– Т.С. „Брзеће“ снаге 5MVA-ван подручја плана генералне регулације 
За напајање ТС служе далеководи 110 kV и то: 

– Д.В. број 1161/1 – Крушевац 1 – Александровац – Брус – Брзеће, за Т.С. 35/10kV 
„Брус“ из правца Александровца и  

 

За напајање широке потрошње на подручју општине Брус постоји 147 Т.С.10/0.4kV 

различитих типова и снага, а укупна снага истих износи 23,22МVA. Прикључак постојећих 

Т.С. је извршен надземним 10 kV далеководима дужине 195,715 km и кабловским 

водовима дужине 30,329 km. Од тога се у зони обухваћеној планом генералне регулације 

налази 12 Т.С.10/0.4kV укупне снаге 6,34/5,11 MVA, а укупна дужина напојних водова за 

исте је 18,21 km. 

Средње напонска мрежа 35 kV и 10 kV је квалитетно израђена. Нисконапонска мрежа је 

најугроженији сегмент електродистрибутивног система општине Брус. У знатној мери је 

изграђена на дрвеним стубовима са недовољним пресеком проводника. Исту је потребно 

реконструисати на бетонским стубовима са одговарајућим пресеком водова, по могућству 

коришћењем кабловског снопа 1 kV посебно у зонама угроженим растињем.  

Тиме ће се смањити губитци у електродистрибутивној мрежи и побољшати квалитет 

напајања потрошача ел. енергијом која у садашњој фази не задовољава. 

Обновљиви извори ел. енергије нису заступљени и ако за исте постоје одговарајући 

услови.  

За наредни плански период се не очекује значајнији раст потрошње и снаге електричне 

енергије. Разлог за то је даљи пад натеалитета, што за последицу има смањење броја 

становника и домаћинстава, посебно у ванградском подручју из кога се наставља тренд 

миграције становништва према општинском центру и центрима насеља . 

Из тог разлога изградња нових електроенергетских објеката је нужна углавном због 

повећања поузданости и квалитета напајања потрошача електричном енергијом. 

Недостајућа електрична енергија се већим делом може обезбедити реконструкцијом 

постојећих електроенергетских објеката у циљу повећања снаге а мањим делом 

изградњом нових објеката. 
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На основу очекиване динамике развој планског подручја, Т.С. средњенапоснког нивоа 

10/0.4kV са прикључним водовима могу се градити на основу планова надлежне 

електродистрибуције и урбанистичких планова за поједина подручја. 

Објекти 110 kV 

У циљу повећања безбеднсости и квалитета напајања потрошача електричном енергијом 

постојећу трафо станицу 35/10 KV Брус треба реконструисати у циљу повећања снаге са 

прикључком на постојећи 110KV далековод  DV бр. 1161/2 из правца Александровца. 

Средње напонски објекти 10 kV 

Постојеће ТС 10/0.4 kV се по потреби могу реконструисати у циљу повећања снаге . 

За потребе нових потрошача и повећања снаге постојећих , предвиђена је и изградња 5 

нових ТС 10/0.4кВ tipa MBTS 630kVA i SBTS 250kVA. 

Исте су на графичком плану означене бројевима I до V. 

За напајање нових ТС на планском подручју предвиђа се изградња кабловских водова 

сличних типу ХНЕ 49/А 3х95мм2 10kV ili Npo 13/A 3x95mm2. 

Све нове ТС треба да имају могућност напајања из 2 правца, односно да су повезане у 

прстен са постојећим ТС 10/0.4 kV . 

У приградском и ванградском подручју напајање ТС је могуће са надземним 10kV 

водовима са Alc водовима 3 х 50mm2 или са С.Н. кабловским снопом XHE48/O-A 3x 

(1x50)+50mm2. 

 

Табела 5. Карактеристике постојећих Т.С. на планском подручју 

Ред.број 
Назив 

Т.С./шифра 

Напонски ниво 

kV/KV 
Tip t.s. 

Снага ТС 

MVA 

напомена 

1. БРУС 35/10 kV Зидана 12  

2. БРЗЕЋЕ 35/10 kV Зидана 5 Ван плана 

3. 
БРУС 1 

/522534 
10/0.4 kV Кула 0,25/0.10 

За замену са 

МБТС 630 kV 

4. 
БРУС 2 

/522535 
10/0.4 kV Зидана 0,63/0.40 

Могуће 

повећање снаге 

на 630KVA 

5. 

БРУС3 

522536 

10/0.4 kV Зидана 0,63/0,63 - 

6. 

БРУС4 

522537 

10/0.4 kV Лимена 0,40/0,25 

Могуће 

повећање снаге 

на 400 KVA 
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7. 

БРУС5 

/522538 

10/0.4 kV кула 0,25/0,16 

Могуће 

повећање снаге 

на 630 KVA - 

8. 

БРУС6 

/522539 

10/0.4 kV Лимена 0,63/0,63 - 

9. 

БРУС7 

522540 

10/0.4 kV МБТС 0,63/0,63 - 

10. 

БРУС8 

/522541 

10/0.4 kV Зидана 0,40/0,25 

Могуће 

повећање снаге 

на 400 KVA 

11. 

БРУС9 

/522610 

10/0.4 kV МБТС 0,63/0,40 

Могуће 

повећање снаге 

на 630 KVA - 

12. 

БРУС10 

/522543 

10/0.4 kV Лимена 0,63//0,63 - 

13. 

БРУС11 

/522612 

10/0.4 kV МБТС 0,63//0,63 - 

14. 

БРУС12 

/522657 

10/0.4 kV МБТС 0,63/0,40 

Могуће 

повећање снаге 

на 630 KVA 

15. 
Попекс 

/522978 
10/0.4 kV Зидана 0.4 - 

16. 

Медицински 

центар/ 

522659 

10/0.4 kV МБТС 0.63 - 

17. 
Брус пијаца/ 

522683 
10/0.4 kV Зидана 0.4 - 

18. 
Хотел Звезда/ 

522999 
10/0.4 kV Лимена 0.4 - 

19. 
Петолетка 1/ 

522992 
10/0.4 kV МБТС 2x0.63 - 

20, 
Петолетка 2/ 

522991 
10/0.4 kV у згради 5x0.63 - 

21 
Хладњача 1/ 

522990 
10/0.4 kV МБТС 0.63 - 

22 
Хладњача 2/ 

522989 
10/0.4 kV МБТС 0.63 - 

23 
Хладњача 3/ 

10/0.4 kV МБТС 0.63 - 
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522988 

24 
Отпад Брус/ 

522957 
10/0.4 kV стубна 0.1 - 

25 
14.Октобар 1/ 

522986 
10/0.4 kV МБТС 2x0.63 - 

26 
14.Октобар 2/ 

522985 
10/0.4 kV МБТС 0.63 - 

   Табела 6. Постојећи водови 10 kV   у зони плана 

Ред.број Назив Т.С./шифра Врста вода 

Tipи 

пресек 

вода 

Дужина 

вода 

напомен

а 

1. 
ТС 35/10 kV БРУС- 

хладњача/523583 
Подземни - CU CU-70 0,57  

2. ТС 35/10 kV БРУС- 14 октобар Надземни Al/fe 50 1,20  

3. ТС 35/10 kV БРУС- 14 октобар Подземни CU-50 1,31  

4. 

ТС 35/10 kV БРУС- 

петолетка 2 /523681 

Подземни CU-50 1,57  

5. 

ТС 35/10 kV БРУС- 

петолетка 2 /523584 

Надземни Al/fe 50 1,90  

6. 

ТС 35/10 kV БРУС- 

петолетка 1 /523584 

Подземни CU-50 0,45  

7. 

ТС 35/10 kV БРУС-8 

/523684 

Подземни CU-70 0,85  

8. 

ТС  БРУС-8 

БРУС-3 /523578 

Надземни Al/fe 50 0,40  

9. 

ТС 35/10 kV БРУС- 

БРУС-6 /523574 

Подземни CU-70 0,12  

10. 

ТС 35/10 kV БРУС-6 

БРУС-5 /523574 

Подземни CU-70 0,20  

11. 

ТС БРУС-6 

Медицински центар523575 

Подземни CU-70 0,15  

12. 

ТС БРУС-8 

Медицински центар523573 

Подземни CU-70 0,60  
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13. 

БРУС-8 hotel 

Звезда 523576 

Подземни CU-95 0,20  

14. 

БРУС-6 

БРУС-11 /523572 

Подземни CU-70 0,16  

15. 

БРУС-11 

БРУС-12 /523571 

Подземни AL-150 0,53  

16. 

БРУС-3 

БРУС-1 /523577 

Подземни CU-70 0,34  

17. 

БРУС-1 

БРУС-9 /523 620 

Подземни AL-150 0,40 
двостру

ки 

18. 

БРУС-9 

Д.В.Милентија /523568 

Подземни AL-150 0,20  

19. 

БРУС-1 

БРУС-2 /523 683 

Надземни Al/fe 50 0,32  

20. 

БРУС-1 

БРУС-2 /523 683 

Подземни CU-70 0,11  

21. 

БРУС-2 

БРУС-10 /523 685 

Подземни CU-70 0,20  

22. 

БРУС-2 

БРУС-4 /523 581 

Подземни CU-70 0,25  

23. 

БРУС-4 

БРУС-7 /523 582 

Подземни AL-70 0,38  

24. 

БРУС-7 

Росуље2 /523582 

Надземни 

X HE 49/A 

/1X150/X3 

0,23  

25. 

БРУС-7 

Попекс/523582 

Подземни AL-150 0,30  

26. 

БРУС-7 

Д.В.Влајковић/523 582 

Подземни CU-17 0,20  

27. БРУС-3,  БРУС-2 Подземни CU-70 0,32  

28. ТС 35/10 kV БРУС- Надземни Al/Fe-50 1,00  
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М.Грабовница 523 544 

29. 

ТС 35/10 kV БРУС- 

Кобиље 2/523539 

Надземни A/Fe-50 1,83  

30. 

ТС 35/10 kV БРУС- 

Жиљци 1/523 520 

Подземни CU-70 0,37  

31. 

ТС 35/10 kV БРУС- 

Жиљци 1/523 520 

Надземни Al/Fe-25 1,55  

 

Нисконапонска мрежа 

Се мора сукцесивно реконструисати са заменом дотрајалих стубова и уз повећање 

недовољног пресека проводника. 

Нова надземна мрежа ће се градити на бетонским стубовима са Alč водовима 4х50mm2 

или са кабловским снопом xoo/o-A 3x50+54,6+2x16mm2. 

Јавна расвета ће се реализовати уградњом савремених светлосних извора (натријумових 

или металхалогених) на стубовима надземне мреже, а у зонама где надземна мрежа не 

постоји иста ће се реализовати као независна уградњом светиљки на челичне 

канделабре и са напојним кабловским водом из најближе ТС 10/0.4kV tipa xp00/A 4x25mm2 

или сл. 

Обновљиви извори енергије 

Mале хидроелектране. Катастром малих хидроелектрана (МНЕ) из 1987., који је 

дефинисао оквирно могуће локације за изградњу МХЕ у Србији, на подручју Општине 

Брус је евидентирано 31 потенцијалних места за реализацију таквих објеката.  

На подручју ПГР-а тежити (али не и обавезно) изградњи каскадних прибранских МХЕ, са 

врећастим бранама које не би ометале течење у периодима поводња и која несметаним 

пропуштањем великих вода не би допуштале значајније морфолошке промене корита 

узлед засипања наносом.  

Имајући у виду те чињенице све локације које су разматране у Катастру МХЕ, а и оне које 

су предмет других испитивања, као и њихове диспозиције треба третирати само као 

потенцијалне могућности које омогућавају хидрографија и топографија, а никако као 

техничка решења која било чиме обавезују и онога ко жели да гради и надлежне 

институције које грађење МХЕ треба да одобре. Тек треба тражити грађевински и 

еколошки рационална решење, али најпре уз озбиљно преиспитивање да ли се сваки 

конкретан водоток на том потесу уопште сме користити на такав еколошки неповољан 

начин и да ли се тај део слива предвиђa за неки вид еколошке заштите у складу са 

обавезом државе да у складу са међународним документима значајно повећа (са 

садашњих мање од 6% на 12%) површине које су под неким видовима заштите. Ове 

резултате треба да покаже посебна студија која ће преиспитати предложене локације из 

Катастра МХЕ и евентуално дефинисати нове локације. 
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Поред МХЕ разматраних у Катастру могу се разматрати и друге локације на подручју 

плана под следећим условима: 

 На рекама на којима се гради МХЕ мора се обезбедити минимални одрживи проток, 
који омогућава очување водених и приобалних ексистема низводно од преграде. Тај 

проток је различит: током хладног дела године октобар - март, не може бити мањи 
од [0,1÷0,15]×Qsr (Qsr – средњи проток на профилу захвата), а током топлог дела 

године април - септембар креће у опсегу [0,15÷0,25]×Qsr (тачан метод прорачуна 
видети у методици која је наведена у фусноти 1).   

 При вођењу деривација, ради концентрације пада, водити рачуна о локацији 
машинских зграда, које треба да буду тако лоциране (узводно од насеља) да не 
доводе до осиромашења водом водотока који протичу кроз поједина сеоска насеља. 
Планински водоток који протиче кроз неко насеље је драгоцен урбано-амбијантални 
ресурс, чије би осиромашење и деструкција сигурно довело до социјалних тензија. 
Еколошки потенцијал таквих река, онај који омогућава еколошку валоризацију кроз 
развој сеоског туризма, знатно је вреднији од потенцијала који се може остварити од 
потенцијалних МХЕ, чија би изградња тај драгоцен еколошки потенцијал знатно 
умањиле или сасвим разориле.  

 

7.1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

На подручју ПГР-а телкомуникационе услуге се реализују преко једног 

комутационог центра (ТК центар Брус) у фиксној телефонији и преко 1 базне станице 

(на згради ТК центар Брус) у мобилној телефонији. 

У наведеном комутационом центру је дигитална телефонска централа типа DKTS 23. У ТК 

центру Брус, монтиран је приступни уређај за ADSL портове типа HUAWEI од тренутних 

448 инсталираних прикључака. 

ТК мрежа је крутог облика, звездасте структуре и реализована је 

кабловима са бакарним проводницима. Примарна ТК мрежа (деоница претплатничке 

петље од главног разделника до извода) је подземна, а секундарна ТК мрежа (део 

претплатничке петље од извода до претплатника) је ваздушна (каблови су положени 

по стубовима). ТТ кабловска канализација постоји у Брусу и то: од комутационог 

центра Брус, тротоаром, дуж улица које „излазе" на главне путне правце - према 

Крушевцу до старог отпада на Гобељи,  према  Милентији до краја фудбалског игралишта 

и према Брзећу до краја насељеног места Жиљци (укупне дужине око 5000 m са 4 цеви 

фи 110 mm у распонима и 75 кабловска ТТ окна различитих димензија).  

Табела 9 : Постојеће стање телекомуникација  

РАЗДЕЛНИК 
Назив 

уређаја 

Капаците

т уређаја 

Кабло- 

вско 

подру- 

чје 

Капацитет 

главног 

кабла (у 

парицама) 

Зона 

„покривањз" 

(насегьено 

место) 

Заузето 

(У 

парицама) 

Слободно 

(У 

парицама) 
НАЗИВ ид  

 

POTS ADSL 

Брус
 

30825 ДКТС - 23 3072 448 1 1200 Брус, Тршановци 711 489 

                                                           
1 Грађевински календар за  2003, СГТЈ, Београд, 2003. 
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Huawei -

МА5600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1200 Брус, Мала 

Грабовница, 

Тршановци 

822 378 

3 500 Кобиље 239 261 

4 1200 Дртевци, Мала 

Грабовница, 

Тршановци 

497 703 

5 600 Брус, Жиљци 279 321 

6 100 Брус 45 55 

7 600 Брус 95 505 

е 50 Брус 13 37 

 

9 

(MGW

) 

360 Брус. 

Тршановци, 

Брђани 

133 227 

УКУПНО:  3072 448  5810  2834 2976 

 

Као медијум преноса (спојни пут) између комутационих центара је оптички кабл (ОК). 

Коридори постојећих OK се пружају  од комутационог центра Брус, тротоаром, дуж улица 

које „излазе" на главне путне правце – према Крушевцу до старог отпада на  Гобељи,  

према  Милентији до краја фудбалског игралишта и према Брзећу до краја насељеног 

места Жиљци. 

По наведеним спојним путевима раде одговарајући дигитални системи преноса. 

Једно од најважнијих стратешких опредељења је реконструкција и доградња постојеће 

телекомуникационе инфраструктуре како би се постигла 100% дигитализација 

телекомуникационе мреже и обезбедила могућност пружања широкопојасних сервиса 

корисницима. 

Приступни уређаји 

У складу са стратешким опредељењем, a у циљу коришћења широкопојасних услуга од 

стране корисника, будуће стање телекомуникационе мреже ће бити такво да ће мрежа 

приступних уређаја (мултисервисни приступни чвор - МСАН) бити знатно гушћа, због 

смањења дужине претплатничке петље. На подручју предметног ПГР-а планирају се, 

поред постојећег који треба проширити, и три нова МСАН-а „Тршановци", „Жиљци" и 

„Кобиље". 

Приступне мреже  (ПМ) 

У складу са стратешким опредељењем, у циљу омогућавања квалитетне реализације 

широкопојасних услуга, планира се реорганизација ТК мреже на подручју ПГР-а - 

извршиће се децентрализација постојеће ПМ. Потребно је да се смањи претплатничка 

петља изградњом нових МСАН-ова и уградњом каблова који имају карактеристике које 

задовољавају критеријуме за пренос широкопојасних услуга. 

Бакарна приступна мрежа 

У циљу испуњења горе наведених критеријума треба предвидети проширење постојеће 

ПМ у оквиру полигона МСАН Брус (градско насеље - централни део града) и изградњу 

нових каблова у оквиру полигона новопланираних: МСАН „Тршановци" (градско насеље - 

периферија града према Крушевцу), МСАН „Жиљци (градско насеље - периферија града 
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према Копаонику) и МСАН „Кобиље" (градско насеље -периферија града према Митровом 

пољу), који би покрили подручје предметног ПГР-а. 

Излазни капацитет каблова примарне мрежа треба планирати да задовољи критеријум: 

1,5 пари/стан односно 2 парице/локал. 

Примарну мрежу планирати да буде реализована подземно, а секундарна ваздушно. 

Оптична приступна мрежа 

На подручју предметног ПГР-а не планира се изградњу стамбених блокова са преко 100 

корисника, тј. не планирају се нови блокови зграда у којима ће (резиденцијални) 

корисници бити заинтересовани за сервисе великих протока па зато није планирана 

изградња ОК за такве блокове зграда, већ се планира изградња оптичке приступне 

мреже, углавном за БИЗНИС кориснике (банке, осигуравајућа друштва, школске установе, 

локалне ТВ, државне Службе, Заводе и агенције, услужни сервиси и сл.). 

Транспортна мрежа (ТМ) 

До новопланираних МСАН-ова (приступних уређаја) планирати изградњу нових оптичких 

каблова (ОК). 

По тако новопланираним ОК радиће одговарајући дигитални системи преноса. 

7.1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

Основни циљ развоја енергетике на подручју ПГР-а општине Брус да омогући њен 

одрживи развој, усклађен с енергетским, економским, еколошким, просторним и другим 

локалним специфичностима. 

Реализација овога циљ омогућиће се кроз формирање квалитетне мреже енергетске 
инфраструктуре за довољно, сигурно, квалитетно и економично снабдевање гасним и 
електричном енергијом свих потрошача на подручју плана. 

 

Према условима Србијагаса на подручју општине Брус нема изграђених гасовода и 

гасоводних објеката. Стратешким развојем гасификације Србије, један од приоритетних 

пројеката изградње разводних магистралних гасовода јесте гасовод Жупа – 

Александровац – Брус – Копаоник – Каска – Нови Пазар који има транзитни и 

дистрибутивни карактер на простору општине Брус. Изградњом овог гасовода стичу се 

услови за изградњу ГМРС „Брус“ чији је задатак да изврши редукцију притиска са 

магистралног гасовода на излазни притисак да 4 бара, задовољење потреба широке 

потрошње и 12 бара заиндустријске потрошаче. Капацитет ГМРС „Брус“ одредио би се 

након израде елебората о потребама конзума гаса на подручју ПГР-а за период до 2025. 

године. У ГМРС „Брус“  уградити уређај за одаризацију гаса. 

Планирани ГМРС „Брус“  се налази ван граница плана у селу Кобиље. Од овог ГМРС 

планиран је дистрибутивни гасовод од 12 бара до МРС „Индустријска зона“, a одатле 

гасовод од 4 бара за широку потрошњу и 212 бара за индустријску потрошњу. 

Локација МРС и регулационе станице мора да има посебну грађевинску парцелу, са 

изграђеним приступним путем и обезбеђеном потребном инфраструктуром станица може 
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бити изграђена са уређајима за мерење и регулацију гаса у грађевинском објекту или на 

отвореном простору. 

Испред и иза мернорегулационе и регулационе станице неопходно је изградити улазне и 

излазне противпожарне шахте. 

Правилником су дати услови за постављање станица у објекте, при чему се поставља 

услов у погледу отпорности од пожара савременом конструкцијом станице са у садашњем 

времену испоручују као контеренски објекти. 

Дистрибутивне гасоводе водити зеленим површинама у јавном земљишту. Изградити на 

отвореном простору, са пратећим објектима, контролним приступним путем, 

противпожарним шахтама, оградити уз примену мера противпожарне заштите. 

При изградњи гасовода обезбедити заштитне појасеве и забрану сађења засада и 

изградње објеката, уз постављање минималних остојања од других инсталација. У појасу 

ширине од 5м обострано од осе гасовода забрањени су засади чији корени досежу дубину 

већу од један метар. Обезбедити коридоре за изградњу гасовода до 50 бара и 

дистрибутивних гасовода до 4 бара. 

Функције и значај разводног гасовода 

Основна намена гасовода да се у индустријским центрима и насељима омогући безбедно 

и ефикасно снабдевање природним гасом као најквалитетнијим примарни енергентом. 

Енергетски потенцијал гасоводног система омогућава развој хемијске, прехрамбене, 

машинске, фармацеутске индустрије и других индустријских грана у његовом 

непосредном окружењу, као и интезивни развој пољопривреде у зимским условима. 

У зонама колективног и индивидуалног становања установама образовање, здравствене 

заштите хотелима и другим комуналним објектима за гајење, санитарну воду кување 

7.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА     ОСТАЛИХ 
НАМЕНА 

 

7.2.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕСИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 
 

Уређење и изградња ових простора, глобално ће се догађати као: 

"Тиха реконструкција", која обухвата (претежно зону ужег и ширег центра):  

– заштићене просторне културно-историјске целине, где ће се вршити 
ревитализација објеката; 

– амбијенталне целине, где ће вршити унапређивање постојећих амбијената, а 
нарочито јавних простора и  

– целине за обнову, где ће се вршити побољшање и доградња постојећих објеката, а 
у мањој мери и замена постојећих и изградња нових објеката; 

 

"Унутрашње ширење града", које обухвата (рубне делове планског подручја):  

– целине за замену, са стабилизованом регулацијом и парцелацијом, где ће се 
вршити обимнија доградња и замена постојећих објеката; 
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– целине за урбану трансформацију, које имају рурална обележја;  
– целине које мењају намену, као што су погони индустрије, напуштени поседи 

задруга, где ће се утврдити нова намена, регулација и парцелација; 
 

"Санација", која обухвата спонтано настале целине, где треба обезбедити саобраћајну 

функцију, комуналну инфраструктуру и елементарне јавне службе (претежно рубне 

делове); 

"Спољашње ширење града", које представља заокружење и урбану трансформацију 

ивичних подручја насеља, где ће се утврдити нова или допунити постојећа намена, 

регулација и парцелација. 

Полазећи од принципа мултифункционалне структуре насеља и сваке његове четврти, 

оствариће се мешовито коришћење простора за становање, услуге, јавне службе и 

делатности које не угрожавају околину штетним дејствима (бука, вибрације, гасови, 

мириси, отпадне воде). Међутим, и у најекстремнијим случајевима, учешће становања не 

може бити мање од 30%. 

7.2.2. СТАНОВАЊЕ  
 

Према реализованим постојећим густинама становања и насељености, као и у складу са  

величином насеља, начином изградње, изведене спратности и уређења зона становања, 

препознају се три облика становања: високих, средњих и ниских густина. 

У Брусу је становање организовано у систему индивидуалне стамбене изградње у 

слободно стојећим индивидуалним стамбеним објектима претежне спратности од П до 

П+1 и на индивидуалним парцелама.  

Вишепородично становање реализовано је углавном у централном делу Бруса. 

У близини гробља формиран је кварт социјалног становања, углавном неусловног за 

становање, без инфраструктуре, са нелегално постављеним импровизованим објектима.  

Становање високих густина 

Становање виших густина остварено је у најужем насељском центру, као и у ширем 

центру града на неколико појединачних локација.  

Спратност објеката креће се од П+1+Пк до П+4 +Пк. 

У приземним етажама стамбених објеката углавном је лоциран пословни простор 

различитих намена: од трговине до комерцијалних делатности, јавних служби и пословних 

организација и удружења.  

Становање средњих густина 

У оквиру подручја плана преовлађује породично становање средњих густина, са претежно 
слободностојећим објектима на парцели, спратности П+0, П+Пк и П+1+Пк. Парцеле су 
различитих димензија, углавном уске, а дугачке. Величина парцеле креће се од 4 до 8 
ари.  Валоризација објеката је различита, од објеката који су у добром стању, (грађени од 
квалитетних материјала и новијег датума), па до објеката лошијег бонитета.   
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Становање ниских густина – рурално становање 

Становање ниских густина – претежно рурално становање, на великим парцелама до 15 

ари. Спратност је различита П+0, П+Пк и П+1+Пк. Ова врста становања заступљена је 

најчешће по ободу насеља удаљено од центра, као и дуж путева које пресецају шумско 

земљиште. 

То су углавном инфраструктурно неопремљени простори на којима тек предстоји  да се 
уради регулација и парцелација простора, односно створе услови за његово комплетније 
инфраструктурно опремање. 

 

Типологија стамбеног ткива 
Основна подела на породично и вишепородично становање у оквиру плана допуњена је 
новим облицима становања у циљу активирања простора и функционалног обогаћивања 
у смеру развоја туризма, рационалног инфраструктурног опремања и квалитетнијег 
урбаног развоја у самим стамбеним зонама и у мешовитим зонама. 
Нови облици становања, могу бити и једнопородични и вишепородични, у зависности од 
функције и диспозиције у градском ткиву: 
– становање у функцији туризма (викенд куће, туристичка насеља, пансиони, 

апартмани, елитни објекти) 
– социјално становање (станови за социјалне групе становништва) 
– мешовити типови становања (становање са услугама и пословањем, становање у 

периферним и радним зонама). 
 

У односу на морфологију градског ткива становање се развија у оквиру типологије 
блокова: 
– становање у компактним блоковима (објекти у низу и прекинутом низу) 
– становање у отвореним блоковима (слободностојећи објекти – градске куће и 

зграде) 
– становање у мешовитим градским блоковима (слободностојећи објекти и објекти у 

прекинутом и непрекинутом низу) 
– приградско становање (индивидуалне куће са окућницом и пољопривредним 

домаћинством) 
 

У односу на густине становања и поделу на просторне целине и подцелине развијају се и 

одређене врсте становања у оквиру предвиђене типологије блока. Компактни блокови са 

објектима у низу и прекинутом низу и то првенствено мешовитог типа становања (са 

услугама, јавним функцијама, туристичким садржајима) јавиће се у са становањем 

високих густина. Док ће се компактни блокови са породичним и вишепородичним 

становањем наћи у становање средњих и ниских густина становања. 

У даљем тексту су према густинама становања, дефинисана правила уређења за основне 

типове становања: породично и вишепородично, у оквиру којих се могу наћи и остали 

типови становања. 

Као закључак планирана типологија становања је извршена тако да се кроз густину 

становања и типологију блокова гради стамбено ткиво са максимално искоришћеним 

просторним ресурсима у већ започетим зонама изградње и са дефинисаним пожељним и 

непожељним типовима становања по појединим целинама. 
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Компатибилне намене 

Уз становање као основну намену могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске, 

односно као потребне и пожељне.  

Јавне службе и сервиси и зеленило свих врста, су намене које се могу наћи уз 

становање без посебних ограничења. 

Услужне делатности су пожељне у свим стамбеним зонама. Ограничења се односе 

код делатности са великим саобраћајним оптерећењем, као што су велике трговине, 

(мегамаркети, трговине грађевинским материјалом, ...); већи угоститељски објекти; 

магацини, складишта... Овакве објекте треба лоцирати у улазно излазним зонама из 

града и евентуално у централним зонама. Обавезна је примена заштитних мера од буке, 

вибрација, аерозагађења.... 

Спортски објекти и терени и дечија игралишта могу се наћи у свим стамбеним 

зонама. Потребно је предвидети заштиту од буке око отворених терена. Водити рачуна о 

безбедном коришћењу свих објеката посебно отворених игралишта (ограђивање према 

саобраћајницама, ...) 

Производне делатности се могу наћи у стамбеним зонама само под условом да не 

угрожавају становање и животну средину. Дозвољени су мањи прерађивачки погони у 

зонама становања ниских густина, оријентисани на породичну производњу са чистим 

технолошким процесом и потребним мерама заштите. Занатски тип производње (мањег 

капацитета и чисте технологије) је дозвољен у свим зонама. Потребно је овај тип 

производње подстицати и везивати за јединствене туристичке понуде.  

Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи уз становање у рубним 

подцелинама, у зонама становања средњих густина. Пољопривредна домаћинстава се 

лоцирају у просторе планиране за ниску густину становања.  

На просторима где није извршена парцелација и одвајање стамбеног и економског дела 

од пољопривредног, обавезно је формирања парцеле куће и окућнице код домаћинстава 

на парцелама преко 1,50 ha. Сви помоћни објекти, пољопривредни и објекти за животиње 

морају имати одвојене парцеле од дела који се обрађује и могу бити у склопу стамбеног 

дела парцеле, уз поштовање услова формирања и организације сеоског домаћинства. 

За парцеле веће од 1,5ha, а код изградње нових објеката, обавезна је израда пројекта 

препарцелације и формирање стамбене парцеле максималне величине 1,0 ha. Стамбени 

део се формира уз инфраструктурни коридор, док се остали део парцеле користи као 

пољопривредно земљиште.  

Одређене намене које су последица постојећег стања, а које нису компатибилне 

становању и својим функционисањем угрожавају становање и животну средину, 

планиране су за дислоцирање, односно пренамену. Уколико се одређеним мерама 

заштите могу санирати и елиминисати фактори угрожавања, ове намене се могу задржати 

уз контролу и мониторинг надлежних општинских служби. 
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Новопланирано становање као друга намена се може појавити у свим просторним 

целинама, осим у производној зонигде се становање може наћи само као појединачна 

стамбена јединица уз производњу у функцији пратеће намене за власника парцеле,  

односно доминантне намене. Ова стамбена јединица може бити засебан објекат или део 

основног објекта као посебна функционална целина.  Постојеће становање се задржава 

са обавезним формирањем тампон зелених и заштитних коридора око стамбених 

блокова. Ова обавеза се односи на друге намене (производне, услужне које имају фактор 

угрожавања...) и објекте који се граде уз стамбене објекте и блокове. 

Социјално и приступачно становање 

Социјално становање чини категорију становања која решава потребе социјално 

угрожених и лако повредивих група, којима је потребно пружити посебну помоћ при 

обезбеђивању адекватних услова становања. Ова врста становања нема ограничења у 

просторном смислу на територији насеља, осим да мора бити изграђена на јавном 

земљишту. 

Основни критеријуми за одређивање локације за социјално категорисано и приступачно 

становање су: 

• релативна близина јавног превоза; 
• могућност повезивања на инфраструктуру; 
• близина осталих видова становања, као и основних видова сервиса (школа, дечија 
установа, здравствена установа). 
Други вид социјално категорисаног становања могућ је и у оквиру једне ламеле, где је 

присутна инклузија са осталим видовима становања. 

3.2.3. ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ 

Производња је у Брусу на подучју ПГР-а лоцирана на три локације од којих само једна 

има адекватан простор и могућност за развој. 

Некадашње окоснице привредног развоја општине Брус „14.Октобар“ и „Прва Петолекта“ 

очекују трансформацију и приватизацију док је некадашња „Брусјанка“ садашња „Помпеа“ 

већ приватизована од стране италијанског гиганта текстилне индустрије и представља 

значајни фактор будућег развоја општине. 

Радна зона северно од Гобеље обувата простор ФУД-а, који производи уређаје и делове 

пнеуматике и хладњача вино „Жупа“. Део радне зона јужно од Гобеље смештен је дуж 

пута Брус-Крушевац. Обухвата простор на коме су смештени фабрика „Помпеа“, фабрика 

трикотаже и „14 октобар“ фабрика процесне опреме, део ове радне зоне обухвата 

простор ветеринарске станице и стругаре. 

Производни погони на подручју других основних намена 

Мали производни погони су најмање производне јединице које се могу лоцирати у 

склопу становања или других намена. То су категорије А и Б из правила заштите 

животне средине. Под малим производним погонима подразумевају се привредне 

локације величине до 0,5 ha. Локација за развој малих погона нису назначене на карти. 
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Мале производне погоне могуће је подизати у централним и стамбеним зонама, 

поготово ако припадају предузећима са делатностима из категорије А. Мали производни 

погони најчешће су самостални објекти лоцирани у склопу других намена, најчешће у 

оквиру стамбеног ткива. 

У малим производним погонима дозвољене су делатности из класе А и Б, као на 

пример: мале фирме, пекарска и посластичарска производња, електромеханичарске 

радионице, мања складишта грађевинског материјала, прерада пластичних маса, 

фабрике хлеба и сл. 

Трансформација постојећих погона, посебно уколико су у централној зони, могућа је и 

пожељна ка терцијарним делатностима са којима су ови погони најчешће у симбиози, 

као што су трговина, мања складишта, пословање, угоститељство и сл.  

Изузетно, постојећи погони, уколико се налазе на периферији и у рубном подручју, могу 

да се трансформишу у веће фирме које спадају у категорију Б, под условом да 

добију сагласност на процену утицаја на животну средину према пропсаној законској 

процедури. 

 

Услови за уређење простора 

У радним зонама успоставити парцелацију у модуларном систему, што представља 

основу за уређење и коришћење простора. Парцелација ће пружити подршку развоју 

малих и средњих производних погона и омогућиће развој индустријске зоне у етапама и 

мешовиту намену, малих производних погона и становања. 

– модул представља грађевинска парцела величине 500-800 m, за оквирно 3-5 
запослених; 

– постојећа индустријска зона  претрпеће ''рециклажу'', односно ревитализацију, 
преуређење и делимичну промену намене и биће атрактивна за средње производне 
погоне, због ослонца на железницу и главне друмске токове саобраћаја. Неопходно 
је због заштите животне средине направити разграничење од зоне становања 
заштитним зеленилом у што гушћем појасу (''зелени зидови'').  

– производни погони уз становање не смеју да угрожавају околину буком вибрацијама, 
гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима. 

 

3.2.4. УСЛУЖНЕ НАМЕНЕ (УСЛУГЕ, ПОСЛОВАЊЕ, ТУРИЗАМ, ТРГОВИНА, 
ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ) 

Зоне становања, као и сам центар, планирани су  као зоне мешовитих намена. Зоне 
становања проткане су садржајима јавних и комерцијалних намена, чак и мањим радним 
комплексима. Односи функције становања и осталих садржаја у зонама становања су 
приближно 70%:30%, у насељском центру 50%:50% и у реонском центру 30%:70%. 
  

Посебне зоне услуга, из области трговине, занаства, личних и интелектуалних услуга и 
пословања планирати са функцијом становања, тако да однос становања и осталих 
садржаја буде приближно 30%:70%. Наиме, мултифункционална структура насеља је 
један од темељних принципа одрживог развоја. Не само у градским четвртима, већ и у 
мањим оперативним једницама, биће интегрисани становање, рад, одмор, рекреација, 
снабдевање, услуге и јавне службе. 
 

Зоне привређивања планирати без функција становања. 
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У насљеском центру, су смештени објекти здравства, управе, културе, трговине, 

угоститељства, занатства и осталих услуга од јавног интереса. Пратиће их комерцијалне 

услуге из приватног сектора на овим локацијама, али и у насељском ткиву, на парцелама  

које испуњавају услове за одговарајућу делатност, а не угрожавају функцију становања и 

животну средину. Такође, комерцијалне услуге је пожељно развијати у приземним 

етажама дуж важнијих насељских саобраћајницама, а у већем обиму  у зонама 

привређивања. 

Туризам, поред бање као будућег туристичког центра, потребно је развијати као допунске 

намене становању и осталим услужним делатностима. Смештајни капацитети осим 

градског хотела, који треба да буде на знатно већем нивоу стандарда, могу да се нађу у 

виду мањих хотела уз угоститељство, апартмана и викенд становања. За све типове 

туристичких понуда важе правила грађења као за претежну намену.  

У правилима грађења дефинисани су параметри за туризам уколико је он претежна 

намена на нивоу парцеле. Посебна занимљивост на подручју плана су постојеће 

воденице. Првенствени циљ је реконструкција и обнављање воденица уз процену 

амбијентално културних вредности истих.   

3.2.5. „БАЊА“ И БАЊСКИ ТУРИЗАМ 
 

У граду постоји бања која у просторном смислу, није значајна, али када би се довела на 

потребан и пожељан ниво уређености дала би квалитетнији изглед урбаном језгру. Ова 

локација се налази у меандру Грашевачке реке. Комплекс се за сада претежно користи 

као пољопривредно земљиште. На овом локалитету, 100m од задњих кућа, урађена је 

бушотина којом је утврђено налазиште минералне воде. Припада натријум-хидро-

карбонатима, слабо сулфидних хипотермима са издашношћу од 7.5 l/sec и температуром 

од 26.7ºC.  

За реализацију циља развоја туризма и стварање специфичног туристичког центра Брус 

као привлачне туристичке дестинације потребно је суделовање како институција јавног 

сектора, приватних улагача тако и локалног становништва. 

Поред транзитног туризма као потенцијалног на коридору ка Брзећу и Копаонику, 

уређењем бање и стварањем на овом простору здравсвено, рекреативно туристичког 

центра отвара се низ могућности за развој целог подручја. 

Бању треба формирати као функционалну целину у претежно парковски уређеном 
амбијенту. Централно место је само извориште бањске воде. Од центра треба да се шири 
туристичка инфраструктура са услугама и објектима за смештај, као и здравственим и 
рекреативним садржајима. Сви ови садржаји су саставни део бање, али су и у функцији 
града и укупне урбане градске структуре, почевши од здравствених и рекреативних 
центара са отвореним и затвореним базенима, до ресторана, трговина, сервиса и хотела, 
апартмана и вила. 
 

Здравствено туристичке намене подразумевају широк спектар понуда (апартмани, 
wеllness  центри, мањи хотели, базени, угоститељство.... ). Акценат је на мирном бањском 
туризму у природном окружењу. 
Спортско-рекреативне намене подразумевају отворене и затворене базене са забавним 
садржајима, отворене и затворене спортске терене као и просторе за рекреацију у 
природи (стазе за трчање и шетњу, справе за вежбање, игралиште за децу..). 
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Угоститељско-смештајни садржаји су ресторан, кафеи, мањи градски хотел. Викенд 
становање и становање, као и било која врста привређивања се не могу наћи у оквиру 
целине Бање. 
 

3.2.6. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Верски објекти су јавног карактера, односно јавног садржаја, али земљиште на коме се 

налази верски објекат није површина јавне намене. 

Према прописаним функционалним, локационим и абијенталним критеријумума: 

 значај  макроположаја  локације, односно  генерална  подобност  места  (број  и 
концетрација  верника, гравитационо подручје, саобраћајна приступачност); 

 карактер функционалног окружења (у близини садржаја који им по традицији, 
функцији и обележју припадају, места где се сустичу кретање и интерес жеља); 

 повезаност са амбијенталним и природним целинама; 

 визуре и сагледивост у слици града, 

 за површину објекта 0,1 m2/становнику гравитационог подручја и 

 за површину парцеле 0,3-0,5 m2/становнику гравитационог подручја, 
 

На парцели верског објекта, поред богомоље, могу да се нађу и други управно- 
административни, образовно-културни, резиденцијални и комерцијални садржаји са 
слободним уређеним површинама. 
Паркирање се обезбеђује у оквиру комплекса. 

7.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

7.3.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА 
 

На основу документације Завода за заштиту природе Србије, као и увидом у Централни 

регистар заштићених природних добара, констатовано је да се на територији која је 

обухваћена границама плана нема заштићених природних добара. 

Планом је утврђена обавеза извођача радова, да уколико у току радова наиђе на 
геолошко-палеонтолошке или минералошко-петрографске појаве за које се предпоставља 
да имају својства природног добра, сходно Закону о заштити животне средине, обавести 
Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлашћеног лица. 
Међутим, овим планом утврђене су обавезе које се односе на опште услове заштите 
природе и животне средине, јер је квалитет животне средине делимично угрожен због 
неадекватног коришћења природних ресурса.  
Валоризацијом постојећих зелених површина, појединачних стабала и групе стабала 
утврдили би се капацитети и стање зеленог екосистема на нивоу града, на тај начин би се 
прецизније дефинисале мере заштите и унапређења зеленила. 
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7.3.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 

Непокретна културна  добра 
Студијом споменичких вредности, заштитом кроз документацију, ревитализацијом 
непокретних културних добара, амбијенталних вредности, следећа непокретна културна 
добра предложити за проглашење: 
– све воденице, амбаре, чесме, камене мостове, записе и сличне објекте треба 

обновити и сачувати, тим пре што могу у својој изворној функцији поново добити 
пуни економски значај. 

