ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 28.02.2015. годинe

Лист излази према потреби
годишња претплата 2.700.- дин.
(аконтација). Цена овог броја
410,00 дин. Рок за рекламацију
10 дана

На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању у случају
незапослености («Службени гласник РС», број 36/09 и 88/10), члана 32. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута
општине Брус («Службени лист општине Брис», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ БРУС
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања у општини Брус за 2015.
годину.
Члан 2.
Локални акциони план чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-27/2015-I
28.02.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.

____________________________________________
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На основу члана 35. Став 7. Чл. 42.Закона о планирању и изградњи (,,
Службени гласник РС,,бр. 72/09, 81/09-исправке и 24/11) и члана 14 и 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 28.02.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БРЗЕЋЕ
КОПАОНИК
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План генералне регулације насеља Брзеће - Копаоник
(у даљем тексту План генералне регулације).
Члан 2.
План генералне регулације је израдио ,,Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац за
планирање и изградњу, пројектовање, АОП и инжењеринг, Краља Петра И бр.29.
Аранђеловац
Члан 3.
Циљ израде Плана генералне регулације је обезбеђење услова за укупни
одрживи просторни развој планског подручја, уравнотежен привредни и социјални
развој, развој насеља, рационално коришћење природних ресурса, као и заштита
животне средине, природних добара и културног наслеђа, дефинисање правила
уређења простора и грађења објеката у оквиру обухвата плана генералне регулације.
Члан 4.
План генералне регулације утврђује и разрађује генерална урбанистичка решења
заснована на дугорочној стратегијии концепцији уређења простора и изградње објеката,
за плански период до 2025.године и састоји се из:
а) Текстуалног дела који садржи:
- полазне основе плана
- плански део (правила уређења и грађења)
- смернице за спровођење плана
- прелазне и завршне одредбе
б) Графичког дела (постојеће стање и планска решења)
ц) Документационог дела
Члан 5.
План генералне регулације обухвата део територије општине Брус, који припада
насељу Брзеће у површини обухвата плана од 157,80 ha .
Члан 6.
Графички део плана састоји се:
1. Катастарски план са границом Плана ......... 1:2500
2. Постојећа намена површина ..... 1:2500
3. Планирана намена површина .... 1:2500

4. Саобраћајно решење са нивелацијом.........1: 2500
5. План површина јавних намена са аналитичко геодетским елементима за
Обележавање ..... 1:2500
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План изградње и регулације .....1:2500
Подела на зоне и целине.....................................................................................1: 2500
План мреже и објеката комуналне инфраструктуре..........................................1: 2500
Заштита простора..................................................................................................1: 2500
Начин спровођења плана.....................................................................................1 :2500
ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА
Одлука о изради
Концепт плана
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Услови и документација надлежних институција
Документација добијена у току израде Плана
Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и др. расправама
Одлука о усвајању плана

Члан 8.
Саставни део ове одлуке је сагласност Одсека за инспекцијске послове,
пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине, општинске управе Брус,
број: 501-8/2014-IV-07 од 20.05.2014.године, на Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину Плана генералне регулације .
Члан 9.
Један примерак Плана генералне регулације чува се трајно у архиви општинске
управе Брус, а два примерка у Одсеку за урбанизам, грађевинарство и правноимовинске послове, општинске управе Брус.
Члан 10.
План генералне регулације евидентираће се у Централном регистру планских
докумената, који води министарство надлежно за послове грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
Члан 11.
Након доношења, текстуални део Плана генералне регулације објављује се у
,,Службеном листу општине Брус,,.
План генералне регулације у целости објављује се у електронском облику и доступан
је јавности путем интернета.
Члан 12.
Овом Одлуком стављају се ван снаге сви плански документи који су на снази,
а у обухвату су Плана генералне регулације насеља Брзећа – Копаоник.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Брус''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-50/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
__________________________________________
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На основу Члана 35. став 7. 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. 14/08,48/11 и 2/2014)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године, доноси:
П Л А Н Г Е Н Е Р А Л Н Е Р Е Г У Л А ЦИЈ Е
Н А С Е ЉА Б Р З Е Ћ Е – К ОП А ОН ИК
План генералне регулације насеља Брзеће – Копаоник, (у даљем тексту: План, План генералне регулације ПГР) утврђује и разрађује генерална урбанистичка решења заснована на дугорочној стратегији и концепцији уређења
простора и изградње објеката, за плански период до 2025. године, и састоји се из:
o
Текстуалног дела који садржи:
–
полазне основе плана,
–
плански део (правила уређења и правила грађења),
–
смернице за спровођење плана,
–
прелазне и завршне одредбе.
o
Графичког дела (постојеће стање и планска решења)
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.
I П ОЛ А З Н Е ОС Н ОВ Е П Л А Н А
1.

ОС Н ОВ А З А ИЗ Р А ДУ П Л А Н А

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Закон 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),
Правилник о садржини, начину израде, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС"
бр.31/10, а измене и допуне у "Службеном гласнику РС" бр. 31/10, 69/10, 16/11),
Одлука о приступању изради Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник, бр 350-161/2009-I од
17.11.2009. год.
ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
–
Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник (Службени гласник РС број 95/09)
–
Просторни план Општине Брус, ("Службени лист општине Брус" број 3/2013)
1.1. П ОД Л ОГ Е К ОР И ШЋ Е Н Е З А И З Р А Д У П Л А Н А
За израду Плана генералне регулације од надлежне Службе за катастар непокретности Брус добијени су дигитални
катастарки план у размери 1:1000 и скенирани катастарски планови у размери 1:2500 и то:
–
Р 1:1000 д.л.бр. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (дкп)
–
Р 1:2500 д.л.бр. 3, 4, 5, 6, 11, 12. (скенирано и геореференцирано)
–
Ортофото УТМ пројекција резолуције 40 cm
Горе поменуте подлоге су све КО Брзеће и геореференциране су и као такве су коришћене за израду Плана.
1.2. И З В ОД И З Т Е К С Т У А Л Н ОГ Д Е Л А К ОН Ц Е П Т А П Л А Н А

АНАЛИЗА СТАЊА
Брзеће се налази у општини Брус, у Расинском округу. Површина катастарске општине Брзеће износи 2607,04 ha.
Насеље Брзеће се налази у подножју Копаоника на 1000-1100 m надморске висине. Од туристичког центра Копаоник
удаљено је 14 кm.
Кроз село протиче Брзећка река у коју се улива Бела река. На једном километру од села налази се туристички центар
Брзеће, са неколико хотела од којих је најрепрезентативнији хотел „Јуниор“. Сваке јесени у Брзећу се организује
сликарска колонија „Копаоник“.
Насеље Брзеће, старо насеље, налази се уз државни пут II реда бр. 161, у складу са Уредбом о категоризацији
државних путева Сл.гл. РС, бр. 14/2012, Копаоник-Брзеће-Брус у дужини од 2.53km, деоница идд 0747 (бивши државни
пут II реда Р-218а) и деоница идд 0742 (бивши државни пут II реда Р-218). Уз општински пут бр. 58 (извор ППО Брус),
бивши државни пут II реда Р-218, деоница идд 0743 Брзеће-Градац, формира се ново насеље са објектима хотелског и
апартманског типа и, на мањим површинама, викендицама. Улице у старом насељу су типичне за сеоска насеља, узане
и довољне за пролаз запреге, раније, а сада пољопривредне механизације. Парцеле су се уситњавале а порастом
стандарда на месту некадашњих ницали су нови, већи објекти како за становање тако и економски, најчешће уз саму
регулациону линију. Тако, нема просторних могућности за ширење постојећих улица већ се планирана регулација
прилагођава постојећој изграђености и другим просторним и теренским ограничењима.
У оквиру подручја Плана површине и бјекти јавне намене су намењене за објекат школе, поште, амбуланте,
комуналне објекте (гробље, ППОВ и ТС), саобраћај и слободне зелене површине.
Становање у оквиру подручја плана се јавља као тип породичног становања и викенд становања. Објекти туризма су
хотелско – апартманског типа, различитих капацитета и нивоа опремљености. Угоститељство се петежно налази као
допунска намена туризму, у засебним или заједничким објектима.
Разноликост архитектуре и урбанистичких карактеристика објеката, предтавља ограничавајући фактор за планирање и
развој. Недостатак паркинг простора на парцелама туристичко – угоститељских објеката је проблем на целом подручју
Плана.
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Подручје обухваћено границама Плана генералне регулације насеља Брзеће - Копаоник чини непосредну околину
територије Националног парка и као такво требало би да потпада под посебан режим заштите, како природних тако и
културних добара. Међутим, допуштањем вишегодишње непланске изградње, како индивидуалних стамбених тако и
угоститељско-туристичких објеката, наступила је готово потпуна девастација културног пејзажа.


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК (Сл. гласник Р.С. бр.
95/2009.)
За подручје Националног парка Копаоник усвојн је Просторни план подручја посебне намене Националног парка
Копаоник (''Службени гласник РС'', број 95/09) (у даљем тексту: ППППН НП Копаоник). ППППН НП Копаоник обухвата
подручје Националног парка Копаоник, са зонама I, II и III степена заштите и подручје заштитне зоне Националног
парка, на деловима територија општина Рашка, Брус и Лепосавић. Подручје Националног парка Копаоник обухвата
укупну површину од 12.106,03 hа, од чега на територији општине Брус 4.219,56 ha.
Просторним планом, на бази закона, установљена су три степена заштите I, II и III са заштитом развоја националног
парка. Обавезе, услови и смернице заштите и развоја Националног парка детаљно су утврђене одредбама просторног
плана.
Заштитну зону националног парка на територији општине Брус чини 5.945,17 ha. Укупна површина под посебним
решењима коришћења и обавезама прописане заштите износи на територији општине Брус 10.150,45 ha. Посматрано
по катастарском општинама и месним заједицама у оквиру општине Брус су :
1. К.О.Бозољин, К.О.Равниште, К.О.Кнежево, М.З.Ђерекаре
2. К.О.Брзеће, К.О.Равниште, К.О.Гочманце, К.О.Ливађе, М.З.Брзеће
3. К.О.Паљевшитица - М.З.Влајковци
4. К.О. Крива Река - М.З.Крива Река
Заштитну зону чини подручје непосредне заштите и подручје посредне заштите. Национални парк Копаоник проглашен
је 1981. Године, са границама утврђеним прецизним планом подручија Националног парка Копаоник 1989. Године.
Приоритет Националног парка Копаоник је заштита и коришћење националног и регионалног изворишта вода, горњи
сливови, Расине и Топлице а затим и туризам, под условом да се испуне услови његове одрживости у заштићеним
природним подручијима.
Просторни план подручја посебене намене националног парка Копаоник, део је широке могућности развоја туризма,
посебно у селима заштитне зоне - руралног туризма, под условима одрживог развоја. Ради илустрације даје се сажет
преглед планираних капацитета просторног плана релевантни за подручје општине Брус.
–
На територији Националног парка у оквиру примарног Т.Ц. Копаоник на локалитетима Јарам, Сребрнац и Рендара – 4.800
лежаја
–
У секундарним туристичким центрима заштитне зоне Брзеће са Гочманцем и Крива Река 7.500 лежаја
–
Остала сеоска насеља у заштитној зони 1.400 лежаја
Укупно у националном парку у заштитној зони има 13.700 лежаја на територији општине Брус. Ово је планска прогноза,
а реалани интереси ће, у складу са прописаним режимима заштите територије националног парка, поставити коначан
капацитет туристичких објеката/лежаја.
Капацитети на подручју секундарног туристичког центра Брзеће – Гочманци:
У заштитној/подпланинској зони, планирани су следећи садржаји: секундарни општински и туристички центар
Брзеће/Гочманци са 1.500 становника – укупно 4.500 лежаја (450 у хотелима, 1.200 у туристичким апартманима, 800 у
омладинском центру Јуниор, 400 у одмаралиштима, 1.000 у пансионима/викенд кућама и 650 у приватном
смештају) и 3.000 дневних излетника, са посредним улазима у алпска скијалишта Карамана и Гобеље, јавним
службама и сервисима и спортско-рекреативним садржајима.
Планирани су бројни садржаји зимске и летње понуде у простору/туристичке инфраструктуре. На подручју Брзећа
планирани су:
Алпско скијалиште – сектори:
–
V (исток Бела река) - жичарама од Брзећа (наспрам „Јуниора”, из Беле реке и од Галовића испред улаза у НПК)
преко Струге, Леденица и Кнежевских бара до Караман гребена;
–
VI
(исток
В.
Гобеља)
кабинском
жичаром
од
Брзећа,
преко
Брегова (међустаница) до Сребрнца.
На простору општине Брус постојећи и планирани жичани саобраћај:
–
Кабинско-гондолска жичара (просечног капацитета од 3.000 успора на час) предвиђа се на правцу Брзеће Брегови - Сребрнац.
–
Кабинско-гондолска жичара за ефикаснији транспорт скијаша из Брзећа у више зоне скијалишта, са пратећим
ски стазама.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ("Службени лист општине Брус" број 3/2013)
Као релевантно за плански основ из ППО Бруса за насеље Брзеће издваја се:
Планиране активности у развоју ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА, намена и делатности у гарђевинском подручју:

Дефинисање грађевинских подручја центара заједнице насеља и појединих насеља са специфичним
функцијама (туристичка насеља....)

побољшање атрактивности општине као труристичке дестинације, валоризација и промоција специфичности,
препознатљивих за старне туристе. Посебне мере и улагања остварити у еко и етно сеоски туризам;

стварање услова за улагање у туристичке објекте (планинарске домове, спорт и рекреацију, угоститељске
објекте и сл.) и друге туристичке центре;

унапређење инфраструктуре: развој путне мреже, локалних и државних путева, телекомуникационе мреже,
посебно фиксне телефоније, енергетске, водне и канализационе, као и одржавање инфраструктурних система и
управљање отпадом;

изградња инфраструктуре у функцији афирмације туристичке понуде: специјална железница, хелиодром,
жичара, бициклистичке стазе....
У хијерархији МРЕЖЕ ЦЕНТАРА Брзеће је насеље са специфичним функцијама коме гравитирају насеља Гочманци,
Кнежево, Равниште. Само Брзеће је у ширем гравитационом подручју Влајковца.
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План коришћења и изградње мреже насеља
У насељима која су предвиђена за центре заједнице насеља Лепенац, Разбојна, Милентија, Влајковц и Блажево, и
насеља са специфичним функцијама Златари, Брзеће, Крива Река и Игрош, на руралном подручју општине предвиђено
је проширење површина за изградњу највише до 10%, оптимално 5%, од постојеће површине изграђеног земљишта.
Насеља са специфичним функцијама
Специфичност ових насеља је у једној или више развојно планираних функција, односно потенцијалних капацитета за
развој специфичне понуде. Та специфичност се огледа превасходно у туристичким капацитетима и понудама,
планираним привредним капацитетима, инфраструктурним објектима и природним посебностима.
У ову групу насеља спадају Брзеће, Крива Река, Равниште, Бозољин, Златари, Доње Левиће, Игрош, Покрп и Црвена
Јабука.
Према опремљености категорисана су у три ранга; Брзеће, Златари, Крива Река и Игрош су на нивоу насеља са
појединим функцијама.
Насеља са специфичним функцијама, морају у знатној мери да буду уређена на савременијим основама него што је то
данас. Овде се не мисли само на адекватну комуналну опремљеност и инфраструктуру (савремени водовод и
канализација, телефонска мрежа, асфалтиране улице и сл.) и на постојање јавних функција, већ и на адекватно
уређење и одржавање објеката и слободних неизграђених површина. Контролом коришћења грађевинског земљишта,
као и контролом заштите животне средине, природних и културних вредности подстицати очување и стварање
аутентичних амбијенталних целина, културолошких вредности и туристичко рекреативних понуда.
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.

КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
Стратешко опредељење разавоја насеља Брзеће је развој туризма.
Просторним планом општине Брус насеље Брзеће је категорисано као насеље са специфичним функција, где се
специфичност огледа управо у туризму.
Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређивања простора овог плана, јесте унутрашња
трансформација урбаног ткива као и изградња на новим локацијама. Основне концепцијске замисли о просторној
организацији и уређењу насеља, дате су у следећим тачкама.
–
стварање услова за развој туризма и изградњу објеката превенствено у функцији туризма,
–
уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких могућности даљих интервенција у
насељу,
–
континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и планираним наменама
површина,
–
интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угражавају, уместо њиховог раздвајања,
–
повећање грађевинског подручја насеља.
Анализом природних и створених карактеристика простора плана може се закључити:
–
да постоје релативно повољни природни услови за будући развој, ограничања се односе на просторно ширење
грађевинског подручја с једне стране ограничење је НП Копаоник, а са друге конфигурација терена.
–
да нису у већој мери изражени процеси плављења, ерозије и клизања земљишта.
–
да су постојеће саобраћајне везе са општинским центром и туристичким центром Копаоник повољне, али да је
секундарна саобраћајна мрежа недовољно изграђена
–
да постоје проблеми и претње у очувању и заштити животне средине и природе постојећом и планираном
урбанизацијом подручја

II П Л А Н С К И ДЕ О
2.

П Л А Н У Р Е Ђ Е ЊА И ИЗ Г Р А ДЊЕ П ОДР У Ч Ј А П Л А Н А
2.1.

ОП И С Г Р А Н И Ц Е П Л А Н А Г Е Н Е Р А Л Н Е Р Е Г У Л А Ц И Ј Е

Граница ПГР Брзеће почиње од тромеђе к.п.бр.65/22, 65/1, 1891/1 (пут) К.О. Брзеће, даље наставља пратећи
ободе к.п.бр.1891/1 (пут), 1891/2, 65/21, 65/20, 65/36, 65/19, 120/1, 120/3, 65/17, 120/3, 65/39, 126/1, 127, 65/16, 65/15,
65/14, 65/38, 65/37, 65/12, 65/11, 1892/2 пресеца је и наставља ободом к.п. бр. 171/3, 1891/2, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7,
172, 885, 883, 806/1, 806/2, 807, 801/2, 801/1, 801/2, 266/1, 800, 266/2, 319, 320, 321, 323, 348, 349, 351, 363/3, 362, 360,
364, 365/1, 365/4, 365/5, 366, 259/3, 254/2, 254/6, 254/4, 254/5, 254/7, 254/2, 257, затим пресеца к.п.бр.1895/1 (пут), 1882/3
(Брзећка река).
Даље наставља пратећи планирану регулацију реке у дужини од око 173 метра, ломи се и наставља пратећи ободе
к.п.бр. 403, 405/1, 405/10, пресеца к.п.бр. 1896/2, и наставља пратећи ободе к.п.бр. 741/1, 741/2, 741/5, 741/6, 742/14,
743/1, 744, 751/2, 751//1, 752, 753/1, 758/1, 759/1, 759/2, 760/1, 760/2, 761/8, 762, 765, 739, 771, 773, 775, 977, 978, 982,
984, 987, 722, 723/1, па иде по ободу коридора планиране специјалне железнице 113 метара, ломи се и наставља по
ободима к.п.бр. 723, 695, 685, 673/8, 673/1, 673/3, 673/2, пресеца к.п.бр. 673/4, и наставља ободом планиране
саобраћајнице 45 метара ка југоистоку, ломи се пресеца је обухватајући раскрсницу и наставља ка југозападу по ободу
планиране саобраћајнице 85 метара, а онда наставља ободима к.п.бр. 1781, 1779, 1778, 1777, 1767, 1761, 1760/4, 1758,
затим иде 21 метар по северном ободу к.п.бр. 1750,

28.02.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 4. Страна 114.

онда наставља по западној линији планираног коридора специјалне железнице у дужини од 67 метара, пресеца
к.п.бр.1742 и наставља њеним јужним ободом, обухвата к.п.бр.1739/2, јужним ободом к.п.бр.1746/1, источним ободом
к.п.бр. 1729/1, 1729/2, 1728, 1727, иде по оси коридора планиране специјалне железнице око 105 метара, јужним
ободом к.п.бр. 1712, 1710, 1709, прати планирану регулацију саобраћајнице од око 300 метара, пресеца к.п.бр.1698/15,
1698/3, 1698/2, 1698/5, 1698/6, 1698/7, 1698/8, 1698/9, 1698/10, 1698/11, 1698/12, 1698/13, 1698/14, 1901, 1375/1, 1481/1,
1418/3, 1418/2, 1417, 1416, 1415, 1436, 1439, 1438, 1537, 1538, 1576, 1575/1, 1393/2, 1569, 1545, 1630, 1631, 1627, 1615,
1613, 1614, 1616, 1625/2, 1647, 1650, 1656, 1657, 1034, 1033, 1043/6, 1043/5, 1042/7, 1042/8, 1047, 1063/8, 1064/6, 1064/5,
1064/4, 1064/3, 1064/2, 1064/1, 1067/5, 1067/2, 1067/3, 1067/4, 1069/3, 1069/9, 1069/10, 1069/5, 1068, иде уз Белу реку ка
западу у дужини од око 300 метара, прелази Белу реку и опет уз Белу реку сада ка истоку ободом к.п.бр.1093/1, 1092/2,
1092/3, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1090/1, 1089, 1084, 1884/1, 1079, 146/46, 146/47, 146/45, 146/48, 155/2, 155/15,
155/6, 155/1, 1019/7, 1018/1, 1018/2, 155/9, 155/10, 1898/3, 867, 146/38, 146/37, 146/36, 146/35, 146/34, 964, 146/33,
146/32, 958, 146/31, 146/30, 146/29, 146/28, 146/27, 146/26, 146/25, 146/24, 146/23, 146/21, 146/20, 146/19, 146/18, 161,
162/1, 162/2, 924, 923, 922, прелази планирану регулацију саобраћајнице, даље ободом к.п.бр.146/9, 146/10, 146/11,
146/12, 138, пресеца к.п.бр.109/2, ободом к.п.бр.84/3, 84/4, 103/9, 103/5, 101/1, 101/2, 102, 98/3, 94, 93, 92, 91/1, 91/4,
91/3, 88, 87, пресеца Брзећу реку, планирану регулацију пута к.п.бр. 1891/2 и долази до тромеђе к.п.бр.65/22, 65/1,
1891/1 (пут), одакле је и почела.
Површина обухвата Плана генералне регулације износи 157,80 ha.
Напомена:

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела са графичким прилогом, важи граница
утврђена у графичком прилогу бр.1 – „Катастарско-топографски план са границом плана“ .

2.2.

Г Р А Ђ Е В И Н С К О П ОД Р У Ч Ј Е

Од укупне површине Плана која износи 157,80 hа, планирано је грађевинско подручје у површини од 134,37 ha,
односно 85,15%.
У односу на постојеће стање, односно постојећи начин коришћења земљишта, грађевинско подручје се увећава
за 79,73 ha. Међутим у односу на досада спровођену Уређајну основу и ППППН НПК планирана површина грађевинског
подручја је у складу са овим плановима.
У оквиру грађевинског подручја површине јавних намена су на 39,88hа, површине земљишта намењеног за
остале намене 94,49 hа, а површине ван грађевинског подручја су 23,43 hа.
2.2.1.

ОП ИС Г Р А Н ИЦА Г Р А Ђ Е В ИН С К ОГ П ОДР У Ч Ј А

Граница почиње од тромеђе к.п.бр.77/2, 80 и 1891/2, даље обухвата к.п.бр.1891/2, иде границом плана све до
к.п.бр.127, одатле ободом к.п.бр.127, 129/2, 129/3, 130/1, 131, 132, 136, 135, пресеца планирану саобраћајницу и
наставља по њеном ободу у дужини око 350 метара, затим ободом к.п.бр.171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 172, до тромеђе к.п.
бр. 172, 885 и 884 и наставља спољном границом к.п. бр. 885, 883, 806/1, 806/2, 807, 801/2, 801/1, ломи се према истоку
на четворомеђи к.п. бр. 801/1, 802, 311 и 312 и наставља пратећи границу плана до тромеђе к.п. бр. 259/1, 259/2 и 252/2.
Затим иде спољашњом границом к.п. бр. 259/1 и од тромеђе к.п. бр. 259/1, 254/6 и 254/3 прати границе к.п. бр. 254/4,
254/5 а онда наставља пратећи границу плана ка истоку а затим и ка југу све до тромеђе к.п.бр.977, 978 и 979, даље
ободом к.п.бр.979, 982, затим планираном саобраћајницом у дужини од 250 метара, ободом к.п.бр.719/4, 719/1, 723/7,
723/6, 718/7, планираном саобраћајницом у дужини од око 120 метара, ободом к.п.бр.703, границом плана све до
парцеле 1760/4, њеним ободом па ободом к.п.бр.1748, обухвата пут, обухвата к.п.бр.1747/1, иде уз границу реке
Добродоле, ободом к.п.бр.1729/2, границом плана, пресеца к.п.бр.1718, ободом к.п.бр.1726, 1727, 1728, планираном
саобраћајницом у дужини од 100 метара, границом плана све до јужног краја к.п.бр.1369/3, ободом поменуте парцеле,
затим пресеца к.п.бр.1369/3 и 1370, ободом к.п.бр.1376, 1417 у потесу Мрамор, ломи се па северно границом плана до
тромеђе к.п.бр.1416, 1415, 1427, ободом на исток парцелом 1416, 1384, ободом северно к.п.бр.1413,1408/1, кратко
планираном саобраћајницом, ободом к.п.бр.1569, 1545, 1630, 1631, 1627, 1615, 1613, 1614, прелази планирану
саобраћајницу и даље на север границом плана, затим ободом к.п.бр.1034, 1042/4, ломи се према истоку до планираног
пута а затим прати границу националног парка Копаоник до поклапања са границом плана, којом иде до парцеле 1063/8
и ломи се на север, па наставља границама к.п. бр. 1064/6,1064/5, 1064/4, 1064/3, 1064/2 , 1064/1. Одатле иде границом
плана до, ломи се на запад и ободом к.п.бр. 1063/8, 1064/7, 1067/5, 1067/2, 1067/3, 1067/4, 1069/3, 1069/9, 1069/5, 1068,
иде уз Белу реку, прелази је, враћа се ободом к.п.бр.1093/1, 1092/2,1093/3, 1091/1,1091/2, 1091/3,1091/4, 1077/1, 1079,
146/46, 146/47, 146/45, 146/48, 155/2, 155/15, 155/6, 155/1, 1019/7, 1018/1, 1018/2, 155/9, 155/10, наставља даље северо
источно границом плана, затим прати планирану саобраћајницу, обухвата к.п. бр. 146/43 и поново наставља
планираном саобраћајницом до к.п.бр.847, ободом поменуте парцеле, затим планираном саобраћајницом скреће на
запад, даље западно прати границу плана, ободом к.п.бр.959, 957, 952, 951/2, 944, 943, 942/1, 941, 932, 929, 928, 927/3,
925, границом плана до к.п.бр.92, њу обухвата и наставља на исток планираном саобраћајницом, пресеца Брзећку реку,
иде источно уз Брзећку реку до к.п.бр.83/1, њеним ободом, затим ободом к.п.бр.82, 81, 80 и долази до тромеђе
к.п.бр.77/2, 80 и 1891/2, одакле је и почела.
Површина обухвата грађевинског подручја износи 134,37 ha.
2.2.2.

Г Р А Ђ Е В ИН С К О З Е МЉИШТ Е – П ОВ Р ШИН Е Ј А В Н Е Н А МЕ Н Е

Укупна површина предложених површина јавне намене износи 39,88 hа, односно 25,27 % од укупне
површине плана.
Планиране површине за јавне намене обухватају земљиште планирано за изградњу:
саобраћајних површина и објеката, објеката комуналних делатности, јавних функција и служби, здравства,
школства, социјалне и дечије заштите, културе, спорта и рекреације и зелених површина.
Планом су површине јавне намене, у односу на постојеће стање, увећане за 26,79 hа. Највеће повећање је остварено
планирањем саобраћајних површина и објеката и формирањем посебен зоне скијалишта у складу
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са развојним плановима ЈП Скијалишта Србије као и спортскорекреативних површина. Процентуално знатно су
увећане и слободне и зелене површине које треба да повећају квалитет урбаног ткива овог простора.
2.2.3.

Г Р А Ђ Е В ИН С К О З Е МЉИШТ Е – П ОВ Р ШИН Е З А ОС Т А Л Е Н А МЕ Н Е

Укупна површина осталих намена износи 94,49hа, односно 59,88% укупне површине плана.
Остале намене чине: становање, викенд становање, мешовито становање и пословање, туризам и
угоститељство, производња и привреда, услужне делатности, заштитно зеленило.
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 немене са
преовлађујућом наменом - становање у старом делу насеља и туризам у јужном делу плана, уз могућност грађења
објеката чија је намена компатибилна са основном наменом.
2.2.4.

К ОН ЦЕ П ЦИЈ А У Р Е Ђ Е ЊА И Т ИП ОЛ ОГ ИЈ А Г Р А Ђ Е В ИН С К ИХ З ОН А И ЦЕ Л ИН А

Подручје плана је концепцијски подељен према наменама и начину коришћења земљишта и диспозицији у
простору, тако да га чини шест просторних целина. Даљом анализом кроз Нацрт плана просторне целине ће се делити
на подцелине и зоне дефинисане претежном наменом.
ЦЕЛИНА 1 - просторна целина север – становање у северном делу плана
Претежна намена целине 1 је породично становање. Викенд становање, мешовито становање са пословањем,
услужне делатности, спорт и рекреација и површине јавне намене (комунални објекти и централне функције –
образовање, управа, култура) су заступљене у овој целини.
Целина 1 је стари центар села који треба, поред становања и основних централних функција у служби
становништву, да доживи трансформацију у циљу укључивања и овог простора у развој туризма. Целина 1 треба да
буде улазна зона у туристички део насеља Брзеће.
Карактеристика зоне север је изразито мешовита структура типова објеката са недефинисаним блоковима и
лошом саобраћајном инфрастуктуром, неуједначен однос објеката према регулацији и неуређене слободне површине
парцела.
Циљ је да се временом унапреди и знатно увећа стандард коришћења простора центра села и то решавањем
проблема паркирања, стварањем нових зелених површина, побољшањем услова становања и пословања у објектима.
Планирано је да се простор развија кроз ревитализацију вредних објеката, унапређивањем амбијенталних
вредности и јавних простора, побољшањем и обновом постојећих објеката.
Површина ове целине је око 40 hа. У постојећем стању изграњено је око 18 hа у оквиру целине 1. Неизграђене
површине су претежно намењене изградњи викенд становања, становања са пословањем, спорта и комуналних
објеката.
ЦЕЛИНА 2 – северна туристичка зона
Ова целина је узак појас између старог центра и туристичког центра Бела река. Нешто неповољнија диспозиција
и оријентација, као и услови терена су ограничења у овој целини.
Планирана намена је мешовито становање са пословањем, у већ започетим зонама изградње, и туризам и
угоститељство на неизграђеним површинама са десне стране Беле реке, односно обухвата источне падине уз пут
Брзеће – Кнежево.
Саобраћајно је овај простор повезан планираним саобраћајницама са улазом у центар села и центром Бела
река и тиме створени услови за изградњу на десној обали Беле реке.
Постојећи објекти се задржавају у својој постојећој функцији и капацитетима. Ово се превасходно односи на
фабрику воде, викенд становање и становање. Повећање капацитета подразумева и пренамену у неку од планираних
намена у оквиру ове целине.
Површина целине 2 је око 14 ha и постор је претежно неизгарђен.
ЦЕЛИНА 3 – централна зона туризма Бела река
Циљ је да ова зона постане урбани центар туризма, не само Брзећа већ и целе општине и Копаоника.
Одређене интервенције у овом простору су начиниле непоправљиву штету и деградирале потенцијални урбани
квалитет и природни предео. Потребно је донети таква планска решења која ће зауставити преизграђивање. Оно што
треба сачувати у овој зони су слободне површине, визуре на реперне тачке и на природни предео у залеђу. Овај
простор мора да добије динамични облик уређења и коришћења. Доминнтна намена је туризам и то хотелског типа, и
угоститељство које је у овој зони најзаступљеније. Спорт и рекреација и уређене зелене површине су веза са суседни
зонама и неизграђеним земљиштем ван подручја плана.
Висок степен уређења свих неизграђених површина и висок архитектонско – урбанистички квалитет објеката са
акцентом на традицију овог краја морају да буду препознатљиви на свакој парцели и објекту.
Површина целине 3 је око 13 ha, а око 8,5 ha је већ изграђено.
ЦЕЛИНА 4 – јужна туристичка зона
Обухвата простор јужно од центра Бела река уз пут Брзеће – Кнежево. Површина ове зоне је око 51 ha.
Изграђено је око 10 ha. У оквиру ове зоне је и хотел Јуниор.
Планирана је изградња туристичко угоститељских намена. Туристички капацитети су хотелског типа, са великим
учешћем спорта и рекреације као пратеће намене. Ово је зона „мирнијег“ туризма, са великим слободним површинама.
Викенд становање, становање са пословањем су постојеће намене и стечене обавезе у оквиру ове целине.
ЦЕЛИНА 5 – источна туристичка зона
Обухвата простор источно од центра Бела река. Површина ове целине је око 10 ha, и осим пар објеката викенд
становања, потпуно је неизграђена и инфраструктурно нопремљена.
Простор целине 5 је можда најповољниј простор за изградњу на подручју плана са повољном оријентацијом и не превеликим
нагибом терена. Започета парцелација на основу раније планске документације
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условила је планирање викенд насења у овој зони. Остали део целине је туристичко угоститељске намене. У
овој целини је планирна и површина услужне намне.
Структура и начин коришћења простора су слични планираном начину за целину 4.
ЦЕЛИНА 6 –зона скијалишта
Обухвата простор планиране гондоле, скијалишта и пратеће садржаје уз скијалиште.
Мања површина од око 0,5 ha је као затечено стање планирана за викенд становање у оквиру ког се могу наћи и
услуге (мања трговина, сервис) и угоститељство.
Укупна површина целине 6 је око 1,3 ha, и осим, поменуте зоне викенд становања, објеката техничке базе (који
ће бити дефинисан разрадом кроз ПДР) и потребних објеката уз полазну станицу гондоле није предвиђена изградња.
2.3.

З Е МЉИ ШТ Е И З В А Н Г Р А Ђ Е В И Н С К ОГ П ОД Р У Ч Ј А

Ван грађевинског подручја је укупно 23,43 hа. То је водно земљиште, шуме и шумско земљиште и
пољопривредно земљиште.
Пољопривредно земљиште се у оквиру плана налази се на површини од око 7,70 hа. Шуме и шумско земљиште
у површини од око 10,41 hа, док је водно земљиште у оквиру грађевинског подручја на површини од 5,32 hа.
Земљиште ван грађевинског подручја је умањено, у односу на постојеће стање за 79,93 hа. Умањење је на
рачун површина планираних за развој туризма и то у првом реду хотелског туризма.
2.3.1.

ШУ МС К О З Е МЉИШТ Е

Шуме и шумско земљиште у државном власништву на подручју обухвата плана ПГР-а саставни су делови
Газдинске јединице Копаоник, којим газдује шумско газдинство „Расина“, Крушевац. Површина шума и шумског
земљишта у државном власништву на подручју ПГР-а је 3,54 ha.
Остале шуме и шумско земљиште, у површини од 6,87 ha је у приватном власништву. Шуме у приватном
власништву су мањег квалитета и мање компактне површине.
Према састојини у оквиру Плана се налазе шуме букве и смрче малим делом. Основна намена шума је заштита
вода. Међутим шуме имају велику улогу у спречавању ерозије и езозивних процеса посебно на стрим теренима.
Шуме и шимска тла представљају исконски рурални облик коришћења тла на ширем простору. Формирањем и
развојем насеља са пратећим новим начином искоришћавања земљишта, настаје процес нарушавања еколошке
равнотеже, као и разни процеси нарушавања тла и његове носивости.
2.3.2.

П ОЉОП Р ИВ Р Е ДН О З Е МЉИШТ Е

74,59 ha је постојеће пољопривредно земљиште. Око половине ове површине су ливаде, док су остало оранице
и воћњаци. Обрадивио пољопривредно земљиште које се налази у северном делу Плана, је са претежно уситњеним
парцелама, величине од 10-50 ари, са ретким парцелама до 1 ha. У крајњем јужном делу плана парцеле су веће
површине и представљају прелазну зону између грађевинског подручја и Националног парка.
2.3.3.

В ОДН О З Е МЉИШТ Е

Водно земљиште обухвата два водотока: Бела река и Брзећка река. Бела река се улива у Брзећку реку у старом
делу Брзећа. Даље Брзећка река тече ка истоку да би се од Влајковаца па низводнао звала Грашевачка река до
уливања у Расину у самом Брусу.
Кроз подручје Плана протиче и неколико потока који се уливају у ове две реке.
У непосредној близини границе Плана је и извориште Беле реке одакле се део насеља напаја водом.
Ово подручје је хидролошки богато водом доброг квалитета која има атрибуте ресурса. Воде са подручја Брзећа су
у сливу река Расине и Топлице и учествују у формирању акумулација Ћелије и Селова које се користе као изворишта
водоснабдевања републичког значаја за развој два велика регионална система: Расинско-поморавског и Доњејужноморавског. Из тог разлога је насеље Брзеће у трећој зони санитарне заштите водоизворишта.
3.

П Р А В ИЛ А У Р Е Ђ Е ЊА П Р ОС Т ОР А
3.1.

У С Л ОВ И З А У Р Е Ђ Е ЊЕ И И З Г Р А Д ЊУ П ОВ Р ШИ Н А И ОБ Ј Е К А Т А Ј А В Н Е Н А МЕ Н Е И МР Е ЖЕ
С А ОБ Р А Ћ А Ј Н Е И Д Р У Г Е И Н ФР А С Т Р У К Т У Р Е
3.1.1.