– археолошки локалитети и сакрални споменици (цркве, црквине, стара гробља, 
надгробни белези, крстови и записи). 

 

На основу сагледавања карактеристика и вредности споменичког фонда, као и на бази 
валоризације споменичких и амбијенталних вредности у контексту развојне и туристичке 
перспективе подручја, утврђују се услови и предлажу мере заштите непокретних 
културних добара и добара под претходном заштитом. 
 

На самом културном добру и његовој непосредној околини, могу се вршити: 
– извођење техничке заштите и презентација културних добара (конзервација, 

санација, реконструкција, ревитализација и др.), 
– отклањање у међувремену унетих промена које су допринеле измени природних 

услова и карактера средине и изградња објеката неопходних за заштиту, опрему и 
презентацију културних добара на локацијама на којима су претходно извршени 
истражни радови, под условима утврђеним општим мерама, 

– све интервенције на непокретним културним добрима, евидентираним 
добрима и онима са статусом добра под претходном заштитом, могу се 
вршити само по претходно прибављеним посебним условима издатим од 
надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

 

На природним просторима око непокретних културних добара и у предеоним природним 
целинама, може се вршити: 
– даља истраживања и радови на адекватној заштити у циљу откривања, 

евидентирања и категорисања споменика културе и уређења терена, уколико то не 
угрожава културно добро, 

– обављање постојећих и нових делатности уколико не угрожавају културна добра, а 
доприносе њиховој ефикасној и трајној заштити, 

– изградња објеката који могу послужити за смештај и прихват посетилаца и других 
пратећих објеката везаних за презентацију културног добра, потребе сталних 
становника, под условима плана. 

 

Утврђена непокретна културна добра 

Још увек нису добијени услови из Завода за заштиту споменика културе Краљево, који је 

надлежан да утврђује услове и мере техничке заштите  и даје стручна мишљења.  

Постоји  само један споменик под заштитом Закона и то Црква Св. Преображења са 

непосредном околином. 

На предметном подручју налазе се и следећи објекти или просторне целине, вредни за 

одређени тип заштите, евидентирани или у покретању поступка заштите: 

– Грађевинска кућа у ул. Мике Ђорђевића 
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–  Више објеката грађанске и народне архитектуре, међу којима се истиче стари део 
Дома културе 

– Спомен чесма борцима НОР-а. 
Мере заштите културно историјског наслеђа треба да се односи како на евидентиране и 

заштићене објекте тако и на заштиту историјског наслеђа.  

Мере заштите културно историјског наслеђа се односе како на евидентиране и заштићене 

објекте тако и за заштиту историјског наслеђа. 

Мере заштите евидентираних непокретних културних добара утврђене су Законом. 

Ови објекти се не смеју оштетити или уништити, не смеју без сагласности мењати 

изглед, својства или намену, без одговарајуће дозволе и услова надлежне службе 

заштите. 

 
Услови заштите и унапређивања непокретних културних добара 
На утврђеним културним добрима и евидентираним добрима примењиваће се услови 
заштите, унапређивања и презентације, имајући у виду следеће: 
– утврђени споменици културе, заједно са припадајућом катастарском парцелом и 

покретностима, у складу са Одлуком о утврђивању, којом су дефинисани и 
конкретнији услови заштите, уживају сва права и обавезе према Закону о културним 
добрима. О њиховом спровођењу стара се надлежна служба  СО Брус, заједно са 
надлежном службом заштите, која утврђује услове и мере техничке заштите за 
објекат и његову непосредну заштићену околину, као и корисници објеката; 

– поред Законом утврђених мера заштите, које дефинишу  потпуно очување 
интегритета споменика, са наменом која не деградира његова архитектонска и 
културна својства, обезбедити редовно одржавање уз  потребне конзерваторске 
интервенције у складу са валоризованим својствима споменика; 

– адаптације због промене намене, функције или увођења нових делатности, 
примерених значају и склопу објекта, могуће је изводити под условом да не буде 
нарушен статички и архитектонски  интегритет објекта, екстеријера и делова 
валоризованог ентеријера, уз обавезне услове надлежног Завода за заштиту 
споменика културе; 

– део радова на коришћењу, одржавању, ревитализацији и презентацији  утврђених 
споменика културе, реализоваће се директно на основу услова из овог ПГР-а, 
дефинисаних у сарадњи са надлежним Заводом, према поглављу  

 
Евидентирани споменици културе су: 
– евидентирани споменици културе (појединачни објекти и урбанистичке целине са 

амбијенталним својствима) представљају историјски континуитет развоја насеља па 
их, заједно са већ утврђеним културним добрима и савременим непосредним 
окружењем, треба сачувати у складу са начином заштите, који омогућава Закон о 
заштити културних добара;  

– уколико у року од три године од дана евидентирања, наведени споменици не буду 
утврђени као непокретна културна добра, на њих ће се применити члан 29. Закона о 
културним добрима; 

– за заштиту и презентцију споменика, спомен биста, спомен обележја НОБ-а и 
ранијих ратова, стараће се надлежни орган СО Брус у сарадњи са надлежним 
Заводом за заштиту споменика културе. 
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7.3.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА 

 

Основни циљ израде стратешке процене је обезбеђивање да питања животне 

средине, укључујући и здравље људи, буду потпуно узета у обзир приликом 

развоја, ради обезбеђивања одрживог развоја, обезбеђивање учешћа јавности, као 

и унапређивања нивоа заштите здравља људи и животне средине. 

Општи циљеви:очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и 

квалитета екосистема, генофонда животињских и биљних врста, плодности земљишта, 

природних лепота и просторних вредности, културне баштине и добара које је створио 

човек;обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом 

природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних 

богатстава и спречавање опасности и ризика по животну средину. 

Посебни циљеви:спречавање загађивања земљишта - плански третман одлагања 

отпада - унапређење система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпад из 

насеља,спречавање загађивање вода – прикупљање одвођење и пречишћавање 

отпадних вода из градског насеља и одвођење атмосферских вода и контролисано 

испуштање у водопријемник,увођење принципа заштите животне средине у коришћењу 

површина (локација и коришћење земљишта), уз контролисану изградњу компатибилних 

намена у складу са капацитетима простора (микролокационо и укупно),одређивање 

праваца просторног развоја ради ограничења просторног ширења зона градње, заштите 

шума и планско уређење локација за изградњу,усклађивање постојећих површина, 

објеката супра и инфраструктуре са новопланираним капацитетима - проналажење 

оптималних параметара за грађење поштујући непосредно и шире окружење,уређење 

делимично изграђених простора, увођењем нових садржаја, спречавање нерационалног 

коришћења површина и бесправне изградње. 

На основу дефинисаних посебних циљева врши се избор одговарајућих индикатора 
који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину. 
Индикатори стања животне средине представљају веома битан сегмент у оквиру 
израде еколошких студија и планских докумената. 
 
Мере заштите животне средине 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне 
средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на 
основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на 
основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите 
имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у оквире 
граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и 
здравља људи. Мере заштите омогућавају развој спречавају конфликте на датом 
простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја. 
Концепција заштите животне средине у обухвату ПГР Брус заснива се на усклађивању 

потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и природних вредности на 

одржив начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољање 

њихових потреба и побољшање квалитета живота. Стратегија заштите животне средине у 

ПГР се заснива на начелима интегралности и превенције приликом привођења простора 

намени и изградње нових објеката на основу процене утицаја на животну средину свих 
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главних планских решења, програма, пројеката и активности за спровођење плана, 

нарочито у односу на рационалност коришћења ресурса, могуће угрожавање животне 

средине и ефикасност спровођења мера заштите. Планом су прописане свеобухватне 

мере заштите, тако да се овом стратешком проценом врши њихова интерпретација, 

класификација и евентуална допуна. 

Заштита и унапређење животне средине оствариће се побољшањем њеног укупног 

квалитета, а посредно и њених основних елемената: ваздуха, воде, земљишта и живог 

света. Овај циљ оствариће се спровођењем низа мера различитог карактера:Нормативно-

правно мере: доношење општих нормативно-правних аката општинске управе о заштити и 

унапређењу животне средине, као и програма заштите, поступака и активности, 

критеријума понашања, а у вези са тим и санкционих поступака у случају непоштовања 

Закона; израда годишњег програма заштите животне средине на територији општине; 

успостављање мерних пунктова и услова праћења загађивача; забрана и ограничавање 

изградње објеката који су потенцијални велики загађивачи;Техничко-технолошке мере: 

избор одговарајућег технолошког процеса у складу са захтевима и условима заштите 

животне средине и заштите природе, као и уградња, контрола употребе и одржавања 

инсталација и постројења за пречишћавање отпадних вода;Просторно-планске мере: 

правилан избор локације, распоред објеката и активности уз уважавање микролокацијских 

карактеристика предметних локација; успостављање зоне заштите (зеленила) око 

саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила; овде се посебно наглашава израда 

елабората процена утицаја на животну средину којим ће се оцењивати планска и 

пројектна решења у односу на захтеве животне средине, у складу са законом.Економске 

мере: обезбеђивање финансијских средстава ради остваривања циљева заштите 

животне средине планског подручја кроз наплату накнаде ''еколошке таксе'', накнаде 

заузимања грађевинског земљишта, помоћи локалних, државних и међународних 

донација и кредита усмерених ка очувању заштите животне средине планског подручја. 

У складу са позитивном регулативом на целом подручју плана се забрањује изградња 

објеката који би својим постојањем или употребом непосредно или на други начин 

угрожавали живот, здравље и рад људи у насељима или пак угрожавали животну 

средину. Забрањује се уређивање и коришћење земљишта које би могло имати штетне 

последице на живот, здравље и рад људи, односно штетне последице на окружење. 

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима, а могући негативни 

ефекти планских решења максимално умањили, потребно је спроводити мере за 

спречавање и ограничавање негативних утицаја плана на животну средину. На основу 

анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим 

окружењем, планираних активности у планском подручју процењених могућих негативних 

утицаја на квалитет животне средине, утврђене су адекватне мере заштите. 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда 

квалитета ваздуха у општинском центру, посебно у зимском периоду, оствариће се 

применом следећих правила и мера заштите:смањење нивоа емисије загађујућих 

материја из постојећих извора загађивања применом еколошки прихватљивих технологија 

у привреди;топлификацијом градског подручја и увођењем природног гаса као енергента, 

уместо фосилних горива у појединачним котларницама;коришћењем обновљивих извора 

енергије за загревање стамбених просторија у домаћинствима;рекултивацијом 

неусловних депонија и трансфер отпада на регионалну депонију, чиме се спречава 
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самозапаљење отпада и продукције метана и осталих штетних гасова;постављањем 

заштитних појасева зеленила дуж путних праваца, као и унутар привредних 

постројења;одржавање емисија у прописаним границама из нових постројења и свих 

планираних делатности које својим активностима могу допринети погоршању квалитета 

ваздуха спречавањем додатних извора емисије загађујућих материја из нових привредних 

објеката (применом принципа превентивности у заштити животне средине и најбоље 

расположивих техника (БАТ) приликом рада оваквих врста објеката);регулисањем 

саобраћајних токова кроз централно подручје Бруса;израдом процене утицаја на животну 

средину свих објеката у складу са прописима; 

Неопходна је израда интегралног катастра загађивача ваздуха на планском подручју у 

ГИС технологијама, како би се на савремен начин и ефикасно евидентирали сви 

стационарни и мобилни извори аерозагађења на подручју општине и минимизирали 

њихови негативни утицаји, кроз перманентно праћење стања. 

Заштита вода оствариће се применом следећих мера заштите:очувањем квалитета вода 

према захтеваним класама водотокова у складу са прописима; изградњом санитарно-

хигијенских водонепропусних септичких јама у сеоским насељима за евакуацију 

комуналних отпадних вода у циљу очувања квалитета површинских и подземних 

вода;поштовањем непосредне зоне санитарне заштите водоизворишта и зоне заштите 

акумулација;изградњом целокупне канализационе мреже на градском подручју уз 

изградњу градског колектора за одвођење свих отпадних вода до постројења за 

пречишћавање отпадних вода;строго поштовање законске регулативе о транспорту 

опасних и штетних материја ради заштите квалитета водотокова од могућих акцидентних 

загађења који могу настати овим активностима; обавезом пречишћавања отпадних вода 

свих будућих привредних и осталих објеката до прописаног нивоа ефлуента;забраном 

коришћења понора и израженијих понорских зона за испуштање отпадних и других 

загађених вода без обзира колико су пречишћена;увођењем контроле квалитета воде за 

пиће из локалних водовода и бунара од стране стручних служби. 

Поред неопходности обележавања зона санитарне заштите, заштита водоизворишта од 

загађивања и других утицаја који могу неповољно да делују на исправност квалитета воде 

оствариће се применом следећих правила и мера заштите: успостављање строгог 

режима санитарног надзора у зони непосредне заштите;успостављање режима сталног 

санитарног надзора у ужој зони заштите водоизворишта;успостављање режима 

санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине у широј зони заштите 

водоизворишта. 

Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите:дефинисање 

новог система управљања отпадом који подразумева затварање локалне неусловне 

депоније, сметлишта и других одлагалишта отпада, активирање регионалне депоније уз 

неопходну приоритетну рекултивацију деградираног земљишта услед неусловног 

депоновања отпада;ограничавање коришћења пољопривредног земљишта за 

непољопривредне намене и ограничење конверзије пољопривредног у грађевинско 

земљиште, уз строгу контролу примене ових правила и мера;контролисана сеча шума, 

антиерозивно уређење сливова (пошумљавање голети, орање по изохипсима, садња 

вишегодишњих култура итд.) и забрана активности којим се ремети или доводи у 

фрагилно стање површина земљишта – забрана крчења шума и стварање нових травних 

површина;забрана или строго ограничена и контролисана примена агрохемијских 
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средстава у пољопривреди - едукацијом пољопривредних произвођача о утицајима 

пољопривреде на животну средину и предностима производње еколошки безбедне хране 

на бази органске пољопривреде;санација клизишта, забрана извођења радова које би 

могло да деградира земљиште, забрана експлоатације минералних сировина, ископа 

земље и других материјала који би деградирали земљиште или подстакли ерозионе 

процесе;обавезна рекултивација по завршетку експлоатације минералних сировина и 

грађевинског материјала. 

У циљу ефикасног управљања отпадом у општини, утврђују се следеће мере: повећање 

броја становника обухваћених организованим сакупљањем комуналног отпада, санирање 

и привођење одговарајућој намени постојећих неусловних сметлишта;дефинисање 

принципа третмана и одлагања специфичног отпада на подручју општине;потенцирање и 

стимулисање разврставања комуналног отпада од стране локалног становништва на 

месту одлагања;формирање и повезивање општина у систем регионалног деопновања 

комуналног отпада укључујући општинске, субопштинске и центре заједница 

села;рекултивација постојећих неусловних депонија и сметлишта;дефинисање и уређење 

најповољнијих локација за међуопштински рециклажни центар, претоварну и трансфер 

станицу за сакупљање чврстог комуналног отпада, центра за компостирање, депоније 

грађевинског отпада, шута и материјала из откопа, као и за депоновање муља из 

фекалних отпадних вода на подручју општине (у складу са просторним концептом 

управљања отпадом у Просторном плану Републике Србије до 2020. године и 

Националном стратегијом управљања отпадом). 

Комунална бука не представља проблем на планском подручју, али ипак мора се 

дефинисати и спроводити мере заштите у самом насељеном месту Брус на коридорима 

саобраћајница. Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу 

следећих правила и мера заштите:поштовањем граничних вредности о дозвољеним 

вредностима нивоа буке у животној средини у складу са прописима; подизањем појасева 

заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим локацијама. 

Под другим мерама заштите за потребе ове стратешке процене се подразумевају мере 

заштите здравља људи и заштите живог света, у области мониторинга, инвестирања у 

заштиту животне средине и осталих активности на заштити животне средине:подизање 

заштитног зеленила уз саобраћајнице и привредна постројења, заштита и унапређење 

постојећих шума и шумског земљишта, повећање површине под шумама и јавног 

зеленила до оптималног нивоа;подизање појасева заштитног зеленила и техничких 

баријера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама (дуж путева, око радне зоне, 

нових постројења), примена прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима 

насеља, примена прописаних мера заштите од нејонизујућег зрачења (далеководи и 

трафо станице); обезбеђење заштите живог света при грађевинским радовима, 

контролисана примена хемијских препарата и паљења вегетације, обезбеђење еколошких 

коридора и зона око магистралних објеката инфраструктуре; смањење опасности од 

удеса у привредним постројењима; смањење опасности од удеса при транспорту опасних 

материја дуж саобраћајних коридора;смањење опасности од удеса; припрема мера и 

поступака санације у случају удеса;успостављање система сталног мониторинга свих 

параметара квалитета животне средине: ваздух, воде, земљиште, биљни свет (воће и 

поврће);примена принципа загађивач плаћа у складу са важећом регулативом, повећање 

броја квалификованих запослених и експерата у општинским надлежним за послове 
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заштите животне средине, као и другим службама и инвестирање у програме заштите 

животне средине.примена система управљања заштитом животне средине у привреди. 

Посебно се прописују препоруке за планирање са становишта сеизмичког ризика. 

Правила и услови изградње, односно технички нормативи су тако дефинисани да у 

случају максималних потреса може евентуално доћи до оштећења инфраструктуре. 

Подручје општине се налази у релативно безбедном окружењу са аспекта сеизмичког 

ризика.  

Нејонизујуће зрачење 

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним 

системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид 

нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у 

надземним проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. 

По међународним стандардима прописане су следећи критеријуми:дозвољена ефективна 
вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката или у близини надземних 
водова којем може бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката 
износи Keff = 10 kV/m,дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар 
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено 
изложено особље на пословима одржавања објеката износи Beff = 500 μТ. 
Мере у складу са законом, нормативима и стандардима 

Пројектном и другом техничком документацијом планираће се мере које су предвиђене 

важећим прописима, стандардима и техничким препорукама које се односе на:сигурносна 

одстојања, периодичне прегледе и мерења,обучавање и контрола обучености кадрова. 

На подручју плана ће се у оквиру постојеће и планиране мреже саобраћајнице, као и 

пешачких стаза омогућити приступ механизације и људи приликом извођења радова на 

појединачним локацијама, или омогућити брз и лак приступ у случају било какве потребе. 

Мере које ће се предузети за случај удеса 

Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана предвиђа и мере и 

поступке у случају акцидената. У том смислу, потребно је идентификовати могуће 

акциденте, и то у: привреди, водопривреди – управљању водама, саобраћају. Појава 

елементарних непогода – поплава и непогода је посебан сегмент, док је сеизмички ризик 

у границама прихватљивог. Ризик од акцидената постоји и у случају одбране земље и 

планом се посебно третирају ова питања. Пројектном и другом техничком документацијом 

требало би планирати мере које ће се предузети у случају акцидената. Препоручује се 

израда посебних елабората противпожарне заштите тако да се практично искључују 

пожари који могу угрозити животну средину и здравље становника. Уз примену мера 

противпожарне заштите елиминише се могућност да дође до ширења пожара ван извора 

и појединачних објеката. 

У оквиру привредног комплекса потребно је прописати посебне програме и поступке у 

случају акцидената, хаварија и других инцидената у току рада. Програми и поступци 

морају бити у вези са системом мерења полутаната и других ризичних материја и 

системом за обавештење и узбуњивање, како би у случају опасности и евентуалне 
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угрожености локално становништво било на време обавештено, збринуто или пак 

евакуисано. 

У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема 

опасности по шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и 

експлозивних материјала није дозвољен у насељима. Детаљније мере заштите прописују 

се у одговарајућим проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у поступцима 

за руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као и 

складиштењу, претовару и транспорту нафтних деривата. 

Правила и услови изградње, односно технички нормативи су тако дефинисани да у 

случају максималних потреса може евентуално доћи до оштећења инфраструктуре. И 

поред чињенице да се подручје општине налази у релативно безбедном окружењу са 

аспекта сеизмичког ризика, претходно су наведене препоруке за асеизмичну градњу. 

Такође, потребно је да се постојећи планови редовних и ванредних мера за одбрану од 

поплава доследно примењују у зависности од хидролошких услова и проглашавања 

мера. У том смислу, неопходно је ажурно праћење хидролошких осматрања на у 

непосредном окружењу. Планом одбране од бујичних поплава за подручје општине Брус, 

детаљно предвидети поступке у случају редовне и ванредне одбране од поплава, као и у 

случају проглашења ванредног стања. Одређују се одговорни актери – повереници на 

нивоу насеља, односно месних заједница. Ефикасност одбране од поплава је у директној 

зависности и условљености примене постојећих планова. Другим речима, постојећи 

планови редовних и ванредних мера за одбрану од поплава морају се доследно 

примењивати у зависности од хидролошких услова и проглашавања мера у оквиру 

редовних мерења и хидролошких осматрања које обавља Републички 

хидрометеоролошки завод. 

Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке и 

хемијске суфозије, клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике 

акцидентних ситуација – релативно брза, велика оштећења објеката инфра и 

супраструктуре, у смислу интензитета и броја, спречавају се правовременом анализом 

стабилности терена и геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем адекватних 

правила изградње, коришћења и уређења простора. 

Посебан део Извештаја о стратешкој процени је програм праћења стања животне 

средине. Програм праћења стања животне средине (мониторинг) има за циљ да 

обезбеди праћење утицаја на животну средину дефинисаних овом стратешком проценом 

и реализацију припремљених услова и мера заштите у току спровођења плана. 

7.3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА 
 

Негативан утицај првенствено од производних, а и од неких услужних делатности се може 

очекивати у радним зонама и индустријској зони, као и дуж оптерећених 

инфраструктурних коридора. 

Постојећи индустријски објекти који делимично задовољавају критеријуме за заштитна 

одстојања морају применити најбоље расположиве технологије да би своје негативне 

утицаје на околину свели у границе своје парцеле. Уколико то није могућно, морају се 



 913 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

преоријентисати на еколошки прихватљивију производњу или извршити премештање 

своје производње на погоднију локацију. 

У индустријској зони није дозвољено лоцирати међусобно некомпатибилне технологије. 

Планирати развој индустрије која троши мање ресурса-материјала, енергије, воде и 

стимулисати развој производних грана које се заснивају на чистијим технологијама, 

У постојећим и новим индустријским погонима уградити уређаје за заштиту од испуштања 

штетних материја у атмосферу и земљиште. 

Планирати и спроводити мониторинг емисије из индустријских погона. 

Према потенцијалном еколошком оптерећењу утврђују се четири категорије привредних 

предузећа, чије делатности не смеју угрожавати квалитет чинилаца животне средине у 

окружењу (вода, ваздух земља) изнад законом дозвољених нивоа. 

КАТЕГОРИЈА А - мале фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити 

лоциране унутар стамбеног насеља као што су пекарске и посластичарске радње, 

технички сервиси, занатска производња у функцији туризма и др. Потребне су мере 

заштите од буке и евентуалног непријатног мириса. 

КАТЕГОРИЈА Б - мале и средње фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу 

бити лоциране на рубним деловима стамбеног насеља, тако да њихове функције не 

изазивају непријатности суседству; као што су веће електромеханичке радионице, 

складишта грађевинског материјала, примарна прерада и складиштење пољопривредних 

производа и друго. Потребне су мере заштите од буке, вибрација, непријатног мириса. За 

ове објекте је потребна израда процене утицаја објеката на животну средину. 

КАТЕГОРИЈА В - фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на 

одређеном одстојању од стамбеног насеља тако да њихова функција на том растојању не 

изазива непријатности суседству; као што су: тржни центри и већа складишта (БП>5.000 

m2, прехрамбена индустрија, текстуална индустрија, итд. Морају се спроводити техничко-

технолошке, урбанистичке и организационе мере заштите животне средине. Поред 

обавезне процене утицаја објеката на животну средину, у зависности од делатности 

потребно је урадити процену опасности од хемијског удеса. 

КАТЕГОРИЈА Г - фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране 

(само у просторној целини која се дефинише производним делатностима) на већем 

одстојању од стамбеног насеља, као што су: производња грађевинског материјала, 

појединачни погони хемијске индустрије, веће кланице, прехрамбена индустрија, итд. 

Морају се спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и организационе мере заштите 

у складу са захтевима Закона о заштити животне средине.  

7.3.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ 

7.3.6.  
Квалитетна вода, биодиверзитет, еколошке и предеоне целине и релативно очуван пејсаж 

представљају највећу вредност, ресурс и развојну шансу овог подручја. 
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На  подручју  општине  Брус   животна  средина  је  задржала  карактеристике  чисте  

планинске  средине  што је  последица   неразвијености,   слабе насељености  и  

изолованости  овог  простора. 

Квалитет животне средине на подручју плана је задовољавајући и  неспорно је да 
подручје има потенцијала за стварање и очување квалитетног микроекосистема, посебно 
због постојећих шума које се у највећој мери налазе око насеља Брус. Планирани 
скверови,уређено зеленило, спортски центри доприносе повећању квалитета и стварању 
услова за унапређење животне средине. 
Код изградње нових објеката или реконструкције и доградње постојећих објеката уколико 
се у њима обавља делатност која је потенцијални загађивач, у складу са важећим 
законским прописима, обавезна је израда Анализе утицаја на животну средину. 
Општа оцена природних услова и квалитета животне средине је повољна, без значајнијих 

природних ограничења која би могла неповољно да утичу на развој.  

У циљу заштите здравља људи и очувања средине: 

– План предвиђа очување и подизање засада високе вегетације, као и формирање 
уређених зелених површина, у складу са утврђеним наменама површина. 
Формирањем нових зелених површина унапредиће се санитарно-хигијенски и 
микроклиматски услови овог дела насеља. 

– Површине спорта и рекреације са пратећим зеленилом, шеталиште, скверови и 
шуме доприносе повећању квалитета и стварању услова за унапређење животне 
средине. Планиране зелене површине уредити према задатим условима и 
урбанистичким параметрима из овог плана. 

– Обавезно је очување и подизање засада високе вегетације према општим 
урбанистичким и еколошким условима станишта, а у складу са утврђеним наменама 
површна (комерцијална, стамбена, јавна). 

– За власнике индивидуалних парцела, обавезно је озелењавање окућнице и 
изградње паркинг места у оквиру саме локације. Ово се односи и на друге 
инвеститоре и власнике пословних, услужних и других објеката. 

– Комунални отпад одлагати у контејнере које организовано празни надлежна 
комунална организација. 

 

У оквиру обухвата плана није дозвољена: 

– изградња објеката и намене које могу да ометају обављање јавног саобраћаја и 
приступ  објектима и парцелама; 

– изградња објеката и намене које могу бити константни извор буке, вибрације или  
непријатних мириса преко прописаних граничних вредности; 

 

Досадашњи  привредни  развој   и  садашња  структура  привредних  објеката  на подручју  

општине  утицали  су  да   се  не  формирају  значајнији  извори  загађења елемената   

животне  средине. Међутим, чиниоци стања квалитета животне средине, који на 

територији општине могу да утичу на животну средину су: загађење вода и земљишта 

нерегулисаним испуштањем отпадних вода; појаве непланске изградње; загађење 

узроковано саобраћајем; непланска и неконтролисана експлоатација шума и ерозија 

земљишног покривача; загађење ваздуха, и делимично земљишта, из ивдивидуалних 

ложишта; нередовно или одсуство организованог прикупљања чврстог комуналног 

отпада. 
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Загађење ваздуха и извори буке узроковани саобраћајем су присутни у непосредној 

близини државних путева. Комунална инфраструктура има изузетно велики утицај на 

животну средину. 

Основне мере заштите животне средине спроводе се кроз мере заштите, и то: ваздуха; 
земљишта; вода; шума; од ветрова и од буке. 

 
Заштита ваздуха 
На подручју плана може се констатовати да је присутан низак степен загађености 

ваздуха, што указује на мали емисиони потенцијал присутних потенцијалних загађивача. 

Загађивање ваздуха настаје као последица рада неколико мањих привредних објеката. 

Такође, загађивање ваздуха последица је грејања тј. рада котларница централног грејања 

код јавних објеката и индивидуалних ложишта.  

Заштита земљишта 
Потенцијалне изворе загађења земљишта у области пољопривреде представља 

неадекватна употреба агрохемијских средстава. Сточарска производња је битан фактор 

загађења средине. У области газдовања шумским фондом, експлоатација на принципу 

чисте сече доводи до поремећаја у пратећој флори која чини шумску биоценозу, као и 

слабљења отпорности педолошког слоја на денундацију. Локалну појаву представља 

лишћарење и бесправна сеча шуме. Земљиште на овом подручју угрожено је 

загађивањем од вода и процеђивањем са депонија. 

Степен загађености земљишта и контрола његовог квалитета се не прате. Неопходно је 
организовати сакупљање и удаљавање чврстог отпадног материјала, јер он може 
загадити и заразити како земљиште тако и ваздух и воду. 
Мере заштите и унапређења квалитета земљишта: 

– приоритетно смањење екцесивних и јаких ерозионих процеса у угроженим 
подручјима; 

– рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта; 
– рекултивација деградираног земљишта и предела; 
– контролисана употреба пестицида, ограничавање употреба хербицида и вештачких 

ђубрива 
– систематско праћење квалитета земљишта: праћење концентрације тешких метала 

у земљишту и праћење концентрације азота у земљишту; 
– подстицање традиционалних пољопривредних грана које имају повољне услове за 

развој и доприносе очувању структуре предела; пажљив избор одговарајућих 
култура и начина обраде земљишта према педолошким условима, нагибу и 
експозицији терена; успостављање антиерозивног плодореда; и побољшање 
сортног састава травних екосистема ради повећања њихове продуктивности и 
заштите земљишта; 

– припреме превентивних и оперативних мера заштите, реаговања и поступака 
санације земљишта у случају хаваријског изливања опасних материја у околину; 

 
Заштита вода  
На основу Закона о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10 и 93/12), Плану за заштиту вода од 
загађивања (Сл.гласник РС број 6/91), Закону о искоришћавању и заштити водоизворишта 
(Сл.гласник СРС број 27/77, 24/85, 29/88, 49/89 и Сл.гласник РС број 46/91),  као и других 
одредби које се односе на заштиту вода и од вода прописани су услови које је неопходно 
испоштовати у процесу израде ПГР.  
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Основни узрок загађивања вода представља испуштање непречишћених отпадних вода у 

реципијенте. Загађивање подземних вода је пре свега последица примене ђубрива, 

пестицида и хербицида у пољопривреди, затим процеђивање са неуређених дивљих 

депонија отпада као и неадекватан третман септичких јама. 

Катастар загађивача вода и отпадних вода није уведен. Не постоји постројење за 
пречишћавање употребљених и индустријских вода, па постоји реална могућност 
загађивања водотокова и подземних вода.  
 

Квалитет и угроженост вода. Квалитет и угроженост вода зависи од више елемената 

везаних за водене потенцијале територије општине Брус. То су: 

Потенцијали меродавних малих вода и класе загађености површинских токова.  

Потенцијали меродавних малих ниских вода су у m3/c и крећу се од  0 – 100 >100 mil. m3.   

Очување и унапређење квалитета вода може се рационално постићи само у склопу 

интегралног комплексног јединственог система коришћења вода, заштите вода и заштите 

од вода, уз оптимално захватање вода за поједине кориснике, добро технолошко 

коришћење, рециркулацију, као и рационалне мере у технолошком производном процесу, 

уз што мању емисију опасних и штетних материја у коришћене воде и смањење отпадних 

и непожељних материја уопште. 

 

Мере заштите и унапређења квалитета вода: 

– ревитализација и проширивање водоводних система и смањење губитака воде; 
– при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и 

прописе; 
– развој канализационе мреже, изградња ППОB и санитација насеља; 
– подстицање рационалне потрошње воде у домаћинствима, индустрији и другим 

делатностима; 
– систематско праћење квалитета вода; 
– према дефинисаном линијом заштите приобаља према водотоку од минимнално 

5m, у тој није дозвољена изградња објеката било које намене. 
 

Заштита од ветрова 

Делимичну заштиту од јачих ветрова обезбедити реализацијом свих видова зеленила, 

планираних решењима из овог ПГР. Други део заштите од ветрова је обавеза 

инвеститора, а односи се на обезбеђење конструктивног склопа свих објеката на заштиту 

од ветра кроз техничку документацију  и доследно спровођење  кроз  изградњу.   

Заштита шума 

Заштита шума обухвата: 

Картирање свих шумских површина; валоризацију постојеће вегетације; 

Успостављање мера неге и заштите шуме, као еко-система, заштита постојећих вредних 

примерака (појединачна стабла, прупе и сл.); обезбедити допуну зеленог фонда као и 

одговарајуће типове заштитних зелених појасева. 
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Приликом планирања развоја зелених површина обезбедити, према могућностима, 
повезивање паркова и других зелених површина са околним шумама и њихову пренамену 
у парк шуме погодне за излет и рекреацију.  
Постепено повећање шумских површина вршити подједнаком динамиком (годишњом), 

врстама дрвећа одабраних у складу са природним потенцијалом станишта: 

 приликом одржавања и увећања шума водити рачуна о израженим територијалним 
особинама у погледу шумовитости и стања шума, и у складу са тим предузимати 
одговарајуће мере као што су реконструкција, нега, проређивање и сл. Увећање 
шумске масе пошумљавањем вршити првенствено на чистим шумским подручјима, 
посебно оним насталим после сече; 

 приоритетно пошумљавати ерозивна и друга нестабилна земљишта као 
превентивну меру заштите тла; 

 пошумљавање треба извршити аутохтоним врстама (смрча, оморика, јела ариш). 
Број и врста дрвета лимитирани су природним условима, квалитетним коришћењем 
и заштитом простора и естетским изгледом. Пошто је преовлађујућа врста буква по 
количини и значају, треба је и вештачки уносити. 

 потребно је зауставити експанзију беле брезе квалитетном врстом лишћара и 
четинара, али ван подручја пољопривредног земљишта. Од лишћара користити 
планински јавор, црни јасен, храст и др., а од четинара смрчу, којој природни услови 
подручја одговарају. Бор је раније овде искључиво сађен (бели и црни бор), али с 
обзиром да се није најбоље прилагодио природним условима, не треба га 
форсирати. После смрче, предност треба дати дуглазији, јели и панчићевој 
оморици. 

 сво планско земљиште (изнад 750 метара надморске висине) које није издвојено као 
погодно за насељавање и пољопривреду (у нагибу већем од 25% треба уређивати и 
користити као шумско земљиште. У прелазној зони (до 750 метара надморске 
висине) ово земљиште (у  нагибу већем од 25%) може се користити и у воћарству 
уколико већ није пошумљено; 

 постојеће шумско земљиште на равнијим теренима планинских висоравни, погодним 
за пољопривредну производњу, уколико не представља посебно вредан шумски 
фонд и није у зони туристичке намене, може се постепено претварати у 
пољопривредно, ако се у том смислу оствари одговарајући договор 
заинтересованих произвођача; 

 у зони туристичке намене овакво се равније шумско земљиште мора уређивати као 
рекреативна парк шума; 

 пре експлоатације шума, неопходно је урадити шумску основу и утврдити мере за 
заштиту од индустријске активности (сече шума, обраде дрвета и транспорта 
полуфабриката и готових производа).  

 

Задовољавање све више потреба рекреације и туризма за шумским амбијентима, не би 

смело да пренебрегава потребе шумарства као таквог и најосновнијих интереса шумске 

привреде, ако се они могу задовољавати без опасности од еколошких поремећаја 

средине. Шумско-привредно планирање на подручју општине и уређење шума мора у 

довољној мери да обухвати, па у конкретним важнијим случајевима и да буде подређено 

специфичном просторном планирању и уређењу која ће у највећем степену имати у виду 

рекреативна својства и особености дотичног шумског подручја, њихово одржавање и 

унапређивање. Обезбеђивање и једног и другог интереса гарантује се обавезним 

укључивањем и применом мера просторног уређења и заштите, односно одржавања 

животне средине.  
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Режим заштите мора да буде веома изнијансиран, тако да обезбеди одржавање 

динамичке равнотеже шумске заједнице и њеног станишта, њихових биолошких  

рекреативних потенцијала и истовремено њихове продуктивности као шуме и њених 

непосредних економских вредности. 

Шумско газдинство “Лесковац” као и приватни сектор газдују великим потенцијалом 

земљишта које је недовољно искоришћено у функцији основне делатности - шумске 

привреде. У наредном периоду потребно је организовано приступи  издаваљу у закуп (или 

продаји) свих расположивих некретнина по тржишним условима. 

Смањење стапена шумовитости не представља стварно крчење шума и умањење 

површина под шумама, већ реална процена и валоризовање шумског земљишта. 

Пошумљавање ће се извршити на земљишту најнижег производно-економског 

потенцијала и површинама угрожених ерозијом и сливова водоакумулација. 

Унапређење и уређење постојећих шума у државном власништву предвиђено је 

обнављањем, подизањем нових и негом шума на подручју. Планираним радовима ће бити 

елиминисане категорије деградираних шума, а разређене шуме биће сведене на најмању 

могућу меру делом пошумљавањем.  

У остваривању планираног унапређења стања постојећих шума и повећања површина 

под шумама примењиваће се следеће мере: 

газдовање шумама - рационално коришћење укупних производних потенцијала шума; 

повећање укупне обраслости и попуњавање недовољно обраслих површина; нега 

постојећих састојина и интензивирањем шумско-узгојних радова; организовање чувања 

шуме и форсирање мера превентивне заштите како се не би нарушила биолошка и 

еколошка стабилност шума овог подручја; максимално сузбијање бесправне сече, 

посебно у рејону који гравитира граници; контролисано коришћење шумских плодова и 

лековитог биља; развој туристичко-рекреативне инфраструктуре; смањење степена 

угрожености од пожара на појединим локалитетима (посебно под четинарима); 

антиерозивна заштита и др;  

управљање шумама - успостављање јединственог и једнаког статуса свих шума без 

обзира на власништво; обезбеђење услова и средстава за унапређивање стања и 

функција шуме од стране власника или корисника шума и шумског земљишта; 

компензацијама власницима шума од стране државе или корисника за штете услед 

ограничења у коришћењу шума и шумских подручја; усклађивање опште и посебних 

шумско-привредних основа и програма газдовања шумама и планираног развоја туризма, 

првенствено у погледу планираних скијалишта, и водопривреде, првенствено у погледу 

антиерозивне заштите постојећих и планираних водоакумулација, као и са режимима 

заштите природних и непокретних културних добара. 

Мере заштите шума и шумског земљишта 

Мере заштите шума и шумског земљишта, заштита вегетације, нарочито шума, која је у 
уској вези са заштитом земљишта – мере обнове, заштите, унапређења и експлоатације 
шумских површина, неопходно је спроводити кроз шумско-привредне основе, и то: 

 пошумљавање, као меру обнове спровести у деградираним деловима шума на 
теренима где су педолошки услови неповољни, 
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 одржавање шумских путева и планирање нових у зависности од конфигурације 
терена у циљу заштите од пожара, 

 контролисана испаша у шумама, 

 измена структуре по врстама дрвећа ради подизања шумских култура и повећање 
прираста у наредном планском периоду, 

 антиерозивна заштита оствариће се применом биолошких мера (пошумљавање и 
затрављивање), биотехничких мера (плетери и зидићи против спирања) и техничких 
мера (габионске преграде и прагови у циљу стабилизације терена и заустављања 
вученог наноса) на површинама и локалитетима које угрожава средња, ексцесивна и 
јака ерозија, посебно у сливовима водоакумулација. 

 антиерозивна заштита обухватаће и примену мера уређења на површинама у 
оквиру планиране жичаре са очувањем партерне вегетације, уз обавезно 
затрављивање просека на деоницама где је потребно делимично просецање шуме.  

 

На подручју плана генералне регулације не може се вршити: 

 уништавање биљних и животињских врста заштићених Законом, 

 уношење врста дрвећа страних природним ороклиматогеним шумама подручја, а 
нарочито неегзота, сеча шума, као и други видови коришћења, који доводе у питање 
стабилност шумске заједнице и станишта и њихову заштитну улогу (уклањање 
постојећих аутохтоних шумских врста приликом вршења прореда и чишћења 
састојина, остављање лежевине, брање и копање декоративних биљних врста и 
плодова и лековитог биља и сл.), 

 уношење страних врста фауне које слободно живе. 
На подручју плана генералне регулације треба обезбедити: 

 употребу аутохтоних врста за озелењавање око културно-историјских, туристичких, 
стамбених и пратећих објеката, 

 очување билошког минимума вода који ће се утврдити на основу посебних 
истраживања, како не би дошло до промене режима вода, негативног утицаја на 
флору и фауну, промене климата и уништавања пејзажних вредности, 

 уређивање шумских површина као рекреативних парк шума у оквиру грађевинских 
подручја и посебних рекреативних и туристичких површина. 

 

Заштита од буке 
Проблеми везани за буку нису заступљени у већој мери. Извори буке који потенцијално 

могу допринети њеном повећању изнад дозвољеног нивоа везују се за околину 

привредних објеката и оптерећеније деонице путева. Неопходно је да се изврше прецизна 

мерења буке, како би се дефинисале угрожене зоне и зоне које су повољне за изградњу . 

Потребно је ради заштите од буке бирати делатности само које су комплементарне са 
становањем уз примену важећих законских прописа и норми у овој области. 
Подизати дрвореде и уређивати планиране зелене површине према решењима из овог 

ПГР, посебно при одвајању становање од радне зоне.  

Контролу нивоа буке и методе мерења обављати у складу са Правилником о дозвољеном 

нивоу буке у животној средини (Сл. гласник РС, број 72/2010). 

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 

Од  могућих  јонизујућих  зрачења, заштиту  спроводити сталним праћењем  кретања и 
израдом катастра радиоактивности (Ра громобрани, јонизујући јављачи пожара, рентген 
апарати, евентуално базне станице и остали извори) као и опремањем насеља за 
смањивање ове врсте загађења. 
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним 

системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид 



 920 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у 

надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, 

ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне 

телефоније. Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је 

евентуално нејонизујуће (електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором 

најповољнијих и најсавременијих технологија, а у складу са прописима. 

По међународним стандардима прописане су следећи критеријуми: 
 дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских 

објеката или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено 
особље на пословима одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m, 

 дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских 
објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено 
особље на пословима одржавања објеката износи Beff = 500 μТ. 

 

Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења су: 

За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег 

зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе 

високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане 

осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, 

електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама 

излагања нејонизујућим зрачењима. 

У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање 

уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на 

објектима: болница, породилишта, дечијих вртића, школа, простора и дечијих игралишта. 

Минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката 

болница, породилишта, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта, односно 

ивице парцеле дечијег вртића и дечијих игралишта,не може бити мања од 50m. 

Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, 

могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под 

условом да: 

– се поставља на крову највишег објекта у окружењу, 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи 

најмање 30m, 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може 

бити мања од 30m, искључиво када је висинска разлика између базне антене и 
кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10m. 

При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне 

телефиније узети у обзир следеће: 

– могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима 
других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са 
рефлекторима, телевизијских стубова и сл., 

– неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, 
избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-
историјске целине, парковске површине и сл. 
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Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће 

утврдити потребу израде Студије о процени утицаја. 

7.3.7. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  
 

Заштита од пожара 
Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати  следеће смернице: 

 при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите; 

 правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката 
смањити опасност преношења пожара; 

 обезбедити правилном диспозицијом објеката у односу на саобраћајнице несметан 
приступ противпожарних возила; 

 у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне 
хидранте. 

 лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом 
прописаним условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране 
мере заштите од пожара; 

 

Планирање мера против потенцијалних изазивача шумских пожара 
Шумске пожаре најчешће изазива човек из незнања, нехата или намерно. Да би се човек 
као потенцијални изазивач одвратио од таквог понашања планом треба предвидети 
предузимање превентивних мера, ту пре свега долазе васпитно-образовне и пропагадне 
мере. 
Васпитно-образовне мере предузимају се са циљем да се шире грађанство упозна са 
значењем шуме и опасности које прете шуми од пожара. Ту спадају: 
– сарадња са основним и средњим школама 
– сарадња са горанима 
– сарадња са ватрогасном друштвима 
– сарадња са Војском 
– филм, радио и телевизија 
– постављање пригодних табли са натписима на путевима кроз шуму, на 

радилиштима,   
– местима одређеним за паркирање и камповање, 
– текстови о чувању шума на свим објавама, уплатницама 
– упозоравање радника и посетилаца на велику опасност од пожара 
 

Планирање мера биолошко - техничке заштите  у шуми 
Мере биолошко – техничке заштите  шума су превентивне мере чији је циљ да се избегну 
веће штете у случају појаве пожара. 
Мере неге култура и састојина (обрезивање  бочних грана и прореде у боровима) су битне 
мере које повећавају саморегулационе одбрамбене механизме у шуми. 
Шумски ред и његово спровођење значајна је превентивна мера у заштити шума од 
пожара. 
 

Заштита од земљотреса 
Ово подручје Балканског полуострва представља сеизмички активно подручје. То је део 

Медитеранско-транс-Азијског појаса. Са гледишта морфогенетске анализе овај део 

терена и поред донекле постигнутог степена геоморфолошке зрелости још увек 

повремено и местимично трпи утицај егзогеодинамичких чинилаца. 

Сеизмичке карактеристике терена и могуће повећање сеизмичке активности, наглашавају 

да, када се нешто гради у читавом овом подручју, сва сеизмичка правила треба да се 

поштују а ово захтева даље сеизмичке анализе за све грађевине које су саграђене.  
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Подручје плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони од 8 МКС. 

Основне смернице које треба примењивати су следеће: 

 обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а посебно 
водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката; 

 главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница и 
кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина; 

 обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и 
изградњи нових објеката. 

  
Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго 

поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно 

истраживање терена. 

Терен, по инжињерскогеолошким условима - нестабилан и условно стабилан терен, треба 

сврстати у категорију сеизмолошки неповољних средина са повећањем основног степена 

сеизмичког интезитета за један степен МКС скале. 

 
Заштита од поплава 
 На овом сектору поменуте геомофролошке карактеристике терена (уске долине, велики 
падови) условиле су да буду третиране само пасивне мере заштите од поплава. 
Утврђено је да су највеће штете од поплава концентрисане на низводном сектору, ван 

територије насеља Брус, што је било од одлучујећег значаја за избор места 

потенцијалних акумулација. 

На основу наведеног, заштита од поплава и наноса овог подручја би се састојала у 

интегралном уређењу сливова где би били обухваћени антиерозиони радови и регулације 

корита водотока. Интервенције у коритима бујичних токова састојале би се у смањивању 

великих уздужних падова корита (каскадирање и регулације) као и задржавању бујичног 

насноса у горњим деловима сливова (преграде депонијског типа). 

Редослед мере би био: 

– антиерозионо уређење сливова 
– регулисање водотока (делимично је регулисан ток реке Расина) 
– санација клизишта 
– изградња преграда и попречних објеката у средњим и горњим деловима   сливовима 
 

Заштита од атмосферских непогода 
Најчешће атмосферске непогоде, које се јављају на територији општине Брус су: провала 

облака, ветар, олуја и град. У пролећним месецима а поготово с јесени постоји опасност 

од појаве провала облака. Карактеристика ове појаве је велика количина падавине (кише) 

у кратком временском року и на ограниченом локалитету. Штете од тога могу бити 

вишеструке нарочито на биљкама које имају мекше стабло јер оне буду тада сравњене са 

земљом и веома тешко или се уопште више нее могу опоравити. Велике падавице, 

срушене на једном месту земља нее може прихватити па се тиме стварају велике 

количине воде. Речна корита потока због испуњености речним наносима не могу 

прихватити сву воду и долази до изливање потока. 
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Услед разлике у температури ваздух струји и ствара ветар. Он наноси штету (рушења) 

непосредно – његовом снагом и посредним путем. Може се десити да се услед рушења 

објекта појави пожар, који ветар шири даље. Могу се прекинути електроинсталације и 

друга средства везе уз појаву пожара у шумским комплексима. 

Ветар и олуја могу да створе сметове, нагомилавање снега да изазову превијање усева, 
услед већих наноса зеемљишта, могу да изазову оштећење објекта и прекид 
саобраћајница, да нанесу затроване гасове и радио активне падавине. 
Град и олуја могу да нанесу велике штете на пољопривредним културама.  

 

Материјалне и друге потребе и могућности за ову заштиту 
Са циљем да се смањи утицај провале облака на настајање штета потребно је 

одржавати, односно прочишћавати постојеће потоке и поред истих не подизати објекте – 

зграде и ограде, које ће ометати проток воде до ушћа у веће водотоке. 

Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог правилног 

и благовременог извршења у многоме ће зависити ефикасност оперативних мера. 

Грађевинско  техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при изградњи 

самих објеката или израдом нових. 

Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте предвиђене 

за градњу. Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду и ширини 

појаса, постижу се врло добри резултати од заштите ветра. 

Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се граде. Зато је 

потребно да се добро простудира конфигурација терена (испупчења, удубљења, 

надморска висина и сл.). 

Меторолошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању 
локације за нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у 
току годишњег доба и сл. су веома важни подаци, јер ветар посредним путем може да 
изазове велике штете (стварање наноса или лавина ако има снага). 
Исто тако као важна мера је и систематско праћење наилазка ветра и благовремено 

упозоравање становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на 

време. 

Као најважнија мера заштите против града је изградња против – градних станица које 
превентивним деловањем знатно ублажавају изазивање штете.                            

 

7.3.8. ЗАШТИТА ОД ОПАСНОСТИ У РАТУ 
 

Евакуација становништва, материјалних добара и организација производње у условима 

непосредне ратне опасности, задатак је надлежних служби Министарства одбране и 

цивилне заштите. Решењем система саобраћаја, пре свега, и планираним профилима 

саобраћајница, омогућена је израда ових планова и формирање алтернативних праваца. 
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У све сегменте плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних 

добара, који су дефинисани кроз: 

–  повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском 
мрежом из најмање два правца кроз прстенасто повезивање чиме се омогућује 
функционисање у случају разарања једног од праваца; 

– прстен примарних саобраћајница обезбеђује у случају ратних разарања нормално 
функционисање насеља и могућност несметане евакуације  становништва, 
коришћењем алтернативних праваца. 

 

Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање следећих 

услова: 

– планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у 
условима рушења и пожара, при чему се коридори саобраћајница својом ширином 
обезбеђују од домета рушења и пожара, а у склопу тога обезбеђене су слободне 
површине које прожимају изграђену структуру  насеља; 

– планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и 
брзе промене  праваца саобраћајних токова; 

– да би се обезбедило поуздано функционисање инфраструктурне мреже (ПТТ линије, 
електроенергетска мрежа и водовод) у ванредним приликама; 

– обезбедити што више објеката веће отпорности на утицаје борбених дејстава, уз 
изградњу ојачаних подрумских простора у деловима насеља у којима подземне воде 
не могу да имају негативан утицај. 

 

При изради пројектно–техничке документације за склоништа, поштовати Закон о 

ванредним ситуацијама (Службени гласник бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012)  и Техничке 

прописе за изградњу склоништа и друге заштитне објекте ("Службени војни лист", 

бр.13/98).  

 
Изградња склоништа 

У скалду са чл. 61 Закона о ванредним ситуацијама (Службени гласник бр.111/2009, 

92/2011 и 93/2012) од надлежног Јавног предузећа за склоништа тражени су услови 

изградње склоништа (тип склоништа, микролокација, капацитет, отпорност, положај у 

односу на површину тла ...). Издати услови су саставни део овог плана. 

На основу Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите («Сл.гласник РС» 

бр. 21/92) Брус је сврстана у други степен угрожености. У насељима у другом степену 

угрожености, у угроженим реонима, заштита становништва планира се у склоништима 

допунске заштите (подрумске и друге погодне просторије, ровови, природни заклони...) 

(обим заштите 30kPa-50kPa), а само у објектима од значаја за одбрану земље у 

склоништима основне заштите (100kPa). У осталим деловима Бруса заштита се планира у 

заклонима.  

Овим планом се не планира обавеза израде двонаменских склоништа. 

Уколико се условима ЈП Склониште пропишу другачији услови, или обавеза са 

конкретним локацијама за изградњу склоништа, такви услови и обавезе су саставни део 
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овог плана и спроводе се као планско решење. У складу са добијеним условима треба 

донети одговарајућу општинску одлуку о плаћању накнаде за изградњу склоништа. 

7.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

У складу са Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник 

РС“, бр 19/2012) дефинисани  су услови за планирање простора јавних саобраћајних и 

пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за 

јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано 

кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника јесу: Болнице, Домови здравља, 

Школе, Домови за старе, Рехабилитациони центри, Спортски и рекреативни објекти, 

Банке, Поште, Пословни објекти, Саобраћајни терминали, Објекти за потребе државних 

органа. 

Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима, 

пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају 

имати  максимални нагиб од 5% (изузетно 8,3%). 

Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима  ширина тротоара и пешачких 

стаза треба да износи 180cm изузетно 120cm, док ширина пролаза између непокретних 

препрека износи најмање 90cm. Ове површине треба да су чврсте , равне и отпорне на 

клизање. 

У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или  друге препреке, 

док се постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери, 

доњи делови крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре  уздигнути су 

најмање 250cm у односу на површину којом се пешаци крећу. 

Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. 

Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба 

опремити и светлосном и звучном сигнализацијом.За савладавање  висинске разлике 

између коловоза и тротоара могу се користити закошени ивичњаци, ширине 45cm са 

максималним нагибом закошеног дела од 20%. 

Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 

350 cm.   

Паркинг површине које се предвиђају за потребе  паркирања ових лица су: 

– За јавне гараже, јавна паркиралишта, паркиралишта уз објекте за јавно коришћење 
и веће стамбене зграде, најмање 5% од укупног броја места за паркирање.  

– На паркиралиштима са мање од 20 паркинг места који се налазе  уз апотеку, пошту, 
вртић, амбуланту, преодавницу прехрамбрених производа, амбуланту, најмање 
једно место за паркирање. 

– На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле, уз регионалне и 
магистралне путеве 5% од укупног броја  места за паркирање, али не мање од 
једног места за паркирање. 

За савладавање  висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу  

до објекта врши се применом рампи тако да : 
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– Да нагиб рампе није већи од 1:20, изузетно 1:12 
– Најмаља чиста ширина рампе  за једносмерни пролаз треба да је 90 cm. 
– Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 cm. 
– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање. 
Степенице и степеништа прилагођавају  се коришћењу лица са посебним потребама у 

простору тако да : 

– Најмања ширина степенишног крака трба да буде 120 cm 
– Најмања ширина газишта  30 cm, а  највећа дозвољена висина степеника је 15 cm. 
– Чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо закошена, 

без избочења и затворена. 
– Површина  чела  степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта 
– Између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама 
– Приступ степеништу, заштитне  ограде са рукохватима и површинска обрада 

степеника треба да испоштују услове који омогућавају безбедно кретање особама са 
посебним потребама.  

Савладавање висинских препрека од и преко 90 cm , када не постоји могућност 

савладавања ове висине рампама, степеницама  врши се покретним рампама. 

Стамбене зграде и објекти за јавно коришћење  треба да задовоље све услове како би их 

користила лица са посебним потребама. 

Знакови за орјентацију  треба да су читљиви, видљиви и препознатљиви. Ти знакови су: 

– Знакови за орјентацију(скице, планови, макете) 
– Путокази 
– Функционални знакови којима се дају обавештења о намени простора(гараже, 

лифтови, санитарне просторије) 
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm -160 cm изнад нивоа пода или 

тла, или ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на 

знаковима  не сме бити мања од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу 

употребу. 

Препознавање врата, степеница, лифтова, рампи лифтова, опреме за противпожарну 

заштиту, опреме за спашавање и путева за евакувацију врши се употребом контрастних 

боја одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема 

звука за особе које користе слушне апарате, у јавним просторијама се могу поставити 

индукционе петље, бежични инфрацрвени системи или друга техничка средства за 

појачање звука. 

 

7.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

Унапређење енергетске ефикасности јесте смањење потрошње свих врста енергије, 

уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и 

услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката. 

Директива о енергетским карактеристикама зграда – EPBD  

Директива EU о енергетским карактеристикама зграда (EPBD), која је на снази од јануара 

2003.  има за циљ да повећа енергетске перформансе јавних, пословних и приватних 

објеката у свим државама чланицама EU, доприносећи ширим циљевима смањења 



 927 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

емисије гасова са ефектом стаклене баште, идући у сусрет глобалним еколошким 

изазовима у периоду до 2020. године. 

EPBD се сматра веома важном законодавном компонентом за промоцију енергетске 

ефикасности од стране Европске уније, дизајнираном да задовољи Кјото протокол и 

одговори на питања из Зелене књиге EU о сигурном снадбевању енергијом. 

То је прва директива која поставља минималне захтеве енергетске ефикасности за све 

нове објекте и за постојеће зграде од преко 1000 m2 које пролазе кроз велике преправке, 

а продавцима и власницима даје обавезу да обезбеде потенцијалним купцима и 

закупцима сертификате о енергетским карактеристикама објекта. 

У мају 2010. Директива је ревидирана са циљем да постане конкретнија и пружи основу за 

развој методологије за израчунавање енергетских перформанси зграда пружањем 

подстицаја, као и циљева за постизање готово нулте енергетске вредности за све нове 

зграде у државама чланицама до 2020. године. Ова директива захтева од свих држава 

чланица да сачине акциони план који води ка том циљу. 

Преуређење постојећих објеката је од кључног значаја за постизање ових циљева и 

представља основну меру у усвајању Директиве. Усмереност ка домовима са ниским 

примаљима је важан део борбе против глобалног загревања. Према истраживањима, 

процењено је да домаћинства са ниским примањима троше 28 % више енергије по m2, 

него домаћинства са већим приходима, јер су то углавном старији, лоше конструисани , 

мање енергетски ефикасни домови, са прозорима од једноструког стакла, често лоше 

одржавани, са мало или потпуно без изолације спољашњих зидова и кровова, са старим и 

неизолованим KGH системима. 

Предности мера ЕЕ  

Дефиниција: Реновирање или реконструкција са циљем очувања објеката подразумева : 

„обнову и прилагођавање саставних и додатних делова и спољашности било ког 

стамбеног објекта у циљу побољшања способности боравка  да омогући живот станара уз 

очување капацитета планете Земље.“ 

Енергетска ефикасност помаже породицама и њиховим заједницама. 

Квалитетнији домови и јаче заједнице 

Побољшање енергетске ефикасности у домовима са ниским примањима може да доведе 

до веће материјалне користи кроз одређени временски период. 

Трошкови и користи од мера енергетске ефикасности, примењени у градњи зграда са 

домаћинствима која имају ниска примања, готово увек имају позитиван исход, не само у 

погледу уштеде енергије , већ и у низу других области. 

1. већа удобност 

2. комфор 

3. боље здравље 

4. безбедност 
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5. смањење буке 

Ове „не-енергетске предности“, према грубој процени, уштеде, на годишњем нивоу, 

између 50 и 300 одсто износа рачуна за енергију домаћинства. 

Улагањем у рехабилитацију дома његова вредност се повећава : то такође може да утиче 

на околне објекте, тако што ће се за чак 4% повећати и њиховаа вредност. Пошто су 

области, у којима су ове предности и најпотребније, по правилу, у економском пропадању, 

учагања великих размера у њима могу да буду само исплативе иницијативе, већ и да 

допринесу јачању локалне економије. 

 

Мере енергетске ефикасности  

Перформансе спољашњег зида објекта зависе од његових инсталација и опреме, 

ефикасног грејања и осветљења, као и понашање станара, њихових ставова, вредности 

за које се залажу и дневних активности од којих зависи да ли ће дом бити удобан, 

безбедан, здарв и у складу са еколошким захтевима. Зато је неопходно са било каквим 

преправкама приступи на холистички, интегрисан начин, како би се осигурала ефикасност 

предузетих мера и смањила потрошња енергије у домаћинству. Неке од ових преправки 

укључују „затварање“ спољашњег зида објекта, правилну изолацију прозора, коришћење 

гарнишни, завеса, застакљивања додатних елемената, соларних панела и енергетски 

ефикасних система осветљења, грејања и водоснадбевања. 

Листа неких од активности које су неопходне  

Ниско трошковне ( LOW COST ) мере :  

 Херметичко затварање прозора и врата – смањује пропустљивост и, стога може 
бити посебно ефикасно. 

 Прозори који се отварају – основа дизајна природне вентилације, јер омогућавају 
контролисан проток ваздуха, одводећи вишак топлоте лети и пружајући услове да се 
природна околина не загади. 

 Додатна изолација на спољашњим зидовима и посебно на фасадним елементима 
(ово се може урадити и када се фасаде реновирају па чак и када се фарбају). Изолациони 
материјал може бити додат на унутрашњу или спољашњу површину , или попуњавањем 
шупљина у зиду структуре. Додатна изолација смањује губитке топлоте, може побољшати 
и изолацију зида и  смањити трошкове проблеме са кондензацијом на површинама, 
истовремено повећавајући топлоту у затвореном простору. 

 Стварање нових пролаза може бити веома корисно – формирање секундарног 
простора за проток ваздуха , који смањује продор ваздуха који се јавља док су примарна 
врата отворена. Ако предворје већ постоји, требало би га оставити,. Ако не, може се 
размотрити додавање предворја, било у спољашњем или унутрашњем делу, али пажњу 
треба посветити могућем визуелном ефекту на изглед објекта. Ова мера је најефектинија 
у хладним климатским условима. 
 

Изолација екстеријера  

Примена изолације екстеријера у постојећим објектима једна је од главних метода за 

постизање значајних уштеда енергије, будући да су оригиналне структуре обично у лошем 

стању, а поред уштеде, изолација може да помогне у поправци оштећења на објекту, код 

проблема са влагом и пропуштањем ваздуха. Код објеката од историјског значаја, 
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међутим , изолација екстеријера може бити забрањена, уколико би то нарушило изглед 

зграде. У овом случају неопходно је да се нађе алтернативно решење као што је нпр. 

Изолација унутрашње површине спољних зидова. С обзиром да је изолација целог 

спољашњег зида зграде оно што даје жељене резултате уштеде енергије, у већини 

случајева је могуће и од велике важности да се настави са изолацијом највишег спрата и 

подрума. 

Свеобухватна адаптација  (укључујући и систем за грејање), била би најефектнији приступ 

за постизање предвиђене уштеде простора. 

Остале користи од спољашње изолације :  

 Спољашња изолација, на пример, смањује додатни губитак топлоте изазван 
топлотнм мостовима. Смањење губитака топлоте за последицу има бољи температурни 
баланс у објекту, што значи скраћење грејне сезоне. 

 Изолација одржава релативно стаблину температуру спољашњој грађевинских 
компоненти, што смањује топлотне варијације, чиме се смањују шансе за стварање влаге. 

 Остваривањем топлотног баланса у објекту доводи до следећег побољшања : 
температура ваздуха се може смањити, док се средња температура зрачења повећава 
због изолације. То доприноси уштеди топлотне енергије и очувању топлотне масе у 
објекту, чиме се побољшавају перформансе објекта у летњем периоду. 

 Дограђивањем екстеријера и додатна изолација помажу да се продужи рок трајања 
објекта, штитећи га од кише, мраза и других временских непогода. 
 

Неколико смерница за изолацију кључних делова објекта:  

Кров зграде је суштински део спољашњег зида објекта и, стога, у циљу максималне 

уштеде енергије, добијене преуређењем објекта и применом спољашње изолације, 

императив је да се крову посвети иста пажња као и зидовима. У објектима од историјске 

важности, где изглед крова зависи од кровног покривача, прво се угради изолација, па се 

тек онда замењује покривач , а у другим случајевима најбоље је да се замени цео кровни 

покривач. 

Изолација екстеријера је скупља од унутрашње изолације, која се у највећем броју 

случајева уграђује између кровних греда , али није тако ефикасна и не добијају се 

најбољи резултати. Када се поставља спољна изолација , на кров се ставља облога  која 

пропушта сипарења, али не и воду, пре наношења круте изолације, која се поставља 

испод црепа. То повећава укупну дебљину крова, која у неким случајевима може бити и 

неодговарајућа, јер се могу јавити проблеми са кровним пропустима, димоводним цевима 

и ивицама крова. У таквим случајевима, унутрашња изолација може добити предност. 

Она се поставља између греда. 

Изолација равног крова 

Ити принципи који важе код изолације косог крова примењује се и на равне кровове, с тим 

да изолација равног крова додатно подупире доступне кровне плоче. Ово су посебно 

израђени системи за ту сврху. На равним крововима неопходно је правилно израчунати 

нагиб (између 1,5 и 2 %) како би се омогућило правилно сливање воде, избегавајући било 

какво задржавање воде која би оштетила материјал, узроковала гомилање влаге и 
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цурење у унутрашњост објекта. Након тога, кров треба прво обложити водооторним 

слојем који пропушта испарења и, на крају, крутом изолацијом. 

Изолација највишег спрата  

 Додатна изолација највишег спрата када се не користи може бити најповољнија и 

најлакша од свих мера изолације, под условом да је кров изнад тог спрата адекватне 

водоотпорности. Изолација се може поствити директно преко постојећег пода ако му 

његове карактеристике дозвољавају да подржи тежину изолације. Различити изолациони 

материјали се могу користити, од камене вуне до круте изолације, при чему ова друга је 

пожељнија ако се у поду , нпр. Налазе механички делови који се морају одржавати с 

времена на време. Добро је изолацију ојачати додатни слојем. Да би се умањио ефекат 

геометријског топлотног моста, врх зида између спратова би, такође требало покрити 

изолацијом. 

Прозори  

Прозори су елементи конструкције који су најугроженији када су у питању губици енергије 

кроз пукотине и цурење ваздуха кроз оквир прозора и око њега. Они су такође подложни 

стварању топлотних мостова кроз бројне зглобове и прелазе између зидова, оквира, 

крила и стакла. Појединачно, прозори имају високу топлотну проводљивост  и одају 

топлоту, због чега су главни извори губитка енергије. Традиционални прозори изгубе 

велике количине топлоте која у сезони грејања одлази у атмосферу и пропуштају велику 

количину хладног ваздуха у току грејне сезоне.  

Из тог разлога се препоручује замена прозора. 

Осветљење  

Рачуни за струју сваком домаћинству могу бити смањени уколико се предузму следећи 

брзи и јефтини кораци који могу да смање енергетске трошкове осветљења за 50 – 75% :  

– Заменити све обичне сијалице компактним флуоресцентним сијалицама (CFL). Оне 
трају 6 -12 пута дуже, емитују мање топлоте и троше скоро 75% мање енергије. 

– Користити линеарне флуоресцентне цеви као алтернативу 
– Уградити тајмере, димере и фото ћелије ради смањеног коришћења светла 
– Искористити дневну светлост употребном тканих завеса лаганих боја. 
– За спољна сигурносна светла треба одабрати натријум високог притиска или 

компакт флуоресцентне инсталације 
 

HVAC 

Многи губици енергије се јављају због неефикасних система за грејање, климатизацију и 

вентилацију (HVAC), посебно у старијим објектима са мањим приходима. Пре свега је 

важно да се опрема правилно чисти и одржава.  

Нјважнија мера која се може применити у постојећим HVAC системима да се обезбеди 

одговарајућа изолација проводних цеви, преко којих се могу губи доста енергије. 

 

Следеће мере се односе на побољшање перформанси механичких система :  
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– Обезбедити да се сви зглобни делови система цеви добро затворе мастиком, јер 
изолир трака није довољно ефикасна 

– Након херметичког затварања цеви, уградити изолацију истих 
– Редовно, по потреби , чистити или мењати филтере на пећима 
– Пуштати топли ваздух из радијатора најмање два пута годишње 
 

Једноставни савети у пројектовању  

– Потребно је увести спољашњи застор на прозорима који су окренути истоку како би 
се ограничила летња количина светлости 

– Сва спољашња врата треба да излазе на предворје, које служи да блокира ваздух 
који струји између спољашности и унутрашњости 

– Изолација ивица на бетонским плочама 
– Дебља изолација за спољашње зидове и плафоне 
– Топлотна изолација металних оквира, уколико се користе 
– Предострожност против мраза који оштећује водоводне цеви и соларне бојлере 
– Коси кровови тамо где има већих количина снежних падавина 
 

7.6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ 
 

Правила утврђена овим Планом су правила за изградњу објеката на територији планског 
обухвата. За детаљнију урбанистичку разраду, израдом одговарајуће урбанистичке 
документације, она су усмеравајућа и могу се мењати у складу са конкретним условима 
локације, у обиму који не угрожава околне претежне намене простора и постојеће објекте 
у непосредном окружењу. До доношења Планова детаљне регулације и Урбанистичких 
пројеката, на просторима на којима је прописана њихова обавезна израда, није могућа 
нова изградња, дозвољава се само текуће одржавање постојећих објеката.  
Општа правила изградње и регулације примењиваће се на основу важеће законске 

регулативе (Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Службени гласник РС“ бр. 22/15 а посебна  правила за изградњу објеката на 

грађевинском земљишту су прописана овим планом, у складу са локалним условима. 

За све што није дефинисано у плану посебним правилима, важе општа правила за 

парцелацију, регулацију и изградњу из важећег Правилника. 

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

8.1.  ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОКВИРУ 
ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

 

Подручје плана је организационо подељено на претежне намене које чине простор и које 

омогућавају функционисање резличитих активности и остваривање различитих потрба уз 

максимално раздвајање, функционално и просторно, конфликтних намена, односно 

активности које се могу очекивати у њима. 

Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50% означеног 

простора (блока или зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне 

и комплементарне намене у функцији основне намене као допунске или пратеће, или као 

самосталене.  
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Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је извршен тако да 

су просторне целине заправо просторно одређене и заокружне компатибилне финкције 

(намене). У оквиру просторне целине не могу се наћи намене које једна другу угрожавају 

својим функционисањем. Такође су целине формиране тако да се конфликти између 

суседних целина сведени на минимум. 

Подручје плана подељено је на просторне целине, према положају, времену настајања, 
морфолошким и другим карактеристикама, и подцелине као специфични делови 
просторних целина  у оквиру којих су прописана правила уређења и правила грађења  за  
објекте  јавне намене и за површине које нису јавног карактера. (графички прилог бр.6).  
 

8.1.1.  КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ  
 

Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је извршен тако да 

су просторне целине заправо просторно одређене и заокружне компатибилне финкције 

(намене). У оквиру просторне целине не могу се наћи намене које једна другу угрожавају 

својим функционисањем. Такође су целине формиране тако да се конфликти између 

суседних целина сведени на минимум. 

У наредној табели је приказана компатибилност намена, односно која се намена као 

пратећа, допунска или основна може наћи у оквиру претежне намене, а да на графичком 

прилогу није приказана.  

 

Табела 10:Компатибилност намена 
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Јавне службе  X  X X  X    

Зеленило X  X*    X*  X  

Спорт и 

рекреација 
X X     X  X  
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Комунални 

објекти 
X X   X   X   

Саобраћајни 

објекти 
X X  X   X X   

Становање X X X*    X X* X X* 

Услуге X X X X  X     

Производне 

делатности 
X X X X X  X*    

Водно 

земљиште  
X X X    X   X 

Пољопривредно 

и  

шумско 

земљиште 

X X       X  

  

* - означава одређена ограничења која су дефинисана у правилима уређења и 

грађења за појединажне намене. 

 

 Зеленило и јавне службе се могу наћи као допунска или пратећа намена (парковко 

зеленило, заштитно, линијско..) уз све друге намене. Услуге се такође могу наћи уз већину 

намена. 

8.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКА   
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су: 
– Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној 

саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу. 
– Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним 

парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима. 
– Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној 

површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и 
преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима. 

– Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и 
бочним странама постављена управно на осовину јавне саобраћајнице. 

– Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу 
са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима. 

– Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника 
или закупца земљишта. 

– Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим 
условима: 
а)   подела се врши у оквиру граница парцеле 
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б)  приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са 

сукорисничких површина 

– Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу 
мењати, а капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и 
искоришћености простора он може бити већи од збира појединачних капацитета 
спојених парцела. 

– Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину 
парцеле треба да буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним 
подручјима у складу са условима заштите. 

– Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно 
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. 

– Ако се грађевинска парцела не ослања, односно нема прилаз директно на јавну 
саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног 
пута максималне дужине 50 m чија је минимална ширина: 
1) за становање  .......................................................................................... 4,0m 
2) за индустрију, производно занатство, грађевинарство и складишта  .. 5,0m 
3) за услужно-комерцијалне делатности   ................................................. 4,0m 
4) за приватне пролазе  .............................................................................. 3,0m 
5) за пешачке стазе  .................................................................................... 1,5m 

– Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у 
оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских 
парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела. 

 

Исправка границе парцеле се врши у циљу одређивања границе површине јавне намене 

према планираном решењу овог плана, а у складу са чл. 68 Закона о планирању и 

изградњи. 

Правила парцелације дата у Плану се односе на нову парцелацију постојећих 

грађевинских или катастарски парцела. За постојеће грађевинске парцеле које су 

изграђене или не изграђене, а до одређеног процента не задовољавају услове, или неки 

од услова прописаних планом, важе следећа правила уз обавезу да важе услови 

хоризонталне регулације прописани овим планом: 

– За постојеће неизграђене парцеле које су мање од прописаних до 10%, (или са 
ширином фронта мањом од прописане до 10%), дозвољена је изградња по 
урбанистичким правилима датим у Плану за одређену намену умањеним за 10% и 
максималном спратношћу П+1+Пк. 

– За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних за више од 10%, (или са 
ширином фронта мањом од прописане за више од 10%), дозвољена је реконструкција 
постојећег објекта са увећањем постојећих индекса до 10% и максималном 
спратношћу до П+1. 

– За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних до 20%, (или са ширином 
фронта мањом од прописане до 20%), дозвољена је реконструкција постојећег објекта 
у постојећим габаритима и са постојећом спратношћу, без могућности промене намене 
објекта. 

– Постојеће пацеле мање за више од 20% од минимално прописаних у Плану не 
задовољавају услове да буду самосталне грађевинске парцеле. 

 

 

8.3. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ 
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Закон о планирању и изградњи дефинише опште појмове, као:  
– Намена земљишта јесте начин коришћења земљишта одређен планским 

документом. 
– Претежна намена земљишта јесте начин коришћења земљишта за више различитих 

намена, од којих је једна преовлађујућа. 
– Површина јавне намене је простор одређен Планом за уређење или изградњу јавних 

објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес. 
– Урбана обнова јесте скуп планских и других мера којима се мења намена објекта, 

обнавља, реконструише и рехабилитује деградирани или напуштени део насељеног 
места, у складу са принципима одрживог развоја; 

– Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене јавне намене од 
површина предвиђених за друге јавне и остале намене. 

– Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа 
објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова 
(са облогама, парапетима и оградама). 

– Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције 
изграђеног или планираног надземног дела објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима. 

– Породични стамбени објекти су објекти намењени за становање или за становање 
са пословањем или делатностима, са највише 3 јединице (стамбене и пословних 
апартмана, од којих је најмање једна стамбена). 

 

Регулација простора се заснива на систему елемената регулације, и то: 
– урбанистичким показатељима (намена, индекс заузетости парцеле, висина објекта); 
– урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска 

линија саобраћајнице, гранична линија зоне); 
– правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, 

постављање ограде, паркирање и гаражирање и др.). 
– градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, 

канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа) поставља се у појасу регулације. 
– појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног 

зеленила (дрвореди, паркови) у зонама парцела јавног пута као и ван тих зона 
(далеководи, гасоводи, и сл.). 

– грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно 
унутар простора оивиченог грађевинском линијом. 

– све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос 
планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се 
лоцира габарит објекта.  

– габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње. 
– уколико се правила дају за посебно значајна подручја дефинисане су  и дворишне 

унутрашње грађевинске линије. 
– грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели 

или се налази на растојању одређеном овим планом.  
– Подземна грађевинска линија за подземне објекте који се граде у зони намењеној 

изградњи објеката од општег интереса (подземни пешачки пролази, подземни јавни 
гаражни простори, комунална постројења и сл.) утврђује се у појасу регулације. 

– Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, 
склоништа, гараже и сл.) може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не 
представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне 
мреже. 

– У плану су грађевинске линије одређене као: 
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a. планирана грађевинска линија паралелна регулационој линији нумерички 
дефинисана; 

b. постојећа (претежна) грађевинска линија одређена габаритом постојећег објекта 
на парцели   

c. грађевинска линија која је идентична са регулационом линијом (која је 
дефинисана аналитичко-геодетским елементима) графички приказана као 
посебан тип линије  

 

Објекти на грађевинској парцели могу да буду постављени као: 

1) слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију   грађевинске парцеле, 
2) у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске 

парцеле. 
3) у  непрекинутом низу (ивична градња) када објекат додирује обе бочне линије 

грађевинске парцеле, на потезима где је већ формирана таква градња. 
Двојни објекти (у прекинутом низу) могу се градити на грађевинским парцелама чији су 

власници - корисници сагласни са наведеном изградњом.  

Намене дефинисане графичким прилогом "План намене површина" представљају 

преовлађујућу, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају најмање 50% 

површине блока у којој је означена та намена.  

– Свака намена подразумева и друге компатибилне намене. 
– На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као 

компатибилна може бити и доминантна или једина. У случају изградње појединачних 
објеката компатибилне намене важе правила грађења као за основну намену. 

– На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења  
добијају се услови уређења и капацитет парцеле (блока). 

– Постојећи објекти који имају параметре (висину објекат, индекс заузетости) веће од 
максимално прописаних у плану, се задржавају, уз могућност реконструкције у 
постојећим параметрима. 

– Постојећи објекти намене која није компатибилна претежној намени блока се не могу 
дограђивати ни надграђивати са постојећом наменом. У случају промене намене у 
компатиблну намену претежној намени блока важе правила за нову намену објекта. 

 

8.4. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

8.4.1. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНИХ НАМЕНА 
 

Општа правила изградње објеката јавних намена су: 
– Тип објекта зависи од његове функције али он мора бити прилагођен условима 

локације, 
– Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 
– У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита, 

здравство, култура, информисање, уколико задовољавају услове за одговарајућу 
делатност и не угрожавају непосредно окружење; 

– Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и 
рекреативних центара; 

– Забрањена је изградња у овим комплексима других објеката, који би могли да угрозе 
животну средину и основну намену. 
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– По типу изградње објекти се на грађевинској парцели граде као слободностојећи 
односно објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле.  

– По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији од 
објекта других намена. 

– Најмања удаљеност  објекта јавних потреба до објеката на суседним парцелама 
износи: 
– до стамбених објеката, минимално 4,0m; 
– до услужно - комерцијалних објеката, минимално 4,0m. 

– Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу 
бочног дворишта претежно северне оријентације минимално 2,5m, односно на делу 
бочног дворишта претежно јужне оријентације минимално 5,0m. 

– На парцелама се дозвољава изгеадња нових, доградња постојећих, а у свим 
сегментима фазна изградња. 

– Паркирање и гаражирање возила, за редовне кориснике, се обезбеђује на 
сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута, а за посетиоце на 
посебном паркингу, на парцели објекта или у њеној близини. 

– Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за 
одговарајуће јавне делатности, која ће се обављати у објекту. 

– Спратност и тип објеката зависи од његове функције и мора бити прилагођен 
условима локације.  

 

ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ДЕЧИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УПРАВА 

 

– Јавни објекти ће се градити на планираним локацијама, у оквиру центра насеља и 
стамбеним зонама; 

– Доградња и надградња постојећих објеката вршиће се на основу овог плана а 
изградња нових објеката, поред израде планова детаљне регулације, захтева даљу 
планску разраду (урбанистички пројекат, коме претходи посебан програм, а код 
сложенијих и значајнијихобјеката, нарочито када се ради о јавним просторима, и 
урбанистичко - архитектонски конкурс); 

– Тип објекта ће свакако зависити од његове функције, али он мора бити прилагођен 
условима локације; 

– Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 
– Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског наслеђа 

или амбијенаталних целина, морају задовољавати услове надлежне службе 
заштите; 

– У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита, 
здравство, култура, информисање, уколико задовољавају у слове за одговарајућу 
делатност и не угрожавају непосредно окружење; 

– Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и 
рекреативних центара; 

– Забрањена је изградња у овим комплексима других објеката, који би могли да угрозе 
животну средину и основну намену. 

 

o Социјална заштита деце 
Приликом изградње (доградње) објекта дечије заштите потребно је задовољити следеће 

критеријуме: 

– капацитет маx.250 деце, оптимално у групама по 15-20 
– потребна изграђена површина (БРГП)   .......................... 6-8 m2/по детету       
– потребна површина комплекса  ................................... 25-30 m2/по детету 
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– степен заузетости  ............................................................................... 40% 
– максимална висина (кота венца) .......................................................... 8 m  
– уређена зелена површина минимално  .............................................. 50% 
– Паркирање  - .................................................................. 1Пм/100 m2 БРГП 
 

Планом се подстиче могућност учешћа приватног сектора у овој области, према истим 

нормативима као и за јавне објекте. 

Дозвољава се претварање стамбених, или нестамбених простора у просторе за дневни 

боровак деце, у приземљима и са приземљима повезаним просторима, који чине 

јединствену целину, под условом да: постоји или је могуће формирати посебан улаз, 

постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са 

бројем деце, постоји начин за решавање утицаја додатне буке на суседне намене. 

Препоручују се могућност формирања јединица за дневни боравак деце са мањим бројем 

деце, у индивидуалним објектима на парцели са мањим бројем станова и могућношћу 

боравка деце на отвореном. У новим, односно адаптираним просторима намењеним 

дечјим установама, препоручују се мањи капацитети, максимално до 25 деце по објекту. 

Није могуће организовати објекте предшколског васпитања уколико се у склопу 

преовлађујуће намене становања планирају и следеће намене: производња, производно 

занатство, складишта и други садржаји који загађују животну средину. 

Саставни део функције и ликовности објеката је озлењавање комплкса и уређење 

простора за игру на отвореном. 

За све објекте предшколског васпитања обезбедити максималну комуналну опремљеност 

(вода, канализација, струја, телефон, грејање). 

o Основно образовање 
Планом је евидентирана потреба за фискултурном салом у школи Вук Караџић која се 

може изградити до параметара предвиђеним овим планом.   

Могућа је  и  реконструкција или доградња постојећих објеката како би се задовољиле 

потребе ученика и побољшао квалитет наставе. 

Дозвољена је доградња или изградња нових објеката према следећим критеријумима: 

– капацитет маx.850 деце, 25-30одељења 
– потребна изграђена површина (БРГП) ............................ 6-8 m2/по детету       
– потребна површина комплекса  ................................... 20-25 m2/по детету 
– степен заузетости  ............................................................................... 40% 
– максимална висина (кота венца) ........................................................ 12 m  
– уређена зелена површина минимално  .............................................. 20% 
– паркирање  -  .................................................................. 1Пм/100 m2 БРГП 
 

Могуће пратеће намене:  

Друге јавне површине и објекти јавних намена, зеленило, спортско рекреативни садржаји 

мањег обима (терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.), комерцијални садржаји у 

склопу основне намене образовања (угоститељство, услуге). 
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Забрањено је обављање делатности:  

у објектима које вибрацијама, буком, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим 

штетним дејствима могу да угрозе околину и не представљају намену компатибилну 

образовању, као претежној намени објеката.  