П Р А В И Л А У Р Е Ђ Е ЊА З А П ОВ Р ШИ Н Е И ОБ Ј Е К Т Е Ј А В Н Е Н А МЕ Н Е

o

Об р а з о в а ње
Планске смернице ППО Брус у области основног образовања су: повећати ниво комуналне опремљености и
опремњености савременом наставном опремом, слободне површине уредити за наставу у природи, спортска игралишта
опремити неопходном опремом.
Према нормативу 25m2 земљишта по ученику, и рад школе у једној смени, постојећа површина комплекса за
основно образовање је задовољена. Други утврђени норматив је 8m2 школске површине по ученику, и овај норматив је
задовољен и за планску прогнозу од 21-23 деце.
Проблем представља одвијање наставе у комбинованим одељењима. Уколико би се број деце повећао на преко
10 по разреду, настава би се морала раздвојити и организовати у две смене. Могућа је и доградња и проширење
школског простора за две учионице.
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Следећи проблем је не постојање спортског терена и уређених површина дворишта за наставу, одмор и игру на
отвореном.
Из тих разлога планира се повећање школског комплекса и проширење до објекта поште. Из ове површине
потребно је издвојити парцелу за објекат учитељских станова, а остали простор организовати и опремити недостајућим
садржајима. Спортски терен је могуће затворити (балон сала) или изградити малу салу за вежбање у зимском периоду.
Остале слободне површине се морају уређивати и одржавати.
Предшколску групу могуће је организовати у оквиру школског објекта.
o

Д е ч и ј а з а шт и т а
За узраст деце до 6 година, за 30% од укупног броја деце, треба формирати посебне групе које ће користити
постојеће или наменски изграђене вишефункционалне јавне или приватне објекте.
У оквиру новопланираног комплекса школе могуће је издвојити простор за изградњу вртића капацитета до 10
деце. Простор вртића се мора функционално одвојити од школе, али поједине активности и садржаји се могу међусобно
допуњавати и комбиновати (простори за игру, трпезарија... ).
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.
За правилно функционисање објекта дечије заштите потребно је задовољити следеће критеријуме:
за узраст до 6 година
обухват 60%, а предшколски узраст 100%
потребна изграђена површина (корисне површине објекта) 8 m2/по детету
- максимална спратност П+1
- уређена зелена површина минимално 50%
Поред ове површине планиране за дечији вртић као површине јавне намене, вртићи се могу организовати и као
приватни, односно на површинама осталих намена, и то као допунска намена становању и викенд становању, уз
одговарајућу здравствену, хигијенску и педагошку супервизију. Правила која ће бити прописана за објекте дечије
заштите на површинама јавне намене важиће и за ове објекте на површинама остале намене.
o

З д р а в с т в е н а з а шт и т а
Према ППО Брус планирано је да ће се развој здравствене заштите, у јавном, јавно-приватном и приватном
сектору, усклађивати са развојем туризма у насељима са туристичким функцијама.
У централном делу туристичког центра насеља Брзеће, у Белој реци планирана је здравствена амбуланта у већ
постојећем објекту. Одређени видови здравствених услуга се могу појавити као пратећа намена у оквиру свих намена
на подручју плана.
Здравствена амбуланта треба да буде опремљена савременом медицинском опремом, са сталним
медицинским техничаром и повременим присуством лекара опште праксе и стоматологије. Пружање лабораторијских и
апотекарских услуга, као и других врста услуга и интензитет опслуживања корисника прилагођаваће се и проширивати
према потребама и здравственом стању становника и потребама развоја туризма.
o

С о ц и ј а л н а з а шт и т а
Овим планом се не предвиђа изградња објеката социјалне заштите, али се прате препоруке ППО Брус да се
развој специјализованих установа у јавном и приватном сектору за бригу о старим лицима и особама са посебним
потребама с подручја општине Брус може се усмеравати на подручја насеља дуж државних путева.
o

Д р жа в н и о р г а н и и у п р а в а
Планско опредељење ППО Брус је интензивнији развој административно-управних послова и јавни сервис за
грађане, проширењем врсте услуга и повећањем квалитета кадровске и техничке опремљености и доступности јавних
услуга. Остваривање тог опредељења обезбедиће се пружањем:

стручне помоћи грађанима при обраћању општинској управи, обављању послова са појединим органима управе,
издавања уверења, аката и других потребних докумената (нпр. прибављање потребних услова и дозвола за
изградњу објеката);

организовањем повременог рада службе катастра непокретности, грађевинске, комуналне, санитарне и других
инспекција и др.
Ова врста услуга ће се развијати у складу са потребама и грађана и посетилаца. Простор се може организовати
у склопу неких од планираних јавних садржаја и услуга (у старом центру у оквиру објекта планираног за културу или у
Белој реци у објекту планираном за амбуланту и пошту).

o

Ку лт у ра
Интензивнијем развоју туризма допринеће и развој и организација културних делатности и дешавања, што ће
бити корисно и доступно и становништву и посетиоцима Брзећа.
У развоју културних делатности приоритетним се сматра формирање школске библиотеке која ће бити доступна
и грађанима, затим изградња објекта културе, са мањом салом за приредбе, пројекције, трибине..., као и боља
организација културних и јавних манифестација.
Потрбно је очување, унапређење и промоција свих постојећих културних вредности и садржаја од споменика
културе, културних манифестација до заштићених објеката градитељске и друге вредности.
Објекте културе и културне делатности функционално и садржајно повезати са туристичким и спортско –
рекреативним активностима.
Планирана је површина у старом центру села, поред основне школе, као површина јавне намене за изградњу
објекта културе.
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o

Спорт и рек реа циј а
Спорт на површинама јавне намене се планира на следећим површинама:
–
у оквиру скијалишта Бела река, површина за спорт, односно скијалиште на овом потезу је око 0,85 ha. Ово је
само део зоне скијалишта која ће се разрађивати ПДР за изградњу кабинско – гондолске жичаре, шестоседа и
новопланираних стаза са припадајућом инфраструктуром,
–
у северном делу плана уз планирану жичару – седежницу Брзеће – Караман гребен. Површина спорта у овој
зони је 2,44 ha.
–
у јужном делу плана такође уз планирану жичару – седежницу Брзеће (Добродоле) – караман гребен, површине
1,21 ha,
–
у јужном делу плана на простору бивше фарме, површине 4,55 ha.
Планирана површина и садржаји у оквиру скијалишта Бела река морају бити у складу са развојним плановима
ЈП Скијалишта Србије. Поред полазне станице новопланиране гондоле, у обухват плана су ушли и делови ски стаза.
Разрадом кроз ПДР уз скијалиште Бела река мора се обезбедити простор за техничку базу.
Планирана гаража на простору садашњег полаза жичаре, треба да обезбеди довољан број паркинг места за
дневне посетиоце скијалишта Бела река.
Просторним планом подручја просторне намене планирана је гондола која би полазила из центра села Брзећа
према Сребрнцу, и још две жичаре које полазне станице имају у оквиру овог плна.
Полазну станицу гондоле Брзеће није могуће одредити у оквиру плана због великог утицаја на постојеће стање и
планирани саобраћај и инфраструктуру. Ову полазну станицу треба дефинисати кроз ПДР за секундарни туристички
центар Гочманци - у заштитној зони НП Копаоник - са полазиштем гондолске жичаре.
Полазне станице жичара оквирно су дефинисане ППППН НПК. Овим планом локацијски су одређене тако да се
техничким карактеристикама уклопе у окружење и да је саобраћаји приступ обезбеђен.
У оквиру површина за спорт и рекреацију могу се градити спортски објекти и отворени спортски терени,
полигони за вежбање и игралишта за децу. Просторе треба организовати тако да имају садржаје и за зимско и за летње
коришћење. Планиране су три површине за спорт и рекреацију као површине јавне намене. У оквиру ових површина
могу се наћи као допунске намене угоститељство, трговина и поједине услуге у функцији туризма и спорта. Две од три
површине се налазе у самом центру Бела река и садржајно треба да буду повезане са скијалиштем и полазном
станицом гондоле. Овде се могу наћи мањи терени за спорт, игралишта за децу и сл. Већа повришна планирана је у
јужном делу плана уз планирану полазну станицу жичаре Брзеће (Добродоле) – Караман гребен. Ова површина ће се
спроводити израдом плана детаљне реглације. На овој површини се могу наћи од отворених игралишта за спорове до
затворених спортских сала и базена.
Пешачким комуникацијама дуж постојећих и планираних саобраћајних коридора тематски повезати све спортско
рекреативне површине. У ове пешачке туре укључити и све зелене површине (тргове, парк, зеленило дуж водотокова) и
остварити везу са просторима ван грађевинског подручја.
Остали спортско рекреативни објекти и садржаји се могу наћи као допунска, пратећа или основна намена у
оквиру свих других намена.
o

З еленило
Зелене површине у оквиру плана морају да заузму знатно значајније место у односу на постојеће стање.
Карактер насеља треба да буде препознатљив управо по уређеним зеленим површинама и зеленим везама
кроз изграђен простор са околном. Зеленило, као приоритетну, треба да имају заштитну, а по могућности и рекреациону
функцију.
Неопходне ургентне мере су: уклањање привремених објеката и дивљих депонија са свих категорија зелених
површина (ово се односи и на јавне, путне и остале неизграђене површине) и формирање зеленог појаса у зонама
заштите вода.
Такође коришћењем линијског зеленила остварује се веза постојећег и планираног зеленила поштујући
принципе повезаности и непрекидности зеленила у оквиру стамбених, мешовитих и туристичких зона и осталог
земљишта.
С тим у вези треба утврдити обавезу уређивања и озелењавања индивидуалних окућница као и повећање
степена слободног уређеног простора у оквиру туристичких намена. Такође треба обезбедити одржавање неизграђених
парцела и спречити одлагање било каквог материјала на слободним површинама.
o
К о му н а л н и о б ј е к т и
Гробље - Планирано је проширење постојећег гробља на укупну површину од 42 ара.
Пошта - Постоји објекат за новопланирану пошту са проширењем телекомуникацних услуга у центру туристичке зоне,
који још увек није у функцији. Планира се опремање нових просторија поште са шалтерском службом, првенствено за
потребе туриста.
ППОВ - Постројење за пречишћавање отпадних вода се задржава на постојећој локацији у постојеђој површини.
Планира се уређење слободних површина и формирање заштитног зеленила око комплекса.
ТС 35/10kV „Брзеће“ - Трафостаница ТС 35/10kV „Брзеће“, се налази на кп.бр.760/3, површине 27,14 ари. Планира се
уређење слободних површина и формирање заштитног зеленила око комплекса.
Пијаца - Планира се да, у оквиру површине уређеног зеленила уз кружни пут (кружну раскрсницу државног пута II реда
бр. 161 и пута за Кнежево) омогући формирање повремене пијаце, са покретним тезгама и надстрешницама. Ова
површина мора бити комунално опремљена водом, канализацијом и струјом. Простор у оквру зеленила на којем ће се
постављати покретне тезге треба да буде поплочан и пешачки повезан са саобраћајницом са јужне стране.
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3.1.2.

П Р А В И Л А У Р Е Ђ Е ЊА З А С А ОБ Р А Ћ А Ј Н Е П ОВ Р ШИ Н Е

Као полазна основа саобраћајног решења коришћена су смернице и решења из Просторног плана општине Брус
(скијалиште, жичара, специјална железница, мрежа државних и општинских путева).
Концепт развоја саобраћаја заснива се на заступљености и међусобној потпуној интеракцији различитих видова
саобраћаја како би се задовољиле потребе пансионских и дневних гостију хотелског и апартманског насеља БрзећеКопаоник а који користе услуге из понуде Националног парка и туристичког центра Копаоник.
У ту сврху планира се мрежа ски-стаза и полигона са свом потребном инфраструктуром и пратећим објектима и
инсталација висинског саобраћаја кабинског типа такође са свом потребном инфраструктуром и пратећим објектима. Уз
подручје плана је и планирана траса специјалне железнице са путничком станицом и потребним садржајима. Планира
се и мрежа друмских саобраћајница којима се сав простор ставља у функцију у складу са наменом али и којом се
повезују трасе планираних ски-стаза, висинског и железничког саобраћаја. Функционалност постојећих саобраћајница
обезбеђује се повећањем нивоа услуга на постојећим саобраћајницама у функцији локалног и транзитног саобраћаја
(државним и општинским путем).
„Остала саобраћајна површини – 1“ је посебно уређена површина са различитим садржајима који чине
јединствену целину у којој се корисницима услуга туристичког и хотелског комплекса Брзеће-Копаоник приближавају
различити видови јавног превоза. На овој површини ће се градити станица специјалне железнице са уређеним
станичним тргом, која формира кружни прстен око Националног парка Копаоник затим мања аутобуска станица са
својом станичном зградом и перонима за пријем и отпрему аутобуса и једном заједничком паргинг површином за око
100 путничких возила.
Посебна пажња се посвећује паркирању возила те се у ту сврху планирају посебне јавне површине резервисане
за стационарни саобраћај. Намера је да се формирањем, димензионисањем и распоредом јавних паркинг простора
створе услови да се паркирање не обавља на коловозу уличне мреже и тиме омогући несметано и безбедно одвијање
саобраћаја.
На раскрсницама на којима је очекивано повећано саобраћајно оптерећење (прикључак државног пута на
државни пут у чвору Брзеће, прикључак саобраћајнице другог ранга на државни пут) планирају се кружне раскрснице.
У оквиру регулације површине јавне намене (улица) могу се постављати и други инфраструктурни системи и
инсталације (дистрибутивни и секундарни) уз сагласност и према условима управљача пута (улице).Инсталациони
системи се могу укопавати или постављати надземно у зависности од техничке документације која се може израдити за
више или за сваки систем посебно водећи рачуна о техничким захтевима и међусобном односу инсталација.
Због теренских услова тј. изградње саобраћајница у засеку, усеку или насипу приступ коловозној површини са
суседних парцела врши се колским приступом преко тротара и површина које се уређују као путно зеленило.
Правила уређења
За пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и управљање јавним саобраћајницама важе одредбе
Закона о јавним путевима (Сл.гл. РС бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Правилника о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (у даљем тексту Правилник о
путевима) (СЛ.гл. РС 50/11), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“ бр 8/95), Уредбом о
категоризацији државних путева (Сл. гл. РС бр 105/13 и 119/13), Правилник о техничким стандардима приступачности
(Сл.гл. РС бр. 19/12) и други важећи законски и технички нормативи који регулишу област пројектовања, изградње,
одржавања, заштите и реконстрикције јавних путева.
Пројектовање, изградња, реконструкција и одржавање и опремање јавног скијалишта, као и друга питања која су
од значаја за коришћење скијалишта и објекте скијалишта регулисани су Законом о јавним скијалиштима (Сл. гласник
РС, бр. 46/06), Правилником о минималним техничким условима за уређење, обележавање и одржавање скијалишта
(Сл. гласник РС, бр. 46/11), Правилником о техничким нормативима за особне жичаре (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/86) и
Правилником о техничким нормативима за ски-лифтове (Сл. лист СФРЈ, бр. 2/85 и 11/85); инсталације висинског
превоза произвођача из ЕУ подлежу и Директиви 2000/9/ЕЦ.
o

Друмски собраћај
Саобраћајнице су издвојене као површине јавне намене. По карактеристикама очекиваног саобраћаја сврстане у
три категорије које дефинишу и ниво услуга на њима:
–
саобраћајнице првог ранга,
–
саобраћајнице другог ранга
–
прилазне и приступне саобраћајне површине
o

Саобраћајнице првог ранга су саобраћајнице које се настављају и ван граница плана и којима се остварује
веза са окружењем. Њима се одвија транзитни саобраћај и локални саобраћај и то су саобраћајнице са саобраћајним
приоритетом. У ову категорију се убрајају деоница државног пута II-б реда бр. 211 (Улица 1) и деоница државног пута IIб реда бр. 212 (Улица 2).
Државни пут II-б реда бр. 211(бивши Р-218 и 218а) је на траси насељске саобраћајнице, Улица 1, у оквиру
границе Плана, грађевинског подручја насеља Брзеће, од km 1+680 до km 0+000 (стационажа на деоници 0747 бившег
државног пута Р-218а) односно од km 106+228 до km 105+452 (стационажа на деоници 0742 бившег државног пута Р218) у дужини од 2.53km. Пут се планира за реконструкцију (изградња тротоара и реконструкција прикључака) и
рехабилитацију асфалтних слојева коловозне траке на постојећој траси. Задржава се катастарска парцела пута са
потребним проширењем регулације ради планиране реконструкције пута.
Планирана су три нова прикључка:
–
у km 0+937 (деоница идд 0747) за саобраћајницу ул. Нова 1
–
у km 0+522 (деоница идд 0747) за саобраћајницу ул. Нова 2
–
у km 105+210 (деоница идд 0742) за саобраћајницу ул. Нова 5
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Планирани прикључци су за новопланиране саобраћајнице које представљају паралелне правце државном путу
тако да у великој мери могу да прихвате локални саобраћај. Посебно се односи на саобраћајнице ул. Нова 1, Нова 2
(обе улице излазе ван граница плана и воде ка насељу и суседној туристичкој зони Гочманци и прикључују се на
општински пут бр. 57), Нова 3, Нова 4 и Нова 5.
На месту прикључка општинског пута (бивши државни пут Р-218) у чвору 0600 Брзеће, у km 106+228, планира
се изградња кружне раскрснице као најповољнијег решења за усмеравање и одвијање саобраћајних токова на
раскрсници на којој се очекује велики број кретања, у сезонским шпицевима посебно. У кружној раскрсници планиране
су две саобраћајне траке. На траси државног пута кроз старо насеље не очекује се велики број скретања због типа
насеља односно становања.
Државни пут II-б реда бр. 212 (бивши државни пут II реда Р-218, деоница идд 0743 Брзеће-Градац) је на
траси насељске саобраћајнице, Улица 2, у оквиру грађевинског подручја насеља Брзеће у дужини од 2.96 km тј од km
106+228 до km 109+184 (стационажа на деоници 0743 бившег државног пута Р-218).
Државни пут се планира за реконструкцију под којом се подразумева изградња тротоара и реконструкција
прикључака и рехабилитацију коловоза која подразумева и проширење коловозне траке на постојећој траси. Пут се
изводи у оквиру катастарске парцеле пута уз неопходна проширење појаса регулације.
На траси државног пута на месту укрштаја са ул. Нова 10 планира се кружна раскрсница са две саобраћајне
траке којом би се регулисао саобраћај према планираним туристичким садржајима "туристичке зоне југ", односно ка
саобраћајницама Нова 9 и Нова 14 око којих би се зона развијала.
На прикључцима саобраћајница другог реда на државни пут (Улица 2) планирана су проширења за увођење
треће траке за лева скретања како би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја на транзитном правцу.
Саобраћајнице другог ранга су саобраћајнице у оквиру зоне становања (стамбене) и у оквиру туристичких,
смештајних и спортско-рекреативних намена (пословне и приступне). Могу бити са тротоарима, односно са раздвојеним
моторним и пешачким саобраћајем, или са мешовитим саобраћајем (колско-пешачке), једносмерне или двосмерне.
Попречни профил саобраћајница, садржај и распоред намена унутар профила (генералне регулације), одређен
је очекиваним саобраћајним оптерећењем, просторним могућностима и околном наменом. При одређивању попречног
профила у обзир су се морали узети и природни услови који карактеришу планински тип рељефа.
Секундарним саобраћајницама обезбеђује се приступ на површину јавне намене свих планираних намена.
Њима се обезбеђују и коридори за постављање инсталација до крајњих корисника. Инсталациони системи се могу
укопавати или постављати надземно у зависности од техничке документације која се може израдити за више или за
сваки систем посебно водећи рачуна о техничким захтевима и међусобном односу инсталација.
Прилазне и приступне саобраћајне површине су површине јавне намене које због просторних ограничења
немају услова да се формирају као улице са дефинисаним профилом а којима је обезбеђен колски приступ за две или
три грађевинске парцеле. Како је речено, површине могу бити и неправилног облика и углавном су са изграђеним
оградама или објектима на самој регулацији те је и регулациона линија постављена по постојећем стању са намером да
се објекти не руше. У оквиру ових површина се постављају и други инфраструктурни системи било као подземни или
као надземни.
Колски приступи су површине које се уређују на површини јавне намене преко тротоара или путног зеленила и
служе за непосредан колски приступ са коловозне површине јавне саобраћајнице на грађевинску парцелу суседа.
Изводе се од регулационе линије до коловозне површине. Носивост коловозне конструкције приступа је за осовинско
оптерећење у складу са потребама суседа али не мање од 5.0 t. За породично становање може се извести преко
тротоарске површине обарањем ивичњака и преко путног зеленила са површинском обрадом застора као на тротоару.
За већи број корисника (вишепородично, јавне функције, паркиралишта, производне, комерцијалне и туристичке
намене приступ се изводи као површина коловоза и нивелационо прилагођена коловозу јавне саобраћајнице уз
формирање кружне лепезе са радијусом према меродавном возилу..
Путно зеленило представљају површине које су делови површина јавне намене, а не користе се као коловоз
или тротоар. Уређују се као зелене, затрављене површине које се редовно одржавају (косе). Могућа је и садња ниског
растиња (цвећа) према посебној техничкој документацији. Уређење површина спроводи се уз сарадњу локалне
самоуправе и управљача јавног пута
Пешачки саобраћај је потенцијално веома заступљен у границама у оквиру плана и у оквиру планираних
хотелских и апартманских комплекса. У оквиру површина јавне намене а посебно у туристичким зонама планирани су
тротоари као посебне површине резервисане за кретање пешака. У оквиру уређених зелених површина могу се градити
пешачке стазе према техничкој документацији за партерно уређење тих површина.
Планирана је пешачка комуникација од центра Бела река према планираној површини за услуге.
Уколико се утврди потреба за изградњом пасарела или подземних пролаза за скијаше (Ски-пасареле и скитунели) правила за изградњу дефинишу се разрадом кроз урбанистички план скијалишта уз претходно прибављање
услова и сагласности управљача пута. Скијашке пасареле се препоручују као green bridge конструкција, ширине
минимално 10м, са постављањем покретне траке по потреби.
Коридори пешачких и рекреативних стаза могу се утврђивати и означавати у оквиру зелених површина и
шумског земљишта у оквиру плана али и ван плана као део укупне туристичке понуде.
Бициклистички саобраћај нема посебно дефинисане, издвојене, саобраћајне површине услед природних а
самим тим и просторних ограничења. Иако је значај бициклистичког саобраћаја као вида саобраћаја и спортскорекреативне активности значајан, а верификован и на државном нивоу, нема посебних могућности да се организује у
оквиру планског подручја већ ће трасе, коридори и полигони бити ван обухвата Плана одређених посебним
елаборатима и техничком документацијом. Услови изградње дефинисани су ПП општине Брус.
Јавни саобраћај у граници плана се одвија као друмски (аутобуски) и као висински.
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Аутобуски саобраћај се одвија као линијски и чартер. Линијски саобраћај се одвија по утврђеном реду вожње
и на стајалиштима као даљински или приградски. Даљински је усмерен ка хотелским капацитетима на Копаонику
(Сунчани врхови, Сребренац, Јарам и др.) са релативно малим бројем полазака док је приградски у служби локалног
становништва. Чартер саобраћај се организује по потреби, углавном као екскурзијски или за организован трансфер
смена гостију у смештајним капацитетима или за дневне аранжмане у оквиру скијалишта. То је најзаступљенији вид
организованог саобраћаја. На траси државног пута аутобуски саобраћај се одвија као даљински (линијски и чартер) и
приградски (линијски). На траси општинског пута као даљински (чартер али могу да се створе услови и за линијски) и
приградски (линијски). У оквиру планског подручја за паркирање аутобуса у чартер саобраћају издвојена је површина
као "остала саобраћајна површина - 3".
Није планирана аутобуска станица јер је претпоставка да ће се трансфер гостију одвијати аутобуским чартер
поласцима у организацији власника смештајног капацитета или организатора туристичког садржаја и приватним
возилом корисника услуга.
У случају да се временом укаже потреба за органозавањем линијског саобраћаја неопходно је да се изгради
аутобуска станица. као повољна локација за евентуалну локацију аутобуске станице је у оквиру "остала саобраћајна
површина - 2".
Није планирано увођење нових аутобуских стајалишта али је могуће у складу са правилима грађења
прописаних овим планом и уз сагласност управљача јавног пута на основу предлога локалне самоуправе и/или на
основу захтева превозника.
Висински саобраћај је организован за потребе превоза скијаша до почетака, највиших тачака, скијашких стаза.
У оквиру плана налазе се полазна постројења и инсталације жичаре кабинског типа (гондоле) Брзеће-Копаоник
смештене у зони скијалишта „Бела Река“ и седажница Брзеће (Добродоле)-Караман гребен (наспрам хотела „Јуниор“) и
Брзеће (Галавићи)-Караман гребен. Жичара кабинског типа Брзеће-Брегови-Сребрнац, која је планирана ППО Брус,
нема услова да полази из зоне становања старог насеља Брзеће већ ће полазиште имати у реону туристичког насеља
Гочманци и биће предмет за разраду другим планским документом.
Жичаре су у вези са већ постојећим или ће се повезати са планираним жичарама чинећи јединствену мрежу за
транспорт скијаша и излетника током целогодишње туристичке понуде.
Капацитете жичара одређује ЈП Скијалишта у складу са Закључком Владе РС, 05 бр. 332-8195/2009-1 којом је
дата сагласност Јавном предузећу Скијалишта Србије за вршење инвеститорских права у име Републике Србије на
локацијама на којима је планским документима предвиђена изградња или реконструкција јавних скијалишта и објеката
планинског туризма, у складу са Просторним планом РС.
На полазним станицама висинског саобраћаја граде се и објекти и садржаји у функцији пружања услуга
скијашима (услуге ски-ренте, ски-сервиса, тоалети, заклони за скијаше, угоститељски објекти, паркинг простор и сл.)
Специјална (планинска) железница, иако није обухваћена границом плана, има утицаја на одвијање јавног
превоза и у оквиру планског подручја. Контакт Плана са специјалном железницом, односно станичном зградом и тргом
на простору "остале саобраћајне површине - 1".
Снабдевање горивом се обавља на постојећој бензинској станици уз државни пут (Улица 1). Дозвољена је
реконструкција станице за снабдевање горивом у смислу повећања броја истакачких места, допуне по врстама горива,
подизања нивоа и обима услуга (ресторан, кафе, продавница) и обезбеђивање потребног броја паркинг места. Не
планира се повећање броја бензинских станица.
Аутобуска и железничка станица
Станица је објекат у коме се обавља прихват и отпрема саобраћајног стредства, пртљага и ствари, укрцавање и
искрцавање путника, издавање возних карата и других путних исправа, давање обавештења о превозу и пружање
других услуга у вези са превозом.
Станица има пословну зграду и простор за заустављање саобраћајног средства или више њих.
Пословна зграда има простор за продају возних карата и других превозних исправа и давање обаваештења о
превозу, просторију за отпремно-диспечерску службу и друге службене потребе, чекаоницу, гардеробу и јавни
санитарни чвор са текућом водом, телефонска говорница. Могући су и други садржаји (ресторан, продавница или нека
друга услужна делатност).
Простор за аутобус/воз има површину за кретање и заустављање средства, пероне и друге површине у
зависности од потреба. Површина за аутобусе одређује се на основу броја аутобуса и маневарских карактеристика.
Површина за возове одређује се на основу броја колосека и дужине воза.
Аутобуска и железничка станица налазе се у оквиру "остале саобраћајне површине - 1". Ближи положај биће
одређен кроз израду урбанистичког пројекта.
Паркирање возила одвија се на паркиралишту у оквиру грађевинске парцеле власника или корисника парцеле.
Паркиралиште се може организовати у подземном или надземном објекту гараже или на отвореном.
Уколико се организује у подземном објекту површина паркиралишта не улази у билансе површина под објектом
на парцели или грађевинском комплексу. Уколико је објекат гараже надземни, површина објекта улази у обрачун
биланса заузетости и развијених површина на парцели или грађевинском комплексу.
Паркирање на отвореном у оквиру грађевинске парцеле или грађевинском комплексу је могуће уз услов да је
паркинг простор са интерним саобраћајницама на површини која неће заузети више од 20% површине парцеле или
комплекса. Паркиралиште на отвореном може бити опремљено надстрешницом за заштиту од снега и сунца или
објектима против завејавања према валидној техничкој документацији.
Нормативи за планирање и одређивање потребног броја паркинг места дати су у табели испод:
Табела бр. 1: Нормативи за паркирање
НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ
Намена
примењени нормативи за дефинисање минималног броја паркинг места
становање
1.0 ПМ по стану
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комерцијални садржаји

1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја
1ПМ на 60m2 нето грађ. површ.административног или пословног простора
1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта
1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије
1ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање горивом

јавне службе

1ПМ на 3 запослена/ или 1 групу/ или 100m2 нето грађ. површ. за предшколске
установе; на јавном паркингу изван парцеле
1ПМ на 6 запослених/ или 1 учионицу за основне школе; 10% потребног броја
ПМ у оквиру припадајуће парцеле
1ПМ на 4 запослена за установе примарне здравствене заштите
1 ПМ на 60m2 бруто развијене грађ. површ. за установе културе
1ПМ на 7 седишта за биоскопе и позоришта
1ПМ на 3 запослена за објекте посебне намене (ватрогасне станице, војни
комплекси и сл.) уз потребан број паркинг места за специјална возила

инфраструктурни објекти и
комплекси

у оквиру припадајуће парцеле у зависности од технолошког процеса

јавне комуналне површине

1 ПМ на 6 тезги за пијаце
1 ПМ на 0,25 ha површине гробља

верски објекти
2 ПМ по објекту
За потребе гостију планира се и један број јавних паркиралишта. Паркиралишта су посебне, издвојене јавне површине
ван путног земљишта постојећих јавних путева. Не планира се паркирање уз коловоз саобраћајница на правцима
државних путева.
У близини полазне инсталације планиране гондоле планиран је објекат гараже намењен за јавно паркирање,
"остала саобраћајна површина - 2" за око 100 или више возила. Спратност и габарити објекта гараже решавају се
израдом урбанистичког пројекта заједно са суседном јавном зеленом површином са којом чине јединствен комплекс.
Кроз израду урбанистичког пројекта проверити могућност изградње кровне терасе са садржајима услуге прилагођеним
намени и позицији објекта и могућност директног приступа пешака са зелене површине на ову терасу.
Уз полазне инсталације планираних седажница планирају се отворени паркинг простори за по 50 возила.
Положај и капацитети ближе се решавају кроз израду ПДР за полазне станице жичара.
Површине на отвореном за јавно паркирање путничких возила су локализоване и означене као "остала
саобраћајна површина – 1, 4 и 5". Нивелација, организација простора и интерне саобраћајнице решавају се израдом
урбанистичког пројекта.
Планира се и подземни објекат гараже (испод зелене површине) као "остала саобраћајна површина - 6".
Приступ ја са саобраћајнице Нова 6. Нивелација, решавање проласка корита Беле Реке, спратност и габарити објекта
решавају се кроз израду урбанистичког пројекта.
Укупни капацитети јавних паркиралишта су за 600-650 путничких возила, рачунајући и паркинг у оквиру ПДР
дела туристичког центра Брзеће (50 ПМ).
За аутобусе је планирана јавна површина за паркирање око 20-25 возила на површини одређеној као "остала
саобраћајна површина - 3".
Паркиралишта морају да имају посебно и упадљиво обележена паркинг места за особе са посебним
потребама и то минимум 5% од укупног броја паркинг места на паркиралишту али не мање од једног.
Није дозвољена пренамена паркинг површина и објеката за паркирање.
3.1.3.

П Р А В И Л А У Р Е Ђ Е ЊА З А В ОД ОП Р И В Р Е Д Н У И Н ФР А С Т Р У К Т У Р У

Брзеће има властити водовод са извориштем воде одличног капацитета из карстне издани на Белој реци, које
има минимални капацитет око 12 L/s. То извориште омогућава поуздано проширење у складу са развојем туризма и
порастом конзума.
Положај изворишта омогућава да се водовод у овој фази развијао као гравитациони, без пумпних станица.
Квалите воде на изворишту омогућава да се вода третира само дизинфекцијом. Тај добар статус изворишта треба
одржавати и даље, поштовањем режима заштите тог изворишта, са непосредном зоном која онемогућава физички
приступ неслужбеним лицима и ужом зоном заштите од најмање 500 m. У наставку су кључни елементи његове обнове
и даљег развоја.
Приоритет имају радови на обнови водоводног система како би се губици у систему, посебно у мрежи, свели на
мање од 20%. У циљу смањења специфичне потрошње треба укинути паушална плаћања и сви потрошачи треба да
имају уграђене и уредно баждарене и одржаване водомере.
Прогнозе потрошње и водни биланси
За билансне анализе потрошње користи се бруто специфична потрошња од 300 L/корисник на дан. То је реална
специфична потрошња – у условима рационализације потрошње и смањење губитака.
Коефицијенти неравномерности, са којима се разматрају преносни системи и резервоарски простори су: дневни
1,5 и часовни 1,6. Туристички центри имају високу неравномерност потрошње.
Оквирна просечна, максимална дневна и часовна потрошња (L/s):
Табела бр. 2: Потребни капацитети водовода у насељу Брзеће у условима довођења водоводних система у добро
стање, са губицима мањим од 18% и са планском потрошњом до 300 L/становник∙дан
Насеља (већа од 200 становника
2011.)

Становника 2011.

Потребан просеч..
капацитет L/s

28.02.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

Qmax.дан /
Qmax.час

БРОЈ 4. Страна 123.

Брзеће
Влајковци

237
397

0,90
1,48

1,35 / 2,16
2,22 / 3,55

Разводна мрежа водовода
Дистрибутивну мрежу планирати у прстенастом систему од цеви 200mm, 160mm и 100mm, а секундарну
мрежу од цеви минималног пречника 50mm, чиме треба обезбдити равномерни распоред притисака у дистрибутивној
мрежи, као и противпожарно обезбеђење.
Мрежу опремити ливено гвозденим противпожарним хидрантима 80mm на међусобном размаку 50-60m.
Одвођење отпадних вода
Каналисање насеља ће се обављати по принципима сепарационих система, са раздвојеним системима за
отпадне воде насеља и атмосферске воде. Предвиђа се повећање обухвата насеља на више од 90%. Атмосферске
отпадне воде које неће бити обухваћене јединственим канализационим системом, уводиће се отвореним каналима
(ригола) у локалне реципијенте.
Фекална канализација треба да омогући прихватање и одвођење употребљених санитарних вода преко
постојећих и новопланираних колекторских праваца до централног постројења за пречишћавање отпадних вода у
источном делу плана на Брзећкој реци, која је коначни реципијент за прихватање пречишћених отпадних вода. Мрежа
се планира до свих објеката и корисника простора на посматраном подручју, а трасе канализационих колектора дуж
саобраћајница, користећи расположиве просторе и падове терена.
Пречници цеви канализације за отпадне воде су од Ø200 до Ø500mm, у зависности од максималног протока
отпадних вода на појединим деоницама, и подужног пада канализационог колектора.
Постројење за пречишћавање отпадних вода треба да пречисти отпадну воду. Пречишћавање мора бити
примарно (механичко) и секундарно (биолошко) путем процеса примарног таложења, биоарације, секундарног
таложења, рециркулације и одвођења вишка активног муља и третмана муља. Садашњи капацитети постројења се
морају повећати у складу са планираним развојем туристичких капацитета. Ово повећање може бити и фазно са
крајњим капацитетом од 1.200 ЕС.
Смернице за развој регулације водотокова
За регулацију Брзећке реке, Беле реке и Добродолског потока дефинисана је морфологија регулисаног корита:
стабилизација корита са ножицом и формиране појасеве мајор корита са бочним насипима, у зависности од услова
терена.
3.1.4.