За све објекте основног образовања паркирање и гаражирање обзбдити ван комплкса, 

осим за сопствена возила и возила запослених (мин 10% запослених), а према општим 

условима за паркирање за јавне службе. 

За све објекте основног образовања обезбедити максималну комуналну опремљеност 

(вода, канализација, струја, телефон, грејање). 

o Средњошколско образовање 
Капацитет средњих школа треба да задовољи следеће критеријуме: 
– учионички простор  ................................................................ 2 m2/ученику 
– школски објекат ............................................................... 10-18 m2/ученику 
– школски комплекс ........................................................... 15-25 m2/ученику,  
– степен заузетости ................................................................................ 40% 
– максимална висина (кота венца) ........................................................ 22 m  
– уређена зелена површина минимално  .............................................. 20% 
– паркирање  -  .................................................................. 1Пм/100 m2 БРГП 
 

Паркирање обезбедити са 50% потребних места у оквиру комплекса. 

У оквиру комплекса поред прописима утврђених садржаја, треба предвидети и друге 

могуће и пожељне компатибилне намене: научно-истраживачке установе, спортско-

рекреативни полигони и пратећи комерцијални, угоститељски и забавни садржаји, с тим 

да комерцијални сардржаји не прелазе 5% укупне БГРП објеката. 

Све слободне површине обавезно уређивати и одржавати као парковско зеленило. 

 

o Здравство 
Простор болнице и здравственог центра (дома здравња и рехабилитациони центар) 
оградити тако да ограда буде повучена од границе парцеле на месту где се формира 
паркинг. Паркинг у оквиру здравствених установа обезбедити само за санитарна возила. 
Паркинг за запослене и кориснике обезбедити у оквиру парцеле, али ван ограђеног дела. 

 

Параметри и стандарди за димензионисање објеката примарне здравствене заштите: 

– БГП објекта је потребна 0.05-0.1 m2/становнику гравитационог подручја 
– површина парцеле 0.05-0.2 m2/становнику гравитационог подручја 
Распоном се прилагођавају потребне површине према учесталости коришћења појединих 

јединица 

 највећи дозвољени  индекс  заузетости  ........................................... 40%; 

 максимална висина (кота венца) објекта   ........................................ 12 m. 
 

Параметри и стандарди за димензионисање објеката секундарне здравствене заштите: 

– број постеља:  .................................................... 5-10 на 1000 становника 
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– БГП објекта је потребна  ............................................... 25-40 m2/постељи 
– површина парцеле  .................................................. 100-150 m2/ постељи 
– највећи дозвољени  индекс  заузетости ............................................ 40%; 
– максимална висина (кота венца) објекта   ........................................ 22 m. 
Паркирање обезбедити за 25-30% запослених, са обавезним озелељавањем слободних 

површина. 

Као један од видова превазилажења проблема велике удаљености корисника, може се 

обезбедити формирање мобилних здравствених екипа у периферним деловима ниских 

густина насељености. 

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ЗЕЛЕНИЛО 

 

o Спорт и рекреација 
Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у 

функцији спорта и рекреације је условљено нормативима за величину спортских терена 

на отвореном и затвореном простору у зависности од  врсте планираних спортских 

активности. 

Могуће пратеће намене:  

Друге јавне површине и објекти јавних намена,  пословне и  комерцијалне делатности 

(угоститељство, услуге), зеленило.  Садржаји који се могу наћи у комплексу: 

– спортски објекти,  
– спортски терени, терени за мале спортове, нови базени и сл. 
– остали садржаји (површине за играње деце, простори за одмор и сл.)  
– зеленило 
– локали (угоститељство, туризам, трговина) 
– паркинг простор и друге манипулативне површине (стазе, сунчалиште...) 
 

У оквиру намене спорт и рекреација забрањена је изградња било каквих  објеката, који би 

могли да угрозе животну средину и основну намену. Забрањени су објекти привређивања, 

мешовитог пословања, трговине на велико. Такође није дозвољена изградња објеката 

услужног и производног занатства и других делатности рада, комерцијалних објеката типа 

робно-тржних центара, велепродајних објеката, као ни објеката сервисно - услужних 

делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила, заједничке гараже и сл.). 

Дозвољени урбанистички параметри:  

 Степен заузетости за затворене објекте је 50% 

 Степен заузетости за отворене спортске терене, (не рачунајући отворене терене за 
спорт) је максимално 30% 

 Максимални степен заузетости парцеле је 70% (рачунајући све  објекте и платое са 
саобраћајницама, стазама, сунчалиштем, базенима и спортским теренима). 

 Проценат учешћа зеленила је мин 30%.  

 Максимална висина (кота венца) објеката спорта је 12 m, где је приземље, или део 
приземља са технолошком висином спортске хале. 

 Паркирање - на 6 посетилаца/1ПМ 
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Услови за уређење: 
– травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интензивно гажење, 
– извршити функционално заштитно озелењавање уз границу са другим садржајима. 
– ограђивање вршити функционалном и естетском оградом чија висина различита у 

зависности од врсте спортске активности.  
– Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од 

врсте спортске и рекреативне активности, односно према условима које одреди 
надлежни орган ради контролисаног приступа корисника. 

У оквиру спортских комплекса, могу се наћи специјализоване школе (спортске, тренерске), 
или спортски кампуси који користе садржаје спортског центра. 
У зеленим површинама, изузетно је дозвољена изградња појединачних јавних објеката 
републичког и градског значаја, под условом да њихова изградња не ремети основни 
карактер те површине, њену еколошку равнотежу. 
 

o Зеленило 
У оквиру свих зелених површина је забрањена изградња објеката који на било који начин 

угрожавају  основну функцију зеленила. 

Девастирана подручја на просторима експлатације песка и старих корита водотока треба 

додатно оплеминити.  

Избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној потенцијалној 

вегетацији; на местима где је то могуће формирати визурне тачке; у склопу заштитног 

зеленила и зеленила са спортом и рекреацијом могу да се задрже или планирају 

воћњаци, виногради и ливаде. 

За зеленило које није на земљишту јавне намене важе иста правила и параметри. 

Парк шума - зона Гобеља и Драке 

Рекреативне, парк шуме се простиру као две засебне целине у окружењу зоне становања 
ретке густине и производне зоне на уласку у насеље као и централно позиционирана 
просторна целина на узвишењу надомак центра насеља. То су простори намењени 
превасходно високом зеленилу са могућношћу грађења у шумском амбијенту – 
повећаном проценту зелених површина.  
Неопходно је водити рачуна приликом проредних и других сеча да се сачувају сва 

занимљива стабла, старе врсте дрвећа, стабла насељена птицама, стабла посебног 

облика, посебни делови природе и сл. 

Дозвољени урбанистички параметри  

 Степен заузетости за затворене објекте је 20% 

 Степен заузетости за отворене спортске терене, (не рачунајући отворене терене за 
спорт) је максимално 10% 

 Максимални степен заузетости парцеле је 30% (рачунајући све  објекте и платое са 
саобраћајницама, стазама, сунчалиштем, базенима и спортским теренима). 

 Проценат учешћа зеленила је мин 70%.  

 Максимална висина (кота венца) објеката је 12 m. 

 Паркирање - на 6 посетилаца/1ПМ 
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КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

o Гробље 
Постојећи комплекс се задржава на постојећој локацији. За гравитационо подручје 
гробља, по нормативу од 5m2/становнику, потребно је проширење гробља у југоисточном 
делу плана у површини од око 2,0ha.  
 
Услови за уређење гробља: 
– Формирати појас заштитног зеленила према суседним зонама ; 
– Формирати ограду око гробља; 
– При уређењу гробља и гробних места, поштовати здравствено – хигијенске и друге 

еколошке услове; 
– Изградити пратеће садржаје и комуналну инфраструктуру; 
Терене са евентуално високим нивоом подземних вода или насути, како би се омогућило 
сахрањивање или их планирати као зелене површине. Ниво подземних вода за гробље не 
сме бити изнад 2,5 метaра. Уколико је ниво подземних вода виши потребно је дренирати 
земљиште. 
 

Табела 11. Основни елементи за димензионисање површина за сахрањивање 

ВРСТЕ ГРОБНИЦА димензија (m) бруто површина 

гробнице -двојне 2.50 х 2.75 око 12,0 m2 

гробови у низу 2.20 х1,0 и 2,30x1,10 око 5,0 m2 
гробови за урне  око 1,2 m2 

Улазни део уредити планирањем простора за паркирање, платоа за испраћај посмртних 
остатака и изградњом објекта капеле. Изградити пратеће садржаје и комуналну 
инфраструктуру. Формирати појас заштитног зеленила према суседним зонама и ограду 
око гробља. Испод постојећег далековода формирати ниско растиње. 
Пешачко-колске стазе планирати тако да омогуће неометан приступ простору за 
сахрањивање. У оквиру парцеле, у непосредној близини улаза, предвидети место за 
одлагање чврстог комуналног отпада и решити питања његовог одношења. 
Интерне пешачко-колске саобраћајнице чине комуникације између платоа за испраћај 
посмртних остатака и парцела предвиђених за сахрањивање.  Саобраћајнице су ширине 
од 3-5 m (2,5m само пешачке).  
 

o Зелена пијаца 
Постојећа зелена пијаца смештена је на к.п. бр. 791/1. Пијаца има око 70 тезги, површина 
надкривене пијаце је 756 m², површина партера 1480 m². 
Постојећа пијаца задовољава потребе насеља. 
Постојећа локације пијаце се задржава уз даље уређење у складу са овом функцијом како 
би се задовољили савремени услови за рад и пословање и садржајно обогатили 
савременим потребама потрошача. Обавезно је ограђивање пијаце, транспарентном 
оградом  у висини максимално до 1,40m. 
Простор се делимично може трансформисати и у градски тржни центар. За потребе 

климатског места у које би могла да се развије, могуће је проширење постојеће пијаце на 

једну од суседних парцела, уклањањем постојећих објекта.  

У оквиру парцеле поред основне намене могу се нећи и друге пратеће делатности 

(пословне, комерцијалне и сл.). 

 
o Агробизнис центар - Сточна и кванташка пијаца 

Сточна пијаца је планирана у југо-источном делу насеља, поред локације постојећег 
гробља. Овај простор задовољава и потребе кванташке пијаце, и намера је да се овај 
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простор трансформише у савремени агро – бизнис центар са свим пратећим и допунским 
функцијама.   
У току је израда ПДР за агробизнис центар. 
 

Услови за уређење агро-бизнис центра: 
– формирати пијачни плато, опремити га комуналном инфраструктуром и оградити га, 

у складу са санитарним и еколошким условима; 
– изградити пратеће садржаје (вага, санитарни чвор, ветеринарска служба и др.) 
– изградити пратеће садржаје (санитарни чвор, инспекција и др.); 
– обезбедити паркинг простор за путничка возила корисника. 
– обезбедити минимум уређених зелених површина 30% комплекса 
 

Услови за уређење кванташке пијаце: 
– формирати пијачни плато, на коме ће се паркирати возила из којих се врши продаја; 

опремити га комуналном инфраструктуром и оградити га 
– изградити пратеће садржаје (санитарни чвор, инспекција и др.); 
– обезбедити паркинг простор за путничка возила купаца. 
– обезбедити минимум уређених зелених површина 30% комплекса 
 

o Ветеринарска станица 
У Брусу се ветеринараска апотека „Брус“ налази у Улици  Краља Петра Првог бб, у оквиру 

које функционише и ветринарска станица, која не задоваљава ни услове и потребе 

службе, односно делатности коју обавља.  

Ветеринсрску станицу је потребно изместити у оквиру новопланираног агробизнис центра. 

Планира се изградња и опремање објекта и пратећих садржаја у складу са потребним 

нормативима за ову врсту делатности. Ветеринарску станицу организовати тако да 

обезбеђује услуге и агробизнис центру и грађанима, са посебним комникацијама за 

различите функције.  

o Ватрогасни дом 
Основни услов за локацију Ватрогасног дома, обезбеђује што веће приступачности свим 
деловима насеља, односно што брже стизање ватрогасних возила на место интервенције. 
Овај услов задовољава локација Ватрогасног Дома, уз регионални пут, после 
индустријске зоне, на површини од  0.74 hа.  
Поред основне намене у оквиру комплекса  дозвољено је  становање, пословање или 

неке друге намене које су компатибилне становању или које се налазе у зони 2.0.  За 

пратеће намене важе правила уређења и грађења за претежну намену у зони 2. 

o Управљање отпадом 
До изградње регионалне депоније, која је предвиђена на територији општине Крушевац  
постојећа депонија ће се користити, а по изградњи регионалне депоније постојећа 
депонија ће се рекултивисати и на том месту се предвиђа трансфер станица. 
 
Целокупна територија плана се налази у 3 зони заштите акумулације „Ћелије“. 
Просторним планом општине Брус планирано је формирање рециклажних дворишта у 
слима Тршановци, Кобиље и Жиљци у којима би се сакупљао отпад и са територије ПГР-
а.  Неопходно је да се рециклажна дворишта налазе дисперзивно ван територији плана са 
добром саобраћајном везом према регионалној депонији, у циљу што бржег и ефикаснијег 
одвођења отпада. 
Рециклажна дворишта. Рециклажно двориште представља фиксно место за издвојено 

одлагање разних врста отпада који настаје у домаћинству. Ова дворишта се размештају 

на пригодним локацијама где се отпад довози и одлаже у већим количинама. Отпад се 
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одлаже по врстама у различите посуде. Рециклажна дворишта служе за одлагање 

следећег отпада: папир, картон, ПЕТ амбалажа, најлон, пластика, стакло, грађевински 

шут, старе гуме, зелени отпад (трава, отпаци од дрвата, гране...), стари уређаји ( веш-

машине, фрижидери и сл...), метал, органски отпад, делови намештаја и сл...Оквирна 

површина коју заузима рециклажно двориште је око 500 m2 за број становника од 15 000. 

Еколошко управљање комуналним отпадом 

– решавање депоновања комуналног отпада на централну санитарну депонију за 
подручје Јабланичког округа;  

– сакупљање и прераду кабастог отпада (бела техника, ауто-отпад и сл.) од стране 
специјализованих организација, које ће га као метални сировински отпад одпремати 
на прераду; 

– усмеравање одлагања отпада пореклом из привредног и непривредног сектора и 
домаћинства (градских, приградских и сеоских) на регионалне депоније. 

 

У области третмана комуналног отпада предвиђа се: затварање постојећих несанитарних 

депонија и чишћење свих дивљих депонија (дуж путева, речних токова, у јаругама, у 

близини сеоских и градских насеља....) на територији целе општине.  

У складу са Националном стратегијом за управљање отпадом, за подручје Бруса, 

предвиђено је одношење отпада на новопланирану регионалну санитарну депонију  на 

подручју општине Крушевац  (која ће опслуживати сва насеља на територији Расинског 

округа ). 

Планирано је установљавање децентрализованог система управљања отпадом, који би 

укључио и сеоска насељима (прикупљањем органског и неорганског отпада, прераду 

органског отпада и даљу дистрибуцију неорганског отпада крајњим корисницима, тј. 

откупљивачима секундарних сировина). 

Упоредо са отварањем регионалне депоније, a најкасније до 2014. године, потребно је 

изврши: 

– систематско затварање, ремедијација и рекултивација постојећих општинских 
депонија;  

– детаљно геолошко и хидротехничко истраживање и анализа квалитета подземних 
вода у непосредној близини сваке депоније, због процене еколошке угрожености 
земљишта;  

– и отварање рециклажних дворишта за цело подручје општине Брус из којих би се 
отпад превозио на место прераде и коначног одлагања (регионалне депоније на 
територији општине Крушевац). 

 

o Комунална инфраструктура 
– Магистралне и секундарне цевоводе водити у насељу у регулационом појасу улица 

а изван насеља у заштитном појасу путева; 
– Цевоводе мање од Ø100 mm реконструисати на минимални пречник од Ø100 mm 

због противпожарних прописа и предвидети противпожарне хидранте на 
максималном размаку од 150 m. Препоручује се уградња надземних 
противпожарних хидраната; 

– Минимална дубина укопавања секундарних цевовода је 0,8 m а магистралних 1,80 
m; 
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– Цевоводе затварати у прстен, због сигурности водоснабдевања; 
– око објеката водоснабдевања формирати зоне и појасеве санитарне заштите. 

 
 

8.4.2. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 

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 по претходно прибављеној сагласности надлежног министарства. 

На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је 

свака градња или подизање постројења,  уређаја и засада, или било каква активност 

којом се омета прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног 

држаоца захтева да се уклоне објекти који ометају потребну прегледност. 

Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта 

(железничка инфраструктура, 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, 

сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање јавног пута, односно 

његовог дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и управљач јавног пута. 

У случају укрштања јавног пута са железничком инфраструктуром због изградње јавног 

пута, односно железничке инфраструктуре, трошкове изградње надвожњака или 

подвожњака, сноси инвеститор изградње тог јавног пута, односно те железничке 

инфраструктуре. 

Сва решења треба да су у сагласности са поглављем VI. Посебни услови изградње и 

реконструкције јавних путева  Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 

123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);  

Планиране интервенције предвидети на следећи начин: 

– Деонице предвиђене за реконструкцију у смислу побољшања протока и повећања 
капацитета саобраћајница предвидети у складу са чланом 78. Закона о јавним 
путевима(шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за 
паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација, бициклистичке стазе, 
пешачке стазе и сл.) 

– Повезивање постојећих и нових садржаја планирати у скалду са чланом 37. и 69. 
Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 
104/13); 

– Саобраћајни прикључци морају бити планирани(изведени) управно на државни пут, 
са ширином коловоза приступног пута и коловозном конструкцијом у скаду са 
Законом о јавним путевима и важећим стандардима и прописима. 

– На државним путевима ограничити прикључке са левим скретањима(само типа улив-
излив) 

– Планирати раскрснице са пуним програмом веза (по могућству кружне раскрснице) на 
саобраћајно-безбедном одстојању, које омогућавају повезиваље корисника унутар 
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насеља преко насељске мреже саобраћајница, планом предложеним локацијама на 
државни пут. 

– У складу са чланом 33. Закона о јавним путевима на местима укрштаја(прикључци, 
раскрснице)неопходно је обезбедити потребне линије прегледности у складу са 
прописима 

– Постојеће саобраћајне прикључке који се налазе на удаљености која не обезбеђује 
проток саобраћаја на главном правцу у складу са рангом пута и угрожавају 
безбедност саобраћаја, укинути и повезати путем сервисних или  ободних 
саобраћајница на државне путеве. 

 

Приликом планирања и пројектовањасаобраћајних прикључака на дежавни пут треба 

водити рачуна о следећем : 

o Обезбедити зоне потребне прегледности 
o Ширина коловоза ориступног пута мора бити минималне ширине 6.6 m (са ивичном 

траком) 6м(са ивичњаком)  и дужине 40 m 
o Сагледати евентуалну могућност са додатном саобраћајном траком за лева 

скретања са предметних државних путева 
o Са даљином прегледности од минимално 120 m 
o Са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај(осовинско оптерећење је најмање 

11.5т по осовини) 
o Коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно члану 37. и 38. 

Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 
104/13); 

 

– Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на 
основу члана 28., 29. и 30. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања 
саобраћаја на објектима који су у надлежности  ЈП “Путеви Србије”   

– Изградња објекта у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих 
просторних и урбанистичких планова који обухватају тај појас. У појасу контролисане 
градње забрањено је отварање рудника , каменолома и депонија отпада и смећа, 
члан 30. Закона о јавним путевима 

– Објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 10m поред 
предметних државних путева другог реда рачунајући од спољне ивице земљишног 
путног појаса. Изузетно унутар централне зоне насељеног места уколико је другачије 
утврђено важећим просторним, односно урбанистичким планом. 

– Саобраћајне и слоободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети у 
складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају  
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута(‘’Сл. Гласник РС’’, бр 
50/2011) и осталим важећим стандардима и прописима, са одвајањем разделним 
зеленим појасом у односу на коловоз предметних државних путева.  

– Предвидети и сачувати коридор за реконструкцију, односно двострано проширење 
коловоза државних путева другог реда на минимум 7.10m(без издигнутих ивичњака), 
односно6.5m (са издигнутим ивичњацима) 

– Аутобуска стајалишта се планирају у скалду са саобраћајно-безбедоносним 
карактеристикама и просторним потребама , на прописаној удаљености у зони 
раскрснице ван коловоза предметних државних путева у складз са чланом 70. и 79. 
Закона о јавним путевима. Положај и димензионисање аутобуских стајалишта 
предвидети у складу са рачунском брзином на деоници и важећим прописима. 
– Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 

20.00м од почетка односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице 
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– Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради 
аутобуско стајалиште мора бити најмање 1.5м дужине зауставног пута возила у 
најнеповољнијим  временским условима та рачунску брзину кретања возила од 
50кm/h  

– Насправна(упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде 
тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиштеса леве стране 
пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта(од краја 
левог до почетка десног) мора износити минимално 30.00м 

– Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво 
аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада 
мећусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта(од краја десног до 
почетка левог) не сме бити од 50.00м 

– Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 
3.5м 

– Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 
30.50 м 

– Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 
24.80 м 

– Дужина ниша аутобуских стајалишта мора да износи 13.00м за један аутобус, 
односно 26.00 за два или зглобни аутобус. 

– Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити мунимум 2од ивице 
коловоза пута 

– Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и  
– коловозна конструкција предметног пута. 

– Обавеза надлежне општинске управе је да реши имовинско- правне односе и 
преузме трошкове изградње нових деоница државних путева(обилазница), 
раскрсница и прикључака који се предлажу планским решењем. 

– За нове трасе државних путева и реконструисане раскрснице земљишни појас(путну 
парцелу) рачунати минимум 1m од крајње тачке попречног профила новопланиране 
трасе плус 3m планирати простор за постојеће и планиране инсталације, укупно 4m 
обострано. 
 

Кружне раскрснице се планирају у скалду са следећим: 

- Кружне раскрснице морају бити планиране (изграђене) у складу са важећом 
законском регулативом, стандардима и прописима за ту врсту објекта, односно у 
погледу заједничке површине коловоза кружног тока, изливно, уливног полупречника, 
геометрије раскрснице, попречног профила, ситуационо-нивелационог решења. 

- Приликом дефинисања функционалног решења димензионисања кружне раскрснице 
и обликовања прикључних праваца,имати у виду ранг токова који се укрштају на 
истој, положај у простору и токове ужег и ширег окружења. 

- Применити верификациони програм проходности у скаладу са меродавним возилом, 
извршити проверу решења са становишта испуњења услова релативне хомогености 
карактеристичних брзина у кружној раскрсници и унутрашње прегледности. 

- Ширину возне траке предвидети у складу са кривом трагова и потребним резервним 
простором. 

- Предвидети пешачке и бициклистичке токове у складу са локацијом кружне 
раскрснице (у колико се налази на ванградском путу у приградском делу превидети 
исључиво уколико се ради о интезивним пешачким токовима. 

- Педвидети адекватну хоризонталну, вертикалну и путоказну сигнализацију, у скалу са 
важећим стандардима и прописима. 

-  Уколико се на раскрсници налазе пешаци, бициклисти и јавни превоз обавезно је 
осветљење 
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- Примену ниског зеленила или визуалне доминанте у центру кружног подеоника 
предвидети искључиво уколико не ремети визуру прегледности предметне 
раскрснице(уколико не улази у обвојницу линија визура прегледности возила у 
кружном току) 

- Препоручује се да се не врши  укрштање у нивоу пруге и државних путева другог 
реда 

– Укрштај јавног државног пута ван насеља на коме је предвиђена велика густина 
саобраћаја мора се изградити тако да укрштање тог пута са другим јавним путем буде 
изграђена ван нивоа у складу са чланом 71. Закона о јавним путевима („Сл. гласник 
РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13); 

- Уколико се евентуално предвиђају перспективне локације поред предметних 
државних путева за изградњу бензинских станица и објекта за опслуживање возила и 
путника, потребно је извршити анализу постојећег стања у ширем окружењу са 
посебним акцентом очувања еколошких капацитета животне и природних вредности у 
складу са Законом о заштити животне средине. 
 

Правила грађења инфраструктурних система уз државне путеве 

 У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним 
путевима може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, 
железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникационе и електро водове, 
постројења и сл., по предходно прибављеној сагласности управљача јавног путакоја 
садржи саобраћајно – техничке услове. 

 Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно 
добро путеви- својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви Србије”, Београд води 
као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник корисника. 
 

Општи услови за постављање предметних инсталација: 

 Предвидети двострано проширење предметних државних путева на пројектовану 
ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције 
постојећих и изградње додатних раскрсница, 

 Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим 
инсталацијама поред и испод предметног пута. 
 

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима: 

 Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким побушивањем испод 
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви, 

 Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута(изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за 
по 3,00 m са сваке стране 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте 
коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35 m, 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви  испод путног канала 
за одводњавање(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1,00 m. 
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Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем: 

 Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке 
попречног профила пута(ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за 
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети 
режим одводњавања коловоза. 

 На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се 
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута 
 

Услови за постављање далековода поред предметних државних путева 

 Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на удаљености 
минимум за висину стуба предметног далековода од спољне ивице земљишног 
појаса(путне парцеле) предметних државних путева, а изван заштитног појаса 
предметних државних путева у појасу контролисане изградње, поштујући ширине 
заштитног појаса у складу са чланом 29. и  30. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС” 
бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13); 
 

Услови за укрштање далековода са предметниим  државним  путевима 

 Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза 
најмање 9.0m, рачунајући од површине, односно горње коте коловоза предметних 
државних путевадо ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима, са 
предвиђеном механичкоми електричном заштитом. 

 Угао укрштања надземног високонапонског далековода(електровода) са 
предметним државним путевима не сме бити мањи од 90°. 

 Планиран далековод мора бити планиран(трасиран)тако да не угрожава нормално 
одвијање и безбедност саобраћаја у складу са важећим законским прописима и 
нормативима који регулишу ову материју и условима надлежних институција. 

 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас 

(парцелу пута) предметног пута потребно је обратити се ЈП”Путеви Србије”за 

прибаљање услова и сагласности за израду пројектне документације(идејног и 

главног пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о 

јавним путевима  („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);) и 

чланом 133. став 14. Закона о планирању и изградњи(“Службени гласник Репулике 

Србије”,72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/12-УС,132/14 и 

145/14); 

Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне 

конструкције је за осовинско оптерећење меродавног возила од мин 115 KN. Материјали и 

процедуре при производњи и уградњи су у свему према пројекту и техничким 

нормативима и стандардима.  

Коловоз се изводи са ивичњацима или ивичним тракама са стране према техничким 

нормативима. 

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. 
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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 државног пута у насељеном месту, као и изван насељеног места потребно је 

радити искључиво у складу са пројектном документацијом за предметну деоницу. 

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 управљача државног пута. 

Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака. За 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 стандардима 

за ову врсту производа. 

На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе, 

жардињере, запреке према коловозу и сл) уз очување минималног профила од 0.9 m. 

Могуће је постављање и других покретних или непокретних предмета са минималним 

слободним профилом од 1,8 m. 

Могуће је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2.5 m или више. 

На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и 

техничким нормативима уз поштовање услова о очувању минималног слободног 

профила. 

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 

означеним хоризонталним вертикалним сигналним знацима. Обрада површина може бити 

као и на коловозу или са посебном обрадом. 

Једно паркинг место за управно паркирање је димензија 2.5х5.0m а саобраћајница је 

ширине коловоза минимално 5.5m. За паралелно паркирање уз коловоз паркинг место је 

димензија 2.0х6.0 m а саораћајница ширине коловоза минимално 3.5m. На паркиралишту 

мора да се обезбеди и видно обележи најмање 1 паркинг место за лица са 

инвалидитетом или 1 место на сваких 20 возила (5% од укупног броја паркинг места). 

Паркинг место за возило за лица са инвилидитетом је димензија 3.5х6.0m. 

Аутобуско стајалиште уз коловоз јавних путева изводи се у виду ниша под следећим 

условима: 

– ширина коловоза је мин. 3.0m; 
– стајалиште је од коловоза државног пута одвојено разделном траком ширине 3.0m; 
– дужина стајалишта, без прилазних трака, је 25.0m (за два возила); 
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– са стране је тротоар ширине 3.0m опремљен заштитном надстрешницом, 
ветробраном и клупом 

 

Улице које имају прекинут саобраћајни ток (слепе улице) завршавају се окретницом према 

техничким карактеристикама за маневар окретања троосовинског комуналног или 

ватрогасног возила. Окретнице се дефинишу техничком (пројектном) документацијом и 

одговарајућом урбанистичком. Окретница може да изостане уколико је дужина улице 

мања од 25 m. 

8.4.3. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

Водовод и канализација се морају трасирати тако: 
– да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта 
– да се подземни простор и грађевинско земљиште рационално користе 
– да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре 
– да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама 

 

o Водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати прописане 
стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се на мах 2,0m од 
регулационе линије. 

o Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 0,8 m од врха цеви 
до коте терена, односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и 
саобраћајног оптерећења, а падови према техничким прописима у зависности од 
пречника цеви. 

o Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог 
изворишта: хидрофори, бунари, пумпе итд. 

o Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде 100mm (због 
противпожарне заштите објекта). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, 
где је то могуће. 

o Предвидети постављање против пожарних хидраната на прописаном растојању у 
свему према важећем правилнику о против пожарној заштити. 

o Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m. Минимално 
дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: 
–  међусобно водовод и канализација   0,40m 
–  до електричних и телефонских каблова 0,50m 

o Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних 
каблова при укрштању. 

o Избор материјала за изградњу водоводних и канализационих мрежа, као и опрема, 
извршити уз услове и сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, а као 
главна смерница је да се искључиво поставља инфраструктуру која задовољава све 
прописане стандарде и атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет 
инсталационих цеви. 

o Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. 
У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења радњи које могу 
загадити воду или угрозити стабилност цевовода. 

o Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода 
и канализације. Власника непокретности која се налази испод, изнад или поред 
комуналних објеката (водовод или канализација) не може обављати радове који би 
ометали пружање комуналних услуга. 



 952 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

o Колекторе за сакупљање и одвођење фекални отпадних вода трасирати дуж 
осовине саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односи на колекторе 
атмосферских вода. 

o Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 
m). 

o Ревизиона окна морају се постављати на: 
– местима споја два колектора 
– ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду 
– на правцима на растојању највише 160D 
– при промени пречника колектора 

o Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом 
извршити каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже 
извести са падом од 2 – 6 %, управно на улични канал, искључиво у правој линији 
без хоризонталних и вертикалних ломова. 

o У правцу тока не сме се ни код једне врсте коректора са прикупљање и одвођење 
отпадних вода вршити презалаз са већег на мањи пречник колектора. 

o Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка је 
Ø150mm. 

o Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из 
објекта ка уличној канализацији. 

o У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено 
је увођење фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских вода. 

o Минимални пречник уличне атмосферске канализације је Ø300mm. 
o Прикључење кишних и дренажних вода објеката извршити преко таложника пре 

граничног ревизионог силаза. 
o У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено 

је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода. 
o Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, 

прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале 
поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру локације. 

o Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара 
Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у 
градску канализацију. 

o При упуштању идустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је 
потребно, предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво 
квалитета отпадних вода из домаћинстава. 

o Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који продукују 
отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника 
и сепаратора уља и масти.  

o Пре испуста у реципијент колектора који спроводе атмосферске отпадне воде 
предвидети уређај за пречишћавање ових вода (таложник, сепаратор уља и масти). 

o Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих 
техничких прописа и норматива из ове области. 

 
 

8.4.4. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

Изградња електроенергетских објеката могу се градити уз поштовање важећих прописа, 

одговарајућих техничких препорука Е.Д. Србије и техничких услова надлежне 

електродистрибуције. 

Прибављање грађевинске дозволе на основу одобрења техничке документације врши се 

под условима утврђеним „Законом о планирању и изградњи“. 
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Издавање грађевинске дозволе је у надлежности локалне самоуправе, изузев за објекте 

из чл.133 наведеног закона за које је надлежно Министарство грађевинарства . 

Инвеститор може приступити изградњи објеката на основу добијене грађевинске дозволе 

уз услов до осам 8 дана пре почетка радова изврши пријаву почетка радова надлежном 

органу које издало грађевинску дозволу и грађевинској инспекцији на чијој се територији 

налази објекат. 

Код изградње надземних водова заступљених на планском подручју утврђује се заштитни 

коридор у којима се не могу градити друге врсте објеката а који за далеководе до 10 KV 

износи 6m, до 35kV износе 15m , 15m за далеководе 110kV. 

При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV 

до 400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“). 

Надземни водови напона 35kV и виших напонских нивоа морају бити заштићени од 

атмосферских пражњења према  „Правилнику о техничким нормативима за заштиту од 

атмосферских пражњења“  („Службени лист СФРЈ бр.11/96“). 

Надземни нисконапонски водови могу се градити, према „Правилнику о техничким 

нормативима  за изградњу нисконапонских водова („Сл.лист СФРЈ бр.6/92). 

Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени 

Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени 

потребни минимални размаци у односу на друге врсте инсталација објеката који износи: 

– у односу на цеви водовода и канализације  ...................................... 0,4m  
– у односу на телекомуникационе каблове и у односу на локалне и севисне 

саобраћајнице  .................................................................................... 0,5m 
– од спољне ивице канала за топловод ............................................... 0,6m 
– у односу на гасовод у насељу  ........................................................... 0,8m 
– од гасовода ван насеља  .................................................................... 1,2m 
– од путева изнад I реда ван насеља код паралелног вођења .......... 3,0 m 
– код приближавања путева изнад I реда............................................ 1,0 m 
 

Ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски каблови се полаже у заштитну 

цев, дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином код 

паралелног вођења, при чему најмање размак не може бити мањи од 0,3m. 

Није дозвољено код паралелног вођења, полагање енергетског кабла изнад или испод 

цеви водовода и канализације, гасовода и топловода. 

Код укрштања са телекомуникационим каблом енергетски кабл се полаже испод истог, а 

угао укрштања треба да је најмање 30°, што ближе 90°. 

На прелазу преко саобраћајница енергетски кабл се полаже у заштитну цев на дубини 

минимално 0,8m испод коловоза.  
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На графичком прилогу су приказани  постојећи и планирани електроенергетски објекти из 

којих ће се обезебедити потребна електрична енергија за планско подручје.  

 
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРИЈЕ 
 

Мале хидроелектране су један од алтернативних извора енергије, снаге од 100KW до 

10000KW (10 MW), које омогућавају производњу електричне енергије капацитета који се 

дистрибуира у електроенергетски систем. За изградњу малих хидроелектрана се 

прибавља претходна енергетска сагласност надлежног Министарства, а дозволу за 

изградњу издаје надлежни општински орган. 

Овим планом се прописује могућност изградње малих хидроелектрана на водотоцима у 

обухвату плана. Услови лоцирања МХЕ су прописани у поглављу II Плански део, 3. 

Правила уређења простора, 3.1. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне 

намене и мреже саобраћаја и друге инфраструктуре, 3.1.4. Правила уређења за 

електроенергетску инфраструктуру. 

Општи услови изградње прописани су наредном ставу. За изградњу МХЕ прописује се 

обавезна израда урбанистичког пројекта. 

Објекти, постројења малих хидроелектрана, као и припадајући електроенергетски водови, 

се граде, користе и одржавају у складу са законима и прописима из области енергетике, 

водопривреде, заштите животне средине, планирања, изградње и инвестирања и не смеју 

својим радом угрожавати становништво, имовину и животну средину. Мале 

хидроелектране морају задовољавати техничке нормативе, критеријуме и стандарде у 

погледу производње електричне енергије.  

Мале хидроелектране морају се планирати, пројектовати и градити тако да: 

 омогућавају враћање воде истог квалитета после њеног искоришћења за 
производњу електричне енергије 

 не умањују загарантован минимални одрживи проток (биолошки, еколошки и др.) у 
складу са водопривредним условима 

 не ометају коришћење вода за водоснабдевање, као и за друге намене и објекте у 
складу са законом 

 не умањује степен заштите и не отежава спровођење мера заштите од штетног 
дејства вода 

 не погоршава услове санитарне заштите и не утиче негативно на еколошки статус 
вода и стање животне средине 
 

Истовремено, неопходно је да се приликом пројектовања малих хидроелектрана води 

рачуна о њиховом предеоном, уклапању, с обзиром да се ради о објектима који се по 

правилу, али не и обавезно, граде ван грађевинских подручја. 

Посебни услови за изградњу МХЕ 

– Командни центар и пратеће објекте брана и хидроелектрана треба комунално 
опремити. Пројектом треба решити снабдевање водом за пиће, техничком водом и 
противпожарном резервом. Треба пројектовати мере заштите водотока од загађења 
и то: канализацију за санитарне отпадне воде, канализацију за прихватање нафте и 
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њених деривата у случајевима екцесних загађења и уређај за пречишћавање 
отпадних вода 

– За земљиште на којем се изводе објекти МХЕ морају бити решени имовинско-
правни односи; 

– Није дозвољено вршити пренамену земљишта приобалног појаса нити планирање 
никаквог другог садржаја на обалском делу МХЕ; 

– За приступ микролокацијама радилишта у што већој мери користити постојећу путну 
мрежу, а након завршетка радова евентуална оштећења санирати; 

– Није дозвољено засипање бетоном површина мимо пројектом предвиђених 
– Приликом извођења радова не сме се вршити значајнија промена морфологије 

терена ван локације објеката 

– Ради заштите водотокова и очувања природног предела, дужине деривације 
свести на неопходан минимум и уклопити их у природни предео са што мање 
нарушавања постојећег стања, односно враћање у првобитно стање након 
извођења радова.  

– При изградњи бране ради успостављања водне акумулације обавезна је изградња 
рибље стазе, у складу са одредбама Правилником о специјалним техничко-
технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих 
животиња  (''Службени гласник РС'', бр. 72/10); 

 

За постројења за производњу енергије из хидропотенцијала снаге преко 2MW може се 

захтевати процена утицаја на животну средину и обавезно је подношење захтева за 

одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. Одлуку доноси надлежни 

орган издавањем решења о потреби израде студије о процени утицаја која зависи од 

локације, документације и слично.  

За постројења за производњу енергије из хидропотенцијала без обзира на капацитет, 

подноси се захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја ако се 

реализују у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног 

добра, као и у другим подручјима посебне намене. 

 
8.4.5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Транспортне, приступне и КДС мреже граде се подземним и или РР системима. 
Телекомуникациона канализација гради се где је већа концентрација телекомуникационих 
водова. 
Телекомуникациони водови могу да се постављају и кроз зааштитне цеви и канализацију 
других инфраструктурних система, ако то одговарајући прописи дозвољавају, уз 
сагласност власника. 
 
Подземни телекомуникациони водови транспортне, приступне, KDS мреже и 
телекомуникационе канализације 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 0,4m на дубини од 0,8 до 
1,0m 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 0,5m, а код паралелног вођења 0,6m, 

– са канализационом цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,5m, 
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– са електроенергетским каблом од 10kV код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 
1,0m, 

– од регулационе линије 0,5m, 

– од упоредних електроенергетских водова до 1kV 0,8m. 
 
Телекомуникациони водови мреже мобилне телефоније могу да се постављају и кроз 
заштитне цеви и канализацију других инфраструктурних система, ако то одговарајући 
прописи дозвољавају, уз сагласност власника. 
 
Приликом планирања нових саобраћајних коридора или реконструкцију постојећих 

потребно је планирати полагања цеви одговарајућег пречника за накнадно провлачење 

телекомуникационих каблова. Такође, за све нове грађевинске објекте који ће бити 

грађени неопходно је предвидети нове телекомуникационе коридоре (пре свега, уз 

постојеће и нове саобраћајнице) којим би се, кад се за то укаже потреба, ти објекти 

полагањем разводних каблова повезали на постојећу мрежу. На тај начин, a y складу са 

тенденцијама развоја захтеваних телекомупикационих сервиса, ови ресурси би били 

расположиви за будућа проширења мреже као и за решавање телекомуникационих 

потреба корисника. 

Приступне мреже 

Савремене приступне мреже треба да : 

– Омогуће различите типове корисничких сервиса ( POTS, triple play, мултимедијални), 
– Буду флексибилне и изграђене модуларном опремом, 
– Обезбеђују ефикасно коришћење пропусног опсега, 
– Омогућавају интегрисано управљање телекомуникационом опремом и сервисима, 
– Буду једноставне конфигурације и релативно једноставна за одржавање и 

експлоатацију, 
– Буду изграђене опремом која је компактна и поуздана (carrier grade), 
– Отворене за будуће архитектуре (како би подржала сервисе базиране на 

технологијама као што су : point- to- point Ethernet, point- to- Multipoint GPON, 
– Буду економски исплатива. 
 

Телекомуникациона мрежа нове генерације (Next Generation Network NGN) мора да 

обезбеди широк спектар различитих сервиса корисницима: 

– POTS сервис 
– IN сервисе, 
– Дигиталне изнајмљене линије различитих протока, 
– Брзи приступ Интернету, 
– Виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2 VPN), 
– Виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3 VPN), 
– Интегрисани пренос гласа, података и видео сигнала ("triple play" сервис), 
– Мултимедијалне асиметричне и симстричне сервисе са пропусним опсегом 

до 100Mbit/s no кориснику 
 

Поменути сервиси ће се реализовати коришћењем IP приступних уређаја (са функцијом 

MSAN/DSLAM) и СРЕ корисничке опреме (кућни уређај RGW, SIP IAD - Integrated Access 

Device, STB. switch-ева, терминала оптичке приступне мреже, рутера) у приступној мрежи. 
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Савремена архитектура приступних мрежа подразумева примену оптичких каблова у 

приступној мрежи (архитектуре FTTH/B/C) и UTP или оптичке каблове на корисничкој 

локацији (стан, локација бизнис корисника). 

С обзиром на преносне медијуме и архитектуру, приступна мрежа се може реализовати 

као: 

– Приступна мрежа са бакарним кабловима - подразумева FTTN мрежну архитектуру у 
којој се IP приступни уређаји везују са централном концентрацијом коришћењем 
оптичких каблова (изузетно се могу повезивати међусобно у конфигурацији ланца-
subtending до 3 уређајау низу), док се за везу од концентрације до претплатника 
користе бакарни DSL- каблови према IEC 62255 стандарду. 

– Оптичка приступна мрежа - подразумева FTTB и FTTH мрежну архитектуру. 
– Бежична приступна мрEжа - подразумева коришћење CDMA. 
 

Приступна мрежа са бакарним кабловима 

Уколико техно економска анализа покаже оправданост инвестиција, и користећи постојећу 

технологију изградњe приступне мреже DSL бакарним симетричним кабловима, онда ће 

се планирати нове објекти децентрализоване бакарне приступне мреже за сва насеља на 

територији насеља Брус. 

Приликом децентрализације бакарне приступне мреже реконсруисаће се приступне мреже 

чији чворови односно приступни уређаји ће бити смештени у постојећим грађевинским 

објектима у којима су и сада смештени. 

Приликом децентрализације приступне мреже реконструкција ћe се вршити новим 

кабловима уз евентуално задржавање постојећих каблова. 

Приступна мрежа са бакарним кабловима - подразумева FTTN (Fibre To The Node) 

мрежну архитектуру y којој ce IP приступни уређаји везују са централном концентрацијом 

(односно у изузетним случајевима и међусобно) коришћењем оптичких каблова, док се за 

везу до претплатника користе бакарни DSL каблови, који имају електричне 

карактеристике које су оптимизоване за пренос дигиталних сигнала великих протока, као 

што су ADSL/2+, VDSL2, a њихове карактеристике су дефинисане међународним 

стандардима IEC 62255 и „Техничким условима за симетричне каблове са више парица 

или четворки, намењеним за широкопојасне дигиталне комуникације-РАТЕЛ-2010.год. 

Поред постављања нових телекомуникационих уређаја и проширења постојећих који су 

лоцирани у објектима у власништву или закупу Телекома, планира се и даље постављање 

мултисервисних приступних платформи, као и друге телекомуникационе опреме у 

уличним кабинетима у склопу децентрализације телекомуникационе мреже. 

Краткорочним плановима предвиђамо супституцију свих застарелих аналогних 

комутационих система. 

Оптичка приступна мрежа 

Приступна мрежа са оптичким кабловима подразумева FTTB (Fibre To the Building) и FTTH 

(Fibre To the Номе) мрежну архитектуру. У функцији планирања и развоја урађени су 
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„Технички услови за прикључење нових стамбено-пословних објеката на мрежу Телекома 

Србија а.д.". 

У постојећој мрежи оптички каблови грађени су до великих бизнис корисника у 

архитектури FTTB. Наставља се убрзана изградња мреже оптичких каблова до готово свих 

већих бизнис корисника у FTTB/FTTP топологији уз коришћење различитих типова 

корисничких уређаја (switch, ruter, SIP IAD, RGW, терминали оптичке приступне мреже). 

Овако грађена телекомуникациона мрежа ће обезбедити задовољење различитих захтева 

великих бизнис корисника (LAN и WAN интерконекције, виртуелне приватне мреже, FC, 

као и различите мултимедијалне апликације). 

Бежична приступна мрежа 

Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује 

оправданост оваквог начина решавања приступне мреже (рурална брдско-планинска 

подручја) или као привремено решење где не постоје услови за кабловску приступну 

мрежу (немогућност добијања локацијске дозволе и слично). Краткорочним плановима 

предвиђамо коришћење CDMA технологије за бежичне приступне мреже. 

Транспортна мрежа 

Транспорна мрежа се интезивно развија и мења, тако да се за плански период који је 

веома дуг не могу дати предвићања. Може се једино говорити о краткорочним плановима. 

Наводимо неке од активности у наредном периоду: 

– Проширење међународне транспортне мреже 
– Проширење капацитета OTN/DWDM мреже 
– Искључење ПДХ уређаја и СДХ уређаја старе генерације 
– Миграција Mobile Backhaul мреже са ПДХ/СДХ засноване мреже на Ethernet 

засновану мрежу 
– Увођење агрегадионих СЕТ рутера 
– Потпуна имплементација IPv6 протокола 
– Постепена замена урећаја ALU 1670 у националној мрежи 
Нове локације приступних уређаја ће се директно преко оптичких влакана везати на 

агрегациони чвор или надређени Edge рутер. Повезивање 3G IP базних станица обавиће 

се оптичким приводом и одговарајућим уређајем система преноса или изградњом или 

проширењем РР линкова. Изузетно могу се користити HDSL модеми по бакарним 

парицама. 

За локације приступних чворова где није техно-економски исплатива изградња оптичког 

кабла или је тешко обезбедити сагласности ради се РР линк. 

У агрегационом нивоу транспортне мреже планира се: 

– Изградња пасивних OTN/WDM мрежа за потребе повезивања IP AN (MSAN/DSLAM), 
бизнис корисника, RR HUB локација, базних станица и CET(Carrier Ethernet Transport) 
чворова и 

– Изградња CET(Carrier Ethernet Transport) мреже или проширење СДХ мреже за 
потребе повезивања RR HUB локација и базних стапица. 
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Оптички каблови 

Постојећа мрежа се континуирано унапређује са циљем да се свим корисницима на 

територији Републике Србије пруже квалитетни и разноврсни телекомуникациони сервиси, 

а инфраструктурна мрежа оптичких каблова представља основни физички медијум за 

телекомуникациони пренос. 

Дугорочно посматрано планским документом треба предвидеш проширење капацитета 

постојећих магистралних оптичких каблова. Такође се планира изградња односно 

реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација приступних уређаја 

(MSAN/DSLAM), за потребе повезивања базних станица мобилне телефоније и CDMA 

базне станице, за потребе повезивања локација великих бизнис корисника, за потребе 

изградње редундантне и поуздане агрегационе мреже и за повезивање ТВ студија са 

IP/MPLS мрежом. 

При избору трасе оптичких каблова, уз поштовање техничких услова и прописа, тежи се 

минималним трошковима полагања каблова а кроз експлоатацију максималној 

доступности за брзо отклањање сметњи. Води се рачуна о следећем: 

– да је дужина кабла што мања, 
– да је геолошки састав земљишта са становишта полагања што повољнији, 
– да на траси нема клизишта, 
– да је траса кабла приступачна у току свих временских прилика 
 

Комутациона мрежа 

Дигитална приступна мрежа треба да омогући пренос говорних сигнала, дигиталних          

сигнала, података,широкопојасних сервиса, triple play сервиса и да након увођења 

локалних централа класе 5 NGN мрежа) обезбеди нове сервисе (VolPi сл.) 

Планира се оптичким и hDSL кабловима. 

У циљу проширења приступне мреже планира се децентрализација мреже изградњом: 

Мултисервисних приступних чворова (MSAN-MultiService Access Node),  WLL и/или  СОМА 

(фиксни-бежични) приступ. Проширење мреже планира се сукцесивно на бази реалних и 

процењених захтева за новим прикључцима и услугама. 

8.4.6. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

Градски гасовод средњег притиска: до 12 бара 

Градски гасовод високог и средњег притиска воде се комбиновано по зеленим 

површинама или испод ивице тротоара, дефинисаним радним појасом . 

Уређаји у саставу гасовода Мерно-регулационе станице морају бити лоциране у складу са 

важећим прописима из области гасне технике, која дефинише техничке и функционалне 

услове неопходне за изградњу гасовода у мернорегулационим станицама за широку 

потрошњу обавезна је уградња уређаја ОДОРИЗАЦИЈУ гаса. 



 960 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

Минимална дозвољена растојања гасовода, при укрштању и паралелном вођењу са 

другим подземним инсталацијама за градске гасоводе радног притиска до 12 бара 

приказани су у наредној табели. 

Табела 12: Минимална дозвољена растојања гасовода 

 Минимално дозвољено 

 растојање (m) 

Гасоводи међусобно укрштање Паралелно  

вођење 

Од гасовода до даљинских топловода,  водовода и канализације   

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова 0,3 0,6 

од гасовода до телефонских каблова 0,3 0,5 

Од гасовода до бензинских пумпи - 5,0 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

Од гасовода до високог зеленила - 1,5 

 

Минимална дозвољена растојања гасовода од ближе ивице цеви гасовода до ближе 

ивице темеља зграде у зависности од притиска дата су у наредној табели. 

 

Табела 13: Минимална дозвољена растојања гасовода 

Притисак гаса у гасоводу bar Минимално дозвољено  растојање (m) 

до 1,05 1,00 

од 1,05 до 7 2,00 

од 7,00 до 13 3,00 

 

Дистрибутивни гасовод 

Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовод од полиетиленских цеви за развод гаса 

радног притиска до 4 бара, који полази непосредно иза излазног запорног затварача на 

прикључном шахту или мернорегулационе станице, а завршава се запорним цевним 

затварачем потрошача. 

 



 961 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране 

намене коришћења земљишта да се поштују прописи који се односе на другу 

инфраструктуру, и прописи о геолошким особинама тла. 

Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и 

полиетиленске цеви за накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања 

вишенаменске телекомуникационе мреже (БХТКМ) за даљинску контролу и мерење 

трошења гаса сваког појединог потрошача. 

По правилу гасовод полагати у оквиру регулационих зона саобраћајница и слободним 

зеленим површинама и тротоарима. 

Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом уз 

могућност искључења појединих потрошача, а да остали нормално снабдевају мрежа је 

планирана у облику затворених међусобно повезаних прстенова око поједних група 

потрошача. Места цевних затварача за искључење морају бити постављени тако да 

омогућују и искључење појединих потрошача, смештених у ПП-шахтама. 

Цевни затварач са продуженим вретеном уградити у складу са техничким прописима, 

обезбедити од приступа неовлашћених лица, видно обележити са натписом „ГАС“ уграђен 

на дистрибутивном гасном цевоводу. 

Полагање дистрибутивног гасовода 

Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак . 

У подручју где може да дође до померања тла који би угрозио безбедност производа 

применити прописане мере заштите. 

У изузетним случајевима дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа пута уз посебне 

мере заштите од механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда 

и других објеката. 

Радна цев гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60цм који се мења у 

зависности од пречника цевовода , прописаним општима техничким условима. 

Дубина укоповања 

Дубина укопавања дистрибутивног износи од (0,6m-1,0m у зависности од услова терена а 

изузетно може износити 0,5m) уз предузимање додатних мера заштите. 

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и 

улицама износи 1m. 

Траса рова за полагање дистрибутивне гасоводне мреже од ПФ цеви радног притиска до 

4бара поставља се тако, да гасна мрежа задовољава минимална прописана растојања у 

односу на друге инфраструктурне мреже и објекте инфраструктуре. 

Вредност минималних дозвољених светлих растојања у односу на друге инфраструктуре 

објекте дата је у наредној табели. 
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Табела 14: дозвољена светла растојања 

 Мин. дозвољено 

 растојање (m) 

 укрштање Паралелно  

вођење 

од гасовода до даљинских топловода,  водовода и канализације 0,2 0,3 

Од гасовода до нисконапонских  и високонапонских ел.каблова 0,3 0,6 

од гасовода до телефонских каблова 0,2 0,4 

Од гасовода до бензинских пумпи - 5,0 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

 

Укрштање дистрибуциони гасовод са саобраћајницама водотоковима каналима угао 

укрштања осе препреке и осе гасовода мора бити 60° до 90°. 

У појасу од 0,5m светлог растојања од цеви гасовода забрањени су засади чији корени 

досежу дубину већу од 1m. 

За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади објекта метални 

орман са мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем, 

регулатором притиска и мерачом протока гаса. 

За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и излазни притисак 

из регулационог сета. 

Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно, 

засуто слојем песка испод и изад цеви, у складу са нормативима и техничким условима за 

полагање дистрибутивног цевовода од полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара. 

Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, електроотпорним 

заваривањем, полухузионо заваривање. 

Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу са 

техничким прописима. 

На дубини од 30 cm у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом «ГАС» 

жуте боје. 

Траса госовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом 

на месинганој плочи ГАСОВОД на растојањима од 50 m низ трасу гасовода. 

Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног индентичног 

броју из техничке документације затварача са поклопцем и уређајем за закључавање. 

Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (х,у,z) оси. 



 963 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

Један примерак геодетског елабората мора да се достави надлежној јединици геодетске 

службе овлашћеног дистрибутера или ЈП Србијагаса, Организационој јединици Београд.  

Пре израде техничке документације обратите се предузећу које је надлежно за транспорт, 

односно дистрибуцију природног гаса ради прибављања енергетских и техничких услова 

за израду техничке документације. 

При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода 

радног притиска од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке 

услове код овлашћеног дистрибутера.  

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се 

придржавати: 

– Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара («Службени лист 
СРЈ», број 20/92), 

– Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак 
од 4 бара («Службени лист СРЈ», број 20/92) и  

– Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације («Службени 
лист СРЈ», број 20/92 и 33/92). 

– Закон о цевном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 
гасовних угљоводоника (Службени лист РС број 104/2009). 

– Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и 
гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима, Слижбени лист 
СФРЈ број 26/1985. 

 
Мерно-регулациона станица 
Мерење и регулација је у отвореном простору, а уређај за догревање гаса котларница 

смештена је у посебној просторији контејнера, која испуњава противпожарне услове 

постављена изван зона опасности. 

Станица мора бити ограђена заштитном оградом која треба да испуњава следеће услове: 

– Између ограде и спољних зидова станице мора постојати заштитна зона најмање 
ширине 2m а ограда не сме бити нижа од 2,5m. 

– Улаз у станицу као и у ограђени простор мора бити обезбеђен вратима која се 
отварају у правцу излаза из објекта чије су диензије најмање (0,8х2 m) са бравом 
која се не закључава аутоматски. 

– За станице постављене на отвореном простору, најмање растојање између опреме 
ограде мора бити 10m. 

– Простор око станице и ограде мора бити посут шљунком и очишћен од корова и 
траве. 

– Ограда мора да буде од истегнуте челичног лима а не од плетене жице. 
– Громобранска заштита мора да буде изграђена у складу са правилником о 

техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења. 
 

За станице изграђене на отвореном простору или под настрешницом придржавати се 

следећих растојања: 

- од стамбених и пословних зграда.............. .................................. .30m 
- производне фабричке зграде и радионице.......... ....................... .30m 
- трафостаница..................................................... ........................... .30m 
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- регионални и локални путеви............................ ........................... .10m 
- остали путеви...................................................... ........................... .10m 
- водотоци................................................................ ......................... .5m 
- складишта и паркиралишта.................................. ........................ .20m 
- остали грађевински објекти.......................................... ................  20m 

 

Растојања, за путеве се рачунају од крајње ивице путног појаса. 

  

8.5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

8.5.1. ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Врста и намена објекта:  
У оквиру становања, могу се градити: 

- више/ породични стамбени објекти, 
- стамбено-пословни објекти, 
- пословни објекти. 

 

Објекти породичног становања – претежна намена искључиво становање. 
У зони породичног становања је дозвољена изградња породичних стамбених објеката са 
највише 3 стамбене јединице организоване у једном или више стамбених објеката. 
 

Максимална спратност породичних објеката износи  П+2+Пк.  

Максимална висина надзитка стамбене подкровне етаже износи 1,60m, рачунајући од 

коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према 

конкретном случају. 

 

Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за породични стамбени 
објекат је 3,0m, уколико то није другачије дефинисано овим планом или важећим ПДР. 
У зони или потезу где постоје изграђени породични стамбени објекти растојање се 
утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%). 
Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката осим полуатријумских објеката и 
објеката у непрекинутом низу је 4,0 m. 
За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 
3,0m, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни 
отвори стамбених просторија. 
 
Удаљеност породичног стамбеног објекта који има индиректну везу са јавним путем преко 
приватног пролаза од суседних објеката утврђује условима према врсти изградње у 
складу с овим правилником. 
Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта, било које врсте 
изградње или нестамбеног објекта, може бити најмање 4,0m. 
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног стамбеног 
објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:  
– слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације ........ 1,5m 
– слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације  .  ......... 2,5m 
– двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта ...  ......... 4,0m 
– први или последњи објекат у непрекинутом низу .....................................  ......... 1,5m 
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За изграђене породичне стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске 
парцеле мање од вредности утврђених у предходном ставу, у случају реконструкције, не 
могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 
За зоне и потезе  изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе 
грађевинске парцеле различито од вредности утврђених у предходном ставу, могу се, 
изузетно,  нови објекти постављати и на растојањима:  
– слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације ........ 1,0m 
– слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације ...........  3,0m 

 
Породични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката 
свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван 
површине јавног пута, и то - једно паркинг или гаражно место на један стан. 
За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката, а у зонама 
породичног становања свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој 
грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно паркинг или гаражно место 
на 70,0m2  корисног простора, с тим да најмање трећина возила буде смештено у гаражи. 
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може 
бити мања од 2,5m. 

 
Објекти вишепородичног становања 
Под вишепородичним становањем се подразумева решавање проблема становања 
градњом стамбених објеката за становање више породица спратности до П+4+Пк  
(зависно од врсте локације-целине) са обавезним уређивањем слободних површина у 
виду блоковског зеленила.   
Максимална висина надзитка стамбене подкровне етаже износи 1,60m, рачунајући од 

коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према 

конкретном случају. 

 
Пословање је планирано у приземним етажама вишепородичног становања, са 

оријентацијом према улици, али је могуће и у оквиру засебног објекта. 

 
На парцелама где за то постоје могућности дозвољена је изградња више објеката у 

оквиру дозвољених параметара. Растојање два објекта на парцели је минимално 4.0m. 

За изграђене вишепородичне стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске 
парцеле мање од ове вредности не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни 
отвори стамбених просторија. 
 
Вишепородични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако 
не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Приземље вишепородичних стамбених објекта уколико је нестамбено не може да има 
чисту спратну висину мању од 3 m. 
 

Планирано је да вишепородични стамбени објекат у зони високих густина има минимум 8 

станова у једној ламели односно максимум 6 станова на подесту. Број ламела у 

компактним блоковима, у зонама високих густина зависи од величине блока, док је 

отвореном блоку максимално дозвољено 4 лемеле (степенишне вертикале). 
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Планирано је да вишепородични стамбени објекат у зони средњих густина има минимум 4 

стана, односно максимум 4 стана на подесту. Број ламела у зонама средњих густина у 

отвореном типу блока је 2 ламеле (степенишне вертикале). 

 
Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног објекта, 
свих врста изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на један стан, односно једно паркинг 
место на 70 m2  корисне површине, с тим да најмање половина возила буде смештена у 
гаражама. Од минимално потребног броја паркинг места обавезно је 50% решити на 
сопственој парцели. Уколико су гараже испод нивоа терена њихова површина не улази у 
обрачун степена искоришћености односно изграђености парцеле. 
Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се у или испод објекта у габариту, 
подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели. 
Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на 
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, 
односно степена искоришћености грађевинске парцеле. 
 
Тежити природном проветравању и осветљењу свих просторија у стану. Уколико је то 
немогуће проветреност просторија (купатило, wc, оставе) остварити инсталацијама за 
проветравање. 
Проветравање и осветљење заједничких простора у згради (ходици, степениште...) 
остварити преко фасаде или крова (кровним прозорима и светларницима) тако да 0.5m2 
отвора/ 1m висине зграде. 
 
Грађевинске парцеле за вишепородичну стамбену изградњу, по правилу се не ограђују. 
Могу се ограђивати у зонама високе густине становања уколико су на регуалционој 
линији, или уколико су повучени од регулације и имају уређен предњи део дворишта који 
није за јавно коришћење. У случајевима ограђивања важе правила за индивидуалне 
стамбене објекте. 
 

Стамбено-пословни и  пословно-стамбени објекти 

Поред стамбених садржи и пословне, односно радне просторије, функционално одељене 

од стамбеног дела објекта. 

Пословни објекат-садржи просторије за одвијање пословних делатности, или одређених 

врста производних делатности из области производног занатсва. 

Изградња пословних објеката: 

Обављање делатности на парцелама становања је дозвољено у саставу стамбеног или 
другог објекта на парцели, делатност се може обављати и у другом објекту на парцели, 
до дозвољеног максималног степена искоришћености, односно изграђености.  
Обим делатности у објекту треба да је усаглашен са просторним и функционално-техничким 

условима организације пословних садржаја у објекту, и да се уклапа у капацитете локације - 

парцеле. 

Објекти комерцијалних садржаја, су саставни део зона становања и за њих применити 

услове за парцелацију, регулацију и изградњу као за целине, у зависности у којој се 

налазе. 
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Дозвољене пословне делатности у оквиру становања су из области: 

– трговине (продавнице прехрамбене, робе широке потрошње и др.), 
– услужног и производног занатства (обућарске, кројачке, фризерске и др.) 
– услужних делатности (књижара, копирница, видеотека, и др.), 
– угоститељства (ресторан, кафе бар, пицерија и сл.), 
– здравства (апотека, опште и специјалистичке ординације и сл), 
– социјалне заштите (сервиси за чување деце, играонице за децу, и др.) 
– културе (галерије, читаонице и др.), 
– забаве (билијар, салони видео игара, и др.), 
– спорта (теретане, вежбаоне, аеробик и др.), 
– административних делатности (представништва, агенције, и др.) 
– пољопривреде (пољопривредна апотека  и сл.). 

 

Нису дозвољене пословне и производне делатности које могу угрозити животну 

средину и услове становања разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпаднима 

материјама или другим штетним дејствима, односно за која нису предвиђене мере којима 

се у потпуности обезбеђује околина од загађења. 

У оквиру становања могу се градити и помоћни објекти  (уз стамбени објекат – гаража, 
оставе, летња кухиња...) и економски објекти у оквиру становања ниских густина.  
 
 

Постојећи објекти који премашују урбанистичке параметре 

Код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за 

неопходна растојања од граница парцела и од суседних објеката, као и оних кији прелазе 

спратност и индексе изграђености и степен заузетости, могуће су измене без промене 

габарита (адаптација, санација као и претварање таванског простора у користан простор) 

и отварања нових просторија на делу где не постоје прописана растојања. 

 

Ограничења у грађењу простора 
Објекти који се налазе у заштитном појасу инфраструктурних коридора обилазнице или 
појасу далековода остају у својим (постојећим) габаритима, без могућности доградње или  
нове градње у том појасу.  
 

 
8.5.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА – зоне 1 и 2 
 

Основна намена објеката:          
Становање високих густина са пословањем у приземљу. 
 

Врста и намена објеката који се могу градити- могуће пратеће намене: 
становање, спорт и рекреација, објекти јавних намена и служби, зеленило, услужне 
делатности и пословање (занатски, трговачки, угоститељски и сл.). 
Овакви садржаји се могу се градити  у оквиру стамбеног објекта или као засебни објекти, 

односно као основна или претежна намена објекта. 

Дозвољена је изградња стамбеног објекта, стамбено-пословног објекта, пословно-
стамбеног објекта, пословног објекта.  
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Однос пословне намене према стамбеној на нивоу целине износи  50% : 50%. 
Објекти комерцијалних садржаја, су саставни део стамбене целине и за њих применити 

услове за парцелацију, регулацију и изградњу као за целину у којој се налазе. 

Комерцијални садржаји обухватају трговину (прехрамбена, конфекцијска, уређаји и бела 

техника ..., али и књижаре, продајне галерије...), услуге (банке, мењачнице, агенције, 

бирои...), занатство (јувелнирнице, фризерске, оптичарске, сајџијске радње..) и 

угоститељство (ресторани, кафеи и посластичарнице) и сл.  

 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
Намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене за које се, на основу 
процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену.  
За све делатности које могу угрозити животну средину, предвиђена је израда 
одговарајућих еколошких анализа у складу са важећим законским прописима. 
 

Тип изградње: 

– слободностојећи објекти - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 
– у  прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 
– у  непрекинутом низу - објекат додирује обе бочне  линије грађевинске парцеле.     
У случају изградње поткровља могућа је изградња само једног поткровља; 

 

Вишепородично становање у зонама високих густина - зоне 1 и 2: 

 

Табела 15: Правила грађења за вишепородично становање  

 Величина грађевинске парцеле   

 за слободно стојеће објекте  мин 600 m2 

 за објекте у прекинутом низу  мин 500 m2 

 за објекте у непрекинутом низу  мин 400 m2 

 

 Ширина грађевинске парцеле у зони грађења  

 за слободно стојеће објекте  мин 16 m 

 за објекте у прекинутом низу  мин 12 m 

 за објекте у непрекинутом низу  мин 10 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу препорука 3-5 m од регулације 

 дефинисано на графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама. 

 Удаљења од суседних објеката   



 969 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

 слободностојећи минимум 5 m 

 у прекинутом низу минимум 4m 

 у непрекинутом низу минимум 0m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле   

 слободностојећи мин. 2,5 m 

 у прекинутом низу мин. 4 m 

 у непрекинутом низу минимум 3 m 

 

 Индекс заузетости  до 65% 

 за ниво целине или блока  60% 

 за ниво парцеле  65% 

 Индекс изграђености  2-3 

 Уређене зелене површине на парцели 20% 

 

 Спратност објеката максимално П+4 

 

  

 Висина објеката (метара)   

 до коте слемена  21,0 m 

 до коте венца максимално 17,5 m 

 

 Паркирање   

 број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан 

 гараже – колективне 

(није дозвољена изградња појединачних 

гаража) 

за више парцел 

а или цео блок 

- обезбеђен прилаз 

- Су+П+1 

- озелењен кров 
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Породично становање у зонама високих густина, 1 и 2: 

 

Табела17: Правила грађења за породично становање 

 Величина грађевинске парцеле   

 за слободно стојеће објекте  мин 300 m2 

 за објекте у прекинутом низу  мин 250 m2 

 за објекте у непрекинутом низу  мин 200 m2 

 

 Ширина грађевинске парцеле у зони грађења  

 за слободно стојеће објекте  мин 10 m 

 за објекте у прекинутом низу  мин 9 m 

 за објекте у непрекинутом низу  мин 8 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу препорука 3-5 m од регулације 

 дефинисано на графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама. 

 Удаљења од суседних објеката   

 слободностојећи минимум 5 m 

 у прекинутом низу минимум 4m 

 у непрекинутом низу минимум 0m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле   

 слободностојећи мин. 2,5 m 

 у прекинутом низу мин. 4 m 

  последњи у непрекинутом низу  минимум 3 m 

 

 Индекс заузетости  до 70% 

 за ниво целине или блока  60% 

 за ниво парцеле  70% 

 Индекс изграђености  1,5-2,1 

 Уређене зелене површине на парцели 20% 
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 Спратност објеката максимално П+2 

 

 Висина објеката (метара)   

 до коте слемена  14,5 m 

 до коте венца максимално 11,0 m 

 

 Паркирање   

 број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан 

 гараже – колективне 

(није дозвољена изградња појединачних 

гаража) 

за више парцел 

а или цео блок 

- обезбеђен прилаз 

- Су+П+1 

- озелењен кров 

8.5.3. СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА – у зонама 2, 3.1, 3.2, 3.3 и 4.1 
 

Основна намена објеката:  
Породично и вишепородилно становање са компатибилним наменама.         
 

Врста и намена објеката који се могу градити- могуће пратеће намене: 
становање (породично и вишепородично), објекти јавних намена и служби, зеленило, 
услужне делатности и пословање (занатски, трговачки, угоститељски и сл.), мешовито 
пословање, и евентуално мала привреда под одређеним условима и уколико  испуњавају 
све услове заштите животне средине. Овакви садржаји се могу се градити  у оквиру 
стамбеног објекта или као засебни објекти, односно као основна или претежна намена 
објекта. 
Оптимални однос становања и пословања (комерцијалних делатности) на нивоу 

целине износи - 80%:20%. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
забрањена је изградња објеката који би својом функцијом угрозили основну намену 

простора-становање.  

За све објекте важе прописи везани за заштиту земљишта и ваздуха. Забрањене су све 

намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и 

основну намену.  

Тип изградње:    - као слободностојећи, двојни објекти и прекинут низ  

Вишепородично становање у зонама становања средњих густина: 

 

Табела 16: Правила грађења за вишепородично становање средње густине 

 Величина грађевинске парцеле   

 за слободно стојеће објекте  мин 800 m2 
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 за објекте у прекинутом низу  мин 600 m2 

 за објекте у непрекинутом низу  мин 500 m2 

 

 Ширина грађевинске парцеле у зони грађења  

 за слободно стојеће објекте  мин 20 m 

 за објекте у прекинутом низу  мин 16 m 

 за објекте у непрекинутом низу  мин 12 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу препорука 3-5 m од регулације 

 дефинисано на прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским линијама. 

 Удаљења од суседних објеката   

 слободностојећи минимум 5 m 

 у прекинутом низу минимум 4m 

 у непрекинутом низу минимум 0m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле   

 слободностојећи мин. 2,5 m 

 у прекинутом низу мин. 4 m 

 у непрекинутом низу минимум 3 m 

 

 Индекс заузетости  до 50% 

 за ниво целине или блока  40% 

 за ниво парцеле  50% 

 Индекс изграђености  1-1,5 

 Уређене зелене површине на парцели 30% 

 

 Спратност објеката максимално П+3 

 

  Висина објеката (метара)   

 до коте слемена  16,0 m 
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 до коте венца максимално 12,5 m 

 

 Паркирање   

 број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан 

 гараже – колективне 

(није дозвољена изградња појединачних 

гаража) 

за више парцел 

а или цео блок 

- обезбеђен прилаз 

- Су+П+1 

- озелењен кров 

 

 

Породично становање у зонама становања средњих густина: 

 

Табела17: Правила грађења за породично становање 

 Простор за становање  100% површине 

 Простор за централне и јавне функције ................... 100% површине 

 Величина грађевинске парцеле   

 за слободно стојеће објекте  мин 400 m2 

 за објекте у прекинутом низу  мин 350 m2 

 за објекте у непрекинутом низу  мин 250 m2 

 

 Ширина грађевинске парцеле у зони грађења  

 за слободно стојеће објекте  мин 12 m 

 за објекте у прекинутом низу  мин 11 m 

 за објекте у непрекинутом низу  мин 10 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу препорука 3-5 m од регулације 

 дефинисано на графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама. 

 Удаљења од суседних објеката   

 слободностојећи минимум 5 m 

 у прекинутом низу минимум 4m 
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 у непрекинутом низу минимум 0m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле   

 слободностојећи мин. 2,5 m 

 у прекинутом низу мин. 4 m 

 у непрекинутом низу минимум 3 m 

 

 Индекс заузетости  до 50% 

 за ниво целине или блока  40% 

 за ниво парцеле  50% 

 Индекс изграђености  0,8-1,5 

 Уређене зелене површине на парцели 30% 

 

 Спратност објеката максимално П+2+Пк 

 

  

 Висина објеката (метара)   

 до коте слемена  14,5 m 

 до коте венца максимално 11,0 m 

 

 Паркирање   

 број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан 

 гараже – колективне 

(није дозвољена изградња појединачних 

гаража) 

за више парцел 

а или цео блок 

- обезбеђен прилаз 

- Су+П+1 

- озелењен кров 

 

 До коначне реализације плана (његових намена и изградње саобраћајница) постојећи 
објекти се задржавају и могуће су мање измене без промене габарита (адаптација, 
санација, као и претварање таванског простора у користан простор). Ово правило 
примењује се и код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од 
услова везаних за неопходна растојања од граница парцеле и од суседних објеката, 
или се премашују прописани индекси за изградњу земљишта. 
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8.5.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА – у зонама 3.2, 
4.1, 4.2 и 4.3 

 

Основна намена објеката:  
Породично становање са компатибилним наменама.         
 

Врста и намена објеката који се могу градити- могуће пратеће намене: 
породично становање, објекти јавних намена и служби, зеленило, услужне делатности и 
пословање (занатски, трговачки, угоститељски и сл.), мешовито пословање, и евентуално 
мала привреда под одређеним условима и уколико  испуњавају све услове заштите 
животне средине. Овакви садржаји се могу се градити  у оквиру стамбеног објекта или као 
засебни објекти, односно као основна или претежна намена објекта. 
 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
Забрањене су све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају 

животну средину и основну намену.  

 

Тип изградње:  - као слободностојећи објекти  

 

Табела 18: Правила грађења за становање ниских густина 

 Простор за становање  
(ниво парцеле) 

100% површине 

 Простор за комерцијалне садржаје 100% површине 

 Величина грађевинске парцеле   

 за слободно стојеће објекте  мин 300 m2 

 

 Ширина грађевинске парцеле у зони грађења  

 за слободно стојеће објекте  мин 12 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу по правилу  мин. 3 m 

 дефинисано на графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама. 

  

 Положај објекта у односу на остало земљ. 

 Удаљења од суседних објеката дефинисано у општим правилима за 

породично становање 
 Удаљења од бочних ивица парцеле 
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 Индекс заузетости  до 30% 

 за ниво целине или блока  25% 

 за ниво парцеле  30% 

 Уређене зелене површине на парцели 30% 

  

 Спратност објеката максимално П+1+Пк 

 Висина објеката (метара)   

 до коте слемена максимално 11,5 m 

 до коте венца максимално 8,5 m 

 

 Паркирање   

 број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан 

 гараже – колективне 

(није дозвољена изградња појединачних 

гаража) 

за више парцел 

а или цео блок 

- обезбеђен прилаз 

- Су+П+1 

- озелењен кров 

 

 До коначне реализације плана (његових намена и изградње саобраћајница) постојећи 
објекти се задржавају и могуће су мање измене без промене габарита (адаптација, 
санација, као и претварање таванског простора у користан простор). Ово правило 
примењује се и код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од 
услова везаних за неопходна растојања од граница парцеле и од суседних објеката, 
или се премашују прописани индекси за изградњу земљишта, као и код објеката 
предвиђених за рушење и оних који се налазе изтмеђу две регулационе линије. 

 

8.5.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ  -   у зонама 3.2, 4.1, 4.2  и 
4.3 

 

Рурално становање карактерише могућност да се уз стамбени део парцеле формира и 

економско двориште за потребе властитог домаћинства. Парцела може бити уређивана 

за непољопривредно и мешовито домаћинство. Уколико је парцела непољопривредно 

домаћинство важе правила за становање ниских густина. 

 

Табела 19 : рурално становање 

 Простор за становање  40% површине 

 Простор за друге функције  60% површине 
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 Величина грађевинске парцеле   

 за слободно стојеће објекте оптимално 800 m2 

 за пољопривредна домаћиства макс. 1500m2 

 

 Положај објекта у односу на улицу мин 5m повучено од регулације 

 Удаљења од суседних објеката према општим правилима за породично 

становање 
 Удаљења од бочних ивица парцеле 

 Ширина фронта у зони грађења  20,0m 

 

 Проценат заузетости   до 30% 

 Индекс изграђености / % заузетости   

 за ниво парцеле  1,0/ 30% 

 за пољопривредна домаћиства  0,6/ 20% 

 Уређене зелене незастрте површине на парцели 30% 

    

  

 Спратност објеката максимално П+2+Пк 

    

 Висина објеката (метара)   

 до коте слемена максимално 11,5 

 до коте венца максимално 8,5 

    

 

 Паркирање   

 број паркинг места на сопственој 

парцели 

1 ПМ на 1 стан 

 

Парцела може бити уређивана за непољопривредно и мешовито домаћинство. 
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На парцелама преко 1000m2 могућа је изградња објеката за потребе искључиво 

малих производних погона и објеката комерцијалних и услужних делатности 

(стоваришта,велепродаја). 

Код мешовитих и пољопривредних домаћинстава парцела може имати издвојен  

стамбени и економски део. 

У зони изграђених објеката растојање грађевинске линије од регулационе линије 
утврђује се на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%). 

У неизграђеним деловима растојање грађевинске линије од регулационе линије не 
треба да је мање од 5,0m. 

Међусобна минимална удаљеност стамбених слободностојећих објеката, на 
грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,0m, је 6,0m. 

За стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле 
мања од 15,0m међусобна удаљеност износи најмање 5,0m. 
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од прописаних, у случају 
реконструкције, не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених 
просторија. 

Економски објекти који се, у економском делу парцеле, могу градити су: летња 
кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу, пушнице, 
сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила и др. 

Међусобна растојања објеката у економском дворишту зависе од организације 
економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у 
односу на чисте објекте. 

Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових 
економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 3,0м. 

Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом 
друге парцеле, растојање нових економских објеката не може бити мање од 5,0м од 
границе парцеле. 

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Најмања ширина 
приступног економског пута на парцели износи 3,0m. 

Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).  
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове 

изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти. Најмања ширина приступног 
стамбеног пута је 2,5m, а економског 3,0m. 

Ако се економско двориште формира уз јавни пут растојање од грађевинске до 
регулационе линије утврђује се, на основу преовлађујуће грађевинске линије суседних 
објеката увећаним за најмање 3,0m зеленог појаса. 
 

8.5.6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА УСЛУЖНЕ НАМЕНЕ – у зони 9 и у свим зонама као 
допунска (компатибилна) намена 

 

Ову групу чине следеће намене 

 услуге (трговачке, пословно – комерцијалне делатности) 

 туризам (хотели, мотели, ресторани, апартмани за издавање...) 
 

Услуге се могу наћи у свим просторним целинама и тада важе услови и параметри 

доминантне намене на нивоу целине или блока.  
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У ову групу спадају и воденице које се могу реконструисати у туристичко-угоститељске 

објекте, са обавезном израдом урбанистичког пројекта и тада за воденице важе правила 

из табеле за Туризам. Такође параметри из табеле туризам се примењују када је 

туристичка намена претежна на парцели. За туристичке објекте у оквиру других намена, 

важе параметри и услови за доминантну намену.  

  

Табела 20: Правила грађења за објекте услужних делатности 
 Величина грађевинске парцеле   

 за слободно стојеће објекте мин 500 m2 

 Ширина парцеле у зони грађења  12 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу мин 10m повучено од регулације 

 Удаљења од суседних објеката мин. 8m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле мин. 4m 

 удаљење од задње ивице парцеле мин. 6m 

 

 Индекс заузетости  до 50% 

 до 600 m2   50% 

  преко 600 m2  40% 

  

 Проценат незастртих површина   

 до 600 m2   25% 

 преко-600 m2  35% 

 ширина заштитног зеленог појаса према 

другим наменама 

 
5 m 

 

 Висина објеката (метара) дозвољено је максимум 4m + 0,5 m по етажи 

више од прописане висине за доминантну 

намену у оквиру просторне целине 

 

Табела 21 : Туризам  

 Величина грађевинске парцеле мин. 800 m2 
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 Ширина парцеле у зони грађења мин. 20,0m 

 

 Положај објекта у односу на улицу мин 5,0m повучено од регулације 

 Удаљења од суседних објеката мин. 8,0m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле мин. 4,0m 

 

 Проценат заузетости  до 50% 

 Индекс изграђености / % заузетости   

  1000 m2   1,8 / 50% 

  преко 1000 m2  1,6 / 40% 

  

 Проценат уређених незастртих зелених 

површина 

  

 до 1000 m2   30% 

 преко-1000 m2  35% 

 

 Спратност објеката макс П+3+Пк 

 Висина објеката  макс 17,0m 

 

Паркирање 

Код већих интервенција у реконструкцији блока, изградња подземних гаража у блоку 

могућа је у функцији гараже за кориснике околних објеката и парцела, под условом да је 

доминантна намена блока пословање, да је укупна површина заједничког дворишта 

велика и да је приступ могућ из споредне улице. Могуће је да гаража у средишту блока 

буде подземна а изузетно до 2,5 m изнад земље. На ивици блока и на регулацији блока 

гараже по правилу треба да буду вишеспратне. Кровне површине подземних гаража 

морају се уредити као пешачке површине са значајним учешћем специјалног кровног 

зеленила. Више етажне надземне гараже треба градити као ивичне објекте који се не 

могу градити у унутрашњости компактних блокова, осим када је блок јединствена 

организациона целина. 

За новоизграђене објекте потребно је обезбедити по једно паркинг место на површини 

(зони, блоку, комплексу, парцели) на коју се односи план. Услови за изградњу паркинг 

места одређују се по следећој табели. 
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Табела 22: Капацитети паркинг места за комерцијалне делатности (за новоизграђене објекта)  

намена 1 паркинг место на m2 

трговина 50 m2 продајног простора 

административно-пословни објекги 60 m2 нето етажне површине 

угоститељски објекти 2 постављена стола са четири столице 

хотели 2-10 кревета зависно од категорије 

мегамаркети 50 m2 продајног простора 

 

8.5.7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ – у зонама 10.1 и 10.2 
 

У оквиру производних делатности у радној зони могу се наћи прехрамбена индустрија, 

грађевинарство и производња грађевинскох материјала, складишта, текстилна 

индустрија, већа трговинска предузећа, занатска приозводња... 