П Р А В И Л А У Р Е Ђ Е ЊА З А Е Н Е Р Г Е Т С К У И Н ФР А С Т Р У К Т У Р У



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Сагласно условима надлежне електродистрибуције и решењима из просторног плана на планском подручју и у
окружењу треба извршити реконструкцију постојећих објеката у циљу повећања снаге и изградити нове
електроенергетске објекте за задовољење будућих потреба потрошача електричне енергије.
Задржавају се у функцији све постојеће ТС предвиђене регулационим планом „Бела Рeка 1“, и допуне детаљног
урбанистичког плана „Бела река“ и локације за објекат инвеститора „Weg city“ д.о.о. Београд. Постојећа ТС на
раскрсници државног пута II реда бр. 161 и пута за Кнежево се измешта на површину уређеног зеленила уз кружни ток.
За будуће потребе планског подручја и окружења постојеће електроенергетске објекте треба реконструисати у
циљу повећања снаге на пројектовани ниво и изградити 8 нових ТС 10 (20) 0.4kV највећим делом за обезбеђење
електричне енергије и снаге за потребе скијашке инфраструктуре на локацији Брзеће и то:
–
ТС 2х1000kVA „Мали Kараман-Mеђустаница“ са напајањем из правца постојеће ТС снаге 1х630kVA „Мали
Караман“, кабловским водом типа xne49/A 20kV, 3x(1x150/+150mm2 у дужини око 270mm 2.
–
За потребе излазне станице – Војни домови“ у постојећој ТС „мали водовод“ треба доградити нови
трансформатор снаге 1000kVA. Тиме се обезбеђује потребна енергија и снага за излазну станицу гондоле и
новопланирану шестоседну жичару Мали Караман.
–
Удаљеност излазне станице гондоле је око 250m.
Коришћење постојеће ТС „Камариште“ за потребе шестоседне жичаре „Струга“ уз реконструкцију у циљу
повећања снаге на 1х1000kVa са постојеће 1х630 kVa, је могуће уз услов да се погонски мотор налази на излазној
станици жичаре.
Ако се погон жичаре налази на полазној станици потребно је у непосредној близини исте изградити нову ТС типа
МБТС 10/20/0.4kV снаге 1х1000 (1х630)kVA.
За потребе нове СКИ стазе (вештачки снег) треба изградити 4 нове ТС МБТС снаге 2х1000 (2х630) kVA, са око
7км напојних 20kV каблова .
Укупна потребна снага за потребе скијашке инфраструктуре износи око 11MWj.
Сви наведени објекти су лоцирани ван планског подручја, али ће електричну енергију добијати из примарне ТС
35/10kV Брзеће инсталисане снаге 2х8MVA са уграђеним трансформаторима снаге 2х2,5м.
С обзиром да се са исте ТС напајају и наведених 10ТС планског подручја то укупна снага која ће се ангажовати,
знатно прекорачује расположиву снагу ТС „Брзеће“ (2х2,5MVA).
Из тога разлога је неопходно извршити реконструкцију примарне ТС уз повећање снаге на 2х8MVA или
изградити нову ТС 110/20 kV „Брзеће“ снаге 2х20 MVA са прикључком на раније изграђени 110kV далековод БрусБрзеће сада под напоном 35kV .
После изградње ТС 110/20kV „Брус“ са прикључком на постојећи далековод 110kV бр.1161/2 из правца
Александровца и изградње новог 110kV далековода до ТС 110/hkV „Копаоник“ обезбедиће се квалитетно и поуздано
напајање нове ТС „Брзеће“ из које се обезбеђује потребна електрична енергија за планско подручје Брзеће – Копаоник
са окружењем укључујући скијашку инфраструктуру.
Оба решења (реконструкција ТС 35/10kV или изградња ТС 110/20kV) задовољавају будуће потребе, а која
варијанта ће се реализовати зависи од инвеститора.
Постојећу мрежу ниског напона треба сукцесивно реконструисати уз замену недовољног пресека проводника и
смањењења дужина водова до потрошача чиме се смањују губитци електричне енергије и повећава квалитет и
поузданост напајања.
За напајање треба користити кабловске водове типа хпоо/а или ппоо/а одговарајућег пресека.
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У периферним зонама планска подручја и зонама са индивидуалним становањем мале и средње густине мрежу
ниског напона је могуће градити и као надземну на бетонским стубовима са СКС-ом ниског напона типа хоо/о-А
3х50+54,6mm2+2х16mm2.
Јавна расвета треба да постоји поред свих саобраћајница – у зонам где постоји надземна нисконапонска мрежа
уградњом светиљки на стубовима мреже а у зонама са кабловским напајањем потрошача постављањем светиљки на
челичне канделабре. Напајање јавне расвете се мора вршити из најближе ТС која напаја и припадајућу нисконапоснку
мрежу.
Као светлосне изворе треба користити савремене светиљке ко што су натријумове светиљке високог притиска
или металхалогене светиљке.
Овим планом се утврђују оријентационе локације и капацитети електроенергетских објеката и критеријуми за
њихов избор. Ближи подаци за локације ТС и трасе напојних водова са потребним заштитним коридорима прецизније
ће се дефинисати израдом нацрта плана генералне регулације.
На графичком приказу плана генералне регулације су приказане оријенталне локације електроенергетских
објеката који ће служити за потребе будуће потрошње електричне енергије.



ГАСИФИКАЦИЈА И ТОПЛИФИКАЦИЈА
Просторним планом Републике Србије 2010 – 2020 (Сл. гласник РС бр. 88/10) и Стратегијом развоја енергетике
Србије до 2015.г. планиран је разводни гасовод РГ 09-04/2 Александровац - Копаоник - Нови Пазар - Тутин, који се
прикључује на разводни гасовод РГ 09-04/1 Врбница - Александровац.
Изградњом наведеног разводног гасовода омогућиће се и Гасификација општине Брус.
Напајање природним гасом територије насеља Брзеће предвиђено је преко планираног разводног гасовода
високог притиска РГ 09-04/2 Александровац - Копаоник - Нови Пазар – Тутин, и прикључног гасовода за ГМРС Брзеће 
168,3 мм, дужине 4,7 km. ГМРС Брзеће је планирана са капацитетом Q = 4.000 m3/h. У оквиру објекта ГМРС Брзеће
планирана је и МРС Брзеће истог капацитета, са излазним притиском од 4 bara, која напаја дистрибутивну гасоводну
мрежу ниског притиска насеља Брзеће.
Гасовод високог притиска
У непосредном окружењу ПГР Брзеће, у северном делу, планиран је део прикључног гасовода за ГМРС Брзеће
и ГМРС Брзеће са капацитетом Q = 4.000 м3/х.
Заштитни коридор трасе прикључног гасовода је ван граница овог Плана, ГМРС Брзеће је на самом ободу
северноог дела плана, на кп. бр. 290 и 291. Заштитни коридор трасе гасовода је ширине од по 30 метара са обе стране
гасовода.
Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) су објекти који повезују магистрални или разводни гасовод са
дистрибутивним гасоводом средњег притиска. У ГМРС се врши филтрирање и догревање природног гаса, редукција
притиска и мерење протока природног гаса.
Карактеристике ГМРС "Брзеће" су:

капацитет Q = 4.000 м3/х;

улазни притисак пул = 16-50 бар; и

излазни притисак пизл = 8-16 бар.
Машинска опрема ГМРС и котларнице смештени су у два посебна метална објекта (контејнера).
Простор око ГМРС ограђује се жичаном оградом димензија 25 x 25 м и смештен је на катастарским парцелама
290 и 291 КО Брзеће.
Заштитна зона око ГМРС димензија 90 x 90 метара.
Гасовод средњег притиска
Мерно-регулационе станице (МРС) широке потрошње су објекти у којима се врши редукција притиска који
влада у дистрибутивном гасоводу средњег притиска на радни притисак дистрибутивног гасовода ниског притиска.
На територији насеља Брзеће предвиђена је МРС за широку потрошњу у склопу ГМРС Брзеће, чијом изградњом
ће бити створени услови за снабдевање природним гасом домаћинстава, терцијарних садржаја и мале привреде.
Обзиром да су ГМРС и МРС, као и гасоводи високог и средњег притиска, ван граница овог плана, а у оквиру граница
ПДР за секундарни туристички центар Гочманци - у заштитној зони НП Копаоник - са полазиштем гондолске жичаре,
овим планом се дају смернице на основу добијених услова од ЈП Србијагас. Основ за спровођење, односно изградњу
биће дефинисан наведеним ПДР.
Гасовод ниског притиска
Дистрибутивни гасовод ниског притиска планиран је на целој територији насеља Брзеће како би омогућио
снабдевање природним гасом домаћинстава, терцијарних садржаја и мале привреде.
Трасе дистрибутивног гасовода планиране су у коридорима јавних саобраћајница уз усклађивање са трасама
осталих инфраструктурних инсталација.

Обновљиви извори енергије су неискоришћени на подручју плана. Услови коришћења неких од видова ОИЕ су
прилично ограничени; условима очувања природе и животне средине у трећој зони заштите Националног парка
Коапоник, као и самим начином изградње и коришћења простора.
Међутим коришћење соларне енергије нема посебних утицаја на окружење и није условљено коришћење ове врсте енергије другим
ограничењима. Према оквирним истраживањима разматрано подручје спада у зону просечног интензитета сунчевог зрачења, са
бруто око 1200 kWh/m²∙година. Степен искоришћења зависи од начина конверзије пријемника, па се оквирно може сматрати да је
просечна искористива енергија сунчеве енергије око 700 kWh/m²∙година. Непосредна конверзија у електричну енергију није
економична. Међутим, конверзија у топлотну енергију, пре свега врло економичним уређајима на крововима за загревање воде за
санитарне потребе, па у неким околностима и за догревање индивидуалних стамбених јединица, препоручује се
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и има пуни приоритет. Економски и организационо треба подстицати овај вид конверзије, који спада у
најрационалније начине супституције потрошње електричне енергије.
3.1.5.

П Р А В И Л А У Р Е Ђ Е ЊА З А Т Е Л Е К ОМУ Н И К А Ц И ОН У И Н ФР А С Т Р У К Т У Р У

Једно од најважнијих стратешких опредељења у развоју електронске комуникационе инфраструктуре је
реконструкција и доградња постојеће телекомуникационе инфраструктуре како би се постигла 100% дигитализација
телекомуникационе мреже и обезбедила могућност пружања широкопојасних сервиса корисницима.
У складу са тим, а 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.
Развој телекомуникационе инфраструктуре у обухвату плана је конципиран као централизовани тип месне
телефонске мреже.
Развој телекомуникација у области приближавања комутационих чворова крајњим корисницима са максималним
дометом предплатничког вода од 1500-2000 m, неопходно је у планском периоду реализовати:
–
планирати изградњу новог мултисервисног приступног чвора у централној зони у постојећем објекту поште у
старом центру села
–
кроз постојећу кабловску канализацију извршити полагање ПВЦ цеви Ø40 m, и удувавање оптичког кабла на
релацији постојећи АТЦ (МСАН) планирани МСАН у новом објекту поште у туристичком центру насеља,
–
извршити доградњу кабловске канализације од задњег постојећег окна код хотела Јуниор до границе плана дуж
пута до „Мрамора“.

3.2.

У С Л ОВ И З А У Р Е Ђ Е ЊЕ И И З Г Р А Д ЊУ П ОВ Р ШИ Н А И ОБ Ј Е К А Т А ОС Т А Л И Х Н А МЕ Н А

Укупна површина осталих намена износи 103,38hа, односно 61,0% грађевинског подручја.
Остале намене чине: становање, викенд становање, мешовито становање и пословање, туризам и
угоститељство, производња и привреда, услужне делатности, заштитно зеленило.
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 немене са
преовлађујућом наменом - становање у старом делу насеља и туризам у јужном делу плана, уз могућност грађења
објеката чија је намена компатибилна са основном наменом.
3.2.1.

ОС Н ОВ Н И П Р И Н Ц И П И И П Р ОЦ Е С И У Р Е Ђ Е ЊА И И З Г Р А Д ЊЕ

Стратешко опредељење разавоја насеља Брзеће је развој туризма.
Просторним планом општине Брус насеље Брзеће је категорисано као насеље са специфичним функција, где се
специфичност огледа управо у туризму.
Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређивања простора овог плана, јесте унутрашња
трансформација урбаног ткива као и изградња на новим локацијама. Основне концепцијске замисли о просторној
организацији и уређењу насеља, дате су у следећим тачкама.
–
стварање услова за развој туризма и изградњу објеката превенствено у функцији туризма,
–
уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких могућности даљих интервенција у
насељу,
–
континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и планираним наменама
површина,
–
интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угражавају, уместо њиховог раздвајања,
–
повећање грађевинског подручја насеља.
Основни програмски елементи на којима почивају планска решења су:
1.

Стратешко опредељење развоја је туризам, а поред туризма становање као основна функција сваког „живог“
насеља. Све друге намене које се налазе у оквиру плана се развијају да би подигле ниво квалитета туризма и
туристичких садржаја и становања.

2.

Развој спорта и рекреације, посебно зимског спорта и целокупне планиране инфраструктуре скијалишта мора да
прати развојене планове управљача скијалишта, а у складу са плновима вишег реда.

3.

Дефинисање просторног размештаја основних намена подручја, и принципа не копатибилности становања
породичног типа и туризма хотелског типа смештаја. Становање се концентрише у традиционалном простору за
ту намену, а то је стари центар насеља. Туризам се првенствено развија дуж општинског пута Брзеће –
Радманово. Туризам у разним облицима (викенд становање, становање са пословањем, угоститељство) се
развија на целој територији плана, и на тај начин и породичну стамбену зону интегрише у туристичку понуду.
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4.

Индустрија није планирана на подручју Брзећа, међутим у зонама становања се налазе мали производни
погони, занатски тип производње, често у домаћој радионости као допуна туристичкој понуди, уз услов, да
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима не угрожавају околину.

5.

Највеће резерве за дугорочан развој становања, услуга и јавних служби су у оквиру урбанизованог дела старог
центра села, као и у деловима формираних или започетих групација и садржаја дуж излазно-улазног главног
праваца у село. Ширење грађевинског подручја се дешава на падинама у залеђу центра села.

6.

Највеће резерве простора за дугорочан развој туризма су површине јужно од центра Бела река до Мрамора.
Знатно мање слободног простора за нову изградњу има у самом центру Бела река, док се трансформацијом
простора између старог центра села и центра Бела река ствара улазна зона у туристички центар Брзећа.

7.

Највећи проблем и изазов у процесу планирања је зона центра Бела река. Изградњом објеката на регулацији и
физичко затварање простора полазне станице жичаре, односно планиране гондоле, само централно место је
померено и просторно ограничено на плато на коме се налази објекат планиран за пошту и амбуланту. Центар
урбаног простора треба да буде препознатљив, и начешће су центри у урбаним срединама тргови и пешечке
зоне око којих се формирају фронтови са најатрактивнијим садржајима простора.
Планско опредељење, разрађивано у Концепту плана, је формирање трга на поменутом платоу, на коме ће
једини објекат бити постојећи објекат. У оквиру постојећег објекта се поред амбуланте и поште може наћи и
туристички инфо сервис, угоститељство и трговина мањег капацитета. Међутим на основу стечених обавеза овај
простор је планиран са наменом туризам и угоститељство.

8.

Један од стратешких принципа одрживог развоја је ограничавање непланског ширења насеља, којим се:
-

успорава процес трајне потрошње пољопривредног и шумског земљишта, као специфичног обновљивог
ресурса; зауставља процесе поремећаја у природи и пределу; доприноси заштити обновљивих ресурса,
очувању апсорпционих способности екосистема и обиља врста;

-

сузбија неконтролисани раст насеља и дисперзно насељавање, чиме се смањује потрошња земљишта
за изградњу, енергетски интензитет саобраћаја, као и издаци за изградњу, одржавање и коришћење
комуналне инфраструктуре и јавних служби.

9.

Санација постојећег стања ће се постићи подизањем саобраћајне и комуналне опремљености и нивоа услуга и
тиме, стварањем квалитетнијих услова за живот. Затим подизањем нивоа уређености слободних површина и
смањењем степена изграђености, што ће дозволити повезивање урбане структуре са прироним пределом
околине.

10.

Посебна пажња се мора посветити заштити и презентацији традиционалних градитељских вредости и
амбијенталних целина, посебно у туристичке сврхе. Због значајних могућности оживљавања атрактивности и
аутентичности појединих простора (стари центар села, воденице, остаци рударења, појединачни објекти...)
општинска управа мора да се активно укључи у ревитализацију свих вредности (инвестирањем и анимацијом
инвеститора). Препуштање власницима појединачних објеката одговорност и обавезу о стању и старању, је
неодрживо и не води адекватном афирмисању појединачних објеката и простора, а посебно не води до
стварања јединственог препознатљивог амбијента Брзећа.

3.2.2.

С Т А Н ОВ А ЊЕ

На основу анализе постојеће намене и степена искоришћености грађевинског земљишта, просторних
могућности према валоризацији простора за ширење насеља, очекиваног броја становника (283 према позитивној
прогнози), односно домаћинстава (94) до 2025.године, дугорочни концепт планирања становања обезбеђује:
–
да свако домаћинство има стан, одговарајући по величини и опремљености, а да смештајни капацитети буду
већи за 10% од очекиваног броја домаћинстава;
–
просечну величину стана од 80 m2, односно укупну површину стамбеног простора за 104 стана од 8320 m2 и
површину стамбеног простора по кориснику стана од око 30 m 2 за просечну величину домаћинства од 3,00
члана.
Просторни размештај становања заснива се на традицији коришћења простора и тенденцијама будућег развоја
и зонирања подручја плана по наменама.


ТИПОЛОГИЈА СТАМБЕНОГ ТКИВА
Становање се као претежна намена налази у северном делу плана у просторној целини 1, и у мањем обиму у
оквиру осталих целина као викенд становање и мешовито становање и пословање.
Основни тип становања у оквиру целине 1 је породично становање, које је обогаћено облицима становања у
циљу активирања простора и развоја туризма, рационалног инфраструктурног опремања и квалитетнијег урбаног
развоја.
Типови становања, могу бити и, у зависности од функције и диспозиције у ткиву:

породично становање (лоцирано искњучиво у старом делу насеља, са станбеном наменом као претежном)

викенд становање у функцији туризма (викенд куће, туристичка насеља, пансиони)

мешовито становање и пословање (становање са услугама, пословањем и туризмом апартманско-пансионског
типа)
У односу на морфологију урбаног ткива становање се развија у отвореним блоковима (слободностојећи објекти)
и као рурално становање (индивидуалне куће са окућницом и пољопривредним домаћинством)
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ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Укупна планирана површина за породично становање је 11,42 ha.
Претежна намена је становање са могућим пратећим и допунским наменама – викенд становање, услуге,
трговина на мало, угоститељство, туризам пансионског типа. Однос пратећих намена у односу на претежну може бити
максимално 30% на нивоу намене. На парцели се може наћи и само пратећа намена, али може се наћи и у оквиру
становања као део функционалне стамбене јединице.
Основни циљ у даљем развоју површина планираних за становање је повећање бонитета и квалитета објеката и
површина и стварање амбијенталних целина које ће бити у функцији афирмације и развоја туризма.
Становање се уређује делимичним погушћавањем, реконструкцијом, санацијом и доградњом постојећег
стамбеног фонда, као и изградњом новог на планираним површинама породичног становања.
Посебан акценат се ставља на ревитализацију објеката старог градитељства од амбара и помоћних објеката до
стамбених кућа.


ВИКЕНД СТАНОВАЊЕ
Викенд становање је добило просторно увећање у северном делу плана, због карактера самог насеља Брзеће и
једног од планских циљева, а то је да се простор Беле реке и јужно до Мрамора уређује и изграђује у функцији високог
туризма. Управо из овог разлога је викенд становање у зонама туризма задржано на неопходним минималним
површинама, у оквирима обавезе предходне планске доокументације и у зонама већ инициране викенд изградње.
Акценат развоја викенд становања је у северном делу плана на површинама изнад старог села са повољним
визурама. На појединим местима викенд становање и породично становање се преплићу или додирују и као
компатибилне намене се могу наћи једна у оквиру друге.
Викенд становање у туристичким зонама се не може појавити, осим на површинама планираним за ову намену.
Постојећи објекти викенд становања који су се овим планом нашли у оквиру претежне намене туризам – угоститељство
(високи туризам – хотеле или туристички комплекси) задржавају се у постојећем стању са могућношћу
инфраструктурног опремања и инвестиционог одражавања. Викенд становање у зони скијалишта Бела река задржано је
као део постојећег стања и стечене обавезе, међутим овај простор је у гарницама ПДР за изградњу кабинско –
гондолске жичаре, шестоседа и новопланираних стаза са припадајућом инфраструктуром (донета одлука о изради
плана), тако да ће се за ову површину тек дефинисати детаљни услови изградње.
У овој зони нису предвиђене допунске и пратеће намене у склопу намене викенд становање. Мора бити
обезбеђен висок степен уређења слободних површина, а сами објекти треба да имају уједначене архитектонске
вредности и основне карактеристике.
Кроз правила уређења и грађења викенд становање је дефинисано са посебним правилаима по просторним
целинама.
Укупна планирана површина за викенд становање је 17,64 ha.


МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ
Овај тип становања подерзумева шири опсег различитих и компатибилних намена, од породичног становања,
туризма (апартманског, пансионског, викенд), угоститељства, трговине и спорта и рекреације. Мешовито становање и
пословање је подређено туризму и заправо је туризам у оквиру ове намене доминантна намена.
Ова намена представља прелазну зону између старог центра села и туристичког центра. Такође представља
компромис између затеченог стања и планских циљева, са незахвалним задатком да умањи поједине негативне ефекте
досадашње изграђености, о којима је било речи у анализи стања. У оквиру туристичких зона задржавају се као стечена
обавеза објекти туризма апарманског типа.
Постојећи и планирани објекти морају да имају виши степен репрезентативности.
3.2.3.

Т У Р ИЗ А М

Суштина одрживог туризма је да представља индустрију која покушава да не оштети околину, локалну културу,
и истовремено да помогне у генерисању прихода, повећању запослености, а да при том очува локални еко-систем.
Досадашња тенденција развоја туризма у Брзећу је била на акценту развоја зимског туризма. У будућем
периоду зимски туризам ће бити носиоц развоја овог предела, али потребно је искористити предности и погодности
свих ресурса за развој и других видова туризма.
Врсте туризма:
1.
зимски туризам
2.
wellness и здравље
3.
спорт и рекреација – спортски туризам
4.
пословна путовања и сусрети – пословни туризам
5.
краћи и дужи одмори – излетнички и рурални туризам
6.
историјска, природна и етнолошка баштина – етнолошки и еколошки туризам
7.
култура, забава и приредбе – манифестациони туризам
8.
транзитни туризам
Стање урбанизације са аспекта туризма у негативном смислу:
1.
концентрација туристичке понуде у постојећој хотелској понуди у центру Бела река и приватној понуди (која се
ограничава на мање хотеле, пансионе и туристичке собе, где је тренутно евидентна изразито разнолик степен
опремљености и понуде),
2.
неуређеност насеља као туристичке зоне у смислу недовољне привлачности и мањка уређених пешачких
зона, недовољне уређености објеката, јавних површина, паркинг површина
3.
недостатак услуга и трговине, као и садржаја који нису везани за зимски туризам
Циљеви развоја туризма
За развој туризма и подизање квалитета услуга неопходно је извођење појединачних ивестиционих пројеката,
што ће омогућити и позитивне шире привредне ефекте. Истовремено је потребно поставити као циљ очување и
целокупно наглашавање присних и изворних елемената природне и културне средине на подручју плана а и околне као
тржишне предности дестинације.
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Позиционирање дестинације Брзећа као излетничке, рекреационе, културне, опуштајуће и транзитне туристичке
дестинације зависи с једне стране од освешћивања о значају уређености домаће средине, угоститељских и туристичких
објеката, инфраструктуре (изискује труд и новац), квалитету услуга и гостољубивости (изискује стално образовање и
стручно усавршавање) и са друге стране спремност становништва општине за пријем туризма и туриста са свим
позитивним (приходи, радна места, динамика – догађања) и негативним (бука, гужва) последицама што они носе са
собом.
Економски циљеви:

Подстицање инвестиција у уређење постојеће туристичке и остале допунске инфраструктуре

Подстицање нових инвестиција у туристичку инфраструктуру на подручју (изградња нових капацитета за
смештај - пре свега хотели, спортско рекреациона понуда подручја, објекти за извођење културних програма, исл.)

Повећање непосредног и посредног дохотка од туристичке потрошње на подручју општине у ширем утицајном
подручју

Повећање броја радних места у туризму и делатностима, које су повезане са туризмом у оквиру постојећих
капацитета

Повећање просечне потрошње у вези туризма

Повећање постојећег броја једонодневних и стационарних посетилаца и формирање туристичких производа,
привлачних за нове циљне групе гостију, прилагођене с обзиром на појединачне мотиве прихода.
Поред изградњи хотела и зимског спортског туризма, за укључивање целог подручја плана у целогодишњу
туристичку понуду, потребно је:

активирање заинтересованог локалног становништва,

подстицање уређивања кућа и окућница,

уређење туристичких домова и гостионица на главном путу, односно у старом центру села (транзитни туризам),

организација различитих приредби, радионица, такмичења и акција,

подстицање израде производа домаће радиности и њихова организована продаја

активности повезане са еколошким освешћивањем становништва,

чување обичаја, природне и културне баштине,

подстицање изградње туристичке инфраструктуре,

уређивање депоније одпадака, уређивање отпадних вода,
ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ
Просторним планом подручја посебне намене Националног парка Копаоник планирани су следећи капацитети:
У заштитној/подпланинској зони, планирани су следећи садржаји: секундарни општински и туристички центар
Брзеће/Гочманци са 1.500 становника – укупно 4.500 лежаја (450 у хотелима, 1.200 у туристичким апартманима, 800 у
омладинском центру Јуниор, 400 у одмаралиштима, 1.000 у пансионима/викенд кућама и 650 у приватном
смештају) и 3.000 дневних излетника, са посредним улазима у алпска скијалишта Карамана и Гобеље, јавним
службама и сервисима и спортско-рекреативним садржајима.
У тренутку израде овог Плана, према подацима општинске управе општине Брус у Брзећу има 2650 лежаја, од
тога 386 у хотелима (Јуниор, Озон, Еурокомерц), 200 у хотелско-апартманским објектима (Антић), 2000 у апартманима
(Копаоник, Сунчани апартмани, Ин-мил-мир, Дејзор, Вег сити, Фока, Јагодинци, Нишки апартмани, Паркинг сервис,
Коначиште Бела река, Кошута...) и у приватном смештају 212 лежаја.
Обзиром да је предлог измене и допуне ПП НПК у изради, предлог туристичких капацитета предложен нацртом
овог Плана, биће полазна основа општинске управе општине Брус у учешћу на изради измене ПП НПК.
Планирана површина за туризам и угоститељство и туристичке комплексе, овим Планом је 52,41ha, што је у
односу на постојеће стање које је износило 13,75 ha увећано за 38,66 ha. Уз напомену да је у биланс постојеће намене у
површину туризма и угоститељства ушао и део површине за мешовито становање и пословање.
Планирано увећање од скоро 4 пута не подразумева и пропорционално увећање смештајних капацитета, јер се
планира прописивање знатно мањег степена изграђености од постојећег, строги нормативи при прописивању броја
паркинг места и процента зелених површина. Такође и спортско – рекреативни садржаји као допунска намена туризму
процентуално ће значајно учествовати на површинама дефинисаним као туризам и угоститељство.
Табела бр. 3: Планирани смештајни капацитети
А
намена

Б

Ц

Д

Е

Ф

Површ.
намене

Ии

БРГП
(БxЦ)

Површ.
по лежају

број лежаја
(Д/Е)

m2

m2

m2
Некомерцијални туризам
Викенд становање

17,64

153900

1602

зона 1

12,24

1

122400

50

1224

зоне 2 и 4

5,40

0.7

31500

50

378

9,47

1.2

95640

60

1894

Туризам и угоститељство

18,64

1.6

288000

80

3728

Туристички комплекси

33,77

0.4

155640

90

1501

Комерцијални туризам
Мешовито становање и пословање

УКУПНО К.Т.

61.88
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Укупно максимално планирани комерцијално туристички капацитет у оквиру Плана је 7123 лежаја.
Некомерцијални туризам, односно викенд становање је умањено за 50%, из разлога што се, управо максимално 50%
попуњености очекује за ову намену. Викенд становање се не може рачунати као део туристичког капацитета.
3.2.4.

П Р ОИ З В ОД Н И ОБ Ј Е К Т И

Производња на подручју плана се задржава на постојећем производном капацитету, а то je фабрика воде..
Фабрика воде, иако на апсолутно неадекватној локацији, на водном земљишту, неприхватљиве архитектуре и
урбанистички неуклопљена у околину, задржава се у постојећем стању.
Производња која је на подручју плана прихватљива и пожељна је производња домаће радиности, занатска
производња и производња хране на традиционалан начин као еко и етно туристичка понуда Брзећа. Оваква
производња се може организовати као допунака намена становању, викенд становању и мешовитом становању и
пословању и зони север.
3.2.5.

У С Л У ЖН Е Д Е Л А Т Н ОС Т И

Евидентан је недостатак услужних делатности на територији целог насеља.
Планира се површина за услужно комерцијалне делатности од око 50 ари у туристичком центру (изнад виле
Ранковић). На овом простору би се сместиле комерцијалне делатности, првенствено трговине и сервисне радње. Осим
саобраћајне везе са центром треба остварити и знатно краћу пешачки везу.
Не предвиђа се могућност изградње услужних делатности у осталим туристичким зонама, осим у склопу самих
туристичких објеката као део хотелске понуде (нпр. хотелске продавнице, салони....).
У старом центру села формира се услужна зона која обухвата постојеће објекте овог типа (станица за
снабдевање горивом, трговина материјала). У оквиру зоне север услуге се могу појавити као допунска намена другим
планираним наменама у зони север.
3.2.6.

С П ОР Т И Р Е К Р Е А Ц И Ј А

Спорт и рекреација у оквиру осталих намена се не планира као претежна намена. Спорт и рекреација су
допунска и пратећа намена туризму.
У оквиру намене туристички комплекси обавезно је организовати и изградити минимум 20% од укупне површине
изграђеног и уређеног простора за спортско рекреативне садржаје.
У оквиру намене туризам и угоститељство, препоручује се изградња спортско – рекреативних садржаја.
Спорт као намена на парцели може бити и доминантна, односно претежна намена на парцели. Спортски
садржаји се могу организовати на отвореном простору кроз изградњу свих врста игралишта (фудбал, мале спортове,
мини голф, тенис...), стаза за рекреацију и спорт (трчање, пешачење, бициклизам...), полигона за вежбање и
игралишта за децу са справама за вежбу и игру, базени спортски и за забаву... Објекти за спорт и рекреацију могу бити
у саставу основног туристичког објекта, или као засебни објекти на парцели.
Спортско рекреативне стазе треба уклапати у околни простор са пожељним повезивањем са сличним
садржајима на јавним и осталим суседним површинама и на простору ван грађевинског подручја. За спровођење и
реализацију спортско – рекреативних садржаја, који ће обухватити и простор ван подручја овог плана морају се са
правилима овог плана примењивати и правила Просторног плана општине.
У правилима уређења и грађења дати су услови изградње спортско рекреативних намена.

3.2.7.

В Е Р С К И ОБ Ј Е К Т И

На подручју плана не постоје верски објекти, и овим Планом нису планиране посебне површине за верске
објекте.
Уколико се покаже иницијатива или потреба за овим објектом локација се може наћи у оквиру зона становања и
викенд становања у северном делу плана.
Локација новог верског објекта треба да задовољава функционалне, локацијске и амбијенталне услове с
обзиром на евидентан просторни и симболички значај ове врсте објеката:
–
генерална, гравитациона, подобност места-локације објекта (број и концентрација верника, веза са садржајима
центра, саобраћајна приступачност и тд.);
–
карактер функционалног окружења (места где се сустичу кретања и интерес житеља, у близини која им по
традицији, функцији и обележју припадају);
–
повезаност са амбијенталним и природним целинама,
–
визуре и сагледивост у слици краја.
На парцели верског објекта, поред богомоље, могу да се нађу и други управно - административни,образовнокултурни, резиденцијални и комерцијални садржаји са слободним, уређеним површинама.
3.2.8.

З Е Л Е НИЛ О

Зеленило у оквиру осталих намена, осим у оквиру парцела осталог земљишта планирано је као заштитно
зеленило око ГМРС.
Зеленило у оквиру парцела свих планираних намена мора да буде уређивано и одржавано. Такође неизграђене
парцеле у оквиру грађевинског подручја морају бити одржаване и не сме се дозволити одлагање отпада или
депоновање материјала на овим површинама.
Планом су прописани проценти обавезних зелених површина у зависности од намене односно зоне, као и
садржаји и опремљеност слободних зелених површина (хортикултурно уређење, парковско уређење, садржаји спорта и
рекреације, везе са околним зеленилом, пољопривреда...).
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3.3.

3.3.1.

У С Л ОВ И И МЕ Р Е З А ШТ И Т Е П Р И Р ОД Н ОГ И К У Л Т У Р Н ОГ Н А С Л Е Ђ А , ЖИ В ОТ Н Е С Р Е Д И Н Е И
ЖИ В ОТ А И З Д Р А В ЉА ЉУ Д И
У С Л ОВ И И МЕ Р Е З А ШТ И Т Е П Р И Р ОД Н ОГ Н А С Л Е Ђ А

Цело подручја Плана се налази у трећој зони заштите Националног парка Копаоник. Такође цело подручје плана
се налази у трећој зони санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије.
У складу са плановма вишег реда који прописују мере заштите и начин коришћења простора, а у вези са зонама
заштите, дефинисани су посебни услови заштите природе и природних добара.
Смернице за даљу планску разраду за подручја која су делом у обухвату овог ПГР а делом улазе у зону III
степена заштите за планска решења која су континуитет овог плана:
Пољопривреда ће се развијати без посебних ограничења, уз услов да се обезбеди адекватна заштита горњих
сливова Расине и Топлице и да се онемогући ваздушно преношење култура, других неаутохтоних састојина и хемијских
средстава на подручје НПК, што ће подразумевати појас око границе НПК у ширини од најмање 300 м, у коме морају
бити само аутохтоне шуме, пашњаци или ливаде.
Режими изградње, уређења и коришћења садржаја инфраструктуре у зони III степена заштите односи се на
највећи део мрежа и објеката саобраћајница, водовода, канализације, електроинсталација и телекомуникација на
подручју НПК. Ови режими одређени су општим условима заштите природе, условима шире зоне заштите водних
ресурса и осталим планираним наменама у зони III степена заштите. Од штетног дејства возила, пропорционално
њиховој фреквенцији по категоријама друмских саобраћајница, природа и животна средина НПК биће заштићени
одговарајућим зеленилом и изградњом атмосферске канализације са локалним пречишћивачима.
Режими изградње, уређења и коришћења садржаја рекреације, спорта и туризма, односно туристичке понуде у
простору у III степену заштите односе се на алпска скијалишта, на нордијске скијашке стазе и санкалишта ван урбаних
комплекса ТЦ (зими), односно на излетничко-планинарске стазе и рекреативне пунктове (лети), као и на урбане
комплексе подцентара и пунктова ТЦ.
Решење алпских скијалишта засновано је на селекцији погодних нагиба, експозиција и морфометријских облика
терена, терена ван стена и претежно ван шуме (уз минималне просеке), са креативним односом према предеоним
вредностима. Решењем скијалишта обезбеђени су саобраћајни приступи до полазишта жичара на улазима у секторе
скијалишта (са паркинзима).
Трасе ски-стаза и жичара биће заштићене од ерозије затрављивањем огољеног тла и одржавањем травњака
(прегонском испашом примереном капацитету травњака, летњим поливањем, дренажом, регулисањем прелаза преко
водотока и слично).
Стазе за нордијско скијање, скијеринг, моторне санке и друго у зимском периоду и излетничко-планинарске
стазе за пешаке, јахаче, планинске бициклисте и друго у летњем периоду, користиће у максималној мери постојеће
локалне службене путеве и стазе, уз отварање нових траса само на неопходним деоницама, без просецања шуме и по
могућству ван приватног земљишта. Већа санкалишта ван урбаних комплекса ТЦ предвиђена су такође претежно на
постојећим интерним путевима и стазама одговарајућих конфигурацијских карактеристика. Рекреативни пунктови одморишта, видиковци, склоништа и други мањи објекти биће лоцирани дуж излетничко-планинарских (и нордијских)
стаза, претежно ван шуме, на атрактивним локацијама, у близини природних у непокретних културних добара НПК.
1. Режими на подручју посредне заштите (157,64 ha подручја ПГР)
На подручју посредне заштите НПК у оквиру заштитне зоне НПК нема значајнијих природних и непокретних добара, те
се режими заштите односе само на природу (заштита тла и извори) и животну средину. Ови режими су блажи него на
подручју непосредне заштите НПК за све активности, осим за веће површинске копове, флотације и јаловишта, као и за
већа енергетска и индустријска постројења која у већој мери загађују ваздух.
3.3.2.

У С Л ОВ И И МЕ Р Е З А ШТ И Т Е К У Л Т У Р Н ОГ Н А С Л Е Ђ А

Интегративни приступ заштите, прихваћен у заштити културних добара, али такође и у заштити природе, упућује
на тесну сарадњу, која се огледа у заштити непосредне околине културног добра, али и у истовременом евидентирању
културних и природних вредности једне територије и њиховој заједничкој заштити. Управо из овог разлога заштити
подручја Националног парка Копаоник придаје се посебан значај, јер је то подручје веома богате геолошке прошлости и
сложене грађе, што представља његову природну вредност, док са друге стране начин живота и привређивања
становништва имају велику културну вредност. Културни пејзаж као продукт синхронизованог дејства природе и
човека, поставља пред планере одговорност осмишљавања простора кроз процес заштите културног наслеђа у оквиру
природног простора, успостављањем веза између различитих делатности, од пољопривреде, туризма, економије до
науке.
Подручје обухваћено границама Плана генералне регулације насеља Брзеће - Копаоник чини непосредну
околину територије Националног парка и као такво требало би да потпада под посебан режим заштите, како природних
тако и културних добара. Међутим, допуштањем вишегодишње непланске изградње, како индивидуалних стамбених
тако и угоститељско-туристичких објеката, наступила је готово потпуна девастација културног пејзажа.
Границама Плана генералне регулације насеља Брзеће – Копаоник обухваћено је село Брзеће, старо насеље
формирано на ушћу Беле и Брзећке реке и новоизграђени хотелско-туристички комплекс. На овај начин територија
Плана јасно је подељена на две целине, стамбену зону са објектима за индивидуално становање, изграђеним дуж
путног правца Брус-Копаоник и угоститељско-туристичку зону која обухвата простор око пута Брзеће-Блажево. Самим
тим и у погледу очувања објеката градитељског наслеђа уочава се јасна разлика. У зони сеоског насеља су поред
стамбених сачувани економски објекти ― воденице, изграђене коришћењем традиционалних материјала и техника
градње. Објекти индивидуалног становања су нове градње и немају никаквих споменичких вредности. Са друге стране,
хотелско-туристички комплекс представља целину сачињену
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од потпуно нових, модерних објеката, саграђених без урбанистичког планирања простора, чиме је добијено ново
насеље које својим изгледом (осим неколико појединачних објеката) потпуно одудара од простора на којем се налази.
Нови хотелски комплекси потпуно су у супротности са традиционалним архитектонским вредностима и
катактеристикама терена на којем су настали.
Поред грађевинских објеката на простору читавог Плана забележено је постојање остатака античког и
средњовековног рударења, које је приликом изградње великог броја нових објеката девастирано.
Простор Копаоника одувек је био привлачно тло за насељавање у периоду праисторије, антике и средњег века.
Основни предуслови за насељавање јесу повољни услови за трансхумантно сточарство и богати рудници који
представљају битан економски ресурс о чему сведочи и сам топоним. Највише података остало је из периода римске
доминације на овом простору. У античким писаним изворима називан је и сребрном планином. Познавању римског
рударства на територији Горње Мезије највише је допринела историја, односно анализа писаних извора. Као посебна
привредна грана захваљујући налазима епиграфских споменика и рудничког новца, са историјског аспекта даје основне
податке о значају горњомезијских рудника за римску Империју, као и о главним рударским регионима и њиховим
центрима. Управо ту, на обронцима Копаоника била је и граница између две провинције – Дарданије и Горње Мезије, а
сама област Копаоника потпадала је под Metalla Dardanica – Ибарски рудоносни басен који је био под директним
надлештвом цара. Средиште овог рударског ревира налазило се у месту Сочаница, на јужним падинама Копаоника.
Археолошким истраживањима доказано је да се место називало Municipium DD (Дарданорум) и да је било седиште
рударског прокуратора који је управљао рударским и металуршким процесима и контролисао извоз метала. Тако је
један оловни слитак са жигом овог муниципијума пронађен у реци Тибар у самом Риму. Дакле, види се да је у периоду
антике Кoпаоник био битан и добро чувани пункт. О томе сведоче и многобројна утврђења на падинама Копаника која су
стратегијски постављана како би штитила рударске ревире. На западним падинама Копаоника истражена је и
некропола Рудара на лок. Ланиште у Корлаћу док примање раног хришћанства пратимо на локалитетима Мала Врбница
– Дуб и Небеске столице.
Историјски значај Копаоничке области као средишта српске средњовековне државе (Немањића, Лазаревића и
Бранковића) јасно обележавају утврђени градови чији су остаци смештени на истакнутим висовима у предгорју
централног масива. Градови Звечан (XI - XIV век), Маглич (XIV век), Брвеник (XIV век), Врх Лаб (XIV век),Козник (XV век)
чували су плодно подгорје винородних жупа, рудно и шумско благо Копаоника и богате задужбине српских владара на
обранцима ове планине.
На простору који је обухваћен планом видљиви су остаци старих рударских активности у виду шљакишта и
металуршких комплекса за топљење руда у виду пећи. Многи локалитети забележени крајем осамдесетих година XX
века данас су негирани урбанистичким структурама или су остаци одвежени у Трепчу на поновно претапање.
На брду Оштра чука некада су биле видљиве пинге, данас је простор зарастао и неприступачан је за проверу
ове информације.
На лок. Врата налази се зарушено рударско окно. Локалитет се налази код споја горње и доње жичаре у правцу
северозапада, на коти 1508m. Источно од локалитета Врата, према узвишењу Оштра чука пружа се природна греда на
којој се запажају мања кружна удубљења.
У непосредној близини налази се и брдо Градиште које својим топонимом упућује на остатке фортификационог
локалитета.
На месту званом Топионица, између узвишења Оштра чука и Градиште и десне обале Беле реке, у профилу
пута, који води ка асфалтном путу Брзеће – Блажево, евидентиран је крајем прошлог века локалитет са површинским
налазима шљаке, опека и профилисаних делова од објекта. Највероватније се радило о пресеченом објекту за
топљење руде. Пут који је пресекао објекат је асфалтиран и у том делу су узгубљени материјални остаци
топионичарских активности али је неопходно да се било какви будући радови на овом простору пропрате и да се сакупе
што адекватније информације.
Још један топионичарски центар пронађен је на десној страни Беле реке, у близини асфалтног пута Брзеће –
Блажево, између другог и трећег стуба жичаре. На овом простору регистрована је вештачки усечена зараван.
Вероватно се ради о остацима објекта или више њих са депонијом шљаке.
На месту Улазне капије за Национални парк Копаоник, са леве стране Брзећке реке, уз саму обалу констатована
је већа количина шљаке. Вероватно се и на овом простору налазило место за топљење и прераду руде али је
локалитет добрим делом девастиран пробијањем савременог асфалтног пута ка центру Националног парка.
На месту првог споја Брзећке реке са путем Копаоник –Брзеће средином прошлог века проф. др Мирко
Ковачевић забележио је остатке топионичарских пећи са депонијом шљаке. Локалитет се тачно налази на оном месту
где Брзећка река сече савремени пут Копаоник – Брзеће, испод узвишења Гаврановац. Локално становништво говори о
одношењу старе шљаке у Трепчу на поновно претапање што је у многоме угрозило локалитет док су пећи порушене
пробијањем савременог асфалтног пута. Овај, чини се, велики комплекс готово да је цео девастиран, тако да би било
неопходно било какве земљане радове археолошки пропратити, како би се добиле информације о стратиграфији и
хронологији овог комплекса.
На простору обухвата Плана не постоје објекти који би се могли евидентирати и заштитити као
непокретна културна добра. Преостали објекти који имају карактеристике традиционалне архитектуре или градске
архитектуре у сеоском подручју углавном су запуштени или девастирани неадекватним преправкама и доградњама.
Стара сеоска домаћинства са традиционалним објектима су ишчезла, мада се местимично може наићи на стару кућу
брвнару, качару или шталу у веома лошем стању.
Зидане куће, настале између два светска рата са одликама градске архитектуре заступљене су у великој мери и
у употребљивом су стању. Архитектонски елементи, пиластри и украсне прозорске шембране, доста су оштећени али
се могу обновити. Посебну вредност овим објектима даје савршено занатски изведена столарија (прозори и врата). Без
обзира на лоше стање блатних малтера, подова и таваница, ови објекти завређују пажњу и потребно их је
ревитализовати уз адекватне конзерваторско-рестаураторске радове (куће Огњена и Драгомира Костића).
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Поред старе школе, која је порушена и на њеном месту изграђена нова, постоје учитељски станови изграђени
вероватно по типском пројекту тадашњег министарства грађевина. Објекат је једноставних линија и конструкција са
угаоном декорацијом од камених квадера, који би требало да асоцирају на угаоне тесанике. Око овог објекта требало би
уредити двориште и прилазне стазе.

Посебан сегмент градитељског наслеђа чине воденице поточаре уз пут Брус-Копаоник. Највећи број их је
груписан у центру села и ове воденице су у солидном стању јер су конзерваторско-рестаураторски радови на њима
обављен и 1981. године. Поред ове групе на Брзећкој реци је сачувано још неколико објеката, сви су грађени на исти
традиционалан начин, дрветом и покривени фалцованим црепом. Воденични механизми, на објектима који су још у
функцији, углавном су замењени новим ― постављени су нови воденични каменови, а оригинални, дрвени воденични
точак није сачуван ни на једном објекту, већ је свуда замењен гвозденим.

Једна од сачуваних воденица разликује се од осталих по својим димензијама (већа је од других) али и
чињеницом да је испред улаза формиран трем.
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У границама Плана налази се и споменик на Мрамору, подигнут 1969. године на доминантном месту изнад
хотелског комплекса и посвећен је победи партизана над четницима. На овом месту сахрањено је двадесет партизана.
Споменик се састоји од два монументална обелиска, спојена у доњој зони розетом са представама птица.
У Плану је сеоско гробље, формирано на вису изнад сеоске школе.
Као опште мере заштите непокретних културних добара, за потребе израде Плана генералне регулације
насеља Брзеће – Копаоник, прописују се следеће:
Мере заштите археолошких локалитета:
–
Забрањује се неовлашћено копање, одношење камена и земље са налазишта
–
Извођење грађевинских радова и промене облика терена дозвољавају се само након обезбеђених археолошких
истраживања, уз адекватну презентацију налаза
–
Забрањује се просипање и одлагање отпадних и штетних материјала, складиштење материјала и стварање
депонија
–
Забрањује се неовлашћено прикупљање археолошког материјала
–
На парцелама које се граниче са евидентираним археолошким локалитетима обезбедити стручни надзор
(стручно лице археолог) приликом извођења земљаних радова
–
Уколико се при земљаним радовима наиђе на до сада непознато археолошко налазиште Извођач је дужан да
обустави радове и обавести надлежну службу заштите
–
Извођач је дужан да предузме мере заштите како налазиште не би било уништено и оштећено
–
трошкове ископавања, конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор
Мере заштите за објекте градитељског наслеђа
–
За објекте који уживају претходну заштиту мере техничке заштите су истоветне као и за утврђена културна
добра, али су третман и могућности интервенисања на објектима шири и дају више алтернатива.
–
За све објекте који уживају претходну заштиту служба заштите издаваће посебне мере заштите, које ће зависити
од намене објекта, стања у коме се налази и потреба власника или корисника објекта.
–
Конзерваторски пројекти треба да помире уважавање интегритета и особености изворног решења са
прихватљивим стандардима савременог живота. За пројекте рестаурације и адаптације потребно је
архитектонски истражити и снимити објекте и након тога прибавити детаљне услове надлежног Завода за
заштиту споменика културе.

Мере техничке заштите за спомен обележја
–
Трајно чување и одржавање културних добара споменичког и меморијалног карактера.
–
Споменици, спомен бисте и спомен обележја морају се адекватно одржавати обновом оштећених натписа,
чишћењем споменичких подлога и површина, као и одржавањем зелених површина око споменика
Мере техничке заштите за надгробне споменике и кенотафе
–
забрана складиштења материјала и стварање депонија на деловима гробља са најстаријим споменицима
–
забрањује се уклањање старих споменика како би се ослободио простор за нова сахрањивања
–
сахрањивање на старим гробним местима дозвољено је само уз адекватну заштиту старог споменика и уз
сагласност надлежне службе заштите
–
забрањује се одношење надгробника и прекопавање гробова
–
забрањује се измештање или девастирање канотафа без услова и сагласности службе заштите.
3.3.3.

У С Л ОВ И И МЕ Р Е З А ШТ И Т Е В ОД Н ОГ
З А ШТ И Т Е

З Е МЉИ ШТ А И ФОР МИ Р А ЊЕ

З ОН А С А Н И Т А Р Н Е

У непосредној близини подручја плана налази се извориште водоснабдевања „Бела река“. Сам извор је ван
граница плана, међутим део плана је у Зони уже заштите водоизворишта и Зони шире заштите водоизворишта. Овим
Планом се прописују мере заштите и формирања зона санитарне заштите, а планска решења су таква да поштују
законом прописане мере.
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Поред изворишта „Бела река“ и зона санитарне заштите, прописују се и мере заштите за зону III акумулације
„Ћелије“ и „Селова“, јер се подручје овог плана налази у тим зонама.
Такође прописују се мере заштите водног земљишта на начин који је дефинисан Просторним планом општине
Брус и Законом о водама.
ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА „БЕЛА РЕКА“
Заштита изворишта воде за пиће је обавеза која проистиче из законске регулативе и Правилника о начину
одређивања и одржавања зона санитарне заштите и изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“ бр. 92/08).
Квалитетна заштита изворишта од хемијског и бактериолошког загађења треба да осигура извориште у неколико
основних случајева:
o
заштита од загађења издани подземне воде преко или поред самих објеката,
o
заштита од загађења које настаје од фиксних или расутих загађивача,
o
заштита од загађења која могу настати на местима понирања површинских и атмосферских вода,
o
заштита од загађења проузрокованог хаваријом или неким другим непредвиђеним случајем.
Предлог мера садржи просторну заштиту и режим понашања унутар заштићене зоне. Осим напред наведених
мера, које је неопходно предузети у циљу заштите изворишта "Бела река", дефинисане су, на бази истражних и
студијских радова, мере, услови и зоне санитарне заштите изворишта, и то:
1.
I - зона непосредне заштите изворишта (зона строгог режима);
2.
II - зона уже заштите (зона ограничења);
3.
III - зона шире заштите (зона надзора)
4.
IV - појас заштите цевовода.
У циљу очувања квалитета воде на изворишту, неопходно је предузети мере заштите изворишта од
потенцијалног загађења. Најбољи начин очувања квалитета вода је да се онемогући уношење загађења у
издани, а уколико и дође до ексцесних загађења, да се може правовремено реаговати, па стога треба предузети
превентивне мере заштите подземних вода на изворишту.
Поред примене мера општег карактера, као и мера хидрогеолошке контроле, одређивање заштитних зона у
области једног изворишта представља основни начин превентивне заштите. Зона санитарне заштите представља
површину терена заједно са подземљем које окружује извориште и кроз коју загађења могу допети до изворишта.
Одређивање I и IV зоне санитарне заштите, углавном се односи на физичку заштиту инфраструктурних објеката
(бунара, система/објеката за третман воде, цевовода и др.), док посебан проблем представља одређивање II и III зоне
заштите. Ово се пре свега огледа у погледу избора методе одређивања зона санитарне заштите, као и критеријума за
њихово издвајање. Стога ће бити приликом дефинисања зона санитарне заштите, посебна пажња просвећена
одређивању II и III зоне санитарне заштите.
I - Зона непосредне санитарне заштите изворишта
Зона непосредне заштите изворишта – (зона строгог режима), према позитивним законским прописима обухвата
непосредну околину постојећих и планираних објеката на изворишту. То су експлоатациони бунари, постројење за
црпење, транспортни цевоводи и постројење за припрему и пречишћавање подземне воде. Зона непосредне заштите
обухвата најмање 10 метара од објеката и мора бити ограђена и под кључем.
Приступ у ову зону имају само овлашћена лица. Зона непосредне заштите може се користити само као сенокос,
без употребе ђубрива и средстава за заштиту биља.
II - Зона уже санитарне заштите изворишта
Уже зоне заштите чине површине земљишта под санитарним надзором на којој није дозвољена изградња
објеката, постављање уређаја и вршење радњи које могу да било који начин загадити воду и мора бити видно означена.
Површина уже зоне заштите мора бити толика да обезбеди заштиту од микробиолошког, хемијског, радиолошког
и других врста загађивања.
Одређивање зоне санитарне заштите захтева примену хидродинамичке анализе хидрогеолошког саистема.
Хидродинамичко одређивање зона санитарне заштите може бити базирано на неколико критеријума:
o
Депресија, снижење подземне воде које настаје услед рада изворишта – зона утицаја изворишта – развој
депресионог левка. Овај критеријум не уважава чињеницу да загађење може доспети у зону изворишта и из
дела који се налази ван утицаја депресионог левка.
o
Време транспорта подземне воде (адвективни процес) – одређује се за које време честица подземне воде доспе
до бунара на изворишту. Уколико је зона утицаја изворишта велика, као што је случај код изворишта са нивом
под притиском, ово је најчешће коришћени критеријум.
o
Сливно подручје издани - представља максималну заштиту, али га је практично немогуће инплементирати у
пракси, јер захтева енормне материјалне трошкове.
o
Асимилативни критеријум, узима у обзир и незасићену зону као и ретардацију загађења а тиме дозвољава и
смањење зоне санитарне заштите. Овај критеријум се ретко користи, с обзиром да за његову примену је
потребно познавати велики број параметара. Овај приступ се најчешће користи код анализе угрожености
изворишта од једне или две врсте загађења.
Употреба вештачког ђубрива не сме у овој зони прећи количине ђубрива које се данас користе. Поред
наведеног, за обезбеђење уже зоне неопходно је легализовати следеће активности:
o
онемогућити замену уља, ремонт машина и сличне активности које би могле узроковати деградацију квалитета
воде на изворишту,
o
не дозволити оформљење депонија смећа и других депонија чије би постојање могло утицати на деградацију
квалитета вода,
o
забранити транспортовање и ускладиштење отпадних и штетних материја и амбалаже на путевима који пролазе
кроз ово подручје,
o
забранити копање канала, извођење земљаних радова и пробијање горњег заштитног слоја земљишта и
забранити изливање канализације у овој зони,
o
забранити интензивно гајење стоке,
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o
o
o
o

забранити скупљање стоке у каналима; на овом подручју отпадне воде се морају на адекватан начин извести
изван подручја,
нужно је не дозволити битнију урбанизацију овог подручја;
за објекте који се ипак буду радили неопходно је обезбедити евакуисање отпадних вода изван подручја према
условима надлежног комуналног предузећа и строгу контролу наведених активности (нпр. Непропусне септичке
јаме са повремееном евакуацијом садржаја).
за све објекте који се граде пре добијања грађевинске дозволе неопходно је обезбеддити сагласност надлежног
комуналног предузећа.

Зона шире санитарне заштите изворишта
Сагласно Правилнику, шира зона заштите одређује се око изворишта и обухвата територију или део територије
сливног подручја или територију која служи за напајање изворишта. Критеријум за образовање границе ове зоне
заштите је да пут подземне воде до бунара износи 10 година. Овако одређена зона омогућава основу за контролу
квалитета воде, као и захвата од интереса за квалитет воде у изворишту у дугорочном периоду.
Овај, најшири, ниво заштите изворишта обухвата зону осматрања активности. Она обухвата читаву површину
која одговара зони прихрањивања издани у условима експлоатације изворишта.
У широј зони осматрања развијају се све активности, уз извесна ограничења употребе вештачких ђубрива.
Од осталих објеката у широј зони, као што су путеви и остало, због могућности тешког угрожавања квалитета
воде нафтним дериватима и сл. неопходно је извршити потпуну превентивну заштиту. Уз деоницу пута које су
захваћене другом или трећом зоном заштите изворишта изграђују се одводни канали за сакупљање и одвођење кишних
вода са ових површина, ван зоне прихрањивања издани.
Надлежни здравствени органи обавезни су да врше хигијенко епиодемилошки надзор над подручјем потрошача
воде са изворишта, нарочито у погледу кретања цревних зараза и других масовних обољења.
Мере предострожности трају све док се опасност не отклони, о чему решење доноси орган управе.
Изградњу индустријских објеката на овом подручју треба избегавати. Међутим, сваки изграђени објекат
индустрије мора имати доказницу (елаборат) којим доказује да производним процесом, отпадним водама, депонијама
или на неки други начин не угрожава квалитет воде.
Неопходно је захтевати да индустрија обезбеди заштиту подземних вода тако да изван круга одређеног
индустријског погона нигде не буде "пробијен" квалитет подземне воде који одговара II класи вода.
Безбедност и заштита изворишта у широј зони морају се обезбедити следећим мерама:
o
забранити изградњу инвестиционих објеката у гранама индустрије чије су отпадне воде (примарне и
секундарне) опасне, као што су хемијска индустрија, индустрија целулозе и папира, индустрија коже, текстилна
индустрија и металургија и др.
o
изградњу других инвестиционих објеката дозволити само ако изградњу прате реализована решења
пречишћавања отпадних вода према посебним техничким прописима,
o
ратарску и сточарску производњу морају пратити посебне мере контроле коришћења вештачких ђубрива,
хербицида и пестицида, као и посебне мере пречишћавања отпадних вода и одлагања стајњака,
o
у зони забранити транспортовање, складиштење и неадекватну употребу отровних и штетних материја и њихове
амбалаже.
У случају појаве инцидетног загађења на подручју које припада широј зони заштите неопходно је у зависности
од природе опасности предузети одговарајуће интервентне мере за локализовање извора загађења, односно техничке
мере за спречавање даљег ширења загађења (нпр.искључење бунара, евентуална израда интервентних бунара, итд.) у
правцу водозахватних објеката. Ако карактер проблема то захтева потребно је дефинисати, тј. пројектовати
одговарајуће трајне мере заштите изворишта.
Због осталих објеката на подручју, због могућности тешког угрожавања квалитета воде нафтним дериватима и
сл. неопходно је извршити потпуну превентивну заштиту.
Шира зона санитарне заштите се не ограђује, већ се само видно обележава. Земљиште се може користити у
пољопривредне сврхе, али се ограничава употреба пестицида и хербицида, уз вођење рачуна о хемијском плодореду и
складиштењу тих материја.
Зоне санитарне заштите изворишта "Бела река" морају бити унети у катастарске планове, као и просторне и
урбанистичке планове. Надлежне службе Скупштине општине Брус дужне су да донесу одлуку о успостављању зона
санитарне заштите и обавесте становништво о њиховим границама и о режиму који ће се у оквиру тих граница
спроводити.
У претходном тексу дефинисане су, за све зоне санитарне заштите, море које се морају примењивати ради
постизања зацртаног циља - санитарне заштите изворишта.
Поред напред наведених мера, за све три зоне санитарне заштите потребно је ефикасно примењивање и
следећих мера:
1.
Прикупљање површинских вода, њихово каналисање и одвођење са површина дефинисаних зона санитарне
заштите.
2.
Обавезно прикупљање свих отпадних вода затвореним системима и њихово евакуисање ван зона утицаја на
извориште.
3.
Строга контрола септичких јама у зони могућег утицаја на извориште. На местима где је то могуће све септичке
јаме треба прикључити на канализациони систем и спречити инфилтрацију загађених вода и водоносни слој.
Уколико та могућносдт не постоји септичке јаме треба изградити од водонепропусног бетона, запремине
потребне за месец дана и празнити их када ниво воде достигне критични.
4.
Спречити одлагање стајског ђубрива у већим количинама на мањој површини.
5.
Обезбедити континуално осматрање квалитета подземне воде на правцу струјања ради благовременее
интервенције у случају потребе.
У свим предложеним зонама заштите треба стриктно примењивати мере које су предвиђене законом, а
нарочито водити рачуна да се спрече акције и радње које закон забрањује.

ЗОНА III АКУМУЛАЦИЈЕ „ЋЕЛИЈЕ“ И „СЕЛОВА“
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На основу нацрта ППППН слива акумулације Ћелије:
У зони III акумулације „Ћелије“ (површине око 594 km2), успоставља се режим контролисане изградње и
коришћења простора који обезбеђује заштиту квалитета вода и здравствену исправност воде изворишта. Ради се само
о појачаним мерама санитације, а не о рестрикцији која би угрожавала развој насеља. У овој зони није дозвољено
неконтролисано депоновање комуналног и другог отпада, лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, депоновање,
складиштење и транспорт опасних материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде.
Није дозвољено грађење производних погона, термоенергетских и других објеката, као ни обављање рударских
и других радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на било који начин угрожавају квалитет и режим
вода. Дозвољена је реализација објеката виших нивоа финализације, са „чистим“ технологијама који нису већи
потрошачи воде и које немају чврсте или течне отпадне и опасне материје. Дозвољено је градити мале занатскоиндустријске погоне (објекти за прераду пољопривредних производа, мини-хладњаче, сушаре, млинови и сл.), уз
коришћење рециркулације воде у технолошким процесима, односно уз обавезу да се мање количине отпадних вода
пречисте до прописане класе квалитета пре испуштања у реципијент.
У случају постојања каменолома, предузеће се техничке мере које спречавају да отпадне материје доспеју у
водоток било у расутом (материјал откривке, ситне фракције из сепарација) или у течном стању (суспендован нанос
настао испирањем фракција).
Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта засниваће се на програму уређења пољопривредношумског земљишта у зонама заштите изворишта вода. Није дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких
ђубрива на земљишту које се користи у пољопривредне сврхе.
У насељима и зонама са стамбеним, туристичким и економским објектима, код којих се на било који начин могу
угрозити изданске, површинске воде и акумулација, обезбедиће се санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање
или одвођење отпадних вода ван слива акумулације, што условљава реализацију канализационих система и
одговарајућих ППОВ са терцијарним пречишћавањем. За насеља, у којима због конфигурације терена и разуђености,
реализација канализационог система није реална – примењује се санитација на нивоу домаћинстава или групе кућа,
путем прописних сенгрупа и резервоара/таложница за сакупљање отпадних вода. Спровешће се комплетна санитација
насеља уз забрану депоновања комуналног и другог отпада, те материја које се не смеју директно или индиректно
уносити у воде. Извршиће се лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, као и санација постојећих мини фарми,
тако да испуњавају све санитарно-техничке услове који обезбеђују потпуну сигурност од загађивања вода и тла.
Транспорт опасних материја дозвољен је искључиво уз контролисан превоз и под пратњом. Развој и уређење локалне
саобраћајне и техничке инфраструктуре реализоваће се без посебних захтева у погледу заштите акумулације.
За потребе туристичко-рекреативног коришћења слива акумулације „Ћелије“, дозвољава се реализација
алпских скијалишта „Караман“, „Гобеља“, „Рендара-Гобеља“, „Крива Река-Рендара“ и нордијског скијалишта на
Криворечкој равни на подручју Копаоника, као и алпско-нордијских ски-стадиона „Жељин“ и „Равна планина/Гоч“, чије
уређење захтева изградњу скијашке (жичаре, ски-стазе) и друге пратеће инфраструктуре и санитарно обезбеђених
објеката за потребе скијаша (ски ресторани, заклони и сл.). Дозвољава се реализација излетничких, риболовних,
пешачких и бициклистичких стаза са мањим објектима за информисање и предах туриста (информативни пунктови,
одморишта, видиковци, надстрешнице за склањање од невремена) и зона туристичке изградње, под условом санитарно
безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних вода, а тамо где је могуће и одвођења отпадних вода ван слива
акумулације.
3.3.4.

У С Л ОВ И И МЕ Р Е З А ШТ И Т Е ЖИ В ОТ Н Е С Р Е Д И Н Е – С Т Р А Т Е ШК А П Р ОЦ Е Н А У Т И Ц А Ј А

На основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља
Брзеће – Копаоник (Одлика бр. 350-175/2009-I од 17.11.2009.г.), упоредо са израдом Плана ради се и Извештај о
стратечкој процени утицаја.
Стратешка процена утицаја на животну средину је поступак који обезбеђује услове за одговарајућу заштиту
животне средине у току израде урбанистичких планова. Урађена је у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10).
Стратешка процена утицаја животну средину је процес који поред принципа, такође интегрише и циљеве
одрживог развоја. При томе уважава потребу избегавања или ограничавања негативних утицаја на животну средину,
здравље и добробит становништва.
Стратешка процена утицаја на животну средину је инструмент којим се описују, вреднују и процењују могући
значајни утицаји планских решења на животну средину до којих може доћи имплементацијом Плана, у овом случају
Плана генералне регулације насеља Брзеће-Копаоник, и одређује мере за смањење негативних утицаја на животну
средину и здравље људи. Основна начела стратешке процене су: начело одрживог развоја, начело интегралности,
начело предострожности, начело хијерархије и координације, начело јавности.
У овом тренутку стање природе и животне средине је угрожено урбанизацијом. Могу се очекивати негативни
утицаји у даљем планском периоду од саобраћаја (буку, загађење ваздуха издувним гасовима, загађење земљишта
испирањем отпадних вода са саобраћајних површина), од неадекватног одвођења отпадних вода и одлагања
комуналног отпада. Одређени негативни ефекти се могу јавити и изградњом објеката на стрмим теренима, крчењем
шума за изградњу објеката, скијалишта и друге инфраструктуре.


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 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 се заснива на начелима
интегралности и превенције приликом привођења простора намени и
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изградње нових објеката на основу процене утицаја на животну средину свих 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; 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;

Урбанистичко-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.
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 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.
Заштита и очување квалитета животне средине оствариваће се спровођењем планских концепција и решења,
као и следећих пропозиција за:
заштиту и унапређење квалитета ваздуха
Очување квалитета ваздуха и успостављање вишег стандарда квалитета ваздуха, посебно у зимском периоду,
оствариће се применом следећих правила и мера заштите:

топлификацијом подручја и увођењем природног гаса као енергента, уместо фосилних горива у појединачним
котларницама;

коришћењем обновљивих извора енергије за загревање стамбених просторија у домаћинствима;

елиминисањем дивљих депонија и спречавање било каквог депоновања отпада спречава се самозапаљење
отпада и продукције метана и осталих штетних гасова;

делатности, које могу сметати буком, прашином или непријатним мирисима, треба јасно физички издвојити, и
формирати одговарајуће заштитне зелене засаде од листопадних, зимзелених и четинарских врста, стварајући
спратну конструкцију, почевши од травног покривача, преко шибља до дрвећа густе крошње, чиме ће се
обезбедити функционалност зеленила, у смислу заштите, током читаве године;

обавезно је постављање филтера у објектима у којима се врши термичка обрада хране (свих врста)

регулисањем саобраћајних токова;

израдом процене утицаја на животну средину свих објеката у складу са прописима;
o

o









заштиту и очувања еколошких и пејзажних вредности пољопривредних и шумских предела, обнову и
рекултувацију деградираних простора
примена претежно шумске рекултивације на потезима угроженим ерозијом;
примена мера техничке и биолошке заштите и подизање заштитних имисионих шума, ради заштите урбаних и
руралних подручја од утицаја у коридорима путева већег интезитета ради заштите од емисије штетних гасова;
очување постојећег високог зеленила, вредна појединачна стабла, групе стабала и заштитне шуме;
очување и заштита водотокова (Беле и Брзећке реке) од деградације и загађивања, формирањем зелених
коридора који би били у функцији заштите и рекреације.
зеленило у урбаном ткиву повезати са зеленилом околног простора ради побољшања санитарно – хигијенских
естетских и микроклиматских услова
озелењавања вршити применом декоративних врста дендофлоре, без уношења инвазивних врста и избегавање
алергених врста;
обавезно санирање свих деградираних површина након завршетка грађевинских радова;
обавезно прибављање сагласности надлежних институција (Завод за заштиту природе) за сечу одраслих,
вредних примерака дендофлоре.

заштиту и унапређење квалитета вода
На основу Закона о водама („Сл.гл. РС број 30/10), Плану за заштиту вода од загађивања (Сл.гласник РС број
6/91), као и других одредби које се односе на заштиту вода и од вода прописани су услови које је неопходно
испоштовати у процесу израде ПГР.
o
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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.
Заштиту изворишта водоснабдевања остварити прописаним формирањем зона санитарне заштите
изворишта.
Заштиту водотокова спроводити забраном спровођења и испуштања отпадних и загађених вода у
водотокове и приобаље, забраном изградње потенцијалних извора загађења у непосредном приобаљу (Правилник
о Анализи утицаја и радова на животну средину, "Службени гласник РС", број 61/92), уређивањем и одржавањем
речних корита и обалоутврда, као и максималним очувањем аутохтоне флоре и фауне.
Заштита квалитета вода се остварује комбинацијом технолошких, водопривредни и организационо-економских
мера.
Технолошке мере су у складу са принципом - отклањање загађења на самом извору загађења – и своде се на
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода општег типа (постојеће на улазу у Брзеће), предтретманима код
делатности где се могу јавити отпадне воде (станица за снабдевање горивом, радионице и перионице аутомобила...),
како би своје отпадне воде довели до нивоа квалитета (МДК) да их смеју да упусте у градску канализацију у складу са
Правилником.
Организационо-економске мере предвиђају стварање организационих оквира (прописи, административне
мере) као и економских предуслова (економска дестимулација загађивача накнадама за загађивање) којима се подстичу
мере заштита вода. Једна од кључних мера је подизање висине накнада за загађивање на ниво да те накнаде буду
веће од трошкова пречишћавања.
У оперативном смислу битна су следећа полазишта заштите:








ревитализација и проширивање водоводних система и смањење губитака воде;
при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и прописе;
развој канализационе мреже, одржавање 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 7m, у тој није дозвољена
изградња објеката било које намене.

Заштита од вода - одбрана од поплава спроводи се у комбинацији хидротехничких и организационих мера.

Хидротехничке мере обухватају пасивне (линијски заштитни системи – насипи и регулације) – планира се
регулација Беле реке и Брзећке реке у целој дужини кроз подручје плана и регулација потока Добродоле. Као
активне мере се третирају и мере заштите од бујица и ерозивних процеса које обухватају техничке радове
(бујичарске преграде и прагови), биотехнички радови (градони, терасе, контурни ровови, зидови против спирања
и др.) и биолошки радове (пошумљавање, мелиорација деградираних шума, мелиорација пашњака и ливада,
затрављивање и др.).

Забрањује се експлоатација грађевинских материјала из речних корита.

Сви стубови на мостовима и другим грађевинама у рекама морају да буду фундирани на стенској маси, јер се
испод речног наноса при проласку великог поводња, јавља феномен локалне ерозије речног наноса око речних
стубова, са ерозионим левком од по неколико метара, тако да су плитко фундирани стубови угрожени
поткопавањем и рушењем.
заштиту и унапређење квалитета земљишта
Највеће загађење земљишта се може очекивати са саобраћајних површина, међутим и загађење земљишта од
пољопривреде се може очекивати на подручју плана са површина, које се користе за екстензивну пољопривредну
производњу до привођења планираној намени. Комунално неопремљене зоне, представљају потенцијално угрожавање
земљишта и подземних вода.
Све атмосферске воде и воде са саобраћајних и манипулативних површина, водити у атмосферску канализацију
по потребни са предтретманом, а обавезно пре упиштања у реципијент.
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;

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;

спречавање стварања дивљих сметлишта и рекултивација постојећих,

обавезно прописивање изградње водонепропусних септичких јама до изградње канализационе инфраструктуре.
o

мере заштите од буке
Као мере заштите и ублажавања ефеката буке око извора буке (саобраћајне површине и коридори, већа
игралишта и места окупљања), подизати тампон зеленила са комбинацијом ниског и високог растиња, а где је то
просторно немогуће постављати баријере у виду зидова, панела и других објеката.
Највиши нивои буке утврђени су Правилником методологији за одређивање акустичних зона („Сл.гласник РС“
бр.72/10).
Граничне вредности индикатора буке дате су у наредној табели, а прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката
o

28.02.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 4. Страна 139.

буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности за дан и вече су једнаке. Граничне
вредности се односе на укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији.
Таб. 5: Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору
зона
I
II
III
IV
v

опис акустичне зоне
Подручја за одмор и рекреацију, културно-историјски локалитети, велики
паркови
Туристичка подручја, кампови и школске зоне
Чисто стамбена подручја
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена
подручја и дечја игралишта
Градски центар, занатска, трговачка, зона дуж магистралних и градских
саобраћајница

допуштени нивои буке
Leq (dBA)
дан
ноћ
50

40

50
55

45
45

60

50

65

55



мере заштите од јонизујућих 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 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: 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.
Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће утврдити потребу
израде Студије о процени утицаја.
Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се предложене мере заштите
животне средине у Плану генералне регулације насеља Брзеће-Копаоник, могле успешно контролисати и пратити при
имплементацији Плана.
3.3.5.

МЕ Р Е З А ШТ И Т Е ОД Н Е Г А Т И В Н ОГ У Т И Ц А Ј А П Л А Н И Р А Н И Х Н А МЕ Н А

Овим Планом нису планиране произвонде и индустријске делатности. Међутим одређени негативни утицаји могу
се очекивати и од услужних и других делатности.
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Према потенцијалном еколошком оптерећењу, на простору овог плана утврђују се две категорије намена, 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 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 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.
Одређени негативни утицаји се јављају и код изградње и коришћења скијалишта, ски стаза, жичара и друге
ски инфраструктуре.
Пре изградње ски стаза неопходно је утврдити потенцијални развој ерозионих процеса, анализирати ерозионе
процесе на основу расположивих подлога (карта ерозије Србије; сателитски снимци) као и на основу детаљног
теренског прегледа угрожених локалитета, извршит превенцију појаве плитких клизишта сакупљање и евакуација
подземних (изворских) вода.
Целовито сагледавање проблема који се јављају у ски-центрима могуће је израдом одговарајуће планске
документације, која претходи техничкој документацији, а у циљу одрживог коришћења простора, заштите од ерозије и
евиденције потенцијалних ризика. Неопходни плански документи су:

план за проглашење ерозионих подручја (обавезујући према Закона о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10 и
93/12);

план одбране од бујичних поплава (Закона о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10 и 93/12).
Израда ових планова даје јасан преглед стања површина у оквиру скијалишта, прецизно идентификује
потенцијалне ризике и омогућује превентивно деловање.
3.3.6.

ОП ШТ И И П ОС Е Б Н И У С Л ОВ И И МЕ Р Е З А ШТ И Т Е ЖИ В ОТ А И З Д Р А В ЉА ЉУ Д И



Заштита од пожара
Превентивна заштита и ефикасно елиминисање пожара, обезбеђиваће се применом мера и критеријума
противпожарне заштите утврђених законом, уз следеће додатне мере на руралном, периферном подручју плана:
обезбеђење саобраћајне приступачности свим деловима плана (и пољопривредним домаћинствима и шумапарковима), коришћење техничке воде из постојећих водотокова, планско остављање противпожарних баријера (пруга
и прогала) при сечи и пошумљавању, организовање службе за осматрање и јављање и др.
Системи водоводне и хидрантске мреже представљају комплементарну функцију за ефикасну заштиту. Због
задовољења противпожарних прописа планирана је реконструкција свих водоводних линија пречника мањег од 100mm.
У структури насеља, зелене површине и водотокови имају и улогу задржавања појавних пожара.
У реализацији плана обавезно је:
–
поштовати прописане мере за планирање и пројектовање заштитних инсталација и уређаја за обезбеђење од
пожара;
–
при изградњи објеката примењивати прописе противпожарне заштите, а посебно у зонама рада;
–
лако запаљиве и експлозивне материје складиштити под Законом прописаним условима, уз одговарајућу
сагласност и спроведене мере заштите од пожара.