 

Табела 23 : Урбанистички параметри за објекте производних делатности 
 Величина грађевинске парцеле мин. 500 m2 

 Ширина грађевинске парцеле у зони 

грађења 

оптимално 20 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу мин 10 m повучено од регулације 

 Удаљења од суседних објеката мин. 10m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле мин. 5m 

 удаљење од задње ивице парцеле мин. 10m 

 

 Индекс заузетости   50% 

  

 Проценат незастртих површина   25% 

 ширина заштитног зеленог појаса према 

другим наменама 

 
10m 

 

 Висина објеката (метара)  14 m 

 изузетно у зависности од технолошког 

процеса 

 више од 14 m 
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 за административни део – макс. 10% 

површине производног дела 

изузетно 18 m 

 

 Паркирање на парцели према конкретном 

случају 

 

8.5.8. ПРАВИЛА ГРАДЊЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ЗОНИ БАЊСКОГ ПАРКА - зона 7 
 

Доминантна намена:  

Здравствени туризам, спорт и рекреација, угоститељство. 

Врста и намена објеката 

У оквиру целине дозвољава се изградња објеката спорта и рекреације, етно садржаја 
(поточара, ветрењача, доплап и сл.), комерцијалних и туристичко-угоститељских садржаја 
са смештајним капацитетима,као пратећих садржаја основне намене комплекса. 
Садржаји у оквиру целине су: 

– бањски комплекс 
– вишенаменска спортска хала и мањи спортски објекти,  
– спортски терени, терени за мале спортове, базени и сл. 
– остали садржаји (трим стазе, стаза здравља, шеталишта, справе за вежбање у              
– природи, површине за играње деце, простори за одмор и сл.)  
– зеленило 
– локали (угоститељство, туризам, трговина) 
– паркинг простор и друге манипулативне површине 
 

Могуће пратеће намене:  

пословне делатности, објекти за јавну употребу (култура и сл),  зеленило.  

 

Намена објеката чија је градња забрањена у овој целини: 

је изградња у оквиру комплекса било каквих  објеката, који би могли да угрозе животну 

средину и основну намену . 

Забрањени су објекти привређивања и мешовитог пословања. 

У целини није дозвољена изградња објеката услужног и производног занатства и других 

делатности рада, комерцијалних објеката типа робно-тржних центара, велепродајних 

објеката, као ни објеката сервисно - услужних делатности (бензинске и гасне станице, 

праонице возила, заједничке гараже и сл.). 
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Табела 24 : Дозвољени урбанистички параметри за зону бањског парка 

 Величина грађевинске парцеле оптимално 1000 m2 

  мин 700m2 

* за П+2+Пк  мин. 2000 m2 

 Ширина парцеле у зони грађења мин. 20,0m 

 

 Положај објекта у односу на улицу мин 5,0m  повучено од регулације 

 Положај објекта у односу на реку мин 5,0m  повучено од регулације реке 

 Удаљења од суседних објеката мин. 10,0m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле мин. 5,0m 

 удаљење од задње ивице парцеле мин. 6,0m 

 

 Проценат заузетости  до 30% 

 Индекс изграђености / % заузетости   

 до  1000 m2   0,9 / 30% 

*  преко 1000 m2  0,7 / 25% 

  

 Проценат уређених незастртих зелених 

површина 

 20% 

 Обавезно парковско уређење   

 до 1000 m2   40% 

 преко  1000 m2  45% 

 

 Спратност објеката макс П+2+Пк 

 Висина објеката макс 14,0m 

 

Услови за изградњу других објеката на парцели: 

Могућност изградње помоћних објеката у склопу планираних комплекса (надстрешнице уз 

базен, наткривене терасе (сенице) и сл.) Површина других објеката на парцели се 

урачунава у индекс заузетости и изграђености. 
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- ограђивање: 
Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од врсте 

спортске и рекреативне активности, односно према условима које одреди надлежни орган 

ради контролисаног приступа корисника. 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати функционалном и естетском оградом чија 

висина може бити највише до 1,8m.  

8.6. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ИЗГРАЂЕНОСТИ / ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ 
 

Максимални индекси прописани су у предходним табелама. Правилник о садржини, 
начину и поступку израде,  докумената просторног и урбанистичког планирања 
("Службени гласник РС" бр. 64/2015); 

 и Закону о планирању и изградњи ,потребно је дефинисати или дозвољени индекс 
изграђености или дозвољени индекс заузетости. Овим Планом прописана су оба 
параметра, која ће се примењивати код даље планске разраде. Код директног 
спровођења плана потребно је да се за планирани објекат испоштује прописан 
индекс заузетости. 
 

8.7. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
 

Максимална спратност и висина објеката према наменама дефинисана је у предходним 

табелама. Према Закону о планирању и изградњи, потребно је дефинисати или 

дозвољену висину објеката или максималну спратност. Овим Планом прописана су оба 

параметра, која ће се примењивати код даље планске разраде. Код директног 

спровођења плана потребно је да се за планирани објекат испоштује прописана 

спратност објекта. 

 
8.8. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 

ПАРЦЕЛИ  
 

На једној грађевинској парцели није ограничен број објеката, у границама дозвољеног 

индекса заузетости и изграђености за одређену намену.  

Уз стамбене објекте, у оквиру грађевинске парцеле, могу се градити и објекти других 

садржаја који су у функцији компатибилној становању, као и помоћни објекти у зависности 

од целине у којој се налазе (летња кухиња, остава, гаража и сл.). Економски објекти су 

дозвољени искључиво код становања ниске густине.  

У случју изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички 

показатељи и морају се поштовати сви други услови дефинисани посебним правилима за 

одређени тип изградње и намену  парцеле. 

8.9. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ  
 

Испади на деловима објекта. 

На деловима новопланираних објеката оријетисаним према регулационој линији могу се 

градити испади (еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице без стубова) који прелазе 

регулациону линију али тако да: 
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─ дужина испада може бити максимално 0,6 m, ако је ширина тротоара до 3,5 m и то 
на минималној висини од 4,0 m изнад тротоара и 40% површине уличне фасаде 

─ дужина испада може бити максимално 1,0 m, ако је ширина тротоара већа од 3,5 m, 
ширина улице већа од 15,0 m и то на минималној висини од 4,0 m изнад тротоара и 
50% површине уличне фасаде 

─ испади на објектима у блоковим у непрекинутом низу не смеју угрозити објекте на 
суседним парцелама у односу на инсолацију, визуелно ометање и приватност, тако 
да испад може бити максималне ширине колико је и растојање до најближег отвора 
на суседном објекту у истом низу. 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи регулациону линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 
– излози локала - 0,3 m, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи 3,0 m, 

а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у 
приземљу; 

– транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,0 m по 
целој ширини објекта са висином изнад 3,0 m; 

– платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,0 m од спољне 
ивице тротоара на висини изнад 3,0 m, а у пешачким зонама према конкретним 
условима локације; 

– конзолне рекламе  су дозвољене у зони приземне етаже са висином изнад 3,0м 
доње ивице конструкције конзоле, и максимум 1м дужине конзоле.  

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 
– стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,6m испод површине 

тротоара, а испод те дубине - 0,5m; 
– шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,0m. 
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз писану сагласност 
власника или корисника парцеле. 

 

Испади према суседним бочним парцелама дозвољени су искључиво ако се задовољи 

услов да минимално растојање од испада до границе парцеле износи 2,5 m, а у случају да 

је објекат постављен на грађевинској линији удаљеној 2.0 m од границе суседне парцеле 

испади на објектима нису дозвољени. Код објекат у прекинутом низу нису дозвољени 

испади, еркери и терасе према суседним парцелама.  

Испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди 

минималном растојању објекта до суседне наспрамне парцеле. 

 
 

Постављање ограде 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући 
од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m. 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност 
по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се у складу са 
прописима из те области. 
 

Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни 
објекти индустријских зона (складишта, радионице и сл.) морају се ограђивати у 
комбинацији са живом зеленом оградом према регулацији и то: 
– уколико је ограда транспарентна жива ограда мора бити минимум до половине 

висине, са унутрашње стране ограде, а уколико је потребно да постоји визуелна 
баријера зелена ограда може бити виша од основне ограде; 
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– уколико је ограда нетранспарентна може бити до висине 2.2 m повучена од 
регулације тако да се зелена жива ограда формира испред зидане ограде до 
минимум 2/3 висине. 

 

Обликовање 
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 
утврђују се идејним архитектонским пројектом.  
Тежити уједначеним архитектонским обликовањем на нивоу блока, односно дуж потеза 
регулације.  
Спратне висине треба да буду уједначене код затвореног низа. Разлике не би требало да 
пређу 1/5 спратне висине. 
 

Равни кровови се не препоручују. 
Мансардни кровови се дозвољавају изузетно као традиционални облик мансардног крова, 
само у деловима или блоковима где је то преовлађујући тип крова. Мансардни кров не 
може да излази ван габарита објекта. 
Кровне баџе се не дозвољавају у оквиру кровних равни према улици.  Баџе се могу 

формирати као покривач истуреног (вишег) дела фасадног платна (осветљење, излази на 

терасе или лође и сл.) са максималном висином  до 2,4 m мерено од коте пода до 

преломне линије баџе. Део фасаде под баxама не може бити већи од 10% површине 

фасаде. 

Калкански зидови не могу бити према улици. 

Повучена етажа се сматра она која је у односу на грађевинску линију повучена минимум 

2.0 m. На објекту не може да буде више од 2 повучене етаже. Део који остаје од пувученог 

спрата третира се као кровна тераса, која може бити наткривена, али не и затворена 

бочним зидовима. Уколико је тераса наткривена висина објекта се рачуна до стрехе 

крова, у супротном до зидане ограде, односно венца кровне терасе. 

 

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,5m рачунајући од коте 
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, одређује се према конкретном 
случају, а не може бити виша од 4.5m. Користан простор покровља се рачуна са 75% 
површине. Делови поткровља који имају висину већу од 4.2 m могу имати два нивоа 
поткровља у оквиру исте стамбене или пословне целине. Површина другог нивоа се 
рачуна као и површина првог. Површина горњег нивоа не може да буде већа од 50% 
површине доњег нивоа. 
Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, усклађује 
се са условима Завода за заштиту споменика културе и условима прописаним у поглављу 
Мере заштите културних добара. 
 
 

8.10. МОГУЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 
 

Код постојећих објеката када прелазе дозвољене параметре, задржава се постојеће 

стање, и не дозвољава се повећање капацитета постојећег објекта, осим у 

случајевима дефинисаним у овом поглављу.  

Код замене постојећег објекта новим, примењују се параметри и услови за 

новоизграђене објекте. 
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Постојећи изграђени објекти, и објекти за које је издато одобрење за изградњу, а који 

имају параметре веће од максимално датих у плану, се не могу дограђивати или 

надграђивати (задржавају постојеће параметре као наслеђену урбанистичку обавезу у 

време израде плана). Односно, могуће су интервенције на објекту без промене габарита 

објекта (реконструкција, адаптација, санација, као и претварање таванског простора у 

користан без промене висине венца објекта). 

Постојећи квалитетни објекти се могу реконструисати, извршити доградњу или надградњу 

у складу са дозвољеним параметрима. 

Све интервенције на постојећем објекту могу се извести под следећим условима: 

- све интервенције на објектима и изградња нових објеката не смеју да угрозе 
стабилност и функционалност других објеката. 

- интервенције на објектима извести у складу са законима који третирају изградњу 
објеката, одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и 
ауторство.  

- у случају када се у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не 
дозвољава се доградња објеката 

 

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције: 

 

Табела 25. Правила за реконструкцију постојећих објеката 

интервенције на 

постојећем објекту 
услови под којима је могућа интервенција 

доградњу нових етажа  дозвољава се до прописане максималне висине 
односно спратности; 

доградњу објекта 

– дозвољава се до максималних урбанистичких 
параметара прописаних овим планом уколико то не 
нарушава стабилност самог објекта и суседних 
објеката 

доградњу крова изнад равне 

терасе објекта 

дозвољава се: 

 на свим објектима, или деловима објеката ради 
санације равног крова; 

 без повећања висине кровног венца; 

 без угрожавања стабилности и функционисања 
суседних објеката 

 максимални нагиб новоизграђеног крова је 30 степени 
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реконструкцију крова у циљу 

формирања новог корисног 

простора 

 

дозвољава се: 

 без повећања висине венца објекта 

 без промене геометрије крова уколико се прелазе 
параметри 

 реконструкцију или доградњу крова извести са 
надзитком максималне висине 1,8 m мерено од коте 
пода до прелома косине крова 

 баџе - под условима као за нове објекте 

реконструкцију фасаде 

објекта у циљу побољшања 

термо и звучне изолације 
 дозвољава се 

реконструкцију фасаде 

објекта у смислу затварања 

балкона  и лођа 

 дозвољено је код породичних обј.  

 код вишепородичних обј. само на нивоу целог 
објекта, једнобразно 

доградњу вертикалних 

комуникација (степениште...)  дозвољава се 

реконструкција објеката 

(санација, фасаде, 

конструкције, инсталација, 

функционална 

реорганизација) 

 дозвољава се 

 
 
8.11. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА  ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

На шумском земљишту је забрањена изградња објеката који нису у функцији 

одржавања и побољшања шумских ресурса. 

Дозвољена је изузетно: 

– изградња објеката у функцији приоритетног коришћења, 
– поправка и доградња постојећих стамбених, спортских и смештајних објеката, 
– изградња објеката инфраструктуре у складу са планом, 
– изградња објеката у функцији становања, туризма, рекреације и ловства се може 

дозволити тамо где за то постоје амбијентални и урбанистички  предуслови, и уз 
предходну проверу и анализу односа према непосредном и ширем окружењу 
израдом одговарајуће урбанистичке документације,  према решењима за која се 
добије сагласност надлежних органа и предузећа које газдује шумама, али не више 
од 10% изграђености. 

 

Крчење шума је дозвољено у следећим случајевима: 

– ради промене врста дрвећа или узгојних облика, 
– изградње објеката који служе газдовању шумама, 
– изградње објеката који обезбеђују унапређивање коришћења свих  функција шума 

(ретензија и др.) 
– објекти туристичког, ловног или рекреативног карактера, 
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– објекти за одржавање и експлоатацију шума, 
– приступне саобраћајне површине и пратећа инфраструктура, 

– спровођења комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума и 
– у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. 
 

У случају крчења шуме, за подизање нових или доградњу постојећих спортских и смештајних 

објеката, плаћа се једнократна накнада за искрчену шуму у висини десетоструке вредности 

шуме. Надокнада се уплаћује на рачун јавног предузећа које газдује шумом. 

 

Санитарне сече шуме се подразумавају као мера неге шуме. 

Ради обнове постојећег и стварања новог фонда пожељне су следеће интервенције: 

- претварање монокултура у мешовиту шуму, 
- садња жбуња, нарочито на ивици шуме и 
- садња декоративног дрвећа и шибља (на ивици шуме, на окукама пута, на ливадама као      
           појединачни примерци или групе). 

Правила за изградњу објеката: 

- величина објекта : у складу са  наменом 
- висина објекта до П+Пк  
- максимални надзидак подкровља је 0,8m. 
- материјали за изградњу прилагођени шумском окружењу. 

 

Правила за изградњу се утврђују у складу са општим правилима струке, уз претходну 

израду одговарајуће урбанистичке документације за који се прибавља стручно мишљење 

Комисије за планове општине Брус. За ову врсту објеката потребна је израда процене 

утицаја на животну средину. 

 

 на шумском земљишту је забрањена изградња. 
 дозвољена је изузетно: 

- изградња објеката у функцији шумске привреде; 
- изградња објеката инфраструктуре у складу са планом; 
- изградња објеката у функцији туризма, рекреације.  

 
 

8.12.  ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Правила коришћења водног земљишта дефинисана су на основу Закона о водама („Сл. 
гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12). 

 

Коришћење вода 
Опште коришћење вода подразумева коришћење вода без претходног третмана, односно 
без употребе посебних уређаја (пумпе, натеге и друго) или изградње водних објеката, и то 
за пиће; напајање стоке у домаћинству; санитарно-хигијенске потребе; рекреацију, 
укључујући и купање; гашење пожара; пловидбу. 
Право на посебно (оно које није опште) коришћење вода и водног земљишта стиче се 
водном дозволом,. Водна дозвола не може се издати без прибављених водних услова и 
издате водне сагласности. 
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Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и 
других водних објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза 
великих вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне средине, 
забрањено је: 
1. на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати крупну 
стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на 
којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих 
објеката; 
2. на водном земљишту: 

1) градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита, 
2) одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал, 
3) складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови 
проласка великих вода, 
4) садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 
m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим 
водним условима; 
5) прати возила и друге машине, 
6) вршити друге радње, осим у случају: 

(1) изградње објеката јавне инфраструктуре, 
(2) спровођења мера очувања, унапређења и презентације природних вредности, 
(3) изградње објеката за коришћење вода, уређење водотока, обезбеђења пловидбе 

и спровођење заштитних мера на природним купалиштима, 
(4) изградње објеката за заштиту вода од загађења, 
(5) изградње објеката намењених одбрани државе, 
(6) формирања привремених депонија шљунка и песка тако да се не ремети 

пролазак великих вода, и на удаљености не мањој од 30 m од небрањене ножице 
насипа, 

(7) предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовине, 
(8) вршења експлоатације минералних сировина у складу са законом о водама; 

3. у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда 
или супротно прописима за градњу у поплавном подручју; 
4. садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m 
од небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони на удаљености до 50 m од 
унутрашње ножице насипа; 
5. копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од 
небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном подручју, 
осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода или је техничком 
документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није угрожена 
стабилност насипа; 
6. мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у 
обиму којим се угрожава снабдевање питком или технолошком водом, угрожавају 
минерална и термална изворишта, стабилност тла и објеката; 
7. мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са 
водног земљишта које је у приватној својини; 
8. градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима 
се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у 
обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима се 
омета редовно одржавање ових канала; 
9. одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије, 
мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде или друге материје и вршити 
радње, којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену његове 
трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других 
водних објеката или отежати одржавање водног система; 
10. вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала, 
преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго); 
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12. изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање 
регулационих, заштитних и других водних објеката. 
 

Водни услови се издају за изградњу, односно реконструкцију објеката, извођење радова, 
израду планских докумената, и то за: 
1) брану са акумулацијом; 
2) јавни водовод; 
3) индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и 
подземних вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у 
површинске воде, подземне воде или јавну канализацију; 
4) постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и испуштање 
отпадних вода; 
5) магистрални и регионални пут, железнице и мостове на њима, аеродром; 
6) преводницу, пловни пут, луку, марину и пристаниште; 
7) магистрални нафтовод, гасовод, далековод, трафостаницу, продуктовод, кабловски 
вод испод корита реке за пренос електричне енергије, ТТ и оптички кабл; 
8) систем за одводњавање; 
9) систем за наводњавање; 
10) систем за одвођење атмосферских вода насеља; 
11) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и 
приоритетне супстанце; 
12) складиштење на обалама материја које могу загадити воду; 
13) рударске истражне и експлоатационе радове и објекте; 
14) уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката; 
15) експлоатацију и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог 
материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних 
водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију 
експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеној експлоатацији; 
16) вештачко обогаћивање или повећање запремине подземних издани; 
17) рибњак; 
18) изградњу или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за потребе 
рударских, геолошких и других радова; 
19) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали; 
20) воденицу и стамбени објекат на сплаву; 
21) други објекат и радове, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују 
промене у водном режиму или на које може утицати водни режим. 
 
 

9. БИЛАНСИ ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА 
 

Табела 26 : Упоредни биланс површина по намени 

 

           
Постојећа 

површина 

(hа) 

Постојећа 

површина 
(%) 

Планирана 

површина  
(hа) 

Планирана 

површина 
(%) 

           Намена површина 

  

  Површине јавне намене 
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1 Образовање 2.38 0.55 2.38 0.55 

2 Култура 0.40 0.09 0.40 0.09 

3 Здравство 1.58 0.36 3.78 0.87 

4 Управа 1.03 0.24 1.20 0.28 

5 Социјална заштита 4.08 0.94 3.81 0.87 

6 Комунални објекти 3.81 0.87 6.12 1.40 

7 Спорт и рекреација 4.64 1.06 5.72 1.31 

8 Парк и сквер 0.16 0.04 0.79 0.18 

9 Заштитно зеленило   0.00 2.05 0.47 

10 Саобраћајне површине 22.21 5.09 33.54 7.69 

укупно површине јавне намене 40.29 40.29 9.23 59.79 

Површине осталих намена 

Становање  

1 мешовите намене 0 1.80 0 3.92 

2 Становање високе густине 6.70 1.54 10.98 2.51 

3 Становање средње густине  99.59 22.83 150.23 34.43 

4 Становање ниске густине и рурално 8.69 1.99 61.31 14.05 

Остале намене 

1 Услуге 2.19 0.50 11.48 2.63 

2 Производња 15.25 3.50 25.22 5.78 

3 Бања - бањски парк     7.15 1.64 

4 Зеленило са спортским садржајима     26.92 6.17 

5 Верски објекти 0.22 0.05 0.18 0.04 

укупно површине осталих намена 132.64 30.40 293.47 67.26 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 172.93 39.64 353.26 80.97 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 135.21 30.99     

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 17.28 3.96 17.28 3.96 
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ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 110.88 25.41 65.76 15.07 

укупно површина плана 436.30 100.00 436.30 100.00 

 

 

III СМЕРНИЦЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА 
 

Измена и допуна плана генералне регулације Брус ће се спроводити директно 

издавањем локацијских услова (или другог одговарајућег акта, у складу са важећим 

законом) за формирану грађевинску парцелу, осим за обухвате за које је овим Планом 

прописана обавезна израда Планова детаљне регулације или Урбанистичких пројеката.  

За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са датим правилима 

парцелације у Плану, ради се пројекат препарцелације и парцелације, у складу са 

Законом. 

Издавање информације о локацији и локацијских услова врши се у скалду са 

правилима дефинисаним овим планом. За све што није дефинисано правилима уређења 

и грађења примењиваће се важећи Правилник о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу  односно важећа законска регулатива. 

Изменом и допуном плана генералне регулације Брус прописана је обавезна израда 

урбанистичких пројеката за одређене локације или објекте, али се они могу радити и на 

другим локацијама за потребе уређења, изградње или реконструкције објеката и 

површина јавне намене, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове.  

Код израде планова детаљне регулације, правила дата у овом плану су 
усмеравајућа и приликом детаљне разраде могу се под одређеним условима променити 
на нивоу појединачне парцеле или блока. 

За просторе у обухвату обавезне израде Плана детањне регулације / УП није 
дозвољено издавање локацијских услова до доношења Плана детањне регулације и УП. 
Локацијска дозвола ће се издавати на основу донешеног ПДР, односно УП. 

За изградњу на површинама изван грађевинског подручја изградња је могућа само у 
складу са важећим Законом за одређену намену земљишта (водно, шумско и 
пољопривредно земљиште) и правила датих у складу са њима у Плану генералне 
регулације. 
 

1. ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ДЕТАЉНИЈА РАЗРАДА  
 

Подручја у којима није дефинисана регулација и у којима се предвиђају значајне промене 

као и потреба опремања земљишта инфраструктуром и јавним функцијама потребно је  

детаљније разрадити доношењем планова детаљне регулације.  

 

Изузетно, приликом израде планова детаљне регулације за коридоре изведених траса 

магистралне инфраструктуре није обавезно формирање посебне парцеле јавне намене, 

већ се у сарадњи са надлежним институцијама инфраструктурни коридор може 
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обезбедити  грађевинским линијама, тако да постојећа инфраструктура остаје у 

заштитном коридору неопходном за сигурност, функционалност и стални несметан 

приступ за његово редовно или хаваријско одржавање.  

 

Израда Плана детаљне регулације за:  

– Зона Бањског парка (израда плана је току) 
– Агро бизнис центар (израда плана у току) 
– Индустријску зону уколико је потребна нова парцелација ради изградње нових 

саобраћајница и других јавних површина 
– За кружне раскрснице приликом евентуалне будуће реконструкције раскрсница на 

државним путевима. 
– У зони 2.0 блок који обухвата становање непосредно близу  Дома здравља 
– све површине јавне намене уколико оне нису дефинисане овим планом 
– новопланирану транзитну саобраћајницу 

 

Израда урбанистичког пројекта за: 

– за обе целине рекреативног зеленила  
– за зону спорта и рекреације 
– за изградњу и реконструкцију  јавних објеакта 
– за изградњу и реконструкцију бензинске и гасне станице 
– за индустријско производне комплексе уколико се планира увећање постојеће 

изграђене површине за више од 30% од постојеће, и за нове комплексе. 
– за здравствени центар (Дом здравља) 
– за верске објекте 
– за реконструкцију и адаптацију воденица у туристичко угоститељске намене 
– за изградњу МХЕ 
– за појединачни производни објекат ван радне зоне 
– у рубним деловима зона становања за изградњу објеката друге намене, по 

урбанистичким параметрима за ту намену. 
 

Овим планом се не предвиђа обавезна израда јавног архитектонско-урбанистичког 
конкурса, али општина има могућност расписивања истих за целине са посебним 
урбанистичким вредностима као што су центар града, уређење тргова, шеталишта и сл. 
Урбанистичка разрада се може реализовати фазно по деловима, у зависности од 

могућности и заинтеросованих инвеститора, али се кроз Урбанистички пројекат мора 

решавати као целина. 

Границе дате на графичком прилогу бр. 9.0. „Спровођења Плана генералне регулације“ су 

оријентационе, тачне границе планова и пројеката биће дефинисане израдом нецрта 

плана у УП. 
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

 

Ступањем на снагу Изменa и допунa Плана генералне регулације Бруса у делу 
саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини 
Брус, престаје да важи План генералне регулације Бруса („Сл. лист општине Брус“, бр. 
8/14). Сви предходно донешени урбанистички планови нижег реда, у границама овог 
Плана престају да важе усвајањем Изменa и допунa Плана генералне регулације Бруса у 
делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у 
општини Брус. 
Издата решења, услови и други акти надлежног органа, којима није истекла важност, 

задржавају се као стечена обавеза овог плана. 

Потврђени Урбанистички пројекти урађени на основу ПГР Бруса остају на снази и 

спроводе се на основу УП и Измена и допуна ПГР Бруса. 

Организовање урбанистичких или архитектонских конкурса у складу са ПГР-ом, за 

урбанистичке целине или објекте, за које ПГР-е пружа могућности, обезбеђује Општина 

преко својих стручних служби.  

План генералне регулације Бруса, урађен је у три (3) истоветна примерка у аналогном и 
четири (4) примерка у дигиталном облику. 
 
 
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ: 
 

 ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

1. Катастарски план са границом плана и границом планираног  грађ.подручја  
 .........................................................................................................................   
 .........................................................................................................................  

2. Постојећа намена површина ............................................................ Р 1:2500  
3. a. Саобраћајно решење са нивелационим планом ......................... Р 1:2500 
3       б. Саобраћајно решење са попречним  профилима ....................... Р 1:2500 
4. План јавних намена са аналитичко геод.елементим ...................... Р 1:2500 
5. Планирана намена површина........................................................... Р 1:2500 
6. Подела на зоне и  целине ................................................................. Р 1:2500 
7. Урбанистичка  регулација са грађевинским линијама..................... Р 1:2500 
8. Синхрон план инфраструктурне мреже ........................................... Р 1:2500 
9. Заштита животне средине, природних и културних добара и обележја идентитета 

насеља ............................................................................................... Р 1:2500 
10. Спровођење плана генералне регулације ....................................... Р 1:2500 
 
 

 ПРИЛОЗИ  
– СПИСАК ТАБЕЛА 
– КООРДИНАТЕ САОБРАЋАЈНИЦА  
– КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА  ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА  
– Одлука о изради урбанистичког плана 
– Концепт плана 
– Услови и документација надлежних организација и институција 
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– Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и  другим расправама о 
Плану  

– Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
– Одлука о усвајању плана 

 
План генералне регулације Бруса, ступа на снагу осмог (8.) дана од дана објављивања у  
"Службеном листу општине  Брус". 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 

БРОЈ:350-156/2016-I               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
28.10.2016. године        Мирослав Панић, доктор медицине 

________________________________ 
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Члан 34. 

 

 Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 

прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета), обавезе може 

преузети само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода 

и примања мањи од одобрених апропријација. 

 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће 

мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно 

продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор.  

 

Члан 35. 

 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају 

расходе за сталне трошкове, трошкове текућих поправки о одржавања и материјал.  

Корисници буџетских средстава дужни су да да обавезе настале по основу сталних 

трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних 

издатака измире у року утврђеном законом који регулиште рокове измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.  

 

Члан 36. 

 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Брус'', и доставити Министарству 

финансија.  

Члан 37. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Брус'', а примењиваће се од 01.01.2016. године.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 400-500/2016-I                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016.године                                                 Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

 

_____________________________________ 
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На основучлана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  (,,Службени 

гласник РС,, број 135/04 и 88/2010)  и члана26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине 

Брус,, број  14/08,  4/11 и 2/2014), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ДЕЛА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА ,,СРЕБРНАЦ,, 

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 4A НА КОПАОНИКУ ОПШТИНА БРУС 

 

 

      Члан 1. 

 Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за  Измене и допуна 

дела Плана детаљне регулације локалитета,,Сребрнац,, просторна целина 4A на Копаонику 

општина Брус ( у даљем тексту Стратешка процена). 

 

      Члан 2. 

 У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматрати: 

- Постојеће стање животне средине 

- заштиту природних и културно-историјских вредности 

- заштиту, унапређење, коришћење и управљање природним ресурсима 

- планирање, изградњу и уређење и санацију подручја 

- заштиту посебних вредности 

- посебне програме и приоритетне задатке који су у фнкцији заштите и развоја општине 

Брус. 

Члан 3. 

 Носилац израде Стратешке процене је ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, 

планирање и изградњу Брус a инвеститор АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПУТЕВЕ 

„КРУШЕВАЦПУТ“ ул.Јасички пут 65 из Крушевца.  Средства за израду Стратешке процене 

утицаја обезбедиће АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПУТЕВЕ „КРУШЕВАЦПУТ“ ул.Јасички пут 

65 из Крушевца. 

      Члан 4. 

 Извештај о Стратешкој процени мора да садржи: полазне основе, опште и полазне циљеве, 

избор индикатора, процену могућих утицаја коришћења и управљања природним ресурсима са 

описом мера предвиђеним за смањење утицаја на животну средину, приказ варијантних решења, 

програм праћења стања животне средине, приказ начина одлучивања и закључке до којих се 

дошло током израде извештаја. 

Члан 5. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину изради Измена и допуна дела  

Плана детаљне регулације локалитета  ,,Сребрнац,, просторна целина 4А на Копаонику биће 

саставни део Плана. 

      Члан 6. 

 Предлог Извештаја о стратешкој процени биће изложен на рани јавни увид, као и Одлука о 

приступању изради плана као и после стручне контроле Нацрта плана изради Измена и допуна 

дела  Плана детаљне регулације локалитета,,Сребрнац,, просторна целина 4A на Копаонику 

општина Брус , који ће бити изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради општине Брус, 
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тако да истовремено са излагањем Нацрта плана детаљне регулације биће и јавни увид извештаја о 

стратешкој процени. 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана  од дана објављивања  у ,,Службеном листу 

општине Брус. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:350-132/2016-I                               ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                        Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

____________________________________ 

  

На основу члана 97. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-

Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

(„Службени лист општине Брус“ број 7/15 и 2/16) 

 

Члан 1. 

 У члану 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Брус“, број 7/15 и 

2/16) врши се допуна тако да се додаје став 1. који гласи: 

 „Сагласност на пројектепарцелације и препарцелације када су у питању непокретности и 

јавној својини општине Брус даје Општинско правобранилаштво општине Брус уз претходно 

упознавање Општинског већа општине Брус са свим конкретним предлогом пројекта парцелације 

и препарцелације“. 

 

Члан 2. 

 У свему осталом Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист општине Брус“, број 

7/15 и 2/16) остаје непромењена. 

  

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:463-51/2016-I                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 

88/13 и 105/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и 

члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Брус“, број 7/2015), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године донела је  

 

О Д Л У К У 

О КОНСТИТУИСАЊУ СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА  

НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

Члан 1. 

 Ради извођења радова на изградњи нове и реконструкцији постојеће канализационе мреже 

што подразумева прокопавање канала за трасу делова канализационе мреже, полагање истих 

делова мреже у земљу, КОНСТИТУИШЕ СЕ службеност пролаза на грађевинском земљишту 

које је у јавној својини општине Брус у корист ЈКП „Расина“ Брус на следећим кат.парцелама: 

1231, 1232, 1139, 1140/2, 1142/2, 1143/2, 1149/2, 1135, 1462, 1247, 1125, 1164/2, 1161/2, 1164/5, 

1229, 1244, 1233, 1235, 981, 1239, 1237, 739/2, 734/5, 736/2, 769/1, 769/2, 737/2, 925, 739/1, 739/4, 

746, 742/3,  744, 694/1, 695/1, 696/26, 742/3, 1820, 1253, 376, 261, 1245, 232, 1050, 1231, 1448, 1820, 

1819, 2264, 1242, 1007/3, 1243/1, 43, 362/7, 164, 144, 164, 261, 272/2,  1253, 638, 1231, 2232, 2250, 

2254, 2229/2, 2252, 2266 и 2231 КО Брус, 431/3 КО Дртевци, 1438, 1992, 1998 КО Тршановци, 437, 

2101, 2129, 7026, 7024 КО Лепенац, 2534/2 КО Кобиље и 655/1 КО Мала Грабовница. 

 

Члан 2. 

 Обавезује се ЈКП „Расина“ Брус да раскопане површине кат.парцела из члана 1. ове Одлуке 

по завршетку радова доведе у првобитно стање. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:352-51/2016-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 
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На основу чл. 20.ст.1,2. и 3. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 

72/11), чл. 6,7,8,9,10,12.ст.1. и 2, 13. и 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“, број 24/12), Одлуке о 

прибављању и располагању непокретности у јавној својини општине Брус („Службени лист општине 

Брус“, бр.7/2014 и 11/2015) и чл. 26 Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ 

бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст)  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Брус (у даљем тексту: 

Одлука) уређује се надлежност, услови, начин и поступак давања у закуп пословног простора у јавној 

својини општине Брус ( у даљем тексту: општина), начин утврђивања висине закупнине, основи 

уређивања закуподавног односа, као и друга питања од значаја за давање у закуп пословног простора. 

 

Члан 2. 

 Под пословним простором, у смислу ове одлуке, подразумевају се пословне зграде и пословне 

просторије које непосредно не служе извршавању надлежности органа општине Брус (пословни простор 

у самом насељу Брус, објекти месних заједница и школа који нису у функцији и др. објекти), већ су 

намењене за остваривање прихода путем давања у закуп. 

 

 Пословна зграда је самосталан грађевински објекат који је у целини намењен за обављање 

пословне делатности. 

 Пословна просторија је једна или скуп функционално повезаних просторија које чине део 

грађевинског пословног или пословно-стамбеног објекта и која је као таква намењена за обављање 

пословне делатности. 

Члан 3. 

 Пословни простор се даје у закуп на начин, по поступку и условима прописаним Законом о јавној 

својини ( у даљем тексту: Закон), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: Уредба) и овом Одлуком. 

 

Члан 4. 

 Пословни простор се не може дати у подзакуп. 

 

 

II НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК ДАВАЊА  

    У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

            Надлежност 
Члан 5. 

Пословни простор даје се у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда, а изузетно и ван поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, односно 

непосредном погодбом, под условима утврђеним Законом, Уредбом и овом Одлуком. 
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Члан 6. 

 Одлуку о покретању поступка давања у закуп пословног простора јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, односно непосредном погодбом, доноси Скупштина општине Брус (у 

даљем тексту: Скупштина). 

 Нацрт одлуке из става 1. овог члана као и сва друга акта која се доносе у поступку примене ове 

одлуке припрема Одсек за урбанизам, грађевинарство и правно-имовинске односе и доставља 

Општинском већу општине Брус на усвајање и даље се усвојени предлог прослеђује Скупштини. 

 Одлуку о давању у закуп пословног простора, након окончања поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда, односно непосредне погодбе, доноси Комисија у складу са одредбама 

овог члана. 

 

Члан 7. 

 Поступак јавног надметања или прикупљања писмених понуда, односно непосредне погодбе за 

давање у закуп пословног простора спроводи Комисија, која се образује посебним актом Скупштине. 

 Актом о образовању Комисије из става 1. овог члана утврђује се број чланова Комисије. 

 Надлежност Комисије јесте да припреми потребну документацију за јавно оглашавање, односно 

спровођење поступка непосредне погодбе; даје додатне информације и објашњења у вези са 

припремањем понуда или пријава; отвара, врши преглед и оцену понуде, односно пријаве; утврђује 

статус кандидата у поступку јавног оглашавања; одбацује непотпуне, неуредне или неблаговремене 

пријаве, односно понуде; разматра и остала питања везана за закуподавни однос и даје одговарајуће 

предлоге за њихово решавање. 

 Комисија може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине 

чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова. 

 

Поступак давања у закуп пословног простора јавним надметањем, односно 

прикупљањем писмених понуда 
 

Члан 8. 

 Поступак давања у закуп пословног простора јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда, покреће се одлуком Скупштине општине Брус. 

 Одлука из става 1. овог члана садржи: 

1.) податке о пословном простору који се даје у закуп (адреса, површина,др.); 

2.) врсту поступка, односно начин давања у закуп пословног простора; 

3.) сврху и намену пословног простора; 

4.) почетни износ закупнине; 

5.) висину депозита; 

6.)  време на које се пословни простор даје у закуп;  

7.) напомену да се пословни простор даје у закуп у виђеном стању; 

8.) ближе одреднице о учесницима јавног надметања или прикупљања писмених понуда, 

односно делатности која се може обављати у пословном простору; 

9.) друге податке од значаја за спровођење поступка јавног надметања, односно 

прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора. 

 

 Члан 9. 

 Кад Скупштина општине Брус донесе одлуку о покретању поступка давања у закуп пословног 

простора, објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених 

понуда. 

 Оглас из става 1. овог члана садржи: 

 1) назив носиоца јавне својине који даје у закуп пословни простор;  
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 2) ближе податке о начину давања у закуп пословног простора (јавно надметање или прикупљање 

писмених понуда); 

 3) опис пословног простора који се даје у закуп; 

 4) услове под којима се пословни простор даје у закуп; 

 5) обавезе у вези са коришћењем пословног простора за одређену сврху или намену; 

 6) време и место одржавања јавног надметања, односно разматрања писмених понуда; 

 7) начин и рок за достављање пријава, односно писмених понуда; 

 8) обавезу подношења доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда, у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног 

органа; 

 9) време и место увида у документацију у вези са пословним простором који се даје у закуп; 

 10) почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп; 

 11) висину и начин полагања депозита; 

 12) рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда; 

 13) рок у којем ће учесницима јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда бити 

достављена одлука о избору најповољнијег понуђача; 

 14) адресу за достављање пријава, односно понуда, са назнаком да се пријаве, односно понуде 

достављају путем поште или преко писарнице Општинске управе општине Брус; 

 15) обавезу подношења пријава, односно понуда у затвореној коверти, са назнаком на предњој 

страни коверте:“Пријава, односно понуда за пословни простор-не отварај“, испод које се наводи адреса 

и површина пословног простора на који се пријава, односно понуда односи; док се на задњој страни 

коверте назначава име, односно назив и адреса подносиоца пријаве, односно понуде; 

 16) назнаку да се неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде одбацују; 

 17) друге податке у складу са одлуком Скупштине о покретању поступка давања у закуп 

пословног простора, односно са конкурсном документацијом. 

 

 Оглас се објављује на сајту општине Брус и на огласној табли општине Брус. 

 

Члан 10. 

 Право на учешће у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање 

у закуп пословног простора има привредни субјекат, под условом: 

 1) да је код надлежног органа регистровано за обављање пословне делатности која се може 

обављати у пословном простору који се даје у закуп; 

 2) да му није изречена мера забране обављања делатности за чије обављање је пословни простор 

намењен, у року од две године пре објављивања огласа за јавно надметање, односно прикупљање 

писмених понуда за давање у закуп пословног простора;  

 3) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности за чије обављање је 

пословни простор намењен.  

 Право на учешће у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање 

у закуп пословног простора немају чланови Комисије, бивши закупци који нису измирили своје обавезе, 

односно дуговања према општини Брус по основу неплаћених закупнина и других трошкова везаних за 

закуп пословног простора, као и учесници претходног поступка за давање у закуп пословног простора 

који су, након што су предложени, односно одређени за закупца, одустали од закупа. 

 

Члан 11. 

 Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи: 

 - за предузетнике: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, 

назив радње, матични број; 

 - за правна лица: назив и седиште; 
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- оверену копију решења о упису радње, односно правног лица у регистар надлежног органа; 

- оверену копију решења о додељеном ПИБУ-у; 

- оверену копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а; 

- износ закупнине која се нуди; 

- доказ о уплати депозита; 

- доказ да је подносилац пријаве, односно понуде измирио закупнину, уколико је био закупац 

пословног простора; 

- назнаку пословне просторије за коју подноси пријаву, односно понуду (уколико је оглас 

расписан за већи број пословних просторија); 

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде. 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у 

поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а неблаговремене или непотпуне 

пријаве, односно понуде се одбацују. 

 

Поступак јавног надметања 

 

Члан 12. 

 По отварању поступка јавног надметања, председник Комисије утврђује и записнички констатује: 

податке о поступку (врста поступка); податке о пословном простору за који се поступак спроводи; 

место, датум и време почетка јавног оглашавања; имена чланова Комисије; имена предузетника са 

називом радње, односно називе правних лица која су испунила услове за учешће на јавном надметању; 

имена предузетника, односно називе правних лица која нису испунила услове за учешће на јавном 

надметању; имена присутних учесника, односно лицитаната; имена присутних лица са пуномоћјем да у 

име и за рачун лицитаната могу да предузимају радње у поступку јавног надметања; друге чињенице 

везане за поступак јавног надметања. 