Заштита од елементарних непогода и техничко технолошких несрећа
Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање или ублажавање штетног
дејства непогода, мере које се предузимају у случају непосредне безбедносне опасности или када наступе елементарне
непогоде и мере ублажавања и отклањања последица, пре свега изазваних штета.
Планско подручје изложено је готово свим елементарним непогодама различитог интензитета, нарочито
опасности од ванредних и опасних метеоролошких појава, клизишта, ерозије, пожара, земљотреса и др.
Правовременим предвиђањем, откривањем, праћењем и предузимањем превентивних и заштитних мера
смањиће се ризик и последице ванредних и опасних метеоролошких појава (јаких пљускова кише и града, електричних
пражњења и олујних ветрова) у пољопривредној производњи, насељима, привредним капацитетима и на
далеководима.
Мерама заштите јавних путева, у првом реду подизањем заштитних „зелених“ појасева, прикупљањем и
одвођењем атмосферских вода, као и изградњом асфалтног коловоза и појачаним одржавањем путева, обезбедиће се
доступност насеља у периоду трајања и отклањања последица елементарних непогода. Реконструкцијом далековода
на основу утврђеног оптерећења услед залеђивања обезбедиће се сигурније снабдевања подручја електроенергијом и
безбедна експлоатација електроенергетских објеката у зимском периоду.
Биолошким и техничким радовима на површинама угроженим екцесивном, јаком и средњом ерозијом
обезбедиће се антиерозиона заштита подручја.
Према карти сеизмичке рејонизације територије Србије, урађеној у Сеизмолошком Заводу Србије, 1974.
године, подручје ПГР Брзеће се налази у зони основног степена сеизмичког интензитета од 9о МЦС скале. Према
интезитету и учесталости сеизмичких активности, ово подручје спада у високо ризично.
Оваква могућа појава земљотреса обавезује на:
–
обезбеђење потребних слободних површина, положаја комуналне инфраструктуре, дефинисање система
изградње, положаја габарита, спратности и фундирању објеката у току израде урбанистичке документације;
–
неопходна испитивања за рачунску корекцију основног степена, да би се кроз пројекте обезбедила сигурност
објеката на очекивану јачину земљотреса;
–
примену важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката.
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Мере 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 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. Поред чињенице да се подручје налази у релативно
небезбедном 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.
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.


Заштита од ратних дејстава
Према допису Министарства одбране PC, Обавештење у вези са израдом ПГР насеља Брзеће-Копаоник, акт
инт.бр.3435-7 од 20.12.2012., нема посебних услова и захтева за прилагођавање Плана генералне регулације насеља
Брзеће-Копаоник потребама одбране земље.
3.4.

П ОС Е Б Н И У С Л ОВ И К ОЈ ИМА С Е П ОВ Р ШИ Н Е
П Р И С Т У П А Ч Н И М ОС ОБ А МА С А И Н В А Л И Д И Т Е Т ОМ

И

ОБ Ј Е К Т И

Ј А В НЕ

Н А МЕ Н Е

Ч ИНЕ

У складу са Правилник о техничким стандардима приступачности – („Службени гласник РС“, број 46/2013)
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
180 cm изузетно 120 cm, 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 :
–
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.
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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

3.5.

МЕ Р Е Е Н Е Р Г Е Т С К Е Е ФИ К А С Н ОС Т И И З Г Р А Д ЊЕ

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 емисије гасова са ефектом стаклене баште, идући у сусрет глобалним еколошким
изазовима у периоду до 2020. године.
EPBD 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.
У јулу 2010. Национални акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије је представљен и одобрен
од стране Радне групе за енергетску ефикасност Енергетске заједнице, чиме је постављен основ за реализацију
прописаних активности. План предвиђа низ ЕЕ мера које се морају остварити до 2016. у области изградње, индустрије
транспорта, као и ујавном осветљењу.
Предлог мера за унапређење енергетске ефикасности изградње објеката обухвата:
–
Прелазак на грејања енергијом из обновљивих извора енергије;
–
Замена класичних сијалица у домаћинствима и пословним објектима штедљивим расветним телима;
–
Доношење нових прописа о спољним пројектним температурама:
–
Доследна примена СРПС У Ј5.600 и других релевантних стандарда:
–
Прелазак са паушалног на обрачун за грејање ТПВ према мерењу потрошње топлотне енергије;
–
Оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите стамбених и нестамбених зграда;
–
Замена прозора прозорима са термичким стаклима и савременијом технологијом заптивања;
–
Побољшање изолације зидова објеката избором савремених материјала са већим коефицијентом заштите или
додатним спољним или унутрашњим облагањем зидова;
–
Увођење обавезног прибављања сертификата енергетске ефикасности за зграде и
–
Свих других мера које доприносе повећању енергетске ефикасности објеката.
Принципи уштеде енергије
1.
потпуно затварање спољашњег зида објекта, тако да ваздух не пролази кроз недовољно изоловане прозоре и
пукотине.
2.
смањене топлотних мостова (трансфера топлоте) између спољашње средине и унутрашњости објеката
3.
обезбеђивање одговарајуће вентилације објеката
4.
оджавање HVAC система и смањење губитка енергије кроз цеви без изолације
5.
смањење потрошње електричне енергије за осветљење.
3.6.

ОП ШТ А П Р А В И Л А У Р Е Ђ Е ЊА З А Д А ЉУ П Л А Н С К У Р А З Р А Д У

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.
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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:50/11), а посебна правила за
изградњу објеката на грађевинском земљишту су прописана овим планом, у складу са локалним условима.

4.

П Р А В ИЛ А Г Р А Ђ Е ЊА П Р ОС Т ОР А



Општа правила грађења, парцелације и регулације односе се на све намене.
Појединачна правила грађења односе се на појединачне намене .
Правила и услови се дају као:
минималне вредности (ширина улице, величина парцеле, ширина фронта, ширина у зони грађења, растојања
од границе парцела и суседних објеката, проценат незастртих и зелених површина),
обавезујући услови (регулациона линија, грађевинска линија, паркирање),
максималне вредности (индекс искоришћености, индекс изграђености, спратност и висина објеката).





П о ј мо в н и к

Основни појмови употребљени у правилима уређења и грађења имају следеће значење:
1)
Грађевинско подручје – подручје насеља одређено планским документом за заштиту, уређење и изградњу
објеката. Грађевинско подручје јесте подручје одређено планским документом, а представља изграђени и
уређени део насељеног места, као и неизграђени део подручја планиран за заштиту, уређење или изградњу
објеката;
2)

Грађевинска парцела –грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу;

3)

Угаона грађевинска парцела – грађевинска парцела која се налази на углу блока и има приступ на најмање
две саобраћајне површине регулационе ширине минимално 8.0m. Угаона грађевинска парцела има две предње
и две бочне границе парцеле;

4)

Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевинске парцеле према приступној саобраћајној површини; Овим
планом се прописује минимална ширина парцеле у зони грађења, односно ширина на грађевинској линији.

5)

Грађевински комплекс - представља просторну целину која се састоји од више међусобно повезаних
самосталних функционалних целина, односно катастарских парцела, које могу имати различиту намену;

6)

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) – бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина
свих надземних и подземних корисних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама); У прорачуну поткровље се рачуна као 60%
површине, док се остале надземне етаже не редукују. Подземне корисне етаже се редукују као и поткровље.
Подземне гараже и подземне подстанице грејања, котларнице, станарске оставе, трафостанице итд., не
рачунају се у површине корисних етажа. Спољне степенице које савлађују висину испод 90cm и које су у систему
пешачких комуникација у оквиру парцеле не улазе у обрачун БРГП.

7)

Индекс изграђености – индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске
површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле;

8)

Индекс заузетости – однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне
површине грађевинске парцеле, изражен у процентима;

9)

Висина објекта – удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од нулте коте објекта.
Код грађевинских парцела у нагибу висина се дефинише удаљењем од коте средње линије уличне фасаде.
Изражава се у метрима дужним.

10)

Нулта кота објекта – је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта у равни уличне фасаде. Код
објеката на терену у паду, нулта кота се рачуна у равни вишље фасаде.

11)

Спратност објекта –број спратова, који се броје од првог спрата изнад приземља па навише. Као спратови не
рачунају се приземље, подрум, сутерен и поткровље. Број спратова зграде чији су поједини делови различите
спратности исказује се бројем спратова највишег дела зграде. Број спратова у згради на нагнутом терену
исказује се према оном делу зграде који има највећи број спратова. Изражава се описом и бројем надземних
етажа, при чему се подрум означава као По, сутерен као Су, приземље као П, надземне етаже бројем етажа,
поткровље као Пк.

12)

Подрум - ниво у згради чији се под налази испод површине терена и то на дубини већој од једног метра. Сви
објекти могу имати подрумске просторије уколико не постоје геотехничке или хидротехничке сметње и уколико
се не угрожавају постојећи објекти у суседству.

13)

Сутерен - ниво у згради чији се под налази испод површине терена, али на дубини до једног метра и мање. Сви
објекти могу имати сутеренске просторије уколико не постоје геотехничке или хидротехничке сметње и уколико
се не угрожавају постојећи објекти у суседству.

14)

Приземље - прва етажа у згради изнад подрума и сутерена, или изнад нивоа терена (ако зграда нема подрум
или сутерен) на висини до 1.2 m од нулте коте објекта.

15)

Спрат - ниво у згради који се налази изнад приземља а испод кровне конструкције или поткровља.
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16)

Поткровље - ниво у згради који је у целини или делимично изграђен унутар кровне конструкције зграде, са
надзиком висине до 1.6 m од коте пода последње етаже. У зависности од габарита објекта и нагиба кровних
равни поткровље може имати и два нивоа, али назитдак се дозвољава само на доњем нивоу.

17)

Полуспрат – јавља се у случајевима када зграда има један или више спратова, а хоризонтална подела на
спратове није спроведена у једној равни кроз целу зграду. Обично је подела извршена по половини зграде, а
разлика у висини пода једног и другог дела је пола висине спрата. Тада се два полуспрата, које спаја доњи
степенишни крак, сматрају једним спратом.

18)

Галерија – додатни ниво унутар светле висине етаже, који заузима максимално 70% површине пода основне
етаже

19)

Кота приземља објекта – кота пода приземне етаже, дефинисана као удаљење од нулте коте објекта, и може
бити максимално 1,2 од нулте коте објекта.

20)

Каскадни објекат – када објекат по висини прати нагиб терена.

21)

Еркер – надземни део објекта који излази из основног габарита објекта на одређеном растојању у односу на
грађевинску линију објекта.

22)

Постојећи објекат – објекат који је евидентиран на ажурној геодетској подлози.

23)

Доградња објекта – извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови простор ван постојећег
габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини грађевинску, функционалну или техничку целину;

24)

Реконструкција објекта – извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта,
којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни елементи или технолошки процес;
мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица;

25)

Замена објекта – рушење постојећег објекта и изградња планираног објекта на грађевинској парцели.

26)

Регулациона линија – линија која раздваја површине одређене јавне намене од површина друге јавне или
остале намене.

27)

Грађевинска линија – грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је
дозвољено грађење основног габарита објекта. Може бити подземна или надземна грађевинска линија.

28)

Силазна рампа - денивелисани приступ подземним етажама, који може да почне од регулационе линије до
објекта, осим ако правилима грађења није другачије дефинисано

29)

Помоћни објекат – објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен
главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и
сл.);

30)

Површна јавне намене је површина намењена за уређење јавних површина и изградњу јавних објеката, која је
важећим планским документом одређена за ту намену, у складу са одредбама Закона. Јавне намене, односно
објекти од јавног интереса могу бити у различитим облицима својине.

31)

Зелена површина представља уређен или неуређен део отвореног простора града у којем су присутни
природни елементи (биљке, вода и земљиште) и који заједно са грађевинским елементима, опремом и
инсталацијама чине физичку, техничко-технолошку и биотехничку целину.

32)

Сквер је пејзажно уређена зелена површина, намењена јавном коришћењу, површине мање од 1 hа, одржавана
у циљу обезбеђивања услова за краткотрајни одмор становника и унапређење визуелног квалитета окружења.
Планска структура сквера је креирана уважавањем саобраћајних, функционалних и пејзажно - архитектонско –
композиционих решења. У зависности од форме, опремљености и положаја у урбаној матрици планирани су
различити типови сквера.

33)

Заштитни зелени појас - озелењен простор (најчешће линијске или тракасте форме) који има улогу заштите
становништва, насеља или појединих његових делова и пољопривредних површина од штетног утицаја
издувних гасова, буке моторних возила и ерозије земљишта, заштиту саобраћајница од удара ветра и наноса
снега, као и улогу визуелне заштите.

34)

Саобраћајна површина – посебно уређена површина за одвијање свих или одређених видова саораћаја или
мировање возила.


ОП ШТ А П Р А В ИЛ А У Р Е Ђ Е ЊА И Г Р А Ђ Е ЊА
Општа правила уређења и грађења односе се на све намене и зоне.
Правила за положај објеката
Положај објекта регулише се дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу на: регулацију, бочне
суседне парцеле и унутрашњу суседну парцелу.
Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:

не представљају сметњу функционисању објекта на парцели,

не представљају сметњу при постављању мреже инфраструктуре,

не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на суседним парцелама.
Грађевинска линија подземних етажа или објеката је хоризонтална пројекција грађевинских равни у оквиру којих
се граде подземне етаже, односно објекат. Грађевинске линија подземних етажа и етажа изнад приземља се дефинишу
посебно, уколико се не поклапају са грађевинском линијом приземља.
Однос грађевинске линије према регулационој линији одређује се растојањем од регулационе линије.
Одстојање грађевинске линије од регулације исказује се нумерички.
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Грађевинска линија може да буде на одговарајућој регулационој линији, или да буде повучена од регулационе
линије ка унутрашњости блока (парцеле).
Грађевинска линија за надземне, подземне објекте и делове објекта који су у систему функционисања
саобраћаја (подземни пешачки пролази, подземне гараже) и комуналних постројења дефинише се у појасу регулације
јавних површина.
Грађевинска линија надземних, подземних објеката и делова објекта који нису у систему функционисања
саобраћаја и комуналних постројења не могу изаћи из оквира регулационе линије.
У односу на суседне парцеле, објекти могу бити постављени:

у прекинутом низу (једнострано узидани објекти) и

као слободностојећи.
Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према задњој линији парцеле, до замене објекта
новим. Све нове интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са правилима дефинисаним за зону у којој
се налазе.
Према дефиницији грађевинске линије, све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних
равни дефинисаних грађевинским линијама. Одступања делова објеката од овог правила дефинисана су на следећи
начин:

Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта, грађевинска линија приземља и подземних
делова објеката дефинише се посебно, растојањем у односу на грађевинску односно регулациону линију.

Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.

Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са бочним и задњом границом
парцеле, а према регулационој линији може се поклапати са регулационом или са надземном грађевинском
линијом.
Дозвољена је изградња еркера на објектима, чија се грађевинска линија поклапа са регулационом, уколико је
ширина регулације минимално 12,0 m.
Нису дозвољени еркери ван грађевинске линије на делу објекта према унутрашњем дворишту као ни према
бочним границама парцела, односно према суседним објектима.
Испред регулационе линије, у простору јавне саобраћајнице, не могу се накнадно градити степеништа и улази.
Правила грађења за објекте
Под објектима се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне намене и компатибилних намена
парцеле.
Габарит објекта
Габарит објекта је одређен грађевинским линијама и максималном висином.
Објекти се могу прилагођавати условима терена и по хоризонтали и по вертикали. Дозвољена је изградња
објеката компактног габарита, али и разуђеног габарита, где сви делови објекта не морају бити исте висине, нити
постављени на исти начин у односу на грађевинску линију.
Дозвољена је каскадна изградња објеката. Кота приземља и кота венца, односно слемена се одређују на исти
начин као и за друге објекте.
Однос постојећих и планираних објеката
Постојеће грађевинске линије изграђених објеката се задржавају уколико се планом детаљне разраде не одреди
другачије. Уколико постојећи објекат не испуњава неке од услова дефинисаних планом генералне редгулације, који су
везани за неопходна растојања од граница парцела и од суседних објеката, постојеће грађевинске линије се задржавају
за постојећи габарит објекта и мање измене (претварање таванског простора у користан без промене габарита).
Уколико се врши замена објекта или радикална реконструкција, објекат се мора градити по свим условима за нове
објекте.
Планирани објекти се увек налазе у границама своје парцеле. Није дозвољено планирање и изградња једне
зграде и њених делова на више парцела. За постојеће објекте који се налазе на више парцела, уколико се задржавају,
неопходно је извршити препарцелацију (за планиране интервенције на објекту, решавање имовинско-правних односа и
др.).
Могуће је планирање и изградња више објеката на једној парцели:
–
уколико су објекти функционална целина везана за заједничко коришћење једне парцеле,
–
уколико је то предвиђено посебним правилима за зону или
–
ако је тако дефинисано одговарајућом детаљнијом разрадом.
Ако се планира више објеката на парцели, укупни капацитети за изградњу парцеле се не могу прекорачити и
морају се поштовати сви други услови везани за растојања објеката од граница парцеле, а међусобна одстојања
објеката не могу бити мања него што је то код објеката на одговарајућим суседним парцелама.
За породично становање у унутрашњости парцеле дозвољава се и изградња помоћних објеката (гаража, остава
и сл). Уколико је објекат са предбаштом повучен у односу на регулациону линију, гаража може бити у унутрашњости
парцеле, на истој линији са објектом, или на регулационој линији. Маневарски простор за приступ паркинг местима мора
бити на парцели. Остали помоћни објекти не могу бити на регулационој линији. Неопходна растојања која важе за
стамбени објекат важе и за помоћне објекте, осим ако је у постојећем стању другачије или ако постоји сагласност
суседа на такву диспозицију објекта.
Помоћни објекти на парцели улазе у обрачун урбанистичких параметара. Ово правило се односи на надземне
објекте, односно не односи се на септичке јаме, бунаре, цистерне и сл.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеника, базена, стакленика и зимских башти, које не
улазе у обрачун урбанистичких параметара.
Постојећи објекти на парцелама намењеним за површине јавне намене
Није дозвољена изградња сталних објеката на парцелама за површине јавне намене, осим под посебним
условима које дефинише детаљнија планска разрада.
Постојећи објекти или делови објеката који се налазе на парцелама јавних површина, коридорима коловоза
саобраћајница и инфраструктурних водова или на парцелама јавних објеката, морају се уклонити.
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Одређивање висине објекта
Правила о висини објекта важе за изградњу нових зграда, за надградњу и за доградњу постојећих зграда.
Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од нулте коте објекта. Код
грађевинских парцела у нагибу висина се дефинише удаљењем од коте средње линије уличне фасаде. Изражава се у
метрима дужним.
У правилима грађења по појединим наменама и зонама прописана је максимална висина венца и слемена.
Спратност објекта је дата информационо и она није обавезујућа. У зависности од габарита објекта, нагиба кровних
равни, као и висине самих етажа, висина слемена објекта може се дозволити и до 2 m више од прописаних у
правилима. Код каскадно постављених објеката, где се може појавити више етажа под кровом, тако да је кровни венац
на нижој етажи, кота слемена се усваја као релевантна.
Изграђени објекти чија висина превазилази максимално дозвољене вредности висине за планирану зону,
задржавају се са постојећом висином без могућности повећања висине ради формирања новог корисног простора.
Одређивање коте приземља
Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,2m виша од нулте коте објекта.
Кота приземља планираних објеката на равном терену не може бити нижа од нулте коте.
Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од
нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2m нижа од коте нивелете јавног пута.
Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка улици (навише), уколико је нулта кота
објекта до 2.0m виша од од нивелете јавног пута, може бити максимум 3.2m виша од коте нивелете јавног пута.
На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота приземља се одређује у тачки са које је
остварен прилаз објекту, а према наведеним елементима.
Ако парцела на стрмом терену излази на два могућа прилаза (горњи и доњи), одређују се и две коте приземља
од којих се утврђује дозвољена спратност посебно за делове зграде оријенисане на горњу и доњу прилазну зону. Друга
правила грађења важе у потпуности и за овај случај.
Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 0,2m виша од
нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта.
Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2m виша од нулте коте,
а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.
Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте приземља
4.1.

В Р С Т А И Н А МЕ Н А ОБ Ј Е К А Т А К ОЈ И С Е МОГ У Г Р А Д И Т И У ОК В И Р У П ОД Р У Ч Ј А П Л А Н А

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.
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.
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.7.1 и 7.2).
Површине у оквиру границе предметног подручја намењене су за површине јавне намене, површине осталих
намена и површине ван грађевинског подручја.
Као површине јавне намене дефинисане су:
–
путно земљиште
–
саобраћајне површине и објекте
–
површине за инфраструктурне објекте и комплексе
–
комуналне површине
–
јавне зелене површине
–
површине за објекте и комплексе јавних служби
–
скијалишта
Површине јавне намене могу и не морају бити у јавној својини. Ако се за ову површину утврди јавни интерес у
складу са посебним законом, она постаје јавна својина. Други инвеститори могу реализовати планирану јавну намену
ако постигну са надлежним државним органом и уколико прибаве земљиште.
Површине осталих намена намењене су за :

–

становање
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–
–
–
–
–
–

викенд становање
мешовито становање и пословање
туризам и угоститељство
производњу и привреду
услужне делатности
заштитно зеленило
Површине ван грађевинског подручја планиране су за:
–
водно земљиште
–
шумско земљиште
–
пољопривредно земљиште
4.1.1.

К ОМП А Т И Б И Л Н Е Н А МЕ Н Е

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 бр.6: Компатибилност намена

X

Јавне службе

СА ОВАОМ НАМЕНОМ ЈЕ
КОМПАТИБИЛНА …

X*

X

X

X

X

X*

X

X

Зеленило

X

Спорт и рекреација

X

X

Комунални објекти

X

X

Саобраћајни објекти

X

X

X

X

Становање

X

X

X*

X

Услуге

X

X

X

X

Туризам

X

X

X

X

Водно земљиште

X

X

X

Пољопривредно и
шумско земљиште

X

X

X

Водно земљиште

Туризам

Услуге

Становање

Саобраћајни
објекти

Комунални објекти

Спорт и рекреација

ОСНОВНА НАМЕНА

Зеленило

Јавне службе

ПРАТЕЋА ИЛИ ДОПУНСКА
НАМЕНА

Пољопривредно и шумско
земљиште

……...ОВА НАМЕНА

X
X
X

X

X*

X

X*

X

X

X
X
X

X
X

X

X*
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.
4.2.

ОП ШТ А П Р А В И Л А П А Р Ц Е Л А Ц И Ј Е , П Р Е П А Р Ц Е Л А Ц И Ј Е И И С П Р А В К А Г Р А Н И Ц Е П А Р Ц Е Л Е

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.
приступ грађевинској парцели врши се колским приступом који се изводи на површини јавне намене од
регулационе линије до коловозне површине
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 аналитичкогеодетским 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.
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–
–
–
–
–
–
–

–

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
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.
Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања ширина грађевинске парцеле и најмања прописана површина
парцеле се повећава за 20%.
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 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.
На основу пројекта препарцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више
грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу.
На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка границe парцеле, припајањем
грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради формирања катастарске парцеле која испуњава
услове грађевинске парцеле, на основу пројекта препарцелације. Приликом израде пројекта препарцелације мора се
поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за
посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.
Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле
За грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских и електронских објеката или уређаја,
може се формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене планским документом за
ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или
хаварије.
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 парцеле у зони
грађења 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 парцеле у зони
грађења 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 парцеле у зони грађења
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.
4.3.

4.3.1.

П Р А В И Л А И З Г Р А Д ЊЕ П ОВ Р ШИ Н А И ОБ Ј Е К А Т А Ј А В Н Е Н А МЕ Н Е И МР Е ЖЕ С А ОБ Р А Ћ А Ј Н Е И
Д Р У Г Е И Н ФР А С Т Р У К Т У Р Е
П Р А В И Л А И З Г Р А Д ЊЕ З А П ОВ Р ШИ Н Е И ОБ Ј Е К Т Е Ј А В Н Е Н А МЕ Н Е

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:
1.
до стамбених објеката, минимално 4,0m;
2.
до услужно - комерцијалних објеката, минимално 4,0m.
Уколико је растојање суседног објекта мање од прописаног не дозвољава се отварање отвора на бочним
фасадама према јавним објектима, осим помоћних стамбених и пословних просторија.
Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу бочног дворишта претежно
северне оријентације минимално 2,5 m, односно на делу бочног дворишта претежно јужне оријентације мин. 5,0
m.
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.
Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електро мрежа, итд.) се постављају у
појасу регулације јавних саобраћајница или у приступном путу ако је сукорисничка или приватна својина.
Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и радиодифузних система постављају
се испод јавних површина и испод осталих парцела уз предходно регулисање међусобних односа са власником
(корисником) парцела.
Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да:
-







не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама.
укрштај са путем врши се постављањем инсталације кроз прописано димензионисану заштитну цев,
постављеном подбушивањем управно на осу пута у складу са условима надлежног управљача пута;



паралелно вођење са путем се утврђује у складу са условима надлежног управљач пута.
За изграђене објекте у заштитном појасу инфраструктурних коридора или појасу далековода дозвољава се
адаптација и реконструкција у постојећим габаритима, без могућности надоградње.
За потребан капацитет објеката јавних служби потребно је поштовати следеће критеријуме и нормативе:
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Планира се повећање коплекса школе са 0,34ha на 0,5ha. Од ове површине пројектом парцелације треба
издвојити парцелу за учитељске станове у површини од 0,030 ha.
У оквиру новопланиране парцеле планира се изградња спортског терена, који може бити и затвореног типа.
Потребно је обезбедити топлу везу затвореног терена и школе.
Сам објекат школе је могуће доградити и надградити (максимално једна етажа) у случају повећања броја деце
на преко 10 по разреду.
o

–
–
–
–
–
–
–

Дозвољена је доградња или изградња нових објеката према следећим критеријумима:
капацитет маx.850 деце, 25-30 одељења
потребна изграђена површина (БРГП)........................................................................ 6-8 m2/по детету
потребна површина комплекса .............................................................................. 20-25 m2/по детету
степен заузетости ........................................................................................................................... 40%
максимална висина (кота венца) ...................................................................................................... 8 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.).
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.
Саставни део функције и ликовности објеката је озлењавање комплкса и уређење простора за игру на
отвореном. Обавезно је ограђивање транспарентном оградом максималне висине 4 m.
За све објекте основног образовања обезбедити максималну комуналну опремљеност (вода, канализација,
струја, телефон, грејање).
o

–
–

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Приликом изградње 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
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потребна површина комплекса .............................................................................. 25-30 m2/по детету

–
–
–
–

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.
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 или могу да утичу на безбедност боравка деце.
Саставни део функције и ликовности објеката је озлењавање комплкса и уређење простора за игру на
отвореном. Обавезно је ограђивање транспарентном оградом максималне висине 4 m.
За све објекте предшколског васпитања обезбедити максималну комуналну опремљеност (вода, канализација,
струја, телефон, грејање).
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Не планира се изградња нових објеката здравствене заштите. Уколико се укаже потреба за изграњом објекта
примарне здравствене заштите, потребна је израда оговарајуће урбанистичке документације (ПДР или УП) према
следећим оквирним параметрима:
–
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
o




највећи дозвољени индекс заузетости ....................................................................................... 40%;
максимална висина (кота венца) објекта .................................................................................... 12 m.

Простор здравствене установе оградити тако да ограда буде повучена од границе парцеле на месту где се
формира паркинг. Паркинг у оквиру дома здравља обезбедити само за санитарна возила. Паркинг за запослене и
кориснике обезбедити у оквиру парцеле, али ван ограђеног дела.
Паркирање обезбедити за 25-30% запослених, са обавезним озелељавањем слободних површина.
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Планирана је изградња објекта културе на површини поред основне школе.
На површини од 838m2, планира се изградља објекта максималне спратности П+1+Пк. Поред културних догађаја
у оквиру овог простора се могу наћи и услужне делатности, угоститељство, трговина, информациони пункт, туристичке
организације....
Простор организовати тако да се обезбеди довољан број паркинг места према табели бр. 1 , као и минимум 30%
површине парцеле под зеленилом.
o

ЗЕЛЕНИЛО
Зелене површине у оквиру плана морају да заузму знатно значајније место у односу на постојеће стање.
Карактер насеља треба да буде препознатљив управо по уређеним зеленим површинама и зеленим везама
кроз изграђен простор са околном. Зеленило, као приоритетну, треба да имају заштитну, а по могућности и рекреациону
функцију.
Неопходне ургентне мере су: уклањање привремених објеката и дивљих депонија са свих категорија зелених
површина (ово се односи и на јавне, путне и остале неизграђене површине) и формирање зеленог појаса у зонама
заштите вода.
Такође коришћењем линијског зеленила остварује се веза постојећег и планираног зеленила поштујући
принципе повезаности и непрекидности зеленила у оквиру стамбених, мешовитих и туристичких зона и осталог
земљишта.
С тим у вези треба утврдити обавезу уређивања и озелењавања индивидуалних окућница као и повећање
степена слободног уређеног простора у оквиру туристичких намена. Такође треба обезбедити одржавање неизграђених
парцела и спречити одлагање било каквог материјала на слободним површинама.
o

Зеленило у оквиру плана планирано је као:

путно зеленило

уређено зеленило (трг, шеталиште, заштитно зеленило, заштићено зеленило - воденице, парк)
Следећа правила се односе
површинама осталих намена.

на зелене површине које могу бити и на површинама јавне намене и на

Код подизања нових зелених површина важе следећи услови:
–
уважавати правце пешачког кретања,
–
стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије зеленила,
–
пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна,
–
објекти могу да заузму до 5% територије зелене површине,
–
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 прилагодити типу зеленила.
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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, социјалних установа, гробаља, као и у
оквиру осталих намена.
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.
Зеленило уз реке и парковско зеленило
Уз регулисано корито река планиран је појас зеленила различите ширине (у зависности од просторних
могућности) и парковско уређене површине у северном делу плана у зони заштите далековода, намењен спортскорекреативним садржајима, просторима опремљеним за игру деце, одмор и шетњу.
Основни карактер зеленила је заштитни и треба да обезбеди повезивање зелених површина у грађевинском
подручју и да створи тампон заштиту према реци, односно да обезбеди парковско уређење.
Површине зеленила могу да садрже пешачке и бициклистичке стазе са пратећом опремом и објектима,
игралишта за децу. 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 су у континуитету са тротоарима.
o

Зеленило ван грађевинског подручја - Остало
То су претежно шуме и шумско земљиште ван гарђевинског подручја плана. Ове шуме могу да се интегришу у
систем зелених површина грађевинског подручја физичким и функционалним повезивањем. Функционално повезивање
се остварује планирањем ових шума за спорт и рекреацију, што ће допринети ван сезонском активирању туристичких
понуда подручја.
Шуме са спортом и рекреацијом могу 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 %.
o

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.
СПОРТ
За планиране површине спорта и рекреације које су у склопу полазних станица жичара, односно гондола
планира се обавезна израда ПДР.
Спорт и рекреација на простору Мрамора, на парцели старе напуштене фарме, је у функцији повећања и
обогаћења спортско-ракреативних понуда Брзећа. За ову површину је прописана израда урбанистичког пројекта.
Остали спортско рекреативни објекти и садржаји се могу наћи као допунска, пратећа или основна намена у
оквиру свих других намена.
o

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 услужне 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 (Процена ризика). Забрањени су објекти привређивања, мешовитог
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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 - према табели бр. 1 Нормативи за паркирање.
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.
O

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

ГРОБЉЕ - Планирано је проширење постојећег гробља на укупну површину од 42 ара. Постојећи комплекс се
задржава на постојећој локацији. За гравитационо подручје гробља, по нормативу од 5m2/становнику, потребно је
проширење гробља.
Услови за уређење гробља:
–
формирати појас заштитног зеленила према суседним парцелама;
–
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 7. 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.
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).
Управљање отпадом – на подручју плана није дозвољено депоновање отпада. До изградње регионалне
депоније, која је предвиђена на територији општине Крушевац постојећа општинска депонија ће се користити за
одлагање отпада, а по изградњи регионалне депоније постојећа депонија ће се рекултивисати и на том месту се
предвиђа трансфер станица.
На подручју Плана, сав отпад из домаћинстава, туристичких објеката и свих других површина се мора
прикупљати у посебне судове које ће надлежна служба периодично празнити и одвозити на градску депонију.
4.3.2.

П Р А В И Л А И З Г Р А Д ЊЕ З А С А ОБ Р А Ћ А Ј Н Е П ОВ Р ШИ Н Е

Правила нивелације, регулације и грађења за друмски саобраћај
За пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и управљање јавним саобраћајницама важе одредбе Закона о
јавним путевима (Сл.гл. РС бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Правилника о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (у даљем тексту Правилник о
путевима) (СЛ.гл. РС 50/11), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“ бр 8/95), Уредбом о
категоризацији државних путева (Сл. гл. РС бр 105/13 и 119/13),
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Правилник о техничким стандардима приступачности (Сл.гл. РС бр. 46/13) и други важећи законски и технички
нормативи који регулишу област пројектовања, изградње, одржавања, заштите и реконстрикције јавних путева.
Генерално нивелацију нових саобраћајница спровести тако да прате услове на терену и максимално их користе
водећи рачуна при томе да се обезбеде оптимални услови евакуације атмосферских вода и заштите од површинских.
Нивелација новопланирих саобраћајница по правилу се усклађује са нивелацијом, на месту укрштања, са
саобраћајницама које се задржавају у постојећој траси.
Максимални подужни пад саобраћајница је прилагођен условима рељефа и износи 8,0-10% (изузетно 12% на
краћем растојању). Интерне саобраћајнице могу се извести и са већим падом уколико су услови на терену такви да би
ублажавање нагиба нивелете захтевало велике радове или знатне објекте. Попречни нагиб коловозне траке је 2,5% у
правцу.
Табела бр.8: Генерално регулационо решење профила саобраћајница
Генерално регулационо решење *
Државни пут II реда Улица 1
коловоз 2х3.5
...........................................
тротоар 2х2.5
...........................................
укупно
...........................................
Државни пут II реда Улица 2
коловоз 2х3.25
...........................................
тротоар 2х2.75
...........................................
укупно
...........................................
Саобраћајнице другог ранга
За двосмерни саобраћај
коловоз 2х2.75-3.0
...........................................
тротоар 2х1.5-2.5
...........................................
Укупно
...........................................
За једносмерни саобраћај
коловоз
...........................................
тротоар 2х1.5 или 1х1,5
...........................................
укупно
...........................................

7.0 m
5,0 m
12,0 m
6,5 m
5,5 m
12,0 m

5,5-6,0 m
3,0-5,0 m
8,5-11,0 m
3,5-4,5 m
1,5-3,0 m
5,0-7,5 m

Колски приступи са јавне саобраћајнице
индивидуални
једносмерни
двосмерни

..........................................
..........................................
..........................................

Тротоари:
без зеленила
...........................................
са пунктуалним зеленилом
...........................................
*
попречни профили саобраћајница приказани су у граф. прилогу бр. 4.1 и 4.2

3,0 m
3,5-4.5 m
мин 6,0 m

мин 1,5
мин 2,5

Постојећи јавни путеви задржавају катастарску парцелу површине јавне намене и за њих важи постојећа
регулациона линија. За планирану реконструкцију и проширивање јавног пута формира се нова регулациона линијапланирана регулациона линија. За планиране јавне саобраћајнице формира се нова површина јавне намене са
планираном регулационом линијом. Планирана регулациона линија дефинисане је тачкама и координатама тих тачака,
аналитичко-геодетским подацима. Постојећа и планирана регулациона линија приказана је на граф. прилогу 5.1 и 5.2
„План површина јавних намена са аналитичко-геодетским елементима за обележавање“
Заштитни појас јавног пута је површина уз ивицу земљишног појаса јавног пута, у коме није дозвољена изградња
и за државни пут II реда износи 10 m а за општински 5 m рачунајући од регулационе линије на обе стране.
Појас контролсане градње је површина са обе стране пута на којој се ограничава врста и обим изградње и који је
исте ширине као и заштитни појас а рачуна се од границе заштитног појаса на спољну страну.
Раскрсница односно укрштај општинског или некатегорисаног пута и државног пута може се градити само у
складу са Планом и уз сагласност надлежног министарства.
Радијус скретања на раскрсницама државног пута са осталим насељским саобраћајницама је у зависности од
локалних просторних могућности и на основу Плана. Радијус се у случају реконструкције пута израдом техничке
документације може повећати а изузетно смањити.
Земљани пут који се прикључује на јавни пут мора имати коловоз са тврдом подлогом или исти као и јавни пут
најмање ширине 5,0 m у дужини од 20,0m за државни пут II реда и 10,0m за општински пут мерено од ивице коловоза
јавног пута.
Ваздушни простор изнад коловoза је 7,0m а слободни простор изнад коловоза је 4,5m.
Управљач јавног пута мора са власницима суседних парцела да склопи уговор о коришћењу земљишта за
објекте за одвођење воде или друге објекте или уређаје заштите пута уколико их не може распоредити у земљишном
појасу.
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).
На раскрсници утврђује се зоне потребне прегледности. 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. Држалац или власник суседне парцеле има право на накнаду од стране управљача пута по основу
ограниченог права коришћења. Прегледност на раскрсницама мора бити обезбеђена током целе године.
Саобраћајнице које се слепо завршавају а чија је дужина већа од 25 m завршавају се прописаном окретницом за
меродавно возило.
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При изради техничке документације за кружне раскрснице извршити проверу ситуационог решења имајући у
виду ранг саобраћајница, саобраћајне токове, планираног и очекиваног саобраћајног оптерећења и осталих техничких
карактеристика трасе неопходних при пројектовању кружне раскрснице.
Станица за снабдевање горивом
То су објекти под посебним режимом рада. Препорука је да се лоцирају иза раскрснице или на мин. 50,0 m у
улицама првог и другог ранга (15,0 m' на улици нижег ранга) од линије заустављања. Минимална удаљеност од
суседног објекта се одређује у складу са прописима који важе за ову врсту објеката. Снабдевене су са мин. 3 точиона
места и могућношћу точења свих врста погонског горива са одвојеним местом за точење теретних возила, компресором
за ваздух и чесмом. Пожељно је да имају прикључке и за пуњење батерија аутомобила на електрични погон. Станице у
саставу могу имати пословни објекат са продајом резервних делова и мазива, продавницом, рестораном и паркинг
простором за мин. 5 возила од којих је једно за возило лица са инвалидитетом.
Паркиралишта
Паркинг место је димензија 2,5х5,0 m (2,3х5,0 у објекту гараже). Интерна саобраћајница је ширине најмање 5,5m
за управно паркирање. Могући је и другачији распоред паркинг места (под углом) у ком случају је ширина интерне
саобрачајнице 3,5 m. Растојање улаза/излаза у односу на раскрсницу је мин. 35,0m од линије заустављања у улицама
првог и другог ранга (15,0m за улицу нижег ранга).
На сваком паркиралишту мора се обезбедити једно паркинг место за возила у власништву лица са посебним
потребама односно једно на сваких 20 паркинг места (5%) за паркиралишта са већим бројем паркинг места.
Паркинг место за аутобус има димензије 3,5х12m са интерном саобраћајницом ширине 5 m за косо паркирање и
кретање возила улаз-излаз.
Објекат гараже, уколико се гради као посебан објекат, не може имати више од две надземне етаже (П+1) са
обавезним покривањем.
Стајалишта јавног превоза
То су површине за заустављање возила јавног превоза и граде се у нишама уз коловозне траке саобраћајница.
Ширина коловоза у ниши је 3,0 m а тротоара 3,0 m. Дужина нише зависи од типа возила јавног превоза и изводи се у
складу са техничким нормативима за меродавно возило.
Могуће је стајалишта изводити и у полунишама али и на коловозу са више саобраћајних трака. Препорука је да
се у односу на раскрсницу лоцирају на мин. 5,0 m иза раскрснице, односно на 30,0 m испред раскрснице.
Правила грађења за висински саобраћај
Капацитете инсталација висинског превоза треба предвидети тако да се омогући пребацивања свих гостију у
високе зоне скијалишта у току максимум 1 до најдуже 1,5 сата и да се превоз скијаша усклади са капацитетом
планираних ски-стаза. Систем инсталација и ски-стаза планирати тако да формирају јединствен систем скијалишта, са
могућим прескијавањем између жичара.
–
–
–
–

Потребно је обезбедити заштитну зону инсталација, која је различите ширине, зависно од типа инсталације:
ски-лифт – 8 до 12m;
четвороседна жичара – 14 до16m;
шестоседна жичара – 16 до 18m;
кабинска гондола – мин. 18m;

Заштитна зона инсталација (распон пруге) је простор у којем се не могу градити други објекти и прорачунава се
у односу на очекивани попречни отклон ужади и возила (седишта или кабина). Заштитна зона може бити мања од горе
наведене уколико се потврди прорачуном код израде техничке документације. У појасу од 12m обострано у осносу на
осу жичаре не могу се градити објекти осим објеката у функцији јавног скијалишта.
Потребно је обезбедити до инсталација висинског превоза приступ возилима за одржавање инсталација и што
конфорнији, где је то могуће непосредан приступ корисницима на скијама/сноубордом и сл.
Аутобуска и железничка станица
Многа питања која одређују правила грађења за ове објекте немају одговоре у овој фази већ су предмет
будућих истраживања и израде одговарајуће техничке документације студије која треба да одговори на питање какав ће
се систем железнице градити, са којом врстом вуче и возних средстава и са којим капацитетима се рачуна за оба
објекта.
Величина објеката пословне зграде зависиће управо од ових питања и техничке документације.
Пословни објекат је највеће дозвољене спратности П+1.
Перони су најмање ширине 4,0m и покривају се надстрешницом.
За аутобуску станицу изводе се као издигнути у односу на коловоз за 10-20cm са надстрешницом најмање
висине 4,5 m.
За железничку станицу висина перона у односу на горњу ивицу шине и надстрешнице зависи од од система и
врсте вуче и одредиће се одговарајућом техничком документацијом.
Начин укрштања инфраструктурних система са саобраћајницама
Могуће је паралелно вођење и укрштање других инфраструктурних система са државним путевима под
следећим условима и уз претходну сагласност управљача јавног пута на техничко решење:
1.
Да је минимална удаљеност инсталација од државних путева 3,0 m од крајње тачке попречног профила - ножице
усека или насипа, или спољне ивице путног канала за одводњавање (ивице коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза).
Да се укрштање инсталација са државним путевима предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута,
управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина предметних инсталација и
заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви
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2.

износи 1,35 - 1,50 m, у зависности од конфигурације терена. Заштитна цев мора бити постављена на целој
дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00 m са сваке стране. Минимална
дубина горње коте заштитне цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна
канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 m.

4.3.3.

П Р А В И Л А И З Г Р А Д ЊЕ З А К ОМУ Н А Л Н У И Н ФР А С Т Р У К Т У Р У

o
ВОДОВОД
Водовод се мора трасирати тако:
–
Да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта
–
Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте
–
Минимална дубина укопавања цеви водовода је 0,8 m од врха цеви до коте терена, односно тако да цев буде
заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења
–
У случају да извориште има такав капацитет да у моменту вршне потрошње не може да задовољи потражњу,
предвидети изградњу резервоара за изравнање потро-шње (у случају насеља Брзеће не би требало да буде
мањи од 600 m3)
–
Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде 100mm (због противпожарне заштите објекта).
Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће због повољнијег хидрауличког рада система
–
Предвидети постављање противпожарних хидраната на прописаном растојању у свему према важећем
правилнику о против пожарној заштити. Хидранти треба да буду надземни, видно обележени и постављени тако
да увек буду приступачни.
–
Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 бара због могућих кварова а ако негде и буде већи предвидети уградњу
регулатора притиска
–
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
–
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању.
–
Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се уз услове и сагласност
надлежног Јавног комуналног предузећа, и морају да задово-љавају све прописане стандарде и поседује атесте
сертификационих кућа које контролишу квалитет истих
–
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.
–
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.
–
Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди надлежно комунално предузеће
–
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.
–
Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог изворишта: хидрофори,
бунари, пумпе итд.
–
Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о безбедности и здравља на
раду
o
КАНАЛИЗАЦИЈА
Канализација се мора трасиорати тако:
–
Да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта
–
Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте
–
Колекторе за сакупљање и одвођење фекални отпадних вода трасирати дуж осовине саобраћајнице, а водовод
на супротној страни у односи на колекторе атмосферских вода.
–
Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 m). Минимална дубина треба
да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на темена оптерећења
–
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
–
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.
–
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.
–
Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка је Ø150mm.
–
Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији.
–
У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење фекалних
отпадних вода у колекторе атмосферских вода.
–
У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење атмосферске
воде у колекторе фекалних вода.
–
Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одго-вара Правилнику о техничким и
санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију.
–
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.
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–
–
–
–

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.
Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива
из ове области.
Постојеће постројење реконструисати да по капацитету и по ефикасности може да задовољи потрошњу за
пројектни период
Квалитет воде који се испушта у реципиент мора да одговара Правилнику и не сме да буде квалитета нижег
него у реципенту

o
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Атмосферска канализација се гради по сепарационом систему. Због непосредне близине водотока воде се са површина
са индивидуалном стамбеном изградњом и зелених површина одводе директно у њих. Код осталих објеката: хотели,
паркинг простори, главне саобраћајнице треба се придржавати следећег:
–
Минимални пречник уличне атмосферске канализације је Ø300mm.
–
Прикључење кишних и дренажних вода објеката извршити преко таложника пре граничног ревизионог силаза.
–
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.
–
Пре испуста у реципијент колектора који спроводе атмосферске отпадне воде предвидети уређај за
пречишћавање ових вода (таложник, сепаратор уља и масти).
–
Приликом изградње атмосферске канализације важе иста правила као и код фекалне канализације
4.3.4.

П Р А В И Л А И З Г Р А Д ЊЕ З А Е Л Е К Т Р ОЕ Н Е Р Г Е Т С К У И Н ФР А С Т Р У К Т У Р У

Eлектроенергетски објекти и други објекти у близини истих могу се градити уз поштовање важећих прописа,
одговарајућих техничких препорука Е.Д. Србије и техничких услова надлежне електродистрибуције.
Заштитни коридори за надземне водове у коме се не дозвољава изградња друге врсте објеката износе:
–
за далеководе 10 (20)kV ................................................................................................................ 0,5m
–
за далеководе 35kV ........................................................................................................................ 10m
–
за далеководе 110kV ...................................................................................................................... 25m
–
за далеководе 220kV ...................................................................................................................... 30m
–
за далеководе 400kV, рачунато обострано од хоризонталне пројкције далековода ................... 40m
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 нисконапонски водови могу се градити, према „Правилнику о техничким нормативима за изградњу
нисконапонских водова („Сл.лист СФРЈ бр.6/92).
„Правилнику о техничким нормативима за заштиту од атмосферских пражњења“ („Службени лист СФРЈ
бр.11/96“).
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
Ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски каблови се полаже у заштитну цев, дужине најмање
2,0m 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.
Ближе одредбе о избору и полагању енергетских каблова су дефинисане техничком препоруком ЕД Србије бр.3.
Т.С. средњег напона треба градити према условима надлежне Електродистрибуције и уз поштовање важећих
прописа за ову врсту објеката и то према:

Правилнику о техничким нормативима за заштиту н-н мрежа и припадајућих Т.С. (сл.лист СФРЈ бр.13/87, и
сл.лист СРЈ бр.37/95).

Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл.лист
СФРЈ бр.74/90).

Техничку препорука Е.Д. Србије бр.1 (типске дистрибутивне ТС 10/0.4kV и 20/0.4kV и техничкој препоруци бр.12
(типске дистрибутивне ТС 110/х kV и 35/10 kV.

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу врши се на основу техничких услова надлежне
електродистрибуције и сагласно одредбама техничке препоруке ЕД Србије бр.13 („Прикључци на нисконапонску
мрежу и ел.инсталације у зградама“).
Изградња објеката се може вршити на основу прибављених решења и дозвола од надлежних органа према
Закону о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/2009).
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П Р А В И Л А И З Г Р А Д ЊЕ З А Т Е Л Е К ОМУ Н И К А Ц И ОН У И Н ФР А С Т Р У К Т У Р У

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,
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- topoint 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.
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
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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 комуникацијеРАТЕЛ-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 „Технички услови за прикључење нових стамбенопословних 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.
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.
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4.3.6.

П Р А В И Л А И З Г Р А Д ЊЕ З А Г А С Н У И Н ФР А С Т Р У К Т У Р У

Гасовод високог притиска (преко 16 бара)
Гасовод високог притиска долази до ГМРС која се планира у непосредном окружењу плана. Не планира се
изградња гасовода високог притиска кроз подручје плана.
o

o

Гасовод средњег притиска (до 16 бара)
Гасовод средњег притиска се такође не планира кроз подручје плана.

o


Дистрибутивни гасовод ниског притиска (4 бара)
Дистрибутивни гасовод се може радити и фазно по већ одређеним целинама (гранама ) чија је траса и засебно
описана;
Дистрибутивна гасоводна мрежа се, ради сигурности у снабдевању природним гасом, а и ради евентуалних
интервенција приликом одржавања и потребе искључења у случају ексцесних ситуација, пројектује тако да се
преко секцијских вентила дели у више одвојивих целина (блокова), што се дефинише главним пројектом.
За цеви гасовода пречника већих од DN90 дозвољено је чеоно спајање („заваривање“), док је за гасоводе до
спољног пречника DN90 обавезно спајање помоћу фитинга (електрофузионо заваривање).
Гасовод се полаже у ров, ширине 50 cm+D, где је D пречник гасовода.
Ров се копа без разупирања, с тим што се у тлу са лошим карактеристикама ископ врши са бочним страницама у
нагибу;
Ископ рова се врши ручно или машински, у зависности од постојећих објеката и инсталација на траси. Уколико
траса планираних радова иде по постојећим инсталацијама, на тим деоницама је предвиђен ручни ископ;
Да би се утврдило стварно стање и позиција подземних инсталација претходно се врши плицовање трасе;
Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно
канал.
При укрштању гасовода са саобраћајницама – коловозом, укрштање се врши под углом од 60° до 90° (члан 19.
Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од РЕ цеви за радни
притисак од 4 bar)
При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, прелази важнијих саобраћајница ће се, у највећем
броју случајева, вршити подбушивањем, док ће се остале саобраћајнице, у зависности од услова на терену, бити
подбушене или прокопане у зависности и од услова надлежних предузећа;
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи
40 cm (члан 5. Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од РЕ
цеви за радни притисак од 4 bar), а у изузетним случајевима може бити и мање, али најмање 20 cm.
При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање 20 cm, а при
вођењу гасовода поред темеља, 1.0 m;
Када се гасовод поставља не нестабилном тлу, на клизиштима, на терену са подземним водама, односно када
постоји могућност померања или додатног оптерећења односно оштећења гасовода, морају се предвидети
посебне мере за заштиту цевовода.
Затрпавање рова се врши ручно са полагањем цеви на слој песка од 10 cm, а затим се положена цев затрпава
песком до висине од минимално 15 cm. Преостали део рова се попуњава шљунком и земљом из ископа у
слојевима 20-30 cm са набијањем.
На 30 cm од горње ивице рова поставља се жута упозоравајућа трака са ознаком «ГАС» и поставаља дуж целе
трасе.
По завршеном полагању у ров, а пре затрпавања рова, гасовод са свом пратећом опремом се мора снимити по
закону о катастру водова и подземних инсталација и унети у пројекат изведеног стања.
Затрпавање рова се врши у што краћем времену после полагања гасовода и геодетског снимања. Пре коначног
затрпавања рова, потребно је делимично попунити ров, тако да се положени гасовод одмах заштити од сунчевог
зрачења.
Обележавање гасовода се врши бетонским стубићима са уграђеном месинганом плочицом на којој је утиснуто
упозорење «ГАСОВОД». Стубићи се постављају на сваком темену и на свим правцима на међусобном растојању
од 50 m. Темељи за стубиће су димензија 15х12х40 cm.
Уколико се појаве случајеви који нису били унапред познати, треба их решавати на лицу места на бази прописа,
техничких услова и детаља из пројекта и уз сагласност одговорног пројектанта.
Дистрибутивни гасоводи се по правилу полажу испод површине земље. У изузетним случајевима , могу се
полагати и надземно, уз предузимање посебних мера заштите од механичких оштећења и температурних утицаја;
Нивелета гасовода треба да прати нивелету терена што омогућава особина савитљивости полиетиленских цеви.
Дубина укопопавања дистрибутивног гасовода износи 0.8-1.0 m, у зависности од услова терена. У изузетним
случајевима, дубина укопавања може да буде и 0.5 m, под условом да се предузму додатне мере заштите.
У изузетним случајевима, где није могуће испоштовати сигурносна растојања од других инсталација, гасовод се
води испод коловоза, уз повећану дубину укопавања. Дубина укопавања дистрибутивног гасовода у коловозу је
минимално 1.3 m до горње ивице цеви.
Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са :
–
Железничким пругама, износи 1.5 m, рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага;
–
Индустријским колосецима, износи 1.0 m;
–
Путевима и улицама, износи 1.0 m;
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4.4.

П Р А В И Л А И З Г Р А Д ЊЕ П ОВ Р ШИ Н А И ОБ Ј Е К А Т А ОС Т А Л И Х Н А МЕ Н А

Општа правила изградње и регулације дефинисана су у предходном наслову: 4. Правила грађења простора,
„Општа правила грађења“, а посебна правила за изградњу објеката на грађевинском земљишту су прописана овим
планом, у складу са локалним условима.
Карактеристично стрм терен на готово 90% подручја плана је условио и начин комуналног опремања и изразите
потешкоће у планирању саобраћајне инфраструктуре како би се остварио континуитет и свим постојећим и планираним
грађевинским подручјима обезбедио приступ и веза са централним деловима.
Са
циљем
очувања
предела
и
традиционалног
начина
изградње
и
уређења простора прописују се следеће мере за све врсте објеката, осим за објекте који због своје функционалности
имају посебне захтеве у обликовању и материјализацији:

обавезно је прилагођавање изградње и ревитализације објеката и уређења парцела предеоном лику брдског
подручја;

примењује се традиционалан начин организације и уређења парцела и концепција изградње објеката, прилагођен
потребама корисника и очекиваном квалитету живљења;

примењују се локални грађевински материјали за изградњу објекта;

примењује се једноставан габарит објекта; и

по правилу се примењује четвороводни или вишеводни кров.
4.4.1. С Т А Н ОВ А ЊЕ
Ова намена простора обухвата у плану становање као основну функцију, али и све друге делатности које су са
становањем компатибилне и које се природно у становању налазе. То су дечије установе, школе, здравствене установе,
продавнице, мањи локали за различиту занатску производњу, предузећа чија делатност није опасна по суседство,
услуге, канцеларијско пословање и сл. Поред тога, у зонама становања се природно налазе и саобраћајне површине,
улице, скверови и сл. као и комунална инфраструктуре и зеленило. Као површине намењене становању дефинисане су
површине у којима преовлађују стамбене површине у односу на друге компатибилне намене. Однос становања и
компатибилнх намена дефинисан је у правилима грађења.

ОП ШТ А П Р А В И Л А З А С В Е Т И П ОВ Е С Т А Н ОВ А ЊА
Услови за формирање парцеле:
–
катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају
изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној
саобраћајној површини
–
грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине у зони грађења
површини 9.0 m и минималне површине 150 m 2 .
–
нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела
мора имати минималну ширину у зони грађења 9.0 m и минималну површину 300 m2
–
изузетно приступ јавној саобраћајној површини може бити посредно, преко приступног пута колскопешачке стазе минималне ширине 4.5 m за једносмерни приступ и минимално 6.0 m за двосмерни
приступ.
Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат. Могућа је изградња још
једног стамбеног или пословног објекта у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу тако
да је укупни број станова на парцели 4.
На грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката који су у функцији коришћења
главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених
урбанистичких параметара за парцелу.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика, зимских башти и
отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара
Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи. Објекат може бити и једнострано узидан уколико
на суседној парцели постоји узидан објекат.
Грађевинска линија:
–
Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 6.1 и 6.2 План изградње и
регулације.
–
За грађевинске парцеле, које се налазе у заштитној зони далековода, односно гасовода, примењују се
правила за положај објекта у складу са поглављем зонама заштите.
–
За грађевинске парцеле, које се граниче са водним земљиштем (регулационе линије водотока), објекат
поставити на удаљењу минимално 7.0 m од планиране регулационе линије водотока.
–
Постојећи објекти који се, делом или у целости налазе у зони између регулационе и грађевинске линије
се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије.
Кота приземља:
–
кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.2 m виша од нулте коте.
–
за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену (пословање), кота приземља је максимално 0.2 m
виша од коте приступног тротоара
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Одстојање од бочне границе парцеле:
Једнострано узидани објекти:
–
Минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на бочним фасадама уколико је
парапет отвора минимално 1.6m, од бочних граница парцеле је 1.5 m.
–
Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од бочне
границе парцеле је 4.0m.
–
–
–

Слободностојећи објекти:
Минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на бочним фасадама, уколико је
парапет отвора минимално 1.6 m, од бочних граница парцеле је 1.5 m.
Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од бочних
граница парцеле је 2.5 m.
Уколико је на суседној парцели постојећи објекат на граници парцеле, минимално растојање објекта са
отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од бочних граница парцеле је 4.0 m.
Помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и оставе се постављају према
правилима за стамбене објекте.

Паркирање:
–

паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле,
према нормативима дефинисаним у поглављу 4.3.2. Правила грађења за саобраћајне површине.

Услови за ограђивање парцеле:
–
Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући
од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
–
дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m
–
уколико је ограда транспарентна изводи се тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, а
ако је зидана непрозирна ограда, потребна је сагласност суседа
–
парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске
парцеле
Минимални степен комуналне опремљености:
–
нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,
телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије
–
до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава
изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким
нормативима прописаним за ову врсту објеката.
–
до изградње гасовода дозвољава се индивидуални начин грејања
Спровођење плана за намену становање:

директно спровођење ПГР
o

П ОР ОД И Ч Н О С Т А Н ОВ А ЊЕ

Као породично становање дефинише се становање на појединачним парцелама, минималне величине 300 m2 са
највише четири стана у објекту.
Основна намена површина: породично становање.
Компатибилне намене: викенд становање, услуге, трговина на мало, угоститељство, туризам пансионског типа, спорт
и рекреација. Однос пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 30% на нивоу
намене. На парцели се може наћи и само пратећа намена, али може се наћи и у оквиру становања као
део функционалне стамбене јединице. Правила изградње основне намене примењују се и за
компатибилну намену.
Индекс изграђености парцеле:
Максимални индекс изграђености на парцели је „И“= 1.2
Висина објекта:
–
висина венца објекта је до 8,5 m (висина слемена објекта је до 13.0 m) у односу на нулту коту објекта,
што дефинише оријенациону планирану спратност П+1+Пк.
–
максимална висина помоћних објеката је 4,0 m (до коте венца) и максимално 6 m (до коте слемена), што
дефинише оријенациону планирану спратност П.
Слободне и зелене површине:
–
минимални проценат слободних површина на парцели је 50% .
–
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 30%
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o

В И К Е Н Д С Т А Н ОВ А ЊЕ У З ОН И 1 (З ОН А С Т А Р ОГ С Е Л А )

Основна намена површина: викенд становање.
Као викенд становање дефинише се становање на појединачним парцелама, минималне величине 300 m2 са највише
два стана у објекту.
Компатибилне намене: становање, трговина на мало, угоститељство. Однос пратећих намена у односу на претежну
може бити максимално 40% на нивоу намене у овој зони. На парцели се може наћи и само пратећа
намена. Правила изградње основне намене примењују се и за компатибилну намену.
Индекс изграђености парцеле:
Максимални индекс изграђености на парцели је „И“= 1.0
Висина објекта:
–
висина венца објекта је до 7,0 m (висина слемена објекта је до 12.0 m) у односу на нулту коту објекта,
што дефинише оријенациону планирану спратност П+1.
–
максимална висина помоћних објеката је 4.0 m (до коте венца) и максимално 6 m (до коте слемена), што
дефинише оријенациону планирану спратност П.
Слободне и зелене површине:
–
минимални проценат слободних површина на парцели је 60% .
–
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 40%

o

В И К Е Н Д С Т А Н ОВ А ЊЕ У З ОН А МА 4 и 5

Основна намена површина: викенд становање.
Као викенд становање дефинише се становање на појединачним парцелама, минималне величине 300 m2 са највише
једним станом у објекту.
Компатибилне намене: нису дозвољене друге намене поред викенд становања
Индекс изграђености парцеле:
Максимални индекс изграђености на парцели је „И“= 0,7
Висина објекта:
–
висина венца објекта је до 5,5 m (висина слемена објекта је до 11,5 m) у односу на нулту коту објекта,
што дефинише оријенациону планирану спратност П+Пк.
–
максимална висина помоћних објеката је 4.0 m (до коте венца) и максимално 6 m (до коте слемена), што
дефинише оријенациону планирану спратност П.
Слободне и зелене површине:
–
минимални проценат слободних површина на парцели је 60% .
–
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 40%

o

МЕ ШОВ И Т О С Т А Н ОВ А ЊЕ И П ОС Л ОВ А ЊЕ

Основна намена површина: туризам апартманског и пансионског типа са становањем
Као мешовито становање и пословање дефинишу се вишефункционални објекти на појединачним парцелама,
минималне величине 300 m2 са једном стамбеном јединицом (за стално становање) и максимум 8 апартманских
јединица са по максимум три лежаја.
Компатибилне намене: услуге, трговина на мало, угоститељство, спорт и рекреација, зеленило. Однос пратећих
намена у односу на претежну може бити максимално 30% на нивоу намене. На парцели се може наћи и
само пратећа намена, али може се наћи и у оквиру основне намене као део функционалне стамбене
јединице. Правила изградње основне намене примењују се и за компатибилну намену.
Индекс изграђености парцеле:
Максимални индекс изграђености на парцели је „И“= 1,2
Висина објекта:
–
висина венца објекта је до 10,0 m (висина слемена објекта је до 16,0 m) у односу на нулту коту објекта,
што дефинише оријенациону планирану спратност П+2.
–
максимална висина помоћних објеката је 4,0 m (до коте венца) и максимално 6 m (до коте слемена), што
дефинише оријенациону планирану спратност П.
Слободне и зелене површине:
–
минимални проценат слободних површина на парцели је 50% .
–
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 30%
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4.4.2. Т У Р И З А М
Искључиво туристичке намене са компатибилним наменама у смислу допуне туристичких садржаја, су зоне у
којима није дозвољена изградња објеката становања и викенд становања.
Туризам као намена подразумева стационарни комерцијални туризам.
Према начину коришћења земљишта и диспозицији у простору дефинисане су две врсте туристичких услуга:
–
Туризам и угоститељство
–
Туристички комплекси

o

Т У Р И З А М И У Г ОС Т И Т Е ЉС Т В О – (В И С ОК И Т У Р И З А М – Х ОТ Е Л И )

Основна намена површина: туристичке комерцијалне услуге хотелског типа стационарне намене.
Компатибилне намене: туристички коплекси, услуге, трговина на мало, угоститељство, пословање, спорт и рекреација.
Однос пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 50% на нивоу намене. На парцели
се може наћи и само пратећа намена. Правила изградње основне намене примењују се и за
компатибилну намену, осим за туристичке комплексе.
Услови за формирање парцеле:
–
катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају
изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној
саобраћајној површини
–
грађевинска парцела за изградњу мора имати минималну ширину у зони грађења 15.0 m и минималну
површину 600 m2
Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за туризам и угоститељство, гради се један објекат
претежне намене – хотелски или угоститељски објекат. Могућа је изградња других објеката у функцији
допуне стационарног смештаја, то су објекти за спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру
дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена, стакленика, зимских
башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара
Индекс изграђености парцеле:
максимални индекс изграђености на парцели је „И“= 1,6
Висина објекта:
–
висина венца објекта је до 16,0 m (висина слемена објекта је до 22 m) у односу на нулту коту објекта,
што дефинише оријенациону планирану спратност П+3+Пк.
Слободне и зелене површине:
–
минимални проценат слободних површина на парцели је 50% .
–
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 30%
–
обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели,
посебно вредних стабала и група стабала;
–
на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без спирања
горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.
–
обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и дрворедна стабла на
свака 2 паркинг места;
–
све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30% озелењене површине
(или "зелени" равни кровови - кровне баште или зеленило у посудама).
Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи.
Грађевинска линија:
–
Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 6.1 и 6.2 План изградње и
регулације.
–
За грађевинске парцеле, које се налазе у заштитној зони далековода, односно гасовода, примењују се
правила за положај објекта у складу са поглављем зонама заштите.
–
За грађевинске парцеле, које се граниче са водним земљиштем (регулационе линије водотока), објекат
поставити на удаљењу минимално 7.0 m од планиране регулационе линије водотока.
–
Постојећи објекти који се, делом или у целости налазе у зони између регулационе и грађевинске линије
се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије.

4.4.3. Т У Р И З А М
Искључиво туристичке намене са компатибилним наменама у смислу допуне туристичких садржаја, су зоне у
којима није дозвољена изградња објеката становања и викенд становања.
Туризам као намена подразумева стационарни комерцијални туризам.
Према начину коришћења земљишта и диспозицији у простору дефинисане су две врсте туристичких услуга:
–
Туризам и угоститељство
–
Туристички комплекси
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o

Т У Р И З А М И У Г ОС Т И Т Е ЉС Т В О – (В И С ОК И Т У Р И З А М – Х ОТ Е Л И )

Основна намена површина: туристичке комерцијалне услуге хотелског типа стационарне намене.
Компатибилне намене: туристички коплекси, услуге, трговина на мало, угоститељство, пословање, спорт и рекреација.
Однос пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 50% на нивоу намене. На парцели
се може наћи и само пратећа намена. Правила изградње основне намене примењују се и за
компатибилну намену, осим за туристичке комплексе.
Услови за формирање парцеле:
–
катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају
изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној
саобраћајној површини
–
грађевинска парцела за изградњу мора имати минималну ширину у зони грађења 15.0 m и минималну
површину 600 m2
Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за туризам и угоститељство, гради се један објекат
претежне намене – хотелски или угоститељски објекат. Могућа је изградња других објеката у функцији
допуне стационарног смештаја, то су објекти за спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру
дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена, стакленика, зимских
башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара
Индекс изграђености парцеле:
максимални индекс изграђености на парцели је „И“= 1,6
Висина објекта:
–
висина венца објекта је до 16,0 m (висина слемена објекта је до 22 m) у односу на нулту коту објекта,
што дефинише оријенациону планирану спратност П+3+Пк.
Слободне и зелене површине:
–
минимални проценат слободних површина на парцели је 50% .
–
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 30%
–
обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели,
посебно вредних стабала и група стабала;
–
на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без спирања
горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.
–
обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и дрворедна стабла на
свака 2 паркинг места;
–
све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30% озелењене површине
(или "зелени" равни кровови - кровне баште или зеленило у посудама).
Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи.
Грађевинска линија:
–
Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 6.1 и 6.2 План изградње и
регулације.
–
За грађевинске парцеле, које се налазе у заштитној зони далековода, односно гасовода, примењују се
правила за положај објекта у складу са поглављем зонама заштите.
–
За грађевинске парцеле, које се граниче са водним земљиштем (регулационе линије водотока), објекат
поставити на удаљењу минимално 7.0 m од планиране регулационе линије водотока.
–
Постојећи објекти који се, делом или у целости налазе у зони између регулационе и грађевинске линије
се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије.
Кота приземља:
–
уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2 m виша од
нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања
–
Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може бити нижа од коте те
саобраћајнице
Одстојање од бочне границе парцеле:
–
Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта, али не мање од 3 m.
–
Уколико је на суседној парцели постојећи објекат на граници парцеле, минимално растојање новог
објекта од бочних граница парцеле је 4.0 m.
–
минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара - отворени базени, сеници,
стакленици, зимске баште и отворени спортски терени) је 2,5 m.
Растојање објекта од бочног суседног објекта:

минимално растојање објекта од другог пословног објекта на суседној парцели је 1/2 висине вишег
објеката,
Растојање од задње границе парцеле:
–
растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је
висине објекта.
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–

Паркирање:
–
–
–

изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и изградњом у
непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање од
објекта на суседној парцели.
паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле,
према нормативима дефинисаним у поглављу 4.3.2 Правила грађења за саобраћајне површине.
максимална заузетост подземном гаражом је 80% површине парцеле
уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на
равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена

Услови за ограђивање парцеле:
–
Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући
од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
–
дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m
–
уколико је ограда транспарентна изводи се тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, а
ако је зидана непрозирна ограда, потребна је сагласност суседа
–
парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске
парцеле
Минимални степен комуналне опремљености:
–
нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,
телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије
–
до изградње гасовода дозвољава се други начин грејања уз обавезно постављање одговарајућих
филтера код грејања на фосилна горива.
Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:

сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у оквиру дозвољених
урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта према јавној површини
задовољава услов дефинисан општим правилима

постојећи објекти на парцели чији индекс изграђености премашује дозвољени и/или није у складу са
прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних објеката, или други објекат на
парцели чији положај није у складу са прописаним растојањима од задње границе парцеле, не могу се
дограђивати, већ је дозвољено само текуће одржавање, као и побољшавање услова коришћења (замена
инсталација, увођење гаса, побољшање енергетске ефикасности и сл.). Ако се такав објекат уклања и
замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони.
Спровођење плана за намену туризам и угоститељство:

директно спровођење ПГР, осим за туристичке комплексе
o

Т У Р И З А М И У Г ОС Т И Т Е ЉС Т В О – (Г Р А Д С К И Х ОТ Е Л И )

Основна намена површина: туристичке комерцијалне услуге хотелског типа стационарне намене.
Компатибилне намене: туристички комплекси, услуге, трговина на мало, угоститељство, пословање, спорт и
рекреација. Однос пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 50% на нивоу намене.
На парцели се може наћи и само пратећа намена. Правила изградње основне намене примењују се и за
компатибилну намену, осим за туристичке комплексе.
Услови за формирање парцеле:
–
катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају
изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној
саобраћајној површини
–
грађевинском парцелом се сматра катастарска парцела минималне ширине у зони грађења 12.0 m и
минималне површине 400 m 2 .
Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за туризам и угоститељство, гради се један објекат
претежне намене – хотелски или угоститељски објекат. Могућа је изградња других објеката у функцији
допуне стационарног смештаја, то су објекти за спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру
дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена, стакленика, зимских
башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара.
Индекс изграђености парцеле:
максимални индекс изграђености на парцели је „И“= 1,6
Висина објекта:
–
висина венца објекта је до 16,0 m (висина слемена објекта је до 22 m) у односу на нулту коту објекта,
што дефинише оријенациону планирану спратност П+3+Пк.
Слободне и зелене површине:
–
минимални проценат слободних површина на парцели је 50% .
–
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 30%
–
обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели,
посебно вредних стабала и група стабала;
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–
–
–

на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без спирања
горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.
обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и дрворедна стабла на
свака 2 паркинг места;
све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30% озелењене површине
(или "зелени" равни кровови - кровне баште или зеленило у посудама).

Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи.
Грађевинска линија:
–
Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 6.1 и 6.2 План изградње и
регулације.
–
За грађевинске парцеле, које се налазе у заштитној зони далековода, односно гасовода, примењују се
правила за положај објекта у складу са поглављем зонама заштите.
–
За грађевинске парцеле, које се граниче са водним земљиштем (регулационе линије водотока), објекат
поставити на удаљењу минимално 7.0 m од планиране регулационе линије водотока.
–
Постојећи објекти који се, делом или у целости налазе у зони између регулационе и грађевинске линије
се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије.
Кота приземља:
–
уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2 m виша од
нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања
–
Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може бити нижа од коте те
саобраћајнице
Одстојање од бочне границе парцеле:
–
Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта, али не мање од 3 m.
–
Уколико је на суседној парцели постојећи објекат на граници парцеле, минимално растојање новог
објекта од бочних граница парцеле је 4.0 m.
–
минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара - отворени базени, сеници,
стакленици, зимске баште и отворени спортски терени) је 2,5 m.
Растојање објекта од бочног суседног објекта:

минимално растојање објекта од другог пословног објекта на суседној парцели је 1/2 висине вишег
објеката,
Растојање од задње границе парцеле:
–
растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је минимално 1/4
висине објекта.
–
изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и изградњом у
непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање од
објекта на суседној парцели.
Паркирање:
–
паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле,
према нормативима дефинисаним у поглављу 4.3.2 Правила грађења за саобраћајне површине.
–
максимална заузетост подземном гаражом је 80% површине парцеле
–
уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на
равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена
Услови за ограђивање парцеле:
–
Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући
од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
–
дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m
–
уколико је ограда транспарентна изводи се тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, а
ако је зидана непрозирна ограда, потребна је сагласност суседа
–
парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске
парцеле
Минимални степен комуналне опремљености:
–
нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,
телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије
–
до изградње гасовода дозвољава се други начин грејања уз обавезно постављање одговарајућих
филтера код грејања на фосилна горива.
Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:

сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у оквиру дозвољених
урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта према јавној површини
задовољава услов дефинисан општим правилима

постојећи објекти на парцели чији индекс изграђености премашује дозвољени и/или није у складу са
прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних објеката, или други објекат на
парцели чији положај није у складу са прописаним растојањима од задње границе парцеле, не могу се
дограђивати, већ је дозвољено само текуће одржавање, као и побољшавање услова коришћења (замена
инсталација, увођење гаса, побољшање енергетске ефикасности и сл.). Ако се такав објекат уклања и
замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони.
Спровођење плана за намену туризам и угоститељство:

директно спровођење ПГР, осим за туристичке комплексе
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Т У Р И С Т И Ч К И К ОМП Л Е К С И

Основна намена површина: туристичке комерцијалне услуге хотелског типа стационарне намене.
Компатибилне намене: угоститељство, спорт и рекреација. Однос пратећих намена у односу на претежну може бити
максимално 50% на нивоу намене. На парцели се може наћи и само пратећа намена. Правила изградње
основне намене примењују се и за компатибилну намену.
Услови за формирање парцеле:
–
катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају
изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној
саобраћајној површини
–
грађевинском парцелом се сматра катастарска парцела минималне ширине у зони грађења 40,0 m и
минималне површине 0,5ha (5000 m2).
Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели гради се један хотелски објекат.

поред класичне организације са једним објектом хотела са смештајним капацитетима, може се комплекс
организовати и по принципу једног главног објекта са рецепцијом, рестораном гаражом... и више мањих
типских објеката (смештајне јединице апартманског типа по правилу приземне). Цео комплекс се гради
као јединствена урбанистичка целина и може бити на више парцела.