Члан 13. 

 Председник Комисије објављује почетни износ закупнине и позива учеснике да дају своје 

понуде. 

 Сваки учесник на јавном надметању обавезан је да јавно каже износ који нуди и у име ког 

понуђача. 

 Након што се учине понуде у смислу става 2. овог члана, председник Комисије пита три пута 

учеснике јавног надметања да ли неко даје понуду са већим износом од највеће понуђеног износа. 

 Уколико неко од учесника понуди већи износ од до тада највеће понуђеног износа, поступак се 

наставља на начин утврђен ставом 3.овог члана, све док учесници јавног надметања дају понуде са 

износима већим од последње учињене највеће понуде. 

 Уколико после трећег позива нико од учесника на јавном надметању не учини повољнију понуду 

од последње учињене највеће понуде, председник Комисије јавно констатује који је највећи понуђени 

износ закупнине, као и име, односно назив понуђача. 

 

Члан 14. 

 Понуђач који је учинио најповољнију понуду обавезан  је да на позив председника Комисије 

одмах потпише изјаву да је понудио највећи износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа. 

 Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из става 1. овог члана, председник 

Комисије позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву. 

 Уколико ни следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из става 1. овог члана, председник 

Комисије јавно објављује да поступак јавног надметања није успео, сачињава извештај о томе и 

доставља га општинском већу општине Брус. 

 Понуђачима који одбију да потпишу изјаву у смислу става 2. и 3. овог члана, положени депозит 

се не враћа. 
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Члан 15. 

 Када најповољнији понуђач потпише изјаву да је понудио највећи износ закупнине, председник 

Комисије јавно објављује да је поступак јавног надметања завршен и позива све учеснике јавног 

надметања да потпишу записник, као и да у исти унесу евентуалне примедбе на ток поступка. 

 На захтев учесника јавног надметања, председник Комисије одмах уручује примерак записника о 

спроведеном поступку јавног надметања. 

 

                                                                   Члан 16. 

 Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. 

 Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за 

учешће, којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава 

закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп. 

 Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на повраћај 

депозита. 

 

                                              Поступак прикупљања писмених понуда 

 

Члан 17. 

 Понуде се подносе у складу са условима објављеним у огласу. 

 Отварање понуда је јавно. 

 О отварању понуда, Комисија сачињава записник, који садржи: податке о поступку (врста 

поступка); податке о пословном простору за који се поступак спроводи; место, датум и време почетка 

отварања понуда; имена чланова Комисије; имена присутних понуђача; имена лица са издатим 

пуномоћјем да у име и за рачун понуђача предузимају радње у поступку; редослед отварања поднетих 

понуда према времену пријема; број под којим је понуда заведена; име, односно назив понуђача и 

понуђена закупнина; податке о  доказима о испуњености услова из огласа; наводе чланова Комисије о 

евентуалним недостацима понуде; евентуалне примедбе подносиоца понуда, односно представника 

подносиоца понуда на ток поступка; друге чињенице од значаја за поступак отварања понуда. 

 

Члан 18. 

 Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума  висине понуђене закупнине. 

 Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава 

право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу, односно применом критеријума 

економски најповољније понуде, а који се односе: на делатност коју понуђач жели да обавља, а која је у 

складу са утврђеном сврхом и наменом пословне просторије; могућност-спремност улагања сопствених 

средстава понуђача у адаптацију пословног простора; спремност испуњења конкретних услова који се 

односе на закуподавни однос и др. 

 По окончању поступка отварања понуда Комисија приступа утврђивању најповољнијег понуђача, 

сачињава извештај о спроведеном поступку и доставља га Општинском већу. 

 Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и када се пријави само један учесник. 

 

Давање у закуп пословног простора ван поступка јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда 

 

Члан 19. 

 Пословни простор се може дати у закуп и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда (непосредном погодбом), у случајевима: 

 1) када закуп траже међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за 

смештај и рад, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења 
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грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом 

да тај простор не користе за остваривање прихода; 

 2) када се пословни простор даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, 

научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана; 

 3) када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, 

односно корисника пословног простора у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су 

они оснивачи; 

 4) када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или 

смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног 

домаћинства), под условом да настави са обављањем исте делатности; 

 5) када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач, или 

када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна лица имају 

истог оснивача, односно када је код закупца-правног лица дошло до одређених статусних промена; 

 6) када један од закупаца истог пословног простора тражи престанак закуподавног односа, а 

други закупац тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац; 

 7) када давање у закуп тражи физичко лице којем је тај пословни простор одузет 

национализацијом, односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за враћање 

одузете имовине пред надлежним органом; 

 8) у другим случајевима утврђеним Уредбом. 

 Поступак спроводи Комисија, која записнички констатује ток поступка и извештај са 

образложеним предлогом за одређивање закупца за тај пословни простор доставља Општинском већу. 

 

Члан 20. 

 Поступак давања у закуп пословног простора ван поступка јавног надметања, односно 

прикупљања писмених понуда покреће се одлуком Скупштине општине Брус, на захтев заинтересованог 

лица, осим за случајеве за које је овом одлуком другачије одређено. 

 У току поступка, Комисија утврђује да ли заинтересовано лице испуњава услове прописане 

одредбама чл. 10. ове одлуке, захтева и цени  доказе који оправдавају примену  основа по којем се 

пословни простор може дати у закуп ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених 

понуда. 

Члан 21. 

 Поступак давања у закуп пословног простора ван поступка јавног надметања, односно 

прикупљања писмених понуда, у случају када се пословни простор не изда у закуп после спроведеног 

поступка јавног оглашавања, покреће се одлуком Скупштина општине Брус, на предлог Комисије. 

 На званичном сајту општине Брус, Комисија поставља обавештење о слободном пословном 

простору, за који ће се закупац одредити ван поступка јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда, са условима под којима заинтересована лица могу пријавити своје учешће. 

 Обавештење из става 2. овог члана скида се са сајта општине Брус по пријему прве пријаве 

заинтересованог лица које испуњава услове прописане одредбама чл, 10. ове одлуке. 

 У случају да се са пријављеним лицем не постигне договор, као и у случају да се у року од 15 

дана од дана постављања обавешења из става 2. овог члана не стигне ни једна пријава, Скупштина 

општине Брус, на предлог Комисије, може одлучити да се понови поступак оглашавања, при чему се 

може променити сврха и намена простора и одредити нови почетни износ закупнине, с тим да не може 

бити нижи од процењене тржишне вредности закупнине за тај пословни простор. 
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Заштита права учесника у поступцима  

давања у закуп пословног простора  
 

Члан 22. 

  Након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, односно 

непосредне погодбе, Комисија је обавезна да одмах доносе одлуку о избору најповољнијег понуђача, 

односно одлуку о одређивању закупца за одређени пословни простор и исту уручи учесницима 

поступка. 

 Учесници поступка из става 1. овог члана могу на одлуку Комисије да поднесу приговор 

Општинском већу општине Брус, у року од осам дана од дана окончања поступка. 

 

Члан 23. 

 Општинско веће је у обавези да најкасније у року од 8 дана од дана пријема приговора учесника 

поступка на одлуку Комисије, размотри приговор и донесе одговарајућу одлуку. 

 Решавајући по приговору, Општинско веће је овлашћено да: 

 - одбаци приговор, уколико је изјављен од стране неовлашћеног лица, или уколико је 

неблаговремен; 

 - одбије приговор као неоснован; 

 - усвоји приговор и поништи одлуку о избору најповољнијег понуђача, односно одлуку о 

одређивању закупца за пословни простор, као и да поништи спроведени поступак. 

 У случају да се приговор усвоји и поништи одлука Комисије, односно поништи спроведени 

поступак, Општинско веће доноси одлуку о спровођењу новог поступка давања у закуп пословног 

простора у складу са одредбама ове одлуке, у року од седам дана од дана достављања одлуке по 

приговору учесницима поступка. 

 Одлука по приговору је правноснажна по истеку рока за приговор, уколико исти није поднет, 

односно уколико је Општинско веће приговор одбацило, односно одбило. 

 

Одлука о давању у закуп пословног простора 

 

Члан 24. 

 На основу правоснажне одлуке Комисије, Скупштина општине Брус доноси одлуку о давању у 

закуп пословног простора учеснику утврђеном одлуком о избору најповољнијег понуђача, односно 

одлуком о одређивању закупца. 

 Одлука Скупштине из става 1. овог члана садржи: 

 - податке о привредном субјекту  коме се пословни простор даје у закуп; 

 - податке о пословном простору који се даје у закуп; 

 - висину закупнине постигнуте у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, 

односно у поступку ван јавног надметања и прикупљања писмених понуда; 

 - делатност која се може обављати у пословном простору; 

 - рок трајања закупа; 

 - констатацију да су уплаћења средства обезбеђења у одређеном износу; 

 - услове и начин коришћења пословног простора; 

 - назнаку да се пословни простор даје у закуп у виђеном стању; 

 - обавезу привредног субјекта коме се пословни простор даје у закуп да у року од седам дана од 

дана пријема ове одлуке закључи уговор о закупу и потпише записник о примопредаји пословног 

простора; 

 - друге податке од значаја за давање у закуп пословног простора. 

 

 Одлука Општинског већа о давању у закуп пословног простора је коначна. 
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Уговор о закупу пословног простора 

 

Члан 25. 

 Закуподавни однос засива се закљичивањем уговора о закупу. 

 У име општине Брус, уговор о закупу закључује председник општине Брус. 

 Уговор о давању у закуп пословног простора садржи: 

 - податке о закуподавцу и закупцу; 

 - податке о пословном простору који је предмет уговора о закупу; 

 - делатност која се може обављати у пословном простору; 

 - рок трајања закупа; 

 - висину закупнине; 

 - рок и начин плаћања закупнине; 

 - износ средстава обезбеђења, са утврђеним условима под којима се та средства могу користити, 

односно када и под којим условима се враћају; 

 - одредбу да се пословни простор не може издати у подзакуп; 

 - права и обавезе у случају неизвршавања уговорених обавеза; 

 - отказни рок; 

 - друга права и обавезе везане за закуп пословног простора. 

 Уколико лице коме се даје у закуп пословни простор својом кривицом не закључи уговор у 

утврђеном року, Скупштина општине Брус ће, без новог јавног оглашавања, донети одлуку о давању у 

закуп тог пословног простора следећем учеснику који је понудио највишу закупнину. 

 У случају да први следећи најповољнији понуђач својом кривицом не закључи уговор у 

предвиђеном року, Скупштина општине Брус ће донети одлуку о поновном спровођењу поступка 

давања у закуп пословног простора, у складу са одредбама ове одлуке. 

 Понуђачу који не закључи уговор о закупу у смислу става 4. и 5. овог члана, средства уплаћена 

на име депозита му се не враћају. 

 

Трајање уговора о закупу пословног простора 

 

Члан 26. 

 Уговор о закупу се закључује на период до пет година. 

 Изузетно, уговор о закупу може се закључити на период дужи од пет година, али не дужи од 10 

година, под условима прописаним законом, Уредбом и овом одлуком. 

 Када  је закуп пословног простора одређен по основу одредаба чл. 19. ст. 1. тач. 2. ове одлуке, 

уговор о закупу се закључује на период који не може бити дужи од 30 дана. 

 У случају када је закупац пословног простора одређен по основу одредаба чл. 19. ст.1.тач.4-6, 

уговор ће се закључити до истека периода одређеног у уговору у закупу пословног простора, 

закљученим са претходним закупцем. 

 

Члан 27. 

 Закуподавац може једнострано да раскине уговор о закупу пословног простора, у следећим 

случајевима: 

1) ако закупац изгуби право да обавља делатност одређену уговором; 

2) ако закупац, без оправданог разлога, дуже од 30 дана не обавља делатност одређену уговором; 

3) ако закупац не плати у целини закупнину за два месеца узастопно или три месеца у току 

календарске године; 

4) ако се закупац без оправданог разлога не усели у пословни простор у року од 30 дана од дана 

закључења уговора; 

5) ако закупац пословни простор користи противно одредбама уговора, или на начин којим се 

пословном простору или објекту у коме се он налази, његовом кривицом, наноси штета; 
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6) ако закупац пословни простор користи на начин који узнемирава друге кориснике пословног 

простора, или станаре у згради и у суседним зградама; 

7) ако закупац, без претходне писане сагласности закуподавца, врши преправке или адаптацију 

пословног простора; 

8) ако закупац не измирује накнаде и не сноси трошкове за обавезе утврђене уговором о закупу; 

9) ако је закупац пословни простор дао у подзакуп; 

10) у другим случајевима, утврђеним уговором о закупу. 

 

Члан 28. 

 Закупац може отказати даље коришћење пословног простора, уз отказни рок од 30 дана од дана 

достављања писаног саопштења о отказу. 

 

III ЗАКУПНИНА 

Члан 29. 

Висина закупнине утврђује се према величини и положају, односно локацији пословне 

просторије. 

Величина пословне просторије утврђује се у квадратним метрима. 

Положај, односно локација пословне просторије утврђује се према зони у којој се пословна 

просторија налази. 

   Висина закупнине за пословне просторије ( почетна лицитациона цена) утврђује се у нето 

износу по 1 м2 пословне просторије по зонама и то за: 

- Екстра зону (насеље Брус, Туристички центар Брзеће и Туристички центар Копаоник) 

500,00 динара по 1м2 пословне просторије. 

- Прву зону (Жиљци, Кобиље, Мала Грабовница, Тршановци и Дртевци) 

200,00 динара по 1м2 пословне просторије. 

- Другу зону ( сва остала насељена места на територији општине Брус) 

100,00 динара по 1м2 пословне просторије. 

 

Износи из претходног става овог члана су износи почетне закупнине, односно почетна 

лицитациона цена у поступку јавног надметања за давање у закуп пословних просторија. 

 

Члан 30. 

Износ уговорене закупнине утврђује се одлуком Скупштине општине Брус, којом се одређује 

закупац пословног простора. 

 Код одређивања закупца пословног простора по основу одредаба чл. 19. ст.1.тач. 1-3. ове одлуке, 

почетни износ уговорене закупнине одређује се у износу који не може бити нижи од почетног износа 

закупнине из чл.29 ове одлуке. 

 У случајевима одређивања закупца пословног простора у смислу одредаба чл. 19.ст.1.тач.4-6.ове 

одлуке, закупцима се одређује почетни износ уговорене закупнине који је једнак дотадашњем износу 

закупнине. 

Члан 31. 

 Закупнина се утврђује уговором о закупу пословног простора. 

 Закупнина се одређује на тај начин што се почетни износ уговорене закупнине усклађује једном 

годишње са индексом  потрошачких цена. 

 Уговор о закупу обавезно садржи одредбу којом се одређује да ће се закупнина у току уговорног 

рока мењати, без закључења посебног анекса уговора, у смислу ст.2. овог члана. 
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IV АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

Члан 32. 

 Закупац не може да врши адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца. 

 Трошкови адаптације закупљеног пословног простора у смислу става 1. овог члана падају на 

терет закупца. 

Члан 33. 

 Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер 

инвестиционог одржавања на закупљеном пословном простору, према уобичајеним стандардима и 

важећим прописима у области грађевинарства. 

 Закупац је у обавези да се приликом извођења радова на инвестиционом одржавању придржава 

одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају одступања од одобрених радова на 

инвестиционом одржавању пословног простора, у сваком појединачном случају, тражи од закуподавца 

одобрење за такво одступање. 

 Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно одредби става 2. овог члана, као и 

радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати закупцу. 

 Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у смислу одредаба овог 

члана уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине у износу од највише 50% од 

месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања 

својинских права на пословном простору по основу улагања средстава. 

 Изузетно од става 4. овог члана, на основу посебно образложеног акта Општинског већа, износ 

закупнине може бити умањен и за већи проценат. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

 Уговори о закупу пословног простора закључени по одредбама  ранијих прописа остају на снази 

до дана истека рока тих уговора. 

Члан 35. 

 Пословни простор који може да буде предмет повраћаја имовине у складу са законом, може се 

дати у закуп у складу са одредбама ове одлуке на период не дужи од три године, с тим што се уговор о 

закупу може продужити без поновног јавног оглашавања, на период не дужи од три године. 

 

Члан 36. 

 Носиоци права коришћења пословног простора у смислу закона и Одлуке о прибављању, 

располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Брус, пословни простор не 

могу издати у закуп без претходне сагласности Скупштине општине Брус. 

 Корисници пословног простора који нису носиоци права јавне својине у обавези су да 

Скупштини општине Брус доставе податке о спроведеном поступку давања у закуп пословног простора 

у јавној својини, у року од осам дана по окончању поступка. 

 О давању у закуп пословног простора у смислу става 1. и 2. овог члана, одлучује надлежан орган 

носиоца права коришћења, односно корисник пословног простора, у складу са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 37. 

 На питања која нису уређена овом одлуком непосредно се примењују одредбе Закона о јавној 

својини и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 
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Члан 38. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:361-14/2016-I            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
___________________________________ 

На основу члана 20. Тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/2014-др.Закон), члана 27. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О БРИСАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА 

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 3276/2 КО РИБАРИ 

 

Члан 1. 

 БРИШЕ СЕ некатегорисани пут на кат. парцели број 3276/2 КО Рибари површине 0.01.53 

ха. 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:347-29/2016-I                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                        Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07), члана 32. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 

88/2011), члана 35. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'', број 65/13 и 13/16) и 

чл. 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 14/08, 4/11, 2/14, 

10/14-пречишћен текст и 15/16). 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗЕМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА, ЗАБАВНИХ 

САЛОНА, КЛАДИОНИЦА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БРУС 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се ради одговарајућег усклађивања са Законом о прекршајима и 

одлукама органа општине Брус врше измене и допуне Одлуке о радном времену 
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угоститељских, трговинских и занатских објеката, забаваних салона, кладионица и других 

објеката на територији општине Брус (''Службени лист општине Брус'', бр. 4/2013). 

 

Члан 2. 

 После члана 4. додаје се члан 4а, који гласи: 

 Радњама за припрему и продају брзе хране шалтерском продајом и пекарама у 

продајном простору даје се могућност двадесетчетворочасовног радног времена. 

 Писани захтев се подноси месечно, комуналном инспектору Општинске управе 

Брус, најкасније 5 дана пре почетка коришћења ове погодности ради добијања одобрења, 

које важи за један календарски месец. Подносиоцу захтева се оставља могућност да сам 

бира који ће месец користити ову погодност, а који не, или ће је користити током целе 

године. 

 Поред општинске и републичке административне таксе за сам захтев, плаћа се 

такса за доношење одобрења у износу од 15.000,оо динара.  

 

Члан 3. 

 Члан 19. Одлуке се мења и гласи: 

 Новчаном казном од 50.000,оо динара до 500.000,оо динара казниће се за прекршај 

правно лице: 

 1.Ако не истакне на улазу у објекат или другом видном месту објекта распоред, 

почетка и завршетка радног времена утврђеног овом Одлуком; 

 2.Ако се не придржава радног времена прописаног овог Одлуком; 

 3.Ако у објекту не држи оверену пријаву за продужење радног времена, односно 

оверени акт за дужину трајања радног времена; 

 4.Ако се не придржава радног времена прописаног у ванредним приликама. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000,оо динара до 75.000,оо динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

10.000,оо динара до 250.000,оо динара. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на сангу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 130-176/2016-I                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016.године                                             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 
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На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 26. став 1. тачка 1. Статута општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА  

О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 У Пословнику о раду Скупштине општине Брус број 020-19/2016-I од 17.05.2016. године 

(„Службени лист општине Брус“, број 11/2016), после члана 23. Додаје се члан 23а који гласи: 

„Секретар има заменика који га замењују у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим 

условима као секретар“. 

 

Члан 2. 

 У члану 41. бришу се став 2. и 3. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:020-34/2016-I                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 6  став 5.  до  7 и члана 7а  став 2 . Закона о порезима на имовину 

(„Сл.гласник РС“бр. 26/01……47/13) и члана 26 Статута општинске управе   Брус, 

 Скупштине општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године , донела је: 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОД НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2017.год. на територији општине Брус. 

 

Члан 2. 

     Константује се да је на територији општине Брус одређено 5 зоне за утврђивање пореза 

на имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима , саобраћној 



 1162 
28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

повезаности са централним деловима општине Брус, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу и то од прве до пете зоне. 

      Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2017.год.на територији општине Брус у ПРВА-ој зони износи: 

1) Грађевинског земљишта                           1726,00 дин. 

2) Пољопривредног земљишта                          80 дин. 

3) Шумског земљишта                                       80 дин. 

4) Станова                                                       40.000  дин. 

5) Кућа за становање                                       40.000 дин. 

6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који 

служе за обављање делатности                     40.000 дин. 

7) Гаража и гаражних места                              18.900 дин. 

      Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2017.год.на територији општине Брус у ДРГА-ој зони износи: 
1) Грађевинског земљишта                          2.900 дин. 
2) Пољопривредног земљишта                    80 дин. 
3) Шумског земљишта                                    80 дин. 
4) Станова                                                         45.000  дин.  
5) Кућа за становање                                     45.000 дин. 
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за обављање 
делатности                                            11.000 дин 
7) Гаража и гаражних места                        20.000 дин. 
 
      Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2017.год.на територији општине Брус у ТРЕЋА-ој зони износи: 
1) Грађевинског земљишта                            1.500 дин. 
2) Пољопривредног земљишта                    30 дин. 
3) Шумског земљишта                                    30 дин. 
4) Станова                                                          30.000  дин. 
5) Кућа за становање                                      30.000 дин. 
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за обављање 
делатности                                                                 15.000 дин. 
7) Гаража и гаражних места                           6.000 дин. 

      Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2017.год.на територији општине Брус у ЧЕТВРТ-ој зони износи: 
1) Грађевинског земљишта                            500 дин. 
2) Пољопривредног земљишта                      15 дин. 
3) Шумског земљишта                                      15 дин. 
4) Станова                                                            20.000  дин. 
5) Кућа за становање                                        20.000 дин. 
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за обављање 
делатности                                                                   10.000 дин. 
7) Гаража и гаражних места                             5.000 дин. 
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      Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2017.год.на територији општине Брус у ПЕТ-ој зони износи: 

1) Грађевинског земљишта                            10 дин. 
2) Пољопривредног земљишта                     10 дин. 
3) Шумског земљишта                                      10 дин. 
4) Станова                                                            10.000  дин. 
5) Кућа за становање                                        10.000 дин. 
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за обављање 
делатности                                                                      5.000 дин. 
7) Гаража и гаражних места                              1.000  дин. 
 

Члан 3. 

   Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Брус и на интернет страници општине 

Брус. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу листу 
општине Брус а премењиваће се од  1. Јануара 2017.год. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:436-5205/2016-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                                                 Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.               

_______________________________________ 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и 

члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 

4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање 

и изградњу Брус за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници 

одржаној дана 08.09.2016. године, под бројем 1489-3. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:023-19/2016-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план ЈП Дирекција за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу  Брус за 2016. годину, са 

Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину, који је усвојио Надзорни 

одбор предузећа на седници одржаној дана 08.09.2016. године, под бројем 1489-4. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-470/2016-I                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                        Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 

5., 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), , као и члана 26. Статута општине Брус  

(Службени лист општине Брус број 14/08,4/11,2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16), на седници Скупштине 

општине Брус, која је одржана дана 28.10..2016. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са новим 

Законом о јавним предузећима, донета је  

 

 О  Д  Л  У  К  А 

О УСКЛАЂИВАЊУ  ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „РАСИНА“ 

БРУС СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима   врше се измене и 

допуне оснивачког акта ЈКП „Расина“ из Бруса – Одлуке о промени оснивачког акта јавног предузећа „За 

обављање комуналне делатности број 023-6/2013-I  од 25.02.2013. године („Службени лист општине Брус“, 

број 2/2013 и 4/2013), које је уписано у регистар  Агенције за привредне регистре Решењем бр. 527/2005 од 

31.01.2005. године., 

Циљеви оснивања јавног предузећа 

 

Члан 2. 

Јавно  комунално предузеће „Расина“ је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од 

општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника услуга, а посебно ради: 

1.  Снабдевања водом за пиће  

2. Пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода 

3. Управљања комуналним отпадом 

4. Управљања гробљима и погребне услуге 

5. Управљања пијацама 
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6. Одржавања улица и путева 

7. Одржавања чистоће на површинама јавне намене 

8. Одржавања јавних зелених површина 

9. Димничарске услуге 

10. Делатности зоо хигијене 

11. Управљања јавним паркиралиштима 

12. Обезбеђивања јавног осветљења 

  

Предмет одлуке 

 

Члан 3. 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача 

и Јавног комуналног предузећа ''Расина'' Брус   у обављању делатности од општег интереса из члана 2. Ове 

Одлуке,  а нарочито: 

 -  назив, седиште и матични број оснивача ; 

 -  пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа „ Расина“; 

 -  претежна делатност Јавног комуналног предузећа „ Расина“ ; 

 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу„ Расина“    и Јавног 

комуналног предузећа“ Расина“ према оснивачу; 

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

преузимању ризика; 

 -  условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа “ Расина“ 

 -  заступање Јавног комуналног предузећа “ Расина“ 

 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

 -  органи Јавног комуналног предузећа “ Расина 

            - податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима; 

 -  имовина Јавног комуналног предузећа која се не може отуђити; 

 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 

комуналног предузећа “ Расина“ у складу са законом; 

 -  заштита животне средине; 

 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно комунално 

предузеће “ Расина“  . 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 

 

Члан 4. 

 Оснивач Јавног комуналног предузећа „РАСИНА“ је : 

  Општина Брус, улица Краља Петра I 120  матични број  07195133 

           Права оснивача остварује Скупштина општине Брус. 

             

Правни статус јавног предузећа 

 

Члан  5. 

 Јавно комунално предузеће ''Расина'' Брус  има статус правног лица, са правима, обававезама и 

одговорностима утврђеним законом. 

 Јавно комунално предузеће „Расина“ у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и 

иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

 

Члан 6. 

 Јавно комунално предузеће ''Расина'' Брус за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа „ Расина“ ,  

осим у случајевима прописаним законом. 

 Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове Одлуке обавља у 

континуитету. 
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Заступање и представљање јавног предузећа 

 

Члан 7. 

 Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'' Брус заступа и представља директор. 

 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 

 

Члан 8. 

 Јавно  предузеће за обављање комуналне делатности послује под следећим пословним именом : 

Јавно комунално предузеће „РАСИНА“ Брус.  

 Скраћено пословно име је ЈКП „РАСИНА“ Брус.  

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Расина“, уз 

сагласност оснивача. 

Седиште јавног предузећа 

 

Члан  9. 

 Седиште Јавног комуналног предузећа '' РАСИНА'' је у Брусу, улица Краља Петра 1 број бб. 

 О промени седишта Јавног комуналног предузећа  одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 

оснивача. 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

 

Члан 10.  

 Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'' Брус поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом 

на српском језику и ћириличним писмом. 

 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа 

''РАСИНА'' Брус. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног комуналног 

предузећа ''РАСИНА'' Брус и место за датум и број. 

 Јавно комунално предузеће „ Расина“  има свој знак који садржи скраћено име предузећа а који ће 

бити дефинисан Статутом Јавног комуналног предузећа „ Расина“  . 

 

Упис јавног предузећа у регистар 

 

Члан 11. 

Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом 

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

поступак регистрације, у складу са законом. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 12. 

 Јавно комунално предузеће „РАСИНА“ послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора Јавног комуналног  предузећа „Расина“  уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

 

Члан 13. 

 Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''РАСИНА'' је: 

-     36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

-     37.00  Уклањање отпадних вода  

-     38.11  Сакупљање отпада који није опасан  

-     96.03   Погребне и сродне делатности  

 Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''РАСИНА“ ће се бавити и другим 

делатностима, као што су: 
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 -     39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 

 -     81.30   Услуге, уређења и одржавања околине 

 -     42.21   Изградња цевовода 

- 42.91   Изградња хидротехничких објеката 

- 43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих   

                  система 

-     46.76   Трговина на велико и мало осталим полупроизводима; 

-     46.77   Трговина на велико отпацима и остацима 

-     49.41   Друмски превоз терета 

-     43.11   Рушење објеката  

-     43.12   Припрема градилишта 

-     43.99   Остали непоменути, специфични грађевински радови 

-       Монтажа кровних конструкција и покривање кровова 

-       Изградња саобраћајница 

-       Вађење  шљунка и песка  

-       Пројектовање грађевинских и других објеката 

-       Уређење и одржавање паркова 

-       Приређивање  вашара и сајмова 

-       Производња грађевинске столарије и елемената 

-       Одржавање улица и путева  

-       Димничарске услуге  

-       Делатност зоохигијене  

-       Управљање јавним паркиралиштима 

-       Обезбеђивање јавног осветљења 

 

   Јавно комунално предузеће „Расина“ може без уписа у регистар да врши и друге делатности које 

служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 

 О промени делатности Јавног комуналног предузећа „Расина“, као и  обављању других делатности 

које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 

законом. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан  14. 

 Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни 

државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

 1) техничке опремљености; 

 2) кадровске оспособљености; 

 3) безбедности и здравља на раду; 

 4) заштите и унапређења животне средине и 

 5) других услова прописаних законом. 

 

Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа 

 

Члан 15. 

 Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'' може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво 

капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 2.ове Одлуке, као и друштво капитала за 

обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним 

друштвима. 

 Јавно комунално предузеће „ Расина“ може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз 

претходну сагласност оснивача 

 На одлуку Надзорног одбора из става 1.  и 2. овог члана сагласност даје Скупштина општине Брус. 

 

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Основни капитал 

 

Члан  16. 

 Основни капитал Јавног комуналног предузећа ''РАСИНА''  чине новчана средства у укупном 

износу од 149.280.000,00 динара.  
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 Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у 

основном капиталу Јавног комуналног предузећа „Расина“. 

 Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за 

привредне регистре и представља уписани капитал Јавног комуналног предузећа „Расина“. 

 Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 

 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан 

законом којим се уређује правни положај привредних друштава. 

 

Имовина јавног предузећа 

 

Члан 17. 

 Имовину Јавног комуналног предузећа ''РАСИНА'' чине право својине на покретним и непокретним 

стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног 

комуналног предузећа «Расина» , у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној 

својини. 

 Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно комунално предузеће «Расина» преносом 

права коришћења, без преноса права својине, Јавно комунално предузеће «Расина» не може да располаже, 

нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача. 

Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким актом и 

Статутом. 

 

Члан  18. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа ''РАСИНА'' , у 

складу са законом и актима Скупштине општине. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном комуналном 

предузећу „Расина“, као и права по основу тих удела. 

 Капитал у Јавном комуналном предузећу „Расина“   подељен на уделе уписује се у регистар. 

 

   Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан  19. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа „РАСИНА“ одлучује 

Скупштина општине, као оснивач у складу са законом. 

  

Средства јавног предузећа 

 

Члан 20. 

 Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства 

из следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 

– из кредита, 

– из донација и поклона, 

– из буџета оснивача и буџета Републике Србије,   

– из осталих извора, у складу са законом. 

–  

Расподела добити 

 

Члан 21. 

 Јавно комунално предузеће „Расина“ је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине , по 

завршном рачуну за претходну годину. 

 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету 

општине за наредну годину.  

 

Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан  22. 

 Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног комуналног  предузећа ''РАСИНА'' уређују 

се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор,  уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којим је 

уређена комунална делатност, и то:  
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1) начелом „потрошач плаћа“; 

2) начелом „загађивач плаћа“; 

3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 

4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 

5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се 

разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 

 

Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан  23. 

 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 

 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 

према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне 

самоуправе дала сагласност; 

 3) добит вршиоца комуналне делатности. 

 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре 

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

  

Усвајање захтева за измену цена  
 

Члан  24. 

 Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'' је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга 

укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 

 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање 

цена, Јавно комунално предузеће „Расина“  може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно 

образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма 

пословања.   

 

 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају  Скупштини 

општине.  

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 

Члан 25. 

 Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа ''РАСИНА'' заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

 Плановима и програмом рада из става 1. овог члана , утврђују се пословна политика и развој Јавног 

комуналног предузећа „Расина“, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово 

извршавање. 

 Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа „Расина“ морају се заснивати на законима 

којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално предузеће „Расина“. 

 

Планови и програми 

 

Члан 26. 

 Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''РАСИНА'' су: 

   годишњи програм пословања, 

- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Расина“ , 

- дугорочни план пословне стратегије и развоја  Јавног комуналног предузећа „Расина“ , 

 – финансијски планови и 

 – други планови и програми ( посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других 

средстава). 

 Планови и програми Јавног комуналног предузећа „Расина“ из става 1. овог члана  достављају се 

Скупштини општине  најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 

 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. 

  

Члан 27. 

 Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Расина“садржи, 

нарочито: 
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1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 

2) планиране набавке; 

3) план инвестиција; 

4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 

5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 

6) план зарада и запошљавања; 

7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и 

репрезентацију. 

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво 

из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће 

послује. 

 

Члан 28. 

Ако Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Расина“ до почетка календарске године не 

донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања,до доношења тог програма зараде запосленима 

се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим 

програмом пословања за претходну годину. 

 

Члан 29. 

Јавно комунално предузеће „Расина“ је дужно да Скупштини општине доставља тромесечне 

извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег  програма пословања. 

Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја.  

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

 

Члан  30. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа ''РАСИНА'', општина, као 

оснивач има следећа права: 

 - право управљања Јавним комуналним предузећем „Расина“ на начин утврђен Статутом Јавног 

комуналног  предузећа; 

 -  право на учешће у расподели добити Јавног комуналног предузећа „Расина“; 

 -  право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа „Расина“; 

 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног комуналног предузећа „Расина“  стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза  

 -  друга права у складу са законом.    

 

Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 31. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално  предузеће „РАСИНА“ 

основано, Скупштина општине даје сагласност на: 

 -   Статут Јавног комуналног предузећа „Расина“ ; 

 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 

оквира делатности од општег интереса; 

 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину 

Јавног комуналног  предузећа „Расина“ , веће вредности, која је у непосредној функији обављања 

делатности од општег интереса 

 -   улагања капитала; 

 -   статусне промене; 

 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 

одлуку о својинској трансформацији и 

 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и 

овом Одлуком. 

Члан  32. 

 Општинско веће даје сагласност на: 

 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 
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Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан  33. 

 Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је 

основано обавља на начин којим се обезбеђује  редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 

 

Несметано функционисање постројења и опреме 

 

Члан  34. 

 Јавно комунално  предузеће ''РАСИНА'' је дужно да предузима мере и активности за редовно 

одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од 

општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

 

Члан 35. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа „РАСИНА“, Скупштина општине 

предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности 

од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 

 - ограничење права огранка Јавног комуналног предузећа „Расина“ да иступа у правном промету са 

трећим лицима,   

 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 

 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег 

интереса и овом Одлуком. 

Члан 36. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног  предузећа „РАСИНА“, Општинско  веће 

предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности 

од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа „Расина“. 

 

VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 

 

Пословање под тржишним условима 

 

Члан  37. 

 Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'' послује по тржишним условима, ради стицања добити, у 

складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

 

Члан 38. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''РАСИНА'' своје производе и 

услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под 

условом да се ни на који начин не угрожава  редовно,  континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 

корисника са територије општине Брус. 

 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално  предузеће „Расина“  

обавља у складу са посебно закљученим уговором. 

 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 39. 

  Органи  Јавног комуналног предузећа „Расина“ су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) Директор 
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1) Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

 

Члан 40. 

 Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Расина“  има три члана, од којих је један 

председник. 

 Председника и чланове  Надзорног  одбора Јавног комуналног предузећа „Расина“ , од којих је један 

члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин 

и по поступку утврђеним законом, Статутом општине и овом Одлуком. 

 Члан Надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по поступку који је утврђен 

Статутом Јавног комуналног предузећа „Расина“. 

  

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 41. 

 За председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Расина“ именује се лице 

које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање  на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама 

или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2) овог члана; 

4)  да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног 

предузећа „Расина“; 

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 

6)  да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области 

корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада. 

 

Члан  42. 

 Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 41. Одлуке као и 

додатна два услова: 

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет 

година и 

2) да није члан политичке странке. 

 

Члан 43. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених у 

Надзорном одбору. 

 

Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

 

Члан 44. 

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

именовани, оставком или разрешењем. 

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

уколико: 

1)  Јавно комунално предузеће „Расина“ не достави годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања у роковима прописаним законом; 

2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају 

постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 
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предузећа несавесним понашањем или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа „Расина“ несавесним понашањем 

или на други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје 

дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана 

Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

  

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан  45. 

 Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 

спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа 

„Расина“, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из 

тачке 1) овог члана; 

 3) усваја извештај о степену реализације годишњег , односно трогодишњег програма пословања; 

 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 

 5) усваја финансијске извештаје 

 6) доноси Статут Јавног комуналног предузећа „Расина“; 

 7) надзире рад директора; 

            8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 

политику управљања ризицима; 

 9) доноси одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Расина“, односно начину 

покрића губитка; 

 10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања; 

 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, статутом и 

одлуком оснивача; 

             12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре; 

 13) закључује уговор о раду са директором у складу са законом којим се уређују радни односи; 

 14) доноси одлуку о располагању ( прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног комуналног предузећа „Расина“, велике вредности, која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 

 15) доноси одлуку о висини цена услуга 

 16)одлучује о улагању капитала Јавног комуналног предузећа „Расина“; 

 17) одлучује о статусним променама Јавног комуналног предузећа „Расина“; 

            18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала; 

             19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног комуналног предузећа „Расина“; 

             20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном комуналном 

предузећу „Расина“ или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву; 

              21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора; 

             22) врши друге послове у складу са законом, овом Одлуком и Статутом. 

 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 

сагласност Скупштине општине. 

 Одлуке из става 1. тач. 16), 17), и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 

Скупштине општине 

 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Општинског 

већа. 

 

Члан  46. 

 Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова. 

 Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање по питањима из свог делокруга на директора 

или другог запосленог у Јавном комуналном предузећу „Расина“. 

 

Члан 47. 

 Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Расина“ имају право на 

одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 

 Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се  у складу са подзаконским актима. 
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2) Директор   

Члан  48. 

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

спроведеног јавног конкурса. 

 Директор Јавног комуналног предузећа „Расина“ заснива радни однос на одређено време. 

 Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

            Директор не може имати заменика. 

   

Надлежности директора 

 

Члан 49. 

 Директор Јавног комуналног  предузећа ''РАСИНА'' : 

 1) представља и заступа Јавно комунално  предузеће ''РАСИНА'' ; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање Јавног комуналног  предузећа ''РАСИНА'' ; 

 4) одговара за законитост рада Јавног комуналног  предузећа ''РАСИНА'', за реализацију одлука и 

других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа; 

 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја  Јавног комуналног  

предузећа ''РАСИНА'' и одговоран је за њихово спровођење; 

            6) предлаже годишњи, односно трогодишњи  програм пословања Јавног комуналног  предузећа 

''РАСИНА'' и одговоран је за његово спровођење; 

 7) предлаже финансијске извештаје; 

 8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине ( субвенције, 

гаранције или коришћење других средстава); 

            9) извршава одлуке Надзорног одбора; 

 10) бира извршне директоре; 

11)  бира представнике  Јавног комуналног  предузећа ''РАСИНА“ у скупштини друштва капитала 

чији је једини власник Јавно комунално предузеће „Расина“, по претходно прибављеној сагласности 

Скупштине општине; 

12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни 

односи; 

13) доноси акт о систематизацији; 

14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима; 

15.)  предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора; 

16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, 

колективним уговором и Статутом предузећа; 

17) доноси план набавки за текућу годину; 

18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним 

набавкама; 

19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног  предузећа 

„Расина“. 

 

Услови за избор директора 

 

Члан 50. 

 За директора Јавног комуналног предузећа „Расина“, може бити именовано лице које испуњава 

следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да  има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од  

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се  

захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима Јавног комуналног предузећа „Расина“; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 
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8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се  

уређују кривична дела , и то; 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а  

Статутом Јавног комуналног предузећа „Расина“ могу бити одређени и други услови које лице мора да 

испуни да би било именовано за директора предузећа. 

 

Извршни директор 

 

Члан 51. 

 Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од значаја за 

успешно функционисање Јавног комуналног предузећа „Расина“. 

 Извршни директор за свој рад одговара директору. 

 Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са 

овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа „Расина“. 

 Извршни директор не може имати заменика. 

 Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном комуналном предузећу „Расина“. 

 

Члан 52. 

 За извршног директора Јавног комуналног предузећа „Расина“ бира се лице које испуњава услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да  има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од  

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се  

захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се  

уређују кривична дела , и то; 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Поред услова из става 1. овог члана , лице које се бира за извршног директора мора  

имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу. 

 Јавно предузеће  не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора 

утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа „Расина“. 

 

Зарада директора и извршног директора 

 

Члан 53. 

 Директор   и извршни директор имају  право на зараду, а могу  имати право на стимулацију у складу 

са подзаконским актом. 

 Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора  доноси  Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Расина“ уз сагласност Општинског већа. 

 Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора. 

 

Поступак именовања директора 

 

Члан 54. 

 Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 

подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком. 
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 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. 

 Комисија из става 2. Овог члана има пет чланова, од којих је један председник. 

 Комисију за спровођење конкурса за избор директора образује Скупштина општине. 

 Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, одборници у Скупштини 

општине Брус, као ни изабрана, именована и постављена лица у органима Општине Брус. 

 

Члан 55. 

 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Расина“ 

доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 

 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Расина“, преко Општинске управе. 

 Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавном комуналном предузећу „Расина“, 

пословима, условима за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Расина“, месту рада, стручној 

оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року 

у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на 

коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 

 Оглас  о јавном конкурсу  за избор директора Јавног комуналног предузећа „Расина“ објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, у „Службеном листу општине Брус“, у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници општине 

Брус. 

 Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у „Службеном гласнику Републике Србије“ не 

може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Јавног комуналног  предузећа „Расина“ 

Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 

Члан 56. 

Решење о именовању директора је коначно. 

Решење о именовању директора Јавног комуналног  предузећа „Расина“, са образложењем, објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Брус“ и на интернет страници 

општине Брус. 

Члан 57. 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању  у „Службеном гласнику Републике Србије. 

 Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога може се продужити за још осам дана. 

 

Мандат директора 

 

Члан 58. 

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

 Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, 

односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

 

Оставка директора 

 

Члан 59. 

 Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине Брус. 

 

Разрешење директора 

 

Члан 60. 

 Предлог за разрешење  директора Јавног комуналног предузећа „Расина“ подноси Општинско веће 

општине Брус. 

 Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Расина“, преко Општинске управе општине Брус. 
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 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се 

предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 

чињенице, Општинско веће предлаже Скупштини доношење одговарајућег решења. 

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.. 

  

Члан 61. 

 Скупштина општине разрешава или може разрешити директора Јавног комуналног предузећа 

„Расина“ под условима предвиђеним законом. 

 

Суспензија директора 

 

Члан 62. 

 Уколико  у току трајања мандата против директора   буде потврђена оптужница  Скупштина 

општине доноси решење о суспензији директора Јавног комуналног предузећа „Расина“ . 

 Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 

 

Члан 63. 

 Скупштина општине може  именовати вршиоца дужности директора до именовања директора 

Јавног комуналног предузећа „Расина“ по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора. 

 Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. 

 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из 

члана 50. ове Одлуке. 

 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор Јавног комуналног 

предузећа „Расина“. 

  

IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

 

Поремећаји у пословању 

 

Члан  64. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа „Расина“, Скупштина општине, 

може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног 

комуналног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

– промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа „Расина“; 

– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног комуналног  

предузећа „Расина“; 

– ограничење права појединих делова Јавног комуналног предузећа „Расина“ да иступају у 

правном промету са трећим лицима; 

– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 

– друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса. 

За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина 

општине може у Јавном комуналном  предузећу „Расина“ утврдити организацију за извршавање послова од 

стратешког значаја за Републику Србију или Општину Брус.; 

 

Остваривање права на штрајк 

 

Члан  65. 

 Штрајк је прекид рада који запослени у комуналном предузећу организују ради заштите својих 

професионалних и екомских интереса по основу рада. 

 У Јавном комуналном предузећу „Расина“ право на штрајк запослени остварују у складу са законом. 

 У случају да  у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада 

услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље 

људи или њихову безбедност или безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у 

складу са законом. 
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Унутрашња организација 

 

Члан  66. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа „Расина“  ближе се 

уређују унутрашња организација Јавног комуналног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 

рад и пословање Јавног комуналног  предузећа, у складу са законом и овом  Одлуком. 

 

Радни односи 

 

Члан 67. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором 

Јавног комуналног предузећа „Расина“ у складу са законом и актима оснивача. 

 Колективни уговор Јавног комуналног  предузећа „Расина“ мора бити сагласан са законом, општим 

и посебним колективним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

 

Члан 68. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са 

законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима 

Јавног комуналног предузећа „Расина“ или уговором о раду. 

  

Заштита животне средине 

 

Члан 69. 

 Јавно комунално  предузеће „Расина“ је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које 

угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

 Статутом Јавног комуналног предузећа „Расина“  детаљније се утврђују активности предузећа ради 

заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне 

средине. 

Јавност рада предузећа 

 

Члан 70. 

 Јавно комунално предузеће „Расина“ дужно је да на својој интернет страници објави: 

1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора; 

2) организациону структуру; 

3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно 

извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања; 

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 

6) друге информације од значаја за јавност. 

 

Доступност информација 

 

Члан 71. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално  предузеће „Расина“  врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

Пословна тајна 

 

Члан 72. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Расина“  чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању 

Јавног комуналног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
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X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

 

Члан 73. 

 Општи акти Јавног комуналног предузећа „Расина“  су Статут и други општи акти утврђени 

законом. 

 Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа „Расина“. 

 Други општи акти Јавног комуналног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног 

комуналног предузећа „Расина“. 

 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу 

„Расина“, морају бити у складу са општим актима Јавног комуналног предузећа. 

 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  74. 

 Јавно комунално предузеће „Расина“  је дужно да Статут  и друга општа акта  усагласи са овом 

Одлуком  у року од  90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

  

Члан 75. 

Чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Расина“ који не испуњавају услове из 

члана 41.ове Одлуке, разрешиће се , а нови именовати, најкасније до  4.септембра 2016. године. 

 Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Расина“ разрешавају се пре 

истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни  и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима, 

односно најкасније до 4. марта 2017. године. 

 Директор Јавног комуналног предузећа „Расина“ који је изабран на јавном конкурсу у складу са 

одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 и 44/14), наставља са 

радом до истека мандата. 

Члан 76. 

 Јавно комунално предузеће „Расина“ наставља са радом у складу са овом Одлуком и Законом о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16). 

 Јавно комунално предузеће „Расина“ ускладиће Статут Јавног комуналног предузећа „Расина“ са 

овом Одлуком у року од 90 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 77. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта јавног 

предузећа“ за обављање комуналне делатности“  број 023-6/2013-I од 25.02.2013. године („Службени лист 

општине Брус“, број 2/13 и 4/13). 

Члан  78. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине  Брус''. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БРУС 

 

БРОЈ:023-17/2016-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године        Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 
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На основу члана 75. став 2.  Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 

107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15),члана 

32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и мчлана 26. Статута 

општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 

15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ДОМА ЗДРАВЉА БРУС 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ  недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена Дома здравља 

Брус од 7:00 часова до 20:00 часова сваког дана, изузев Службе хитне медицинске помоћи, која 

ради сваког дана 24 сата. 

2. Распоред рада по службама и пунктовима на терену ( здравственим станицама и здравственим 

амбулантама) Дома здравља Брус утврдиће директор својом одлуком. 

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Службеном листу општине 

Брус“). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 130-141/2016-I                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016.године                                                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и 

члана 26. став 1. тачка 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 

4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Дома здравља Брус о адаптацији 

простора у главном холу централне зграде Дома здравља Брус, 252/16-5 од 29.07.2016. 

године. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:361-12/2016-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________ 
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На основу члана 27. став 10. и члана 29. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 99. став 2. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник 

РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 

50/2013 – oдлука УС, 98/2013 – oдлука УС, 132/2014 i 145/2014) члана 2. и 19. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања  и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, бр. 24/2012 и 48/2015 ), члана 7. Одлуке о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 7/2014 и 11/2015), члана 4. 

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Брус“, број 7/2015) у складу са 

Решењем Скупштине Општине Брус број 463-36/2016-I од 13.06.2016. године („Службени лист 

општине Брус“, бр. 13/2016 ),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године, доноси 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС 

                                                        

Члан 1. 

У Одлуци о покретању поступка отуђења непокретности у јасвној својини општине Брус, број 

463-49/2016-I од 16.08.2016. гопдине („Службени лист општине Брус“, број 15/16), члан 3. став 1. 

тачка 1. мења се и гласи: 

Уместо „Бранко Радивојевић, дипл.правник-председник“, треба да стоји „Валентина Луковић, 

дипл.правник-председник“. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

oпштине Брус“. 

                                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:463-49/2016-I                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                                           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и 

члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 

4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег плана рада ПУ „Пахуљице“ Брус за 

2015/2016 годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 

15.09.2016. године, под бројем 532/16. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-20/2016-I                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и 

члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-

Пречишћени текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ„ ПАХУЉИЦЕ“ БРУС ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Пахуљице“ Брус  за 

школску 2016/2017 годину  број 533/16 који је 15.09.2016. године донео Управни одбор 

установе. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 023-21/2016-I                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016.године                                                             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.               

___________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и 

члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-

Пречишћени текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАЗВОЈНИ ПЛАН  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ПАХУЉИЦЕ“ БРУС ЗА ПЕРИОД  2016-2021 ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Развојни план Предшколске установе „Пахуљице“ Брус  за период 

2016-2021 године  број 534/16 који је 15.09.2016. године донео Управни одбор установе. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 023-22/2016-I                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                

___________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и 

члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-

Пречишћени текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну Програма рада Центра за културу Брус, број 

520/16 који је 21.09.2016. године донео Управни одбор установе. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 023-23/2016-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016.године                                                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                

________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и 

члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 

4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. УСВАЈА СЕ Финансијски извештај са планом и програмом рада Месних заједница 

општине Брус за 2015. годину. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-454/2016-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

И ПРОГРАМЕ РАДА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. Г. 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план и програме рада Месних 

заједница општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус 

за 2016. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-452/2016-I                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                  

 28.10.2016.године                                       Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и 

члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 

4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Дома здравља Брус за 2015. годину, који је 

усвојио Управни одбор Дома здравља на седници одржаној дана 07.04.2016. године. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-18/2016-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план председника општине и 

Општинског већа општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета 

општине Брус за 2016. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-439/2016-I                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                       Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Скупштине општине Брус 

за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-445/2016-I                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Општинске управе 

општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. 

годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС   

     

БРОЈ:400-437/2016-I                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                        Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Штаба за ванредне 

ситуације општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус 

за 2016. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС   

     

БРОЈ:400-438/2016-I                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________ 
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28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Буџетског фонда за 

заштиту животне средине за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине 

Брус за 2016. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-440/2016-I                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Народне библиотеке Брус 

за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину, који је 

усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 26.09.2016. године, под 

бројем 174/16 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-513/2016-I                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________ 
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28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ  БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Центра за културу Брус за 

2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину, који је 

усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 06.09.2016. године, под 

бројем 497/16. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-477/2016-I                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                        Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Туристичке организације 

општине  Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. 

годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 09.09.2016. 

године, под бројем 145. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-476/2016-I                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 
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28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план општинског 

правобранилаштва општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета 

општине Брус за 2016. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-479/2016-I                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 

) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- 

Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ПРВИ МАЈ» ВЛАЈКОВЦИ ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени  Финансијског план Основне школе «Први 

Мај» Влајковци за 2016. годину са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. 

годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној 08.09.2016. године, 

под бројем 409-1/01. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-469/2016-I                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 28.10.2016.године                                                                 Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 
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28.10.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 18 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16) и члана 5. Одлуке о образовању буџетског 

фонда за развој пољопривреде („Слижбени лист општине Брус“, број 1/05) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА 

ЗА  РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ БРУС 

 

I – РАЗРЕШАВА СЕ Стојан Раичевић из Стројинаца дужности  члана Управног одбора 

Фонда за развој пољопривреде у општини Брус. 

II – ИМЕНУЈЕ СЕ Миликић Ненад, дипл.инж.пољопривреде из Мале Врбнице за члана 

Управног одбора Фонда за развој пољопривреде у општини Брус, до истека мандата осталим 

члановима Управног одбора. 

III – РАЗРЕШАВА СЕ Спасоје Нешковић из Блажева дужности члана Надзорног одбора 

Фонда за развој пољопривреде, због поднете оставке. 

IV – ИМЕНУЈЕ СЕ Биљана Живковић, дипл.пољ.инж. из Златара, за члана Надзорног 

одбора Фонда за развој пољопривреде општине Брус, до истека мандата осталим члановима 

Надзорног одбора. 

V – Накнада за рад члановима Управног и Надзорног одбора утврђује се у складу са 

одлуком Скупштине о накнадама за рад радних тела и комисија у органима, организацијама и 

установама општине Брус. 

VI – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-39/2016-I                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник 

РС», број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС»,број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), 

         Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године , донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ »ПАХУЉИЦЕ» БРУС 

 

       I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови Управног одбора Предшколске установе «Пахуљице» Брус, 

представници Савета родитеља  и то: 

1. Драгана Недељковић из Дртеваца и 

2. Данијела Чикарић из Дубаца. 
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       II - ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Управног одбора Предшколске установе «Пахуљице» Брус, 

представници Савета родитеља и то: 

1. Ненад Добродолац из Брзећа и 

2. Андрија Несторовић из Бруса. 

        

       III – Изборни период новоименованих чланова органа управљања траје до истека мандата 

органа управљања. 

       IV - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-36/2016-I                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16-Одлука УС) и члана 26. тачка 9. Статута општине 

Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БЛАЖЕВО 

 

I –РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора ОШ „Вук Караџић“  у Блажеву 

и то: 

 

1) Нешковић Слађана, представник локалне самоуправе, 

2) Стојадиновић Милена, представник родитеља. 

 

II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Вук Караџић“  у Блажеву  и то: 

 

- Мијајловић М. Радимир из Блажева, представник локалне самоуправе, 

- Пантић Слава из Горњих Левића, представник родитеља. 

 

         III – Изборни период новоименованих чланова траје до истека мандата осталим члановима 

Школског одбора.          

         IV – Ово Решење је коначно. 

         V - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-35/2016-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________________ 
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На основу члана 99.  и 100. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 50/2013 – oдлука 

УС, 98/2013 – oдлука УС, 132/2014 i 145/2014) члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања  и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012 и 48/2015 

), члана 12. и 13 Одлуке о грађевинском земљишту (,,Сл. лист Општине Брус број 7/2015), члана 

32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/07) и члана 26. Статута 

Општине Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 14/08, 4/11 и 2/14 ), 

 Скупштина Општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О именовању комисије за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини Општине Брус 

 

 

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за прибављање, отуђење и давање закуп  грађевинског 

земљишта у јавној својини Општине Брус, на мандатни период од 4 (четри) године, у следећем 

саставу 

1. Луковић Тамара , председник 

-  Луковић Валентина, заменик председника 

2. Петровић Гордана, члан 

-Нешић Новица, заменик члана 

3.Панић Милош, члан 

-Ђорђевић Зора, заменик члана 

4. Томић Јован, члан 

-Грујић Весна, заменик члана 

 2. Задатак Комисије из члана 1. овог решења је да у складу са важећим законским 

прописима и подзаконским актима спроводи поступак јавног надметања, прикупљања понуда 

јавним огласом и непосредном погодбом ради прибављања, отуђења и давање у закуп  

грађевинског земљишта у јавној својини Општине Брус.  

  3. Стручне и административне послове за Комисију обавља Општинска управа Брус, 

Одсек за урбанизам, грађевинарство и правно имовинске послове. 

   4. Доношењем овог решења престаје да важи решење о именовању комисије за 

спровођење поступка јавног оглашавања за давање у закуп грађевинског земљишта у државној 

својини ради изградње, број 463-42/2014-I од 24.12.2014. године 

   5. Решење објавити у ,, Службеном листу Општине Брус,,    

                                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:463-58/2016-I                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 
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На основу члана 53. Закона о основама својинскоправних односа ( „Службени лист СФРЈ 

бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ бр. 29/96 и „Службени гласник РС“ бр. 115/05) и члана 26. 

Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен 

текст),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, доноси 

                                                          

О Д Л У К У 

о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама 

јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Брус 

                                                                      

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови, начин конституисања службености пролаза, висинa 

накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и 

непокретностима у јавној својини општине Брус ( у даљем тексту: послужно добро), случајеви 

када се накнада не плаћа и друга питања везана за конституисање службености пролаза. 

                                                                      

Члан 2. 

Под површинама јавне намене подразумевају се: паркови, тргови, зелене површине, 

паркинг простори и остало земљиште којим општина Брус располаже, управља, или има право 

јавне својине . 

Члан 3. 

Одлуку о конституисању права службености пролаза на површинама и непокретностима из 

члана 1. ове одлуке у име општине Брус, као власника послужног добра, доноси Скупштина 

општине Брус, док нацрт Одлуке припрема Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско-

правне послове. 

На основу одлуке из става 1. овог члана, закључује се уговор о конситуисању права 

службености преко повласне парцеле. У име општине Брус уговор потписује председник општине 

Брус, којим уговором се ближе уређују међусобни односи поводом конституисања службености 

пролаза.                                                        

Члан 4. 

Уговор о успостављању права службености закључује се на одређено време, док трају 

инсталације или ствари које су постављене на површинама јавне намене или на земљишту у јавној 

својини општине Брус.                                                                  

Члан 5. 

За успостављање права службености пролаза, власник повласног добра плаћа накнаду, чија 

висина зависи од врсте , дужине или површине оптерећења послужног добра . 

                                                       

                                                                   Члан 6. 

За постављање инфраструктурних инсталација (водовод, канализација, електричне 

инсталације, птт инсталација, кабловске, топлификације, гасовода и слично) накнада се одређује 

по метру дужном постављених инсталација и пречнику истих. 

За постављање стубова, бандера и сличног накнада се одређује по површини заузећа 

земљишта од стране ових ствари.                                                             

Члан 7. 

У случајевима када инфраструктурне инсталације или на други начин оптерећење 

послужног добра врши јавно предузеће, установа или друго правно лице, основани од стране 

општине Брус, иста накнаду за успостављање права службености не плаћају. 
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                                                                      Члан 8. 

За постављање инфраструктурних инсталација накнада се плаћа по метру дужном и 

пречнику инсталација и то: 

1. инсталације пречника до 20 цм: 

- до 5 метра дужине у висини од 100,00 динара по метру дужном; 

- од 5-10 метара дужине у висини од 90,00 динара по метру дужном; 

- од 10-50 метара у висини од 80,00 динара по метру дужном; 

- преко 50 метара дужине у висини од 70,00 динара по метру дужном. 

2. Инсталације пречника преко 20 цм: 

- до 100 метара дужине у висини од 500,00 динара по метру дужном; 

- од 100-500 метара дужине у висини од 100,00 динара по метру дужном; 

- преко 500 метара дужине у висини од 50.00 динара по метру дужном. 

Накнада из овог члана плаћа се једнократно приликом закључења уговора. 

                                                                 

Члан 9. 

За постављање стубова, бандера и сличног накнада се одређује по површини заузећа 

земљишта и то у висини од 2.000,00 динара по метру квадратном. 

Накнада из овог члана плаћа се једнократно приликом закључења уговора. 

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

                                                СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-552 /2016-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 27. Став 10. и члана 80. став 2. Закона о јавној својини, („Сл. гласник РС“, 

бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. Одлуке о прибављању и располагању непокретности у 

јавној својини („Службени лист општине Брус“ бр.7/2014 и 11/2015) и члана 26. Статута општине 

Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године донела је 

О Д Л У К У  

O KОНСТИТУИСАЊА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА ПРЕКО  

КАТ.ПАРЦ.БР.23 КО ЂЕРЕКАРЕ 

                                                         

Члан 1. 

 Овом Одлуком конституише се право службености пролаза преко послужне кат.пар.бр.23 

КО Ђерекаре у корист предузећа „Ненилукс“ ДОО Кобиље ради постављања подземног електро 

кабла према идејном пројекту инжињерског објекта број П-75/16 од 22.03.2016. године урађен од 

стране Привредног друштва ДОО Орион Крушевац. Инвеститор је у обавези да плати 

одговарајућу накнаду за заузеће кат.парцеле у износу који ће бити одређен посебном одлуком СО-

е Брус. 
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Члан 2. 

 Радове изводити према стандардима и и прописима за ту врсту радова уз надзор 

ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус“, тако да ширина 

рова буде 0,40 метара а дубина рова од 1-1,5 метара. По завршетку радова јавну површину вратити 

у првобитно стање. У случају реконструкције или неких других радова на локалном путу 

инвеститор је у обавези да о свом трошку измести постављени кабал или да га угради под другим 

условима. 

Члан 3. 

            Овлашћује се председник општине Брус да закључи уговор о конституисању права 

службености пролаза са власником предузећа„Ненилукс“ ДОО Кобиље којим уговором ће се 

дефинисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 4. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“ 

                                                СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:463-59/2016-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 27. Став 10. и члана 80. став 2. Закона о јавној својини, („Сл. гласник РС“, 

бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. Одлуке о прибављању и располагању непокретности у 

јавној својини („Службени лист општине Брус“ бр.7/2014 и 11/2015) и члана 26. Статута општине 

Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У  

O KОНСТИТУИСАЊА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА ПРЕКО  

КАТ.ПАРЦ.БР.3808 КО КРИВА РЕКА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком конституише се право службености пролаза преко послужне 

кат.пар.бр.3808 КО Ђерекаре у делу од граничне кат.парц.бр.1608 до кат.парц.бр.1561 обе у КО 

Крива Река у дужини од 85,58 метара у корист Ђурић Андреје из Криве Реке ради постављања 

стујног кабловског вода у засеоку Ђурићи према скици урађеној од стране Привредног друштва 

ДОО Орион Крушевац. Инвеститор је у обавези да плати одговарајућу накнаду за заузеће 

кат.парцеле у износу који ће бити одређен посебном одлуком СО-е Брус. 

 

Члан 2. 

 Радове изводити према стандардима и и прописима за ту врсту радова уз надзор 

ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус“, тако да ширина 

рова буде 0,40 метара а дубина рова од 0,7-1,5 метара. По завршетку радова јавну површину 

вратити у првобитно стање. У случају реконструкције или неких других радова на локалном путу 

инвеститор је у обавези да о свом трошку измести постављени кабал или да га угради под другим 

условима. 
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 Члан 3. 

 Овлашћује се председник општине Брус да закључи уговор о конституисању права 

службености пролаза са Ђурић Андрејом из Криве Реке којим уговором ће се дефинисати 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 4. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“ 

                                                СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:463-60/2016-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16-Одлука УС) и члана 26. тачка 9. Статута 

општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 

15/16),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ 

 

I –РАЗРЕШАВА СЕ Смиљана Тодосијевић дужности члана Школског одбора ОШ „Први 

Мај“ Влајковци, представник  родитеља 

II – ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Радмановац из Влајковаца за члана Школског одбора ОШ „Први 

Мај“ Влајковци, представник родитеља. 

         III – Изборни период новоименованог члана траје до истека мандата осталим члановима 

Школског одбора.    

         IV – Ово Решење је коначно. 

         V - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-38/2016-I                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 

и 83/2014-др. Закона), и члана 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Бру'', број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-пречишћен текст),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЗАБРАНИ ИЗГРАДЊЕ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 ЗАБРАЊУЈЕ СЕ даља изградња малих хидроелектрана на подручју општине Брус, до 

усвајања Измена и допуна важеће планске документације у делу који се односи на правила 

уређења и грађења као и других услова за изградњу малих хидроелектрана. 

 Изменом планске документације забранити изградњу деривационих-цевовдних, а 

размотрити могућност за изградњу прибранских малих хидроелектрана, чијом изградњом се не би 

угрозио екосистем, услови за наводњавање и слично. 

 

Члан 2. 

 Обавезује се Општински правобранилац општине Брус да у оквиру своје надлежности 

преиспита сва донета решења којим је одобрена изградња малих хидроелектрана  и уколико 

утврди да има основа покрене поступак за поништај истих. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Брус. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 350-160/2016-I                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016. године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и 

члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-

Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.10.2016. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. ПРИХВАТА СЕ иницијатива Одборничке групе Нова Србија-Милутин Јеличић Јутка  да 

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, уреди 

кретање теретних возила на локалним путевима на територији општине Брус постављањем 

саобраћајних знакова.  

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:344-451/2016-I                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

13.06.2016. године                             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 
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На основу члана 26. Стаута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 

4/11, 2/14, 10/14-пречишћени текст и 15/16)  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

1. Стојану Јеличићу из Бруса, власнику угоститељске радње „Спорт“ дозвољава се да 

пребије дуг који има према Општини Брус по основу закупа кафане „Спорт“ са 

потраживањем које има од Фудбалског клуба „Копаоник“ у износу од 1.751.628,00 

динара. 

2. Налаже се Општинском правобранилаштву општине Брус да повуче тужбу против 

Стојана Јеличића. 

3. Обавезује се Стојан Јеличић да на рачун буџета Општине Брус уплати разлику која ће 

бити обрачуната након извршеног поравнања и то на име неплаћених рата за закуп, 

закључно са датумом доношења ове Одлуке. 

4. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус“ 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 361-15/2016-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016.године                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и 

члана 26. Стаута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-

пречишћени текст и 15/16)  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.10.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА РАД ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ накнада за рад одборничке групе Нова Србија – Милутин Јеличић 

Јутка и одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује у месечном износу од 

по 25.000 динара(двадесетпетхиљададинара). 

2. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:120-36/2016-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.10.2016.године                                       Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________ 
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А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и 

члана 14. став 2. Одлуке о оснивању установе Центар за културу Брус („Службени лист општине 

Брус“, број 9/2013 и 10/2014), 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 14.10.2016. године донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Правилника о организацији и 

систематизацији послова у Центру за културу Брус број 489/16 од 31.08.2016. 

године коју је донео директор Центра за културу Брус. 

2. Решење објавити у „Службеном листуи општине Брус“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:020-33/2016-III              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

14.10.2016. године                  Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц, с.р. 

__________________________________ 

 

А К Т А 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

         На основу члана 35. став 7. Закона о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2015) и 

чл. 42. став 1. тачка 6. Статута општина Брус, председник општине Брус, дана 14.10.2016.године, 

доноси 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ОПШТЕМ ОБРАСЦУ ЗАПИСНИКА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 

Члан 1. 

            Овим правилником прописује се општи образац записника о инспекцијском надзору. 

 

Члан 2. 

            Општи образац записника о инспекцијском надзору даје форму за уједначавање вршења 

инспекцијског надзора. 

             Општи образац записника о инспекцијском надзору одштампан је уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

Члан 3. 

             Овај  правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Брус. 

 

О П Ш Т И Н А       Б Р У С 

 

БРОЈ: 354-39/1/2016-II                                                         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

14.10.2016. године     Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц, с.р. 

__________________________________ 
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              РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                   ОПШТИНА БРУС 

            Општинска управа Брус 
Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, 
Водопривреду и заштиту животне средине 
____________________________________ 
Број_______________________/20___ 
 Датум: __________________год. 
  
 

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
 
Састављен дана __________________ године у ______ часова у 
____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ у предмету вршења  
□ редовног                   □ ванредног                □ контролног            □ допунског 
□ теренског                   □ канцеларијског              □ канцеларијског и теренског 
 
инспекцијског надзора у погледу: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(опис предмета инспекцијског надзора) 
 

Разлог за  ________________инспекцијски надзор ________________________________________ 

                    (врста надзора) 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Инспекцијски надзор извршио/ли инспектор/и: 
1.Име и презиме __________________________________број   сл. легитимације_______________________ 

Замењен са:   _____________________________________број сл. легитимације________________________ 

 
2. Име и презиме __________________________________број   сл. легитимације_______________________ 

Замењен са:   _____________________________________број сл. легитимације________________________ 

Инспекцијски надзор извршен као : □самосталан □заједнички 
Инспекција која је управљала заједничким надзором:_____________________________________________ 

Инспекције које су учествовале у заједничком надзору:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Разлози за заједнички надзор:________________________________________________________________ 
 
Инспекцијски надзор извршен код надзираног субјекта који је : 
□ регистрован субјект       □ нерегистрован субјект       □ правно лице □ предузетник        □ физичко лице  

□ организациони облик за који          □ субјекат са јавним овлашћењима             □ непознат субјекат 
      не постоји обавеза регистрације 
Пословно име и назив/име и презиме__________________________________________________________ 
ПИБ_______________________________________________________________________________________ 
Матични број_______________________________________________________________________________ 
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Заступник/одговорно лице____________________________________________________________________ 
Функција___________________________________________________________________________________ 
ЈМБГ/Лични број/број пасоша________________________________________________________________ 
Пословна јединица__________________________________________________________________________ 
Седиште ________________________(Адреса)___________________________________________________ 
 
Контакт____________________________________________________________________________________ 
Код надзираног субјекта је у току припреме плана инспекцијског надзора процењен  ______________ризик. 
Код надзираног субјекта пре инспекцијског надзора процењен  _________________________________ризик. 
Код надзираног субјекта у току инспекцијског надзора процењен  _______________________________ризик. 

                                                                                                (низак, средњи, висок, критичан) 
 

Присутном/има је уручен  предочен налог за инспекцијски надзор: ___________________________________ 

Предузете радње: 

1. Контролна листа : _____________________________________ 

 
2. Увид у јавне исправе и податке из регистра и евиденција које воде надлежни државни органи и др.: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
3. Искази сведока: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
4.Преглед локације, земљишта, објеката, пословног простора, уређаја, опреме, возила и других предмета од 
значаја за инспекцијски надзор: _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
5. Увиђај у стамбеном простору: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Опис откривених незаконитости/утврђено чињенично стање:________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Констатација законитог поступања: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Мере за отклањање незаконитости: Налаже се / Предлаже се надзираном субјекту______________________ 
да___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Правни основ:_________________________________________________________________________________ 
Рок за поступање по мери:______________________________________________________________________ 
Рок тече од:__________________________________________________________________________________ 
Сразмерност  мере:___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Други подаци и наводи од значаја за инспекцијски надзор: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Записник  прочитан и надзирани субјект (присутно лице) на њега примедби    нема  - има________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Инспекцијски надзор је извршен у присуству________________________________ започет дана_________, 
године у_____часова, а завршен дана _______године у ____часова. 
 
Записник је сачињен у______истоветних примерака ,од којих се_____доставља надзираном субјекту , а 
____за потребе инспекције. 
 
Инспекцијски надзор је покренут : 
□ по службеној дужности 

1. По плану инспекцијског надзора 

2. По представци 
□ Поводом захтева надзираног субјекта за вршење инспекцијског надзора. 
□ Поводом захтева другог лица коме је посебним законом признато својство странке у поступку. 

Налог за инспекцијски надзор                                   Допунски налог                             Засебни налог 
□ ДА                                   □ НЕ                                       □ ДА         □ НЕ                                 □ ДА        □ НЕ             
 
Надзирани субјект обавештен је о инспекцијском надзору: 
□ ДА ______________________________                           □ НЕ______________________________ 
Разлог: ______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Прилози: ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________се пре закључења записника удаљио/одбио  
(надзирани субјект /присутно лице  које се удаљило/одбио да потпише записник) да потпише записник из 
разлога _____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Напомене:___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________                                       _________________________________  
(потпис надзирани субјект/ присутно лице)                                                  Инспектор 
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          На основу члана 10. став 8. Закона о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 

36/2015) и чл. 42.став 1. тачка 6. Статута општина Брус, председник општине Брус, дана 

14.10.2016. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

         Општинска управа Брус - Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, 

водопривреду и заштиту животне средине  је дужна да сачини стратешки и годишњи план 

инспекцијског надзора. 

Члан 2. 

        План инспекцијског надзора поред обавезних елемената који чине садржину 

годишњег плана рада органа државне управе, обавезно садржи и посебне елементе плана 

инспекцијског надзора из изворне надлежности јединице локалне самоуправе, а то су: 

 

- учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по 

областима 

- преглед надзираних субјеката односно делатности или активности 

- територијално подручје на коме ће се вршити надзор 

- процењени ризик за надзиране субјекте, делатности, активности 

или територијално подручје 

- период у коме ће се вршити инспекцијски надзор 

- информације о облицима инспекцијског надзора 

- активности превентивног деловања 

- активности за спречавање обављања делатности нерегистрованих 

субјеката и 

- очекивани обим ванредних инспекцијских надзора. 

 

                                          Члан 3. 

        Општинска управа Брус - Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, 

водопривреду и заштиту животне средине, доставља Комисији за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Брус предлог 

годишњег плана инспекцијског надзора за наредну годину, најкасније до 15. октобра 

текуће године. 

          По прибављеном мишљењу комисије, годишњи план инспекцијског надзора се 

усваја. 

                                          Члан 4. 

         Годишњи план инспекцијског надзора обајављује се на званичној интернет страни 

општине Брус. 

                                           Члан 5.  

           Овај  Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

 
О П Ш Т И Н А       Б Р У С 

 

БРОЈ: 354-39/2/2016-II                                                         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

14.10.2016. године     Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц, с.р. 

__________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј               С Т Р А Н А 

 

 

240. ОДЛУКА  о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Брус    850 

241. ОДЛУКА  о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације Бруса у делу 

   саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима 

   и зеленилу у општини Брус        851 

242. ИЗМЕНА И  Плана генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и 

        ДОПУНА  осталих површина намењеним трговима и зеленилу у опш. Брус   853 

243. ИЗВЕШТАЈ о извршењу Одлуке о буџету општине Брус за период  

   јануар-септембар 2016. године        997 

244. ОДЛУКА  о ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину   1046 

245. ОДЛУКА  о изради стратешке процене утицаја на животну средину за измене и 

   допуне дела Плана детаљне регулације локалитета „Сребрнац“  

   просторна целина 4А на Копаонику општина Брус   1146 

246.ОДЛУКА  о допуни Одлуке о грађевинском земљишту    1147 

247. ОДЛУКА  о конституисању службености пролаза на грађевинском земљишту 1148 

248. ОДЛУКА  о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Брус 1149 

249. ОДЛУКА  о брисању некатегорисаног пута на кат. парцели 3276/2 КО Рибари 1159 

250. ОДЛУКА  о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских,  

   трговинских и занатских објеката, забавних салона, кладионица 

   и других објеката на територији општине Брус    1159 

251. ОДЛУКА  о допуни Пословника о раду Скупштине општине Брус   1161 

252. ОДЛУКА  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности 

   за утврђивање пореза на имовину за 2017. г. на територији опш.Брус 1161 

253. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, 

   путеве, планирање и изградњу Брус за 2015. годину   1163 

254. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план ЈП Дирекција 

   за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус за 2016. 

   са Одлуком о ребалансу буџета општине брус за 2016. годину  1164 

255. ОДЛУКА  о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Расина“ Брус са 

   Законом о јавним предузећима      1164 

256. ОДЛУКА  о радном времену Дома здравља Брус     1180 

257. РЕШЕЊЕ  давању сагласности на Одлуку УО Дома здравља Брус за  

   адаптацију хола зграде  ДЗ      1180 

258. ОДЛУКА  о измени Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности 

   у јавној својини општине Брус      1181 

259. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана рада  

   ПУ „Пахуљице“ Брус за 2015/2016 годину    1181 

260. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на  годишњи плана рада  

   ПУ „Пахуљице“ Брус за школску 2016/2017 годину   1182 

261. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на  Развојни план   

   ПУ „Пахуљице“ Брус за период 2016/2021 годину   1182 

262. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на измену и допуну Програма рада 

   Центра за културу Брус за 2016. годину     1183 

263. ЗАКЉУЧАК о усвајању Плана МЗ Брус за 2015. годину    1183  

264. РЕШЕЊЕ  о даваљу саггласности програма МЗ за 2016. г. са Одлуком 

    ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину   1183 

265. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о пословању Дома здравља Брус за 2015.г. 1184 
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266. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план председника 

   општине и Општинског већа за 2016.г. са Одлуком о ребалансу  

   буџета општине Брус за 2016. годину     1184 

267. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план Скупштине 

   општине за 2016.г. са Одлуком о ребалансу буџета 

   општине Брус за 2016. годину      1184 

268. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план Општинске 

   управе општине за 2016.г. са Одлуком о ребалансу  

   буџета општине Брус за 2016. годину     1185 

269. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план Штаба за 

   ванредне ситуације општине Брус за 2016.г. са Одлуком о  

ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину    1185 

270. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план Буџетског 

фонда за заштиту животне средине  за 2016.г. са Одлуком о  

ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину    1186 

271. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план Народне  

   библиотеке Брус за 2016.г. са Одлуком о ребалансу буџета 

   општине Брус за 2016. годину      1186 

272. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план Центра 

за културу Брус за 2016.г. са Одлуком о ребалансу буџета 

   општине Брус за 2016. Годину      1187 

273. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени Финансијски план  Туристичке 

организације општине Брус за 2016.г.  са Одлуком о ребалансу   

буџета општине Брус за 2016. Годину     1187 

274. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план Општинског 

    правобранилаштва Брус за 2016.г. са Одлуком о ребалансу буџета 

   општине Брус за 2016. годину      1188 

275. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план ОШ „Први Мај“  

    Влајковци за 2016.г. са Одлуком о ребалансу буџета 

   општине Брус за 2016. годину      1188 

276. РЕШЕЊЕ  о разрешењу и именовању члана УО и НО Фонда за развој  

   пољопривреде у општини Брус      1189 

277. РЕШЕЊЕ  о разрешење и именовању чланова УО ПУ „Пахуљице“ Брус  1189 

278. РЕШЕЊЕ  о разрешењу и именовању чланова Ш.О. ОШ „Вук Караџић“ Блажево 1190 

279. РЕШЕЊЕ  о именовању комисије за прибављање, отуђење и давање у закуп 

   грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус  1191 

280. ОДЛУКА  о условима и висини накнаде за успостављање права 

   службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима 

   у јавној својини општине Брус      1192 

281. ОДЛУКА  о конституисању права службености пролаза преко 

   кат.парцеле бр. 23 КО Ђерекаре     1193 

282. . ОДЛУКА  о конституисању права службености пролаза преко 

   кат.парцеле бр. 3808 КО Крива Река     1194 

283.РЕШЕЊЕ  о разрешењу и именовању члана Ш.О. ОШ „Први Мај“ Влајковци 1195 

284. ОДЛУКА  о забрани изградње малих хидроелектрана на подручју опш. Брус 1196 

285. ЗАКЉУЧАК о прихватању иницијативе за постављање саобраћајних знакова 1196 

286.ОДЛУКА  о пребијању дуга       1197 

287. ОДЛУКА  о утврђивању накнаде за рад Одборничке групе   1197 

288. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на измену и допуну правилника о организацији 

   и систематизацији послова у Центру за културу Брус   1198 
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289. ПРАВИЛНИК о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору   1198 

290. ЗАПИСНИК о инспекцијском надзору      1199 

291. ПРАВИЛНИК о посебним елементима плана инспекцијског надзора из изворне 

   надлежности општине Брус      1202 

           

 

 

 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:  

840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник 

МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус. 

 


	Зелене површине у оквиру плана морају да заузму знатно значајније место у односу на постојеће стање.
	Карактер Бруса треба да буде препознатљив управо по парковским површинама и зеленим везама између паркова. Зеленило, као приоритетну, треба да имају заштитну и рекреациону функцију.
	Неопходне ургентне мере су: уклањање привремених објеката и дивљих депонија са свих категорија зелених површина, ревитализација и нега већ постојећих градских зелених површина, пошумљавање у занама заштите вода.
	Такође коришћењем линијског зеленила остварује се веза постојећег и планираног зеленила поштујући принципе повезаности и непрекидности зеленила у оквиру стамбених, мешовитих, индустријских зона и других урбанистичких елемената града, уз повећање степ...
	Планирани саобраћај
	Јавна паркиралишта смештана су углавном поред објеката јавне намена. Проблем недостајућих места за паркирање возила може се решавати израдом студије којом ће се сагледати шири простор и могућа решења у контактном простору.

	Типологија стамбеног ткива
	Основна подела на породично и вишепородично становање у оквиру плана допуњена је новим облицима становања у циљу активирања простора и функционалног обогаћивања у смеру развоја туризма, рационалног инфраструктурног опремања и квалитетнијег урбаног раз...
	Нови облици становања, могу бити и једнопородични и вишепородични, у зависности од функције и диспозиције у градском ткиву:
	– становање у функцији туризма (викенд куће, туристичка насеља, пансиони, апартмани, елитни објекти)
	– социјално становање (станови за социјалне групе становништва)
	– мешовити типови становања (становање са услугама и пословањем, становање у периферним и радним зонама).
	У односу на морфологију градског ткива становање се развија у оквиру типологије блокова:
	– становање у компактним блоковима (објекти у низу и прекинутом низу)
	– становање у отвореним блоковима (слободностојећи објекти – градске куће и зграде)
	– становање у мешовитим градским блоковима (слободностојећи објекти и објекти у прекинутом и непрекинутом низу)
	– приградско становање (индивидуалне куће са окућницом и пољопривредним домаћинством)
	Бању треба формирати као функционалну целину у претежно парковски уређеном амбијенту. Централно место је само извориште бањске воде. Од центра треба да се шири туристичка инфраструктура са услугама и објектима за смештај, као и здравственим и рекреати...
	Здравствено туристичке намене подразумевају широк спектар понуда (апартмани, wеllness  центри, мањи хотели, базени, угоститељство.... ). Акценат је на мирном бањском туризму у природном окружењу.
	Спортско-рекреативне намене подразумевају отворене и затворене базене са забавним садржајима, отворене и затворене спортске терене као и просторе за рекреацију у природи (стазе за трчање и шетњу, справе за вежбање, игралиште за децу..).
	Угоститељско-смештајни садржаји су ресторан, кафеи, мањи градски хотел. Викенд становање и становање, као и било која врста привређивања се не могу наћи у оквиру целине Бање.
	– На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења  добијају се услови уређења и капацитет парцеле (блока).
	– Постојећи објекти који имају параметре (висину објекат, индекс заузетости) веће од максимално прописаних у плану, се задржавају, уз могућност реконструкције у постојећим параметрима.
	– Постојећи објекти намене која није компатибилна претежној намени блока се не могу дограђивати ни надграђивати са постојећом наменом. У случају промене намене у компатиблну намену претежној намени блока важе правила за нову намену објекта.
	Капацитет средњих школа треба да задовољи следеће критеријуме:
	Рекреативне, парк шуме се простиру као две засебне целине у окружењу зоне становања ретке густине и производне зоне на уласку у насеље као и централно позиционирана просторна целина на узвишењу надомак центра насеља. То су простори намењени превасходн...
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	Правила коришћења водног земљишта дефинисана су на основу Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12).
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