Могућа је изградња других објеката у функцији допуне стационарног смештаја, то су објекти за спорт и
рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена, стакленика, зимских
башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара
Индекс изграђености парцеле:
максимални индекс изграђености на парцели је „И“= 0,4
Висина објекта:
–
висина венца објекта је до 6,0 m (висина слемена објекта је до 12 m) у односу на нулту коту објекта, што
дефинише оријенациону планирану спратност П+Пк.
–
уколико се коплекс организује са централним објектом, тада тај објекат може бити максималне висине
венца 10,0 m (висина слемена објекта је до 15 m)
Слободне и зелене површине:
–
минимални проценат слободних површина на парцели је 70% .
–
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 50%
–
обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели,
посебно вредних стабала и група стабала;
–
на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без спирања
горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.
–
обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и дрворедна стабла на
свака 2 паркинг места;
–
све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30% озелењене површине
(или "зелени" равни кровови - кровне баште или зеленило у посудама).
Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи.
Грађевинска линија:
–
Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 6.1 и 6.2 План изградње и
регулације.
–
За грађевинске парцеле, које се налазе у заштитној зони далековода, односно гасовода, примењују се
правила за положај објекта у складу са поглављем зонама заштите.
–
За грађевинске парцеле, које се граниче са водним земљиштем (регулационе линије водотока), објекат
поставити на удаљењу минимално 7.0 m од планиране регулационе линије водотока.
–
Постојећи објекти који се, делом или у целости налазе у зони између регулационе и грађевинске линије
се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије.
Кота приземља:
–
уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2 m виша од
нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања
–
Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може бити нижа од коте те
саобраћајнице
Одстојање од бочне границе парцеле:
–
Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 10 m.
–
минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара - отворени базени, сеници,
стакленици, зимске баште и отворени спортски терени) је 2,5 m.
Растојање објекта од бочног суседног објекта:

минимално растојање објекта од другог објекта на суседној парцели је 10 m,
Растојање од задње границе парцеле:
–
растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је
висине објекта.
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–
Паркирање:
–
–
–

изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и изградњом у
непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање од
објекта на суседној парцели.
паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле,
према нормативима дефинисаним у поглављу 4.3.2 Правила грађења за саобраћајне површине.
максимална заузетост подземном гаражом је 20% површине парцеле
уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на
равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена

Услови за ограђивање парцеле:
–
Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући
од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
–
дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m
–
уколико је ограда транспарентна изводи се тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, а
ако је зидана непрозирна ограда, потребна је сагласност суседа
–
парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске
парцеле
Минимални степен комуналне опремљености:
–
нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,
телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије
–
до изградње гасовода дозвољава се други начин грејања уз обавезно постављање одговарајућих
филтера код грејања на фосилна горива.
Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:

сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у оквиру дозвољених
урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта према јавној површини
задовољава услов дефинисан општим правилима

постојећи објекти на парцели чији индекс изграђености премашује дозвољени и/или није у складу са
прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних објеката, или други објекат на
парцели чији положај није у складу са прописаним растојањима од задње границе парцеле, не могу се
дограђивати, већ је дозвољено само текуће одржавање, као и побољшавање услова коришћења (замена
инсталација, увођење гаса, побољшање енергетске ефикасности и сл.). Ако се такав објекат уклања и
замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони.
Спровођење плана за намену туристички комплекси:

Обавезна израда Урбанистичког пројекта

Када се намена туристички коплекси налази као копатибилна на површини планираној за неку другу
намену, примењују се правила за туристичке коплексе и обавезна је израда урбанистичког пројекта.
П Р ОИ З В ОД ЊА И П Р И В Р Е Д А
Поред постојећег објекта привреде вабрика воде, не планирају се други производни објекти. Постојећи објекат
се задржава у постојећем стању без могућности повеђања капацитета.
Постојећи објекти за узгој животиња и прераду меса (кланица) у центру села се задржавају као допунска намена
становању. Ради се о мањим погонима, породичне производње. За ове објекте важе правила претежне намене уз
обавезно спровођење мера заштите према околини од буке, мириса, отпадних вода....
Фарма говеда која се налази у јужном делу плана је ван грађевинског подручја и за њу важе правила уређења и
грађења на пољопривредном земљишту, уз обавезно спровођење мера заштите и формирање појаса заштитног
зеленила према грађевинском подручју.
4.4.4.

У С Л У ЖН Е Д Е Л А Т Н ОС Т И

Основна намена површина: услужно трговинске делатности, пословање, терцијарне делатности.
Компатибилне намене: угоститељство, спорт и рекреација, гаражирање, култура, зеленило, туристичке услуге
стационарног типа. Однос пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 30% на нивоу
намене. На парцели се може наћи и само пратећа намена. Правила изградње основне намене
примењују се и за компатибилну намену.
Услови за формирање парцеле:
–
катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају
изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној
саобраћајној површини
–
грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине у зони грађења
15,0 m и минималне површине 500 m 2 .
–
нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела
мора имати минималну ширину у зони грађења 20.0 m и минималну површину 1,0ar (1000 m 2).
Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели гради се један пословни објекат.

Могућа је изградња других објеката у оквиру копатибилних намена. Основни објекат и други објекти
морају да чине урбанистичко - функционалну целину.
Индекс изграђености парцеле:
максимални индекс изграђености на парцели је „И“= 0,5
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Висина објекта:
–
висина венца објекта је до 6,0 m (висина слемена објекта је до 12 m) у односу на нулту коту објекта, што
дефинише оријенациону планирану спратност П+Пк.
Слободне и зелене површине:
–
минимални проценат слободних површина на парцели је 70% .
–
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 50%
–
обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели,
посебно вредних стабала и група стабала;
–
на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без спирања
горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.
–
обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и дрворедна стабла на
свака 2 паркинг места;
–
све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30% озелењене површине
(или "зелени" равни кровови - кровне баште или зеленило у посудама).
Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи.
Грађевинска линија:
–
Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 6.1 и 6.2 План изградње и
регулације.
Кота приземља:
–
кота приземља објекта је највише 0.2 m виша од коте приступне саобраћајнице
–
уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2 m виша од
нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања
–
Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може бити нижа од коте те
саобраћајнице
Одстојање од бочне границе парцеле:
–
Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 10 m.
Растојање објекта од бочног суседног објекта:

минимално растојање објекта од другог објекта на суседној парцели је 10 m,
Растојање од задње границе парцеле:
–
растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је минимално 1/4
висине објекта.
–
изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и изградњом у
непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање од
објекта на суседној парцели.
Паркирање:
–
–
–

паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле,
према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 правила грађења саобраћајне мреже.
максимална заузетост подземном гаражом је 50% површине парцеле
уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на
равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена

Услови за ограђивање парцеле:
–
Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући
од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
–
дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m
–
уколико је ограда транспарентна изводи се тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, а
ако је зидана непрозирна ограда, потребна је сагласност суседа
–
парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске
парцеле
Минимални степен комуналне опремљености:
–
нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,
телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије
–
до изградње гасовода дозвољава се други начин грејања уз обавезно постављање одговарајућих
филтера код грејања на фосилна горива.
Спровођење плана за намену услужне делатности:
Обавезна израда Урбанистичког пројекта
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4.4.5.

В Е Р С К И ОБ Ј Е К Т И

Верски објекти су јавног карактера, односно јавног садржаја, али земљиште на коме се налази верски објекат
није површина јавне намене. Овим планом се не планира посебна локација за верски објекат. Уколико се покаже
иницијатива или потреба за овим објектом локација се може наћи у оквиру зона становања и викенд становања у
северном делу плана.
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,

и према нормативу:

за површину објекта 0,1 m2/становнику гравитационог подручја и

за површину парцеле 0,3-0,5 m2/становнику гравитационог подручја,
Површина комплекса оквирно треба да буде око 2000 m2, на којој је могуће изградити објекат од око 500 m2.
На парцели верског објекта, поред богомоље, могу да се нађу и други управно - административни, образовнокултурни, резиденцијални и комерцијални садржаји са слободним уређеним површинама.
Паркирање се обезбеђује у оквиру комплекса.
Спровођење плана за намену верски објекти:
Обавезна израда Урбанистичког пројекта.
4.4.6.

С П ОР Т И Р Е К Р Е А Ц И Ј А

Не планира се претежна намена спорта и рекреације. Спортски објекти, терени отворени и затворени, као сви
видови рекерације (стазе за шетање, трим стазе, справе за вежбање и игру..) могу се наћи у оквиру свих намена као
допунска основној намени или као основна намена на парцели или у оквиру комплекса.
Уколико је спортска намена основна на парцели поред ње могућа је реализација и мањих капацитета
комерцијалних делатности (хотел, трговина и угоститељство) и јавних служби (образовање, здравствена заштита и
култура) који морају бити усклађени са спортском наменом комплекса.
У оквиру спортских комплекса планирати спортске објекате као слободностојеће објекате. Планирани спортски
комплекси могу садржати више спортских објеката као што су: отворени спортски терени (игралишта за фудбал,
кошарку, одбојку, рукомет, тенис, трим стазе, фитнес површине, дечија игралишта...), затворени спортски објекти
(спортске хале, спортски балони, затворени базени...) и сложени спортски објекти (спортски стадиони, аква парк...).
Минимално удаљење између спортских објеката износи ½ висине вишег објекта.
Сви објекти у оквиру спортског комплекса морају представљати јединствену функционално - естетску целину,
а архитектонски склоп објеката мора бити усклађен са њиховом спортском или пратећом наменом.
Планирани спортски објекти у оквиру спортских комплекса морају бити реализовани у складу са националним
и међународним стандардима за планирану спортску намену. У складу са Законом о спорту ("Службени гласник РС" бр.
24/2011) сви спортски објекти морају бити реализовани на начин да буду прилагођени и приступачни лицима са
посебним потребама (деца, старе особе и особе са инвалидитетом).
У оквиру планираних спортских комплекса неопходно је предвидети отворене површине и/или гаражни простор
за стационирање возила запослених, корисника и посетилаца према нормативима датим у поглављу Саобраћај и
саобраћајне површине.
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
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.

Спровођење плана за намену спортски комплекс:
Обавезна израда Урбанистичког пројекта
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4.5.

П Р А В И Л А И З Г Р А Д ЊЕ Н А У С Л ОВ Н О П ОГ ОД Н И М Т Е Р Е Н И МА

Специфичност конфигурације терена условљава начин коришћења и грађења на теренима великог нагиба.
Обзиром да не постоје шира инжењерскогеолошка испитивања територије Плана, прописују се опште мере изградње на
условно погодним теренима. Иако на простору плана нису забележен веће деградације, морају се спроводити мере
спречавања појаве ерозије и других деформација тла.
Инжењерскогеолошка својства ових терена условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. У
зависности од локације коришћење ових терена за урбанизацију условљено је: нивелационо прилагођавање природним
условима, превентивним геотехничким мерама заштите стабилности ископа и природних падина, контролисано
дренирање подземних вода, примену геотехничких мелиоративних мера, као што су регулисање водотока, насипање,
израда дренажних система, разних врста побољшања тла, избор адекватног начина фундирања.
Подручја са одређеним степеном ограничења су:
1.

Ерозиона подручја (III и IV степен ерозије – средња и слаба ерозија)

2.

Терени мање погодни за градњу (нагиби од 12 – 20%)

3.

Терени неподесни за градњу (нагиби већи од 20%)

За све објекте у зони терена неповољних за изградњу обавезна су предходна истраживања терена ради
одређивања оптималне микролокације, оријентације објеката, утврђивања услова темељења и дефинисања других
инжењерско - геолошких услова градње објеката.
За постојеће објекте потребно је извођење истражних радова на свакој микролокацији ради предузимања
евентуалних мера осигурања и уграђивања осматрачких репера у циљу праћења евентуалних деформација у тлу и на
објектима.
При темељењу објеката треба тежити ослањању на основну стену чиме се обезбеђује оптимална интеракција
објекта и темељног тла, између осталог и због микросеизмичких карактеристика.
Изградња подрумских и сутеренских просторија се дозвољава уз предходну проверу инжињерско-геолошких
услова.
Ради заштите од деформација тла око објеката и штетних утицаја на објекте, код глиновитих средина склоних
бубрењу и исушивању, потребно је непосредно око објекта уградити тампон од суперкапиларног материјала
прекривеног вододрживим глиновитим слојем, што треба да у зони темељења објеката успостави стационарни режим
влажности.
4.6.

Н А Ј В Е Ћ И Д ОЗ В ОЉЕ Н И И Н Д Е К С И И З Г Р А Ђ Е Н ОС Т И / И Н Д Е К С И З А У З Е Т ОС Т И

Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 69/10 и
16/11) и Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",бр.24/2011), по
правилу се дефинишу или дозвољени индекс изграђености или дозвољени индекс заузетости.
Овим Планом се прописује дозвољени индекс изграђености..
Максимални индекс изграђености у оквиру подручја плана дефиннисан је у предходним поглављима у
зависности од намене и просторне целине.

4.7.

Н А Ј В Е Ћ А Д ОЗ В ОЉЕ Н А С П Р А Т Н ОС Т И В И С И Н А ОБ Ј Е К А Т А

Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 69/10 и
16/11) и Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",бр.24/2011), план
садржи највећу дозвољену висину или спратност објекта, а по правилу дозвољена висина објекта се дефинише
висинским котама.
Овим Планом се прописује висина објекта изражена у метрима и дефинисана за коту венца објекта и
коту слемена у односу на нулту коту објекта.
Максимална висина објекта у оквиру подручја плана дефиннисана је у предходним поглављима у зависности од
намене и просторне целине.
4.8.

У С Л ОВ И З А И З Г Р А Д ЊУ Д Р У Г И Х ОБ Ј Е К А Т А Н А И С Т ОЈ Г Р А Ђ Е В И Н С К ОЈ П А Р Ц Е Л И

На једној грађевинској парцели није ограничен број објеката у оквиру планиране намене и у границама
дозвољених индекса за одређену грађевинску парцелу.
4.9.

А Р Х И Т Е К Т ОН С К О ОБ Л И К ОВ А ЊЕ

Сви објекти у границама овог плана, постојећи и нови, подлежу контроли, кроз Урбанистчки пројекат односно
грађевински пројекат, усаглашености са амбијентом. Посебни захтеви градње су:

постављање објекта у складу са морфологијом терена, која не ремети драстично постојећу нивелацију;

волумен и габарит објекта, прилагодити условима окружења, водећи рачуна о очувању аутентичности предела у
којем се објекат гради;

примењени материјали морају бити природни и могу се применити за обраду фасаде само: дрво (нарочито у
комбинацији већ препознатљиве обраде фасада са белим површинама фасадног платна), малтерисана бела
фасада, шиндра или даска као кровни покривач;

облик крова четвороводан или вишеводан; кров без надзидка;

кровне равни треба да буду са нагибом од 35%, где то омогућава решење објекта, са јасном концепцијом
доминације тог архитектонског елемента. Најмањи дозвољени угао 35 степени. Употреба надстрешница, у
функцији наглашавања планинске архитектуре, нарочито су препоручљива. Испади стреха, треба да буду
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најмање 1.20м, због заштите објекта од снегова; из истог разлога прозори треба да буду обезбеђени дрвеним
капцима;
није дозвољена употреба типа ,,мансардног крова,,
максимални еркери и испади на објектима могу бити до 1.20м, на прописаној висини од терена на минимум
3.00м, уколико је еркер већи од ове димензије, усклађује се према грађевинској линији, односно, граници
парцеле;
није дозвољена употреба других боја на фасади осим браон и беле, односно пориродних нијанси дрвене
структуре. Сви дрвени делови фасаде морају бити заштићени браон, црном или безбојним лазурним прелазима;
није дозвољена употреба вештачких материјала;
зидови подрумских етажа, сутерена или подзида који су видни, обрађују се облогом од ломљеног камена. Није
дозвољена употреба бетонских зидова као завршне облоге и облога слога такозваног “сплитски вез”;
свака афирмација стварања архитектонске аутентичности, базиране на грађевинској трдицији поднебља је
препоручљива.
4.10.

МОГ У Ћ Е И Н Т Е Р В Е Н Ц И Ј Е Н А П ОС Т ОЈ Е Ћ И М ОБ Ј Е К Т И МА

За потребе реконструкције објектата који прелазе дозвољене индексе из овог плана, могу се изводити радови
на:






инвестиционо техничком одржавању;
реконструкцији и редизајну фасаде по условима из плана;
реконструкцији и замена крова и кровног покривача по условима из плана;
побољшању термичке заштите;
и други радови на побољшању општег квалитета објекта а овде нису наведени.
За потребе реконструкције објектата који не прелазе дозвољене индексе из овог плана, могу се изводити радови

на:






доградњи и надградњи до дозвљеног максимума;
реконструкцији и редизајну фасаде по условима из плана;
реконструкцији и замена крова и кровног покривача по условима из плана;
побољшању термичке заштите;
и други радови на побољшању општег квалитета објекта а овде нису наведени.

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:
Табела бр.9: Правила за реконструкцију постојећих објеката
надградњу нових етажа
доградњу објекта


–

надградњу крова изнад равне терасе објекта







реконструкцију крова са променом геометрије у
циљу формирања новог корисног простора


реконструкцију фасаде објекта у циљу
побољшања термо и звучне изолације
реконструкцију фасаде објекта у смислу
затварања балкона и лођа
доградњу вертикалних комуникација
(степениште, лифт)
претварање стамбених у пословни простор
претварање помоћног простора (таван,
вешернице, оставе и сл.)
у стамбени простор
претварање помоћног простора (таван,
вешернице, оставе и сл.)
у пословни простор
реконструкција објеката (санација, фасаде,
конструкције, инсталација, функционална
реорганизација)





до дозвољене максималне висине;
надградње и доградња објекта може се извести до
максималних урбанистичких параметара прописаних
овим планом
ради санације равног крова;
без нарушавања венца;
са скривеним олуцима;
макс. нагиб до 30 степени
без повећања висине објекта и промене геометрије
крова уколико се прелазе параметри
реконструкцију или доградњу крова извести са
надзитком максималне висине 1,6 m мерено од коте
пода до прелома косине крова
дозвољава се
дозвољено је
једнобразно
дозвољава се

само

на

нивоу

целог

објекта,




дозвољава се
дозвољава се, осим код подземних етажа које
немају отвор на фасади висине веће од 80cm.



дозвољава се



дозвољава се
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4.11.

П Р А В И Л А З А ШУ МС К О З Е МЉИ ШТ Е

У шумама и на шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену простора.
Промена намена шума и шумског земљишта дефинисана је чланом 10 Закона о шумама ("Службени гласник РС" број
30/10).
Планом развоја шумског подручја мора бити утврђена свака промена намене шума и шумског земљишта.
Дефинисана планска решења подразумевају:
–
пошумљавање врстама дрвећа одабраним у складу са природним потенцијалом станишта;
–
обнављање или реконструкцију високих разређених и деградираних природних или вештачки подигнутих
састојина;
–
конверзију и/или реконструкцију изданачких шума у високе;
–
повећање површина шума аутохтоних врста тврдих лишћара;
–
спровођење санитарних сеча као мера неге и заштите шума;
–
дати предност мешовитим састојинама у односу на чисте састојине (монокултуре);
–
неговање и одржавање вегетације која формира ивицу шуме;
–
уношење декоративних врста дрвећа и жбуња на пропланцима унутар шумског комплекса који пружају
могућност рекреације становника;
–
унапређење техничке инфраструктуре (шумске саобраћајнице, противпожарне пруге и други објекти који служе
газдовању шумама);
–
израду планова газдовања шумама (основа газдовања шумама, програм газдовања шумама), чије спровођење
се обезбеђује се израдом: годишњег плана газдовања шумама, извођачког пројекта газдовања шумом, пројекта
коришћења осталих шумских производа и пројекта коришћења осталих функција шума, а у складу са Законом о
шумама.
Избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној потенцијалној вегетацији. Дуж стаза,
прогала и на рекреациним ливадама користити разноврснији избор врста дрвећа и шибља. Планирати степенасту,
хармонично изграђену унутрашњу и спољашњу ивицу шуме са великим учешћем листопадног дрвећа и шибља,
нарочито цветних врста, врста са јестивим плодовима и врста са богатим пролећним и јесењим колоритом. У склопу
шуме могу да се задрже или планирају воћњаци и виногради. Планирати прогале и ливаде ширине од двоструке до
петоструке висине околног дрвећа. Тежити следећим односима: отворене површине 15-20%, полуотворене 10-15 % и
затворене површине (шума) 65-70%. Тежити формирању структурно разнородних, вишеспратних састојина.
Ради очувања шума забрањено је1: пустошење и крчење шума, чиста сеча шума која није планирана као
редован вид обнављања шума, сеча која није у складу с плановима газдовања шумама, сеча стабала заштићених и
строго заштићених врста дрвећа, подбељивање стабала, паша, брст стоке, као и жирење у шуми, сакупљање осталих
шумских производа (гљива, плодова, лековитог биља, пужева и другог), сеча семенских састојина и семенских стабала
која није предвиђена плановима газдовања шумама, коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље и тресета, осим
за изградњу инфраструктурних објеката за газдовање шумама, самовољно заузимање шума, уништавање или
оштећивање шумских засада, ознака и граничних знакова, као и изградња објеката који нису у функцији газдовања
шумама, одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и загађивање шума на било који начин,
предузимање других радњи којима се слаби приносна снага шуме или угрожава функција шуме.
Промена намене шума може да се врши2: када је то утврђено планом развоја шумског подручја, ако то захтева
општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе, ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних
добара од елементарних непогода и одбране земље, у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и
шума, ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари, као и ради
изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране и други
слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних сировина, ако је
површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 ha. У наведеним случајевима промена намене шума и
шумског земљишта врши се уз сагласност надлежног Министарства.
За спровођење промене намене шуме и изградњу објеката у складу са наведеним одредбама закона о шумама,
обавезна је израда плана детаљне регулације којим ће се утврдити правила и параметри за изградњу.
За све површине шума и шумског земљишта које се налазе у зони Националног парка спроводи се ППППН НП
Копаоник.

4.12.

П Р А В И Л А З А П ОЉОП Р И В Р Е Д Н О З Е МЉИ ШТ Е

Осим примарне пољопривредне производње, на пољопривредном земљишту се могу градити и следећи објекти примарне
пољопривредне производње: магацини за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за производњу
поврћа у затвореном простору (стакленици), објекти за производњу гљива, глистењаци, тресетишта, аеродроми за
пољопривредну авијацију, просецање пољских путева, рибњаци и објекти у сточарству (сточне фарме, ергеле, хиподроми и сл.)
као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона и одговарајућег урбанистичког плана.
Заштитно одстојање између стамбених објеката и ораница, односно плантажних воћњака који се интензивно третирају
вештачким ђубривом и пестицидима је најмање 800.0 m. У заштитном појасу између границе пољопривредних парцела и
обале водотока од 10.0 m није дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива. Минимална заштитна одстојања између
границе комплекса сточних фарми и објеката у суседству су: од стамбених зграда 200.0 m, од магистралних путева 200 m, од речних
токова 200 m и од изворишта водоснабдевања 800.0 m. Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже "Студија утицаја на
животну средину" за фарме са преко 500 условних грла, као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона и
одговарајућег урбанистичког плана..
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Према ставу 1, члана 9, Закона о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10).

2

Према члану 10, Закона о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10).
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Табела бр.10: Правила изградње на пољопривредном земљишту
Величина грађевинске парцеле
оптимално
Ширина парцеле
мин.
Положај објекта у односу на улицу
Удаљења од суседних објеката
Удаљења од бочних ивица парцеле
удаљење од задње ивице парцеле

мин 10m
мин.
мин.
мин.

Проценат заузетости

2000m2
25m
повучено од регулације
12m
6m
12m
до 20%
20%
15%
10%

до 1 hа
од 1 – 3 hа
преко 3 hа
Уређене зелене површине

10%

Висина објеката (метара)
кота слемена
кота венца

максимално
максимално

8m
5m

Коришћење пољопривредног земљишта за друге намене дозвољено је само за подизање заштитних шума и
другог зеленила, као и за заокружено уређење стамбених, привредних и инфраструктурних објеката на локацијама које
су дефинисане одговарајућим планским решењима. На пољопривредном земљишту су дозвољени сви радови који
доприносе повећању његове вредности као фактора пљопривредне производње, под условом строгог поштовања
еколошких ограничења за трајно очување биокапацитета укупног простора, а нарочито:
- спровођење хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих програма који су усклађени
–
водопривредним основама,
–
умрежавање пољопривредног земљишта у разне видове заштитног зеленила, што се не одражава на смањење
површина коришћених у пољопривредне сврхе,
–
опремање пољопривредног земљишта путном мрежом и другим видовима техничке
инфраструктуре у
функцији унапређења економских услова пољопривредне производње,
–
промена намена коришћења појединих категорија пољопривредног земљишта на
основу
детаљног
испитивања природних и тржишних погодности и ограничења,
–
подизање сточарских фарми и других економских зграда на пољопривредним површинама у складу са
санитарним стандардима и другим условима утврђеним законом,
–
постојећи појединачни стамбени објекти на пољопривредном земљишту се задржавају.
4.13.

П Р А В И Л А К ОР И ШЋ Е ЊА В ОД Н ОГ З Е МЉИ ШТ А

Правила коришћења водног земљишта дефинисана су на основу Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10).
Заштита водног земљишта спроводи се на начин који је дефинисан Просторним планом Републике Србије и
Законом о водама. За нерегулисане водотоке се до завршетка картирања свих зона које се плаве великим водама
вероватноће до 1% успоставља водно земљиште на појасу ширине 10 m дуж обала водотока. За водно земљиште дуж
водотока утврђују се следећа правила уређења и изградње простора:
1)
забрањена је градња било каквих сталних објеката и легализација постојећих објеката, осим хидротехничких
објеката, али се може користити за пољопривредну производњу, плантажне засаде (шуме, воћњаци, виногради)
и спортско-рекреативне отворене површине;
2)
не дозвољава се подужно вођење саобраћајних и инфраструктурних система; у случају да је неопходна
изградња појединих деоница инфраструктурних система са подужним положајем трасе иста се условљава
извођењем линијских одбрамбених система за заштиту од поплавних вода вероватноће 0,5%;
3)
на преласку плавних зона објекти линијских и комуналних инфраструктурних система (саобраћајнице, објекти за
пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и диспозиционо тако решити да буду заштићени од
поплавних вода вероватноће 0,5% (тзв. двестогодишња велика вода); и
4)
регулацију река у зони насеља, поред функционалних критеријума, треба примерити складном повезивању
насеља са акваторијом; а дуж обала река се мора оставити слободан простор од најмање 7 m ширине.
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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5.

Б ИЛ А Н С П Л А Н ИР А Н ИХ Н А МЕ Н А П ОВ Р ШИН А

Табела бр. 11: Биланс плаинираних намена површина
постојеће стање
намена површина
А

ha

планирано стање
%

ha

%

грађевинско подручје
1
1.1

површине јавне намене

13.09

8,30

38.88

25.27

10.95

6.94

17.35

10.99

остале саобраћајне површине

3.30

2.09

путно зеленило

3.37

2.14

саобраћајни објекти и површине
саобраћајнице

1.2

земљиште јавне намене (школа, амбуланта, пошта)

0.54

0.34

0.90

0.57

1.3

комунални објекати

0.78

0.49

1.10

0.70

1.4

спорт и рекреација

9.53

6.04

1.5

уређено зеленило (трг, сквер, шеталиште, заштићено)

0.82

0.52

4.33

2.74

површине осталих намена

41.35

26.20

94.49

59.88

2.1

породично становање

12.90

8.17

11.42

7.24

2.2

викенд становање

2.90

1.84

17.64

11.18

2.3

мешовито становање и пословање

9.47

6.00

2.4

туризам и угоститељство

18.64

11.81

2.5

туристички комплекси

33.77

21.40

2.6

производња и привреда

9.14

5.79

0.16

0.10

2.7

услужне делатности

0.56

0.35

1.04

0.66

2.8

скијалиште хотела Јуниор

2.00

1.27

2.9

остало заштитно зеленило

0.35

0.22

2.1

неизграђено

2

13.75

укупно грађевинско
Б

8.71

2.10

1.33

54.44

34.50

134.37

85.15

0.00

26,21

16.61

10.41

6.60

2.56

1.62

5.32

3.37

74.59

47.27

7.70

4.88

103.36

65.50

23.43

14.85

157.80

100.00

157.80

100.00

земљиште ван грађевинског подручја
1

шуме и шумско земљиште

2

водно земљиште

3

пољопривредно земљиште
укупно ван грђ. подручја
УКУПНО ПОВРШИНА ПЛАНА

III С МЕ Р Н ИЦЕ З А С П Р ОВ ОЂ Е ЊЕ П Л А Н А
Овај план представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, као и за израду пројекта
препарцелације и урбанистичког пројекта, у складу са Законом 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).
Спровођење се врши у складу са правилима грађења прописаним овим планом, за све локације у његовом
оквиру, осим делова плана за које је предвиђена обавезна израда планова детаљне регулације и урбанистичких
пројеката.

–
–

Прописани поступци спровођења Плана генералне регулације су:
Непосредно:
подручја за које је могућа непосредна (директна) примена правила ПГР.
Подручја за која се препоручује израда ПДР и УП.

–
–
–
–

Посредно:
подручја за која је обавезна израда планова детаљније разраде
подручја за која је обавезна израда урбанистичког пројекта
подручја за која је обавезна израда урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације
подручје за које је обавезна израда јавног архитектонско-урбанистичког конкурса
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На графичком прилогу број 10. „Начин спровођења плана“, приказана су и означена подручја
Плана генералне регулације .

спровођења

Поред правила прописаних овим планом и важеђим плановима нижег реда обавезујућа су планска решења из
планова вишег реда:
–
Правила уређења и грађења Просторног плана подручја посебне намене националног парка Копаоник
–
Правила Просторног плана општине Брус
1.

Н Е П ОС Р Е Д Н О С П Р ОВ ОЂ Е ЊЕ Н А ОС Н ОВ У П Р А В И Л А П Р ОП И С А Н И Х У П Г Р

Подручја која се спроводе непосредном применом правила Плана генералне регулације, приказане су на
графичкoм прилогу: 10. „Начин спровођења плана“, Р 1: 2500.
Површине јавне и остале намене приказане у графичком прилогу бр. 3 (3.1 и 3.2) Планирана намена
површина спроводе се:
–
Информацијом о локацији и Локацијском дозволом (пројектом препарцелације / парцелације по потреби) за
подручја означена у графичком прилогу број 10. „Начин спровођења плана“, у складу са правилима
дефинисаним за припадајућу намену и зону, односно целину.
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.
2.

П ОД Р У Ч Ј А З А К ОЈ А Ј Е П ОТ Р Е Б Н А И З Р А Д А П Л А Н ОВ А Д Е Т А ЉН И Ј Е Р А З Р А Д Е

У складу са Законом за простор у границама Плана генералне регулације насеља Брзеће - Копаоник се могу, по
потреби, на основу Одлуке надлежног органа, радити Планови детаљне регулације.
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.
План детаљне регулације израђује се у складу са Планом генералне регулације дефинисаном: наменом
површина, зонама са истим правилима грађења, површинама јавне намене, примарном мрежом саобраћајне и
комуналне инфраструктуре. Намена површина је дата као информација о претежној намени, уз могућност примене
правила компатибилности из поглавља 5.1. Kомпатибилност намена.
Одлуком о изради Плана детаљне регулације, План генералне регулације може се прихватити као Концепт
Плана детаљне регулације.
Приликом израде планова детаљне регулације, показатељи за парцеле су оријентациони и усмеравајући, па се
показатељи на нивоу појединачне парцеле односно целине могу повећати или смањити тако да на нивоу блока,
односно скупа блокова, просечне вредности остану у оквиру од +/-15% од вредности датих за планиране намене овог
Плана.
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 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.
За подручја за која је прописана обавезна израда ПДР или УП забрањује се изградња до доношења прописаних
планова.
Обавезна је израда Плана детаљне регулације за:
–
изградњу кабинско – гондолске жичаре, шестоседа и новопланираних стаза са припадајућом инфраструктуром
(одлука о изради плана бр. 350-77/2013-I)
–
секундарни туристички центар Гочманци - у заштитној зони НП Копаоник - са полазиштем гондолске жичаре
(одлука о изради плана бр. 350-120/2014-I од 4.7.2014.г.)
–
планирану намену спорт и рекреација у јужном делу плана
–
планирану намену скијалиште
–
коридор специјалне железинице
Обавезна је израда урбанистичког пројекта за:

туристичке комплексе

верске објекте

спортске комплексе

новопланиране површине јавне намене - школски комплекс са вртићем, култура, ГМРС, парковска површина уз
кружни ток са пијацом, проширење гробља, остале саобраћајне површине

услужне делатности

новопланиран потес заштићеног зеленила са воденицама
Урбанистичка разрада се може радити и фазно по деловима у зависности од могућности и заинтеросованих
инвеститора.
Обавезна је израда урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за:

делове или целе катастарске парцеле број: 1883/1, 1883/2, 1883/3, 1883/4, 1020/2, 1021/3, 1021/2, 1021/4, 1022/1,
1022/2, 1023/2, 1023/3, 1024/1, 1024/2 и 1024/3 све КО Брзеће. Урбанистичким пројектом нарочито обрадити
заштиту постојећег зеленила, односно «дрво запис» које се налази на наведеном простору.

простор између улице 2 (део државног пута II-б реда бр. 212), улице Нова 10 и улице Нова 9. Овај УП је могуће
радити фазно фазно по деловима у зависности од могућности и заинтеросованих инвеститора.
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Разрадом кроз јавни архитектонско-урбанистички конкурс - 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 туристичког дела Бела река, шеталишта и сл.
Границе дате на графичком прилогу бр. 10. „Начин спровођења плана“ су оријентационе, тачне границе планова
и пројеката биће дефинисане израдом концапта плана.
3.

П ОД Р У Ч Ј А К ОЈ А
Д ОК У МЕ Н Т А Ц И Ј Е

СЕ

С П Р ОВ ОД Е

НА

ОС Н ОВ У

П ОС Т ОЈ Е Ћ Е

У Р Б А НИС Т ИЧ К Е

И

ДР У Г Е

Сви предходно донешени урбанистички планови нижег реда, у границама овог Плана престају да важе
усвајањем Плана генералне регулације насеља Брзеће - Копаоник.
На основу Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник спроводиће се подручја у
оквиру зоне Националног парка.
На основу Одлуке Скупштине општине Брус број: 350-316/2013-I од 15.10.2013. године („Службени лист општине
Брус“ бр.9/2013) спроводиће се парцела кп.бр. 723/7 КО Брзеће на основу које је и издато Решење о локацијској
дозволи број 353-11/2013-IV-06 од 24.10.2013.године.

IV П Р Е Л А З Н Е И З А В Р ШН Е ОДР Е ДБ Е
Издата решења, услови и други акти надлежног органа, којима није истекла важност, задржавају се као стечена обавеза
овог плана.
Стечене обавезе овог плана су, такође, и издати усвојени Урбанистички пројекти пре израде овог плана.
Играђени објекти у зонама забрањене градње у овом плану (пољопривредно земљиште, водно земљиште, између
регулационе и грађевинске линије) задржавају се према предходно издатим решењима надлежне управе.
Овај план представља правни и плански основ за издавање информације о локацији, израду урбанистиких пројеката,
пројеката парцелације и препарцелације и локацијских дозвола, замену, доградњу, надградњу и реконструкцију зграда и
уређење површина јавне и остале намене на грађевинском земљишту.
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ:


ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1.
Катастарски план са границом Плана .................................................................................... Р 1:2500
2.
Постојећа намена површина................................................................................................... Р 1:2500
3.1, 3.2 Планирана намена површина ................................................................................................. Р 1:2500
4.1, 4.2 Саобраћајно решење са нивелацијом.................................................................................... Р 1:2500
5.1, 5.2 План површина јавних намена са аналитичко геодетским елементима за обележавање .. Р 1:2500
6.1, 6.2 План изградње и регулације ................................................................................................... Р 1:2500
7.1, 7.2 Подела на зоне и целине ........................................................................................................ Р 1:2500
8.1, 8.2 План мреже и објеката комуналне инфраструктуре .............................................................. Р 1:2500
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Одлука о усвајању плана
План генералне регулације насеља Брзрће - Копаоник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 350-50/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/09, 81/09, 64/10
и 24/11 , 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014) и члана 26 .Статута општине
Брус (Сл. Лист општине Брус, бр. 14/08, 4/11 и 2/2014 ), Скупштина општине Брус, на седници
одржаној 28.02.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БАЊСКОГ ПАРКА У ОПШТИНИ БРУС
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за бањски парк – у општини Брус (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Плана је дефинисање правила уређења простора и грађења за реализацију
циља развоја туризма и стварање специфичног туристичког центра Бруса као привлачне
туристичке дестинације за објекте здравствено , спортско рекреативно – туристичког центра у
складу са важећим планским документима вишег реда.
Члан 3.
Планом се разрађује подручје од око 8 ha. Оквирном границом Плана обухваћен је
простор – границом парцеле 739/3, северно деловима к.п. бр. 730, 729, 728, 725, 723, 724, 2516,
1796, к.о. Брус до Грашевачке реке, сече реку и к.п. бр. 1836/2 к.о. Брус иде ивицом
саобраћајнице за Дренову, прелази Грашевачку реку и пролази поред Балканске улице, затим
к.п. 921 и 913 до Дома културе, пролази испод Дома културе, ивицом ваде деловима к.п. бр. 776
и 775 к.о. Брус, испод новопланиране саобраћајнице делом к.п.бр. 769/2, 770 и 736/2 све к.о.
Брус у Брусу и испод фабрике фирме ,,Попекс,, до 739/3.
Члан 4.
План детаљне регулације – Бањског парка израђује се у складу са Планом генералне
регулације Бруса (,,Сл.лист општине Брус,, бр. 8/2014) , наменом површина , зонама са истим
правилима грађења , површинама јавне намене и примарном мрежом саобраћајне и комуналне
инфраструктуре . У оквиру целине дозвољава се изградња објекта спорта и рекреације , етно
садржаја, комерцијалних и туристичко – угоститељског садржаја са смештајним капацитетима ,
као пратећих садржаја основне намене комплекса.
Подлоге : ортофото или по договору носиоца и обрађивача планског документа , а у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Коначна граница Плана ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана
.
Члан 5.
Визија и циљеви развоја туризма су: развој туризма и стварање специфичног
туристичког центра Брус, као привлачне туристичке дестинације потребно је суделовање како
институција јавног сектора, приватних улагача тако и локалног становништва. Уређењем бање
и стварањем на овом простору здравствено, рекреативно туристичког центра отвара се низ
могућности за развој целог подручја.Бању треба формирати као функционалну целину у
претежно парковски уређеном амбијенту.
Члан 6.
Планом ће се одредити, односно ближе разрадити:
- граница плана и обухват грађевинског подручја;
- детаљнa намену земљишта
- регулациона линију улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози
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-

нивелационе коте улица и јавних површина
попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте
капацитете за саобраћајну , енергетску , комуналну и др. инфраструктуру
трасе коридора и капацитете за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу
инфраструктуру,
регулационе линије саобраћајница и површина јавне намене и грађевинске линије;
потребне нивелационе коте раскрсница саобраћајница и површина јавне намене
(нивелациони план),
мере заштите природних целина;
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта или расписују конкурси
други елементи значајни за спровођење плана.

План ће представљати основ за издавање информације о локацији, локацијских услова
и израду урбанистичко-техничких докумената.
Нацртом Плана утврдиће се целине - фазе које је могуће даље самостално плански разрађивати
односно урбанистичко-архитектонским пројектима.
Члан 7.
За носиоца израде Плана одређује се ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус“ Брус.
Члан 8.
Рок израде Плана је 6 месеци, од датума потписивања уговора са обрађивачем, стим да
наведени рок обухвата време потребно за рад извршиоца, без времена потрбног за поступак
усвајања Плана.
Члан 9.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Брус или из других извора
у складу са Законом.
Члан 10.
План подлеже стручној контроли од стране Комисије за планове СО Брус. Након
стручне контроле Нацрта плана оглашава се јавни увид у дневном и локалном листу, а текст
огласа истиче се на огласној табли Скупштине општине Брус. Рани јавни увид по доношењу
Одлуке – организује носилац израде плана ( упознаванње јавности правних и физичких лица),
рани јавни увид оглашава се седам (7) дана пре отпочињања увида у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и
на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског
документа , а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Члан 11.
После доношења Одлуке о изради плана , носилац израде плана организује рани јавни
увид ( упознавање јавности правних и физичких лица ) са општиом циљевима и сврхом израде
плана, могућим решењима за развој просторне целине.
Излагање планског документа на јавни увид врши се после извршене стручне
контроле.Излагање планског документа на јавни увид траје 30 дана од дана оглашавања.О
излагању планског документа на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања. После обављеног јавног увида,
Комисија саставља извештај, који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим
примедбама и ставовима по свакој примедби и исти је саставни део образложења плана.
Члан 12.
За потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на
животну средину у складу са достављеним мишљењем бр. 501-7/2015-IV-01 од 04.02.2015.год.
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Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8.) дана, од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
Број: 350-44/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.

_____________________________________________________

На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Сл.
гласник РС,, бр. 135/04 и 88/2010) и чл. 26. Статута општине Брус (,,Сл.лист општине Брус,, бр.
14//08, 14//11 и 2/2014)
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.02.2015. године донела је
О Д Л УК У
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКОГ ПАРКА У ОПШТИНИ БРУС
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне
регулације Бањског парка у општини 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 функцији заштите и развоја општине
Брус

Члан 3.
Носилац израде Стратешке процене је ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве,
планирање и изградњу Брус.
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 Плана детаљне регулације
биће саставни део плана детаљне регулације Бањског парка у општини Брус.
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 детаљне
регулације Бањског парка који ће бити изложен јавном увиду у трајању од 30 дана у згради
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општине Брус, тако да истовремено са излагањем Нацрта плана детаљне регулације биће и
јавни увид извештаја о стратешкој процени.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
Број: 350-44//2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_______________________________________________
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На основу чланa 97. став 8 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 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 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за
уређивање грађевинског земљишта, утврђују се зоне и врсте намена објеката, износи
коефицијената зоне и којефицијената намене, критеријуми, износ и поступак
умањивања доприноса за уређеивање грађевинског земљишта, посебна умањења и
износи доприноса за недостајућу инфраструктуру као и услови и начин обрачуна
умањења и друге погодности за инвеститоре, метод валоризације у случају плаћања у
ратама као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање
грађевинског земљишта у складу са важећим законом и подзаконским актима који
уређују ову област.
II ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других
подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта,
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима
уређивања, које на предлог Општинске управе Одсека за урбанизам, грађевинарство и правно имовинске
послове доноси Скупштина општине. Јавна предузећа, свако из своје надлежности имају обавезу да
доставе Општинској управи Одсеку за урбанизам, грађевинарство и правно имовинске послове предлог
најкасније до 01.октобра текуће године.

ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе
се за уређивање и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и
одржавање објеката комуналне инфраструктуре.
Допринос из става 1. овог члана инвеститор плаћа инвеститор на основу решења
о грађевинској дозволи које доноси организациона јединица општинске управе
надлежна за издавање грађевинских дозвола по по обрачуну који израђује ЈП Дирекција
за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус (у даљем тексту: ЈП
Дирекција Брус) и на основу коначног обрачуна ЈП Дирекције Брус који је саставни део
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употребне дозволе, у поступку пре издавања употребне дозволе који доприносе
уплаћује у једнократном износу.
Обрачун доприноса за уређеивање грађевинског земљишта врши се на захтев
инвеститора а на основу достављене урбанистичко техничке документације,
правоснажних локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу,
сепарата пројекта за грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и др.
Документације прописане важећим Законом о планирању и изгрдњи и подзаконским
актима.
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђује се обрачуном
који је саставни део грађевинске дозволе, односно коначним који је саставни део
употребне дозволе тако што се основица коју чини просечна цена квадратног метра
станова новоградње у општинама које су на основу Уредбе о утврђивању јединствене
листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014.годину (''Сл.гласник
РС''број 104/2014) разврстане у IV категорију степена развијености,као и општина Брус,
а према последњим објављеним подацима Републичког завода за статистику за
територију општина из ове категорије износ од 66,534,00 помножи са укупном нето
површином објекта који је предмет градње, израженом у метрима квадратним, и са
коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта који се утврђују овом Одлуком.
Обрачун доприноса поред износа доприноса садржи и начин плаћања доприноса
и средства обезбеђења плаћања доприноса.Обрачун доприноса важи 15 дана од дана
издавања.
Инвеститор који врши унутрашњу адаптацију и реконструкцију у оквиру
постојећег габарита и волумена легално изграђеног објекта, без повећања укупне нето
површине и без промене намене , не плаћа дпринос за уређивање грађевиинског
земљишта, о чему ЈП Дирекција издаје обавештење инвеститору.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте
јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре , прозводне и
складишне објекте, подземне етаже објекта високоградње( простор намењен за
гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешерницеи сл..), осим за
делове подземне етаже која се користи у комерцијалне делатности, отворена дечија
игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе.
Члан 4.
Површина објекта који се гради , дограђује или реконструише за коју се врши
обрачун једнака је нето површини обрачунатој по српском стандарду СРПС У.Ц2.100
према решењу о значавању стандарда и сродних докумената у Републици Србијни
(''Сл.гласник РС''број 27/07 и 79/07-тумачење) објављеној у посебном издању
Институита за стандардизацију Србије.
Члан 5.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште
на коме је изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и
канализациона мрежа.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски
дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које
инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
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а ) ЗОНЕ
Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се
следеће зоне у општини Брус и то:
Екстра зоне:
1. Јарам (утврђена границама ПДР-е Јарам (''Сл.лист општине Брус број
3/2007)
2. Сребрнац (утврђена границама ПДР-е Сребрнац (''Сл.лист општине
Брус број 6/2007)
3. Рендара (утврђена границама ПДР-е Рендара (''Сл.лист општине Брус
број 6/2010)
4. Брзеће ( која ће се утврдити границама ПГР-е Брзећа који је у изради)
Прва зона (утврђена ПГР-е Брус ''Сл.лист општине Брус број 8/2014)
Идући с десна у лево од ушћа реке Грашевачке,па узводно уз реку Расину до
бране на реци Расини,идући прилазним путем према Агроекспорту до државног пута
другога реда Брус-Врњачка Бања.Затим прилазном саобраћајницом до Врачара па ново
планираном саобраћајницом (ПГР-е Бруса) која се спушта низ Росуље ,идући до
раскрснице код школе,низ ул.Омладинских бригада, поред хале и држати правац до
Грашевачке реке(тј.границом Бањског парка)и наставља се Грашевачком реком до
полазне тачке.
Друга зона (утврђена ПГР-е Брус ''Сл.лист општине Брус број 8/2014)
Од изграђеног пословног објекта ПП Вис преко државног пута другог реда и
реком Расином до улице Цара Лазара,лево до улице 10 августа ,где се обухватају све
грађ.парц.које излазе на ул.10 августа до ул. Горанских бригада,продужетак ново
планиране ул.Николе Пашића и све грађ.парцеле које излазе на ул.Николе Пашића до
саобраћајнице до зоне производне делатности,пење се до ново планиране
саобраћајнице (ПГР-е Брус) и спушта се до границе зоне шума,па се спушта до
државног пута другог реда Брус-Крушевац,уз државни пут другог реда према Брус до
ветеринарске станице,преко реке Расине,испод ветринарске станице до ново планиране
саобраћајнице кружног тока (ПГР-е Брус) и границом зоне где је предвиђено становање
средњих густина све до саобраћајнице ново планиране 5, спушта се до Грашевачке
реке,границом Бањског парка.Продужава Грашевачком реком,обухватајући зону
становања средње густине до ново планиране саобраћајнице (ПГР-е Брус) која излази
на државни пут другога реда Брус-Брзеће,саобраћајницом до ул.Хајдук Вељкове и
спушта се новопланираном саобраћајницом 4 (ПГР-е Брус) до државног пута другога
реда и враћа се до полазне почетне тачке.
Трећа зона (утврђена ПГР-е Брус ''Сл.лист општине Брус број 8/2014
Од границе Друге зоне до границе обухвата ПГР-е Бруса.
Четврта зона (утврђена Просторним планом општине Брус ''Сл.лист општине
Брус» број 3/2013)



Од границе ПГР-е Бруса,у појасу де средином представља државни пут другог реда
Брус -Крушевац,ширином 200м. са леве и десне стране до границе КО Лепенац.,
са леве и десне стране државног пута другог реда Брус-Врњачка Бања од ПГР-е
Бруса у ширини од 200 м.са леве и десне стране до границе КО Кобиље.,
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од ПГР-е Бруса ,са леве и десне стране државног пута другога реда БрусЛепосавићи до границе КО Жиљци.

Пета зона (утврђена Просторним планом општине Брус ''Сл.лист општине Брус
број 3/2013)
Зона обухвата Просторног плана општине Брус ван претходно наведених зона.
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос су:
1. Стамбена
1.1. Индивидурални стамбени до две стамбене јединице и индивидуално стамбени
са једном стамбеном и једном пословном јединицом и викенд куће
1.2. Колективни стамбени објекти са више од две стамбене јединице
1.3. Стамбено пословни објекти са више од једне стабене и једне пословне јединице,
пословно стамбени апартмани
2. Комерцијална
2.1. Трговнски објекти, пословни објекти, канцеларије и помоћни објекти
2.2. Кладионице, коцкарнице, објекти за забаву, гараже као засебни комерцијални
објекти и сл.
2.3. Објекти бензинских пумпи, плинске пумпе, банке и пословне јединице банака,
мењачнице, осигуравајућих друштава и сл. као и друге објекте комерцијалног и
услужног карактера
2.4. Хотели, мотели, хостели, туристичка насеља и сл
2.5. Услужно занатство
3. јавна
3.1. Објекти намењени за јавно коришћење који могу бити у другим облицима својине
(болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени
спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали и други
објекти) и објекти – простори традиционални цркава и традиционалних верских
заједница у смислу закона о црквама и верским заједницама (Сл.гл.РС 36/2006)
4. Остала
Остала намена: објекат индустрије и грађевинарства за монтажу готових делова или
дораду полупроизвода, сепарација агрегата, фабрике бетона, гаражни простор у овим
објектима ако се користи за комерцијалне сврхе, отворени паркинзи
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној
намени.
5.Пољопривредни
Пољопривредни објекти
Члан 8.
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се
следећи коефицијенти:
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Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка
зона
Екстра зона 1
Екстра зона 2
Екстра зона 3
Екстра зона 4
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона

Коефицијент
0,100
0.100
0.100
0.090
0.045
0.035
0.025
0,015
0.010

Коефицијент за намену (Кн):

1.1.

1.2.
1.3.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
3.

4

Намена објекта
Коефицијент
Индивидурални стамбени
до две
0,5
стамбене
јединице и индивидуално
стамбени са једном стамбеном и једном
пословном јединицом и викенд куће
Колективни стамбени објекти са више од
0,8
две стамбене јединице
Стамбено пословни објекти са више од
0,6
једне стабене и једне пословне јединице,
пословно стамбени апартмани
Трговнски објекти, пословни објекти,
0,9
канцеларије и помоћни објекти
Кладионице, коцкарнице, објекти за
1,0
забаву, гараже као засебни комерцијални
објекти и сл.
Објекти бензинских пумпи, плинске
1,2
пумпе, банке и пословне јединице
банака,
мењачнице,
осигуравајућих
друштава и сл. као и друге објекте
комерцијалног и услужног карактера
Хотели, мотели, хостели, туристичка
1,5
насеља и сл.
Услужно занатство
0,9
Објекти намењени за јавно коришћење
0,9
који могу бити у другим облицима
својине (болнице, домови здравља,
домови за старе, објекти образовања,
отворени и затворени спортски и
рекреативни објекти, објекти културе,
саобраћајни терминали и други објекти)
и објекти – простори традиционални
цркава и традиционалних верских
заједница у смислу закона о црквама и
верским заједницама (Сл.гл.РС 36/2006)
Остала намена: објекат индустрије и
0,8
грађевинарства за монтажу готових
делова или дораду полупроизвода,

5

сепарација агрегата, фабрике бетона,
гаражни простор у овим објектима ако се
користи за комерцијалне сврхе, отворени
паркинзи
Пољопривредни објекти

0,1

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености
грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом,
тротоаром и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1.
Члан 9.

Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром,
допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке (Ц укупна) умањује се за одређени
проценат, у складу са следећом табелом:
Недостајућа комунална
инфраструктура
приступни пут
канализациона мрежа
водоводна мрежа
тротоар
јавна расвета

Проценат
умањења
20%
10%
10%
5%
5%

Члан 10.
Редукована површина простора по коме се обрачунава допринос за уређивање грађевинског
земљишта, утврђена овом одлуком, коригује се следећим којефицијентима:
1. Којефицијент 0,75
Површине у поткровним етажама, галерије у затвореном простору и слично.
Површине у подрумским и сутуренским етажама.
Гараже (само за гаражно место без комуникације)
2. Којефицијент 0,50
Сви помоћни зидани објекти уз породично стамбене објекте ( оставе, шупе...)
Отворени базени , отворени и полуотворени простори (балкони, терасе, лође, тремови,
натстрешнице и сл)
3. Коефицијент 0,25
Отворени паркинзи
Накнада се не обрачунава за површине лифтова и комуналних постројења.
Члан 11.
Скупштина општине појединачним актом може предвидети додатне погодности за плаћање
доприноса за објекте од посебног значаја за развој општине. Допринос се може умањити до 50% а могу
се прописати и друге погодности уз испуњавање одређених услова: запошљавање одређеног броја лица
на неодређено време у одређеном временском периоду и сл.
Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње осим по основу прописаном
за објекте социјалног становања код којих је инвеститор Република Србија или Јединица локалне
самоуправе.
У циљу реализације пројекта од значаја за локални економски развој општине висина доприноса
плаћа се у другачијем износу од износа предвиђеног одредбама ове Одлуке уколико општина Брус
прибави сагласност Владе Републике Србије.
Члан 12.
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је
прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову)
намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса.
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Члан 13.
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор изгради
већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат за
грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће
бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи.
Члан 14.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње
новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за разлику у
броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из земљишних књига,
односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или актом надлежне
службе/одељења да је објекат грађен у периоду када за његову изградњу није било потребно издавање
грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује
на основу акта надлежне службе, или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе,
копије плана или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног лица општинске управе Одсека надлежног
за издавање грађевинске дозволе.
Члан 15
Претварањем стамбеног, гаражног и пословног простора у пословни простор обрачун доприноса
за уређивање грађевинског земљишта за пословни простор умањује се за обрачун доприноса за
уређивање грађевинског земљишта за стамбени, гаражни и помоћни простор у оквиру изграђених
површина.
Претварањем помоћног простора у стамбени обрачун доприноса за уређивање грађевинског
земљишта за стамбени простор умањује се за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
за помоћнио простор у оквиру изграђених површина.
Претварањем таванског у корисни простор обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта се
обрачунава по истом критеријуму из претходних ставова(намена простора, комунална опремљеност,
зона..).
Претварањем стамбеног простора у помоћни или пословног простора у стамбени или помоћни
простор за исту површину, допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава.
За објекте са вишемнаменским садржајем, доприноссе утврђује за сваку намену посебно, а по наведеним
критеријумима.
Члан 16.
Скупштина општине појединачним актом може предвидети додатне погодности за плаћање
доприноса за лице са утврђеним степеном инвалидитета и то само за прву изградњу породичног
стамбеног објекта за нето површину до 200 м 2 у објекту, којим трајно решавају своје стамбено питање.
III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 17.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у
целости или на рате.
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на
следећи начин:
- једнократно у целости са умањењем се у износу од 30% или
- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом
потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате,
инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која
гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити
дужи три месеца од дана доспећа последње рате или
2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе
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Банкарска гаранција се активира након три доспеле неизмирене рате о чему ће се
старати ЈП Дирекција Брус.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за
изградњу објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м²
и који не садржи више од две стамбене јединице, не достављају се средства обезбеђења
у случају плаћања доприноса на рате..
Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају
једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.
Члан 18.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року,
наплата ће се извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о
преском систему и пореској администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
Члан 19.

Уплата прихода по основу ове Одлуке врши се на следећи уплатни рачун:
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 840-742253843-87са позивом на број по
моделу 97 и то:
ФИРМА:
_____029 ПИБ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ _____029 ЈМБГ
IV
УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ
ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 20.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског
документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се
припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском
земљишту подноси ЈП Дирекцији Брус предлог о финансирању припремања, односно опремања
грађевинског земљишта.

-

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља:
правоснажне локацијске услове
доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да гради објекта
копија плана за парцеле
предлог динамике и рокова изградње

Члан 21.
ЈП Дирекција Брус након разматрања предлога лица из става 2. члана 20. ове Одлуке и
достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта
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Елаборат из става 1. овог члана садржи:
-

-

-

податке о локацији односно зони,
податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,
податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
обавезу ЈП Дирекције Брус да обезбеди стручни надзор у току извођења радова
одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору
извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.

Члан 22.
На основу елабората из члана 19. ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању,
односно о опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 20. ове одлуке и ЈП
Дирекције Брус.
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу ЈП Дирекција Брус да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке
документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова,
као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове
обезбеђивања финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања
грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.

VI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.

Инвеститори који су са јединицом локалне самоуправе закључили уговор о накнади за
уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката, по раније важећим законима и општим актима
ЈП Дирекцијом Брус, по којима накнада није плаћена у целости, имају право на закључивање анекса
уговора и обрачун доприноса у складу са овом Одлуком.
Члан 24.
Инвеститор који је уговорио накнаду за уређивање грађевинског земљишта по раније важећим
прописима има право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава у номиналном износу, уколико
од надлежне управе достави доказ да није издата потврда о пријему документације, односно грађевинска
дозвола, односно да инвеститор не може остварити право изградње објекта на основу издате
документације као и да није започета изградња објекта.
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Члан 25.

Инвеститори који су закључили уговоре са ЈП Дирекцијом Брус о регулисању
накнаде за уређивање грађевинског земљишта или исте закључе до 01.03.2015. године у
обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са
закљученим уговором.
Члан 26.
Одредбе ове Одлуке примењују се од 1.03.2015. године.

Од 1.03.2015. године престају да важe одредбе Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Брус 3/2013, 8/2013 и 8/2014) , које су у супротности са овом Одлуком а
везани су за изградњу (доградња, надградња, реконструкција) објеката.
Остале одредбе које нису у супротности са овом одлуком остају на снази.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-116/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
___________________________________

На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
РС'', број 54/2009... 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14) и члана 26. Статута
општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 14/08, 4/11, 1/14 и 10/14пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.02.2015. године, доноси

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
АНГАЖОВАТИ лице за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета
општине Брус за 2014. годину, које испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Општинска управа општине Брус спровешће поступак ангажовања лица из члана
1. ове Одлуке у складу са ставом 2. члана 39. Закона о јавним набавкама и Плана јавних
набавки за 2015. годину Општинске управе Брус број: 400-36/2015-IV од 27.01.2015.
године.
Члан 3.
Ову Одлуку доставити на сагласност Државној ревизорској институцији.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Брус''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-77/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
28.02.2015. године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.с.р.,
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На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', број 51/09),
члана 32. став1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07) и члана 26. став 1. тачка 24. 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 28.02. 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ
КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
И ОБЛИЦИМА ПОВЕЗИВАЊА УДРУЖЕЊА (САВЕЗИ) У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се поступак и начин спровођења и одређивања
средстава за расподелу средстава удружењима и облицима повезивања удружења
(савези), право учешћа, критеријуми за расподелу средстава, састав и надлежност
Комисије за спровођење поступка.
Члан 2.
Право учешћа на конкурсу имају удружења и облици повезивања удружења
(савези) са седиштем на територији општине Брус, а баве се борачко – инвалидском
заштитом, унапређењем и заштитом животне средине, заштитом лица са посебним
потребама, помоћи старима и заштитом етничких мањина посебно Рома.
Члан 3.
Укупан износ средстава који се распоређује износи 500.000 динара, и исти је
опредељен Одлуком о буџету општине Брус за 2015. годину.
Члан 4.
Критеријуми на основу којих ће се вршити расподела средстава су:
-

Да је План и програм финансирања искључиво у вези са делатношћу
предвиђеном Статутом и његовим статутарним циљевима;
План и програм финансирања у којем удружење искључиво и непосредно
следи јавне потребе;
Допринос коришћења ових средстава побољшању положаја лица и
удружења.
Да своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника.

Члан 5.
Средства из члана 3. и 4. ове Одлуке додељују се искључиво на основу
спроведеног јавног конкурса. Уговор о реализовању одобрених програма, закључиће
председник општине Брус на основу Извештаја Комисије по спроведеном конкурсу.
Члан 6.
Удружења којима су додељена средства путем конкурса најмање једном
годишње подносе извештај о свом раду и трошењу средстава Скупштини општине
Брус.
Члан 7.
Поступак спровођења расподеле средстава удружењима и облицима повезивања
удружења (савези) спровешће Комисија у следећем саставу:
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-

Андрија Несторовић, јавни правобранилац
Ковачевић Новак, психолог
Ирена Стојковић, шеф одсека у Општинској управи општине Брус.

Члан 8.
Задатак Комисије је да утврди начин објављивања Конкурса, рок за подношење
захтева као и потребну документацију коју су заинтересована удружења (савези) дужни
да приложе уз захтев.
По спроведеном конкурсу Комисија је у обавези да сачини Извештај са
предлогом о додели средстава удружењима и исти достави председнику општине.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-103/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
28.02.2015. године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_______________________________________
На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике
Србије“, број 55/14), члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 61. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.02.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БРУС

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се уређење, организација и друга питања од значаја за
рад Општинског правобранилаштва општине Брус (у даљем тексту: Општинско
правобранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове
правне заштите имовинских права и интереса општине Брус.
Седиште Општинског правобранилаштва је у Брусу, улици Краља Петра Првог
бр.120.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има печат округлог облика пречника 32 мм, који
садржи грб Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија
– Општина Брус – Општинско правобранилаштво“, на српском језику ћириличим
писмом.
Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи
текст: „Република Србија, Општинско правобранилаштво, Број ________, Датум
__________, Брус.
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II - ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине,
Општинско правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као
законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање
обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која
заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и
питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од
значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа,
посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица
по правна лица која заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица
које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и
привредноправних уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима општине које заступа;
5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно
заступање странке од стране адвоката.
Члан 5.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом
управе или другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу,
предлог или други акт којим је покренут поступак против заступаног субјекта,
размотрити могућност споразумног решавања спорног односа, на своју иницијативу
или на иницијативу супротне стране.
Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа
пре закључења споразума о решавању спорног односа.
Члан 6.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима
органи општине и друга правна лица која се финансирају из буџета општине,
Општинско правобранилаштво ће заступати општину и њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима правна
лица која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће
заступати странку која је иницирала покретање поступка.
Члан 7.
Органи општине и друга правна лица које заступа Општинско
правобранилаштво дужни су да Општинском правобранилаштву благовремено
достављају обавештења о правним стварима у којима је оно овлашћено да предузима
правне радње и правна средства, као и да му на његов захтев достављају списе,
обавештења и податке потребне за предузимање радњи за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за
општину и друго правно лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе
обавестити Општинско веће, а од одговорног лица у том органу или правном лицу
захтеваће накнаду причињене штете.
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Члан 8.
На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена
овом одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени
гласник Републике Србије“, број 55/14) које се односе на Државно правобранилаштво.
III - ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
Функцију Општинског правобранилаштва обављају општински правобранилац и
заменик општинског правобраниоца, у складу са Уставом Републике Србије, законом,
овом одлуком и другим општим правним актима.“3
Члан 10.
Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника
општине, на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти
период.
За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике
Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио
правни факултет, положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и
има најмање две године радног искуства у правној струци после положеног
правосудног испита.
Члан 11.
Заменик општинског правобраниоца поставља се на начин и под условима који су у
члану 10. утврђени за општинског правобраниоца.
Заменик општинског правобраниоца ради по упутствима општинског правобраниоца и
њему је одговоран за свој рад.
Члан 12.
Општински правобранилац одговара Општинском већу за свој рад и рад
Општинског правобранилаштва.
Општински правобранилац најкасније до 31. марта текуће године подноси
Општинском већу извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну
годину.
Члан 13.
Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима
Општинском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да
постоје недостаци у раду општинског правобраниоца, Општинско веће може наложити
мере за отклањање недостатака и одредити рок за поступање по мерама, као и поднети
предлог за покретање дисциплинског и другог поступка.
Члан 14.
Општинском правобраниоцу и заменику престаје функција на коју су
постављени, пре истека рока:
-на лични захтев,подношењем писане оставке,
-у случају смрти или трајног губитка радне способности,
-кад су правоснажно осуђени за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кривично дело које их чини недостојним функције,
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Дан престанка функције из става 1. овог члана констатује Општинско веће на
првој наредној седници после пријема обавештења о разлозима за престанак функције
Општинског правобраниоца и заменика.
Општински правобранилац и заменик могу бити разрешени и пре истека
мандата.
О разрешењу Општинског правобраниоца одлучује Општинско веће на
образложен предлог председника општине.
Уз предлог за разрешење Општинског правобраниоца председник општине
подноси у писаном облику предлог за постављење новог Општинског правобраниоца.
Предлог садржи: име и презиме кандидата, биографију као
и сагласност кандидата.
Члан 15.
Општински правобранилац доноси акт о унутрашњем уређењу и
систематизацији Општинског правобранилаштва уз сагласност Општинског већа.
Члан 16.
Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од
значаја за рад Општинског правобранилашта обављају одговарајући општински органи
управе и службе.
IV - РАДНИ ОДНОСИ
Члан 17.
Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца остварују
права из радног односа у складу са прописима који уређују положај службеника
општинске управе, ако овом одлуком није друкчије одређено.
V - СРЕДСТВА
Члан 18.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине
.
Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања
представљају приход буџета општине.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Ступањем на снагу ове одлуке Општинско јавно правобранилаштво наставља са
радом као Општинско правобранилаштво
.
Општинско веће поставља општинског правобраниоца и заменика општинског
правобраниоца у року од 90 дана од дана ступања ове одлуке на снагу.
Постављењем општинског правобраниоца и заменика општинског правобраниоца у
складу са овом одлуком, престаје положај општинском јавном правобраниоцу и
заменику општинског јавног правобраниоца.
Члан 20.
Одредбе прописа којима је одређена надлежност Општинског јавног
правобранилаштва или општинског јавног правобраниоца за предузимање одређених
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радњи и вршење одређених послова, или којима је прописана обавеза неког
општинског органа или другог правног лица према Општинском јавном
правобранилаштву или према општинском јавном правобраниоцу, примењују се и на
Општинско правобранилаштво.
Члан 21.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавном
правобранилаштву општине Брус (Сл.лист општине Брус бр. 9/13) и Одлука о
изменама и допунама Одлуке о јавном правобранилаштву (Сл.лист 2/14) .
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:020-6/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
____________________________________

На основу члана 26. и 27. Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на
територији општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 1/2014), члана 4.
Одлуке о измени и допуни Одлуке Скупштине општине Брус број 344-16/2014-I од
30.05.2014. године (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014), члана 26. Статута
општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст) и Извештаја Комисије о спроведеном поступку јавног конкурса за
поверавање обављања линијског превоза путника у приградском саобраћају на
територији општине Брус број 344-6/2015-II од 18.02.2015. године
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02. 2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У
ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
1. Обављање линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији
општине Брус ПОВЕРАВА СЕ превознику ''Југопревоз Крушевац'' а.д. Крушевац, Југ
Богданова бб.
2. По коначности Одлуке о извршеном избору превозника, председник општине
Брус закључиће Уговор са изабраним превозником на период од 5 (пет) година, почев
од 01.06.2015. године.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:344-13/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
___________________________________
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На основу чланова 28. и 29. Закона о јавним предузећима («Службени гласник
РС», број 119/12, 116/13-Аутентично тумачење и 44/14), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26. тачка
9. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и
10/14-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02. 2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
ПУТЕВЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање Директора Јавног предузећа Дирекција
за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус (у даљем тексту: Јавно
предузеће).
Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању
огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих
правних аката у складу са Законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове
конкурса.
Учесник на конкурсу ја свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и
прописују им се исти услови и рокови.

1)
2)
3)
4)

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити:
лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса;
лице које је члан органа управе јавног предузећа;
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности;
да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају
учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се
саставним делом ове Одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било
ком смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне
јавности.
Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора Јавног
предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус
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прописани су Законом о јавним предузећима и Статутом Јавног предузећа Дирекција за
грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус.
Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа о
јавном конкурсу у «Службеном гласнику Републике Србије».
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се у «Службеном
гласнику РС» и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на
територији Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу ће се објавити и на интернет страници општине Брус, с
тим што се мора навести када је оглас објављен у «Службеном гласнику РС».
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП Дирекција за грађевинско
земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус је саставни део ове Одлуке.
Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија за
именовање директора (у даљем тексту: Комисија).
Комисија ће у свом раду поступати у складу са Упутством о начину и поступку
именовања директора Јавних предузећа чији је оснивач општина Брус.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 10.
Општинска управа општине Брус, на основу листе за именовање и записника о
изборном поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини
општине Брус.
Члан 11.
Скупштина општине Брус, након разматрања достављене листе и предлога акта,
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 12.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у
«Службеном листу општине Брус».
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на
интернет страници општине Брус.
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим
кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.
Члан 13.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је
дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију
јавног конкурса, под надзором Комисије.
Члан 14.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Брус из оправданих разлога може
продужити за још осам дана.
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Члан 15.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина
општине Брус може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је
одређен, или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Брус не
буде предложен кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да ни један
кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање или
ако Скупштина општине Брус не именује предложеног кандидата или другог кандидата
са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.
Члан 16.
Ову Одлуку доставити Комисији за именовања директора и Надзорном одбору
Јавног предузећа.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:111-1/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_________________________________________

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број
119/12), 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, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст) и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса број 111-2/2013-I,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године
објављује
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
за именовање директора
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве,
планирање и изградњу Брус
1. Подаци о Јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Дирекција за
грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус
- ПИБ: 101140958
- Матични број: 17044036
- Претежна шифра делатности:
4311- рушење објеката, земљани радови (испитивање терена бушењем и
сондирањем, груби грађевински радови и специфични радови нискоградње,
изградња саобраћајница, изградња хидрограђевинских објеката)
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
- директор Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, путеве,
планирање и изградњу Брус.
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Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и
руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада
јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово
спровођење, извршава одлуке надзорног одбора, врши и друге послове одређене
законом, оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је
Брус.
3. Услови за именовање директора:
- да је држављаник Републике Србије
- да је пунолетно и пословно способно,
- да има општу здравствену способност
- да поседује високо образовање стечено на основним студијама трећег
степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године,
- да има најмање 3 године радног искуства на руководећим положајима,
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег
интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће,
- да поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за
успешно организовање и обављање функције директора,
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одобрено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
- да није осуђивано за кривично дело против, привреде, правног саобраћаја
и службене дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности
која је претежна делатност јавног предузећа.
4. Пријава на конкурс садржи:
- име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са
кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања ако их има.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- диплома о стручној спреми,
- доказ да има општу здравствену способност (лекарско уверење)
- доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство-радна књижица)
- писана изјава, оверена од старане надлежног органа, да лице које
конкурише није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
- доказ да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности,
- доказ да лицу није изречена мера безбедности, забране обављања
делатности која је претежна делатност предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
надлежног органа.
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5. У изборном поступку, усменим разговором, пред комисијом, проверава се
поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора
Јавног предузећа сходно важећим законским прописима, као и стручних
организационих и других способности неопходних за успешно организовање и
обављање функције директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у «Службеном гласнику РС», Комисији за
именовање директора, на адресу Општинска управа општине Брус улица Краља
Петра I број 120, у затвореним ковертама са назнаком «За конкурс», или преко
писарнице органа управе.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање
директора Милица Михајловић, дипл.правник, бр.тел. 069/8155762 .
8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази комисија ће одбацити закључком, против кога није допуштена посебна
жалба.
9. Оглас о јавном конкурсу објавити у «Службеном гласнику РС», најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије и на
интернет страници општине Брус.
_________________________________________
На основу чланова 28. и 29. Закона о јавним предузећима («Службени гласник
РС», број 119/12, 116/13-Аутентично тумачење и 44/14), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26. тачка
9. 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 28.02.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ БРУС
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање Директора Јавног предузећа Дирекција
за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе Брус (у даљем тексту: Јавно
предузеће).
Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању
огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих
правних аката у складу са Законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове
конкурса.
Учесник на конкурсу ја свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и
прописују им се исти услови и рокови.
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1)
2)
3)
4)

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити:
лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса;
лице које је члан органа управе јавног предузећа;
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности;
да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају
учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се
саставним делом ове Одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било
ком смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне
јавности.
Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора Јавног
предузећа Дирекција за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе Брус
прописани су Законом о јавним предузећима и Статутом Јавног предузећа Дирекција за
пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе Брус.
Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа о
јавном конкурсу у «Службеном гласнику Републике Србије».
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се у «Службеном
гласнику РС» и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на
територији Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу ће се објавити и на интернет страници општине Брус, с
тим што се мора навести када је оглас објављен у «Службеном гласнику РС».
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП Дирекција за
пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе Брус је саставни део ове Одлуке.
Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија за
именовање директора (у даљем тексту: Комисија).
Комисија ће у свом раду поступати у складу са Упутством о начину и поступку
именовања директора Јавних предузећа чији је оснивач општина Брус.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 10.
Општинска управа општине Брус, на основу листе за именовање и записника о
изборном поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини
општине Брус.
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Члан 11.
Скупштина општине Брус, након разматрања достављене листе и предлога акта,
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 12.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у
«Службеном листу општине Брус».
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на
интернет страници општине Брус.
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим
кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.
Члан 13.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је
дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију
јавног конкурса, под надзором Комисије.
Члан 14.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Брус из оправданих разлога може
продужити за још осам дана.
Члан 15.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина
општине Брус може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је
одређен, или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Брус не
буде предложен кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да ни један
кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање или
ако Скупштина општине Брус не именује предложеног кандидата или другог кандидата
са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.
Члан 16.
Ову Одлуку доставити Комисији за именовања директора и Надзорном одбору
Јавног предузећа.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:111-2/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
______________________________________
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На основу члана 29. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број
119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14), члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
члана 38. Одлуке о промени оснивачког акта ЈП Дирекција за пољопривреду, рурални
развој и природне ресурсе Брус («Службени лист општине Брус», број 5/14) и члана 31.
Статута ЈП Дирекција за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе Брус,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године
објављује
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
за именовање директора ЈП Дирекција за пољопривреду,
рурални развој и природне ресурсе Брус
1. Подаци о Јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Дирекција за
пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе Брус
- ПИБ: 103488090
- Матични број: 17581520
- Претежна шифра делатности:
84.13- уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области
економије.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
- директор Јавног предузећа Дирекција за пољопривреду, рурални развој и
природне ресурсе Брус.
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и
руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада
јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово
спровођење, извршава одлуке надзорног одбора, предлаже финансијски извештај и
врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом јавног
предузећа.
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је
Брус.
3. Услови за именовање директора:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетно и пословно способан,
- да има општу здравствену способност,
- да је дипломирани инжењер пољопривредне струке, дипломирани
ветеринар, инжењер геологије и биотехничке струке, са најмање 5 година
радног искуства на пословима који се обављају у Дирекцији, од чега најмање
3 године на руководећем положају,
- да има најмање 3 године радног искуства на руководећим положајима,
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег
интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће,
- да поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за
успешно организовање и обављање функције директора,
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одобрено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
- да није осуђивано за кривично дело против, привреде, правног саобраћаја и
службене дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која
је претежна делатност јавног предузећа.
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4. Пријава на конкурс садржи:
- име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања ако
их има.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- извод из матичне књиге рођених, (оригинал или фотокопија)
- уверење о држављанству, (оригинал или фотокопија)
- доказ о стручној спреми, (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној
спреми)
- доказ да има општу здравствену способност (лекарско уверење)
- доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искустворадна књижица)
- писана изјава, оверена од старане надлежног органа, да лице које
конкурише није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
- доказ да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности, (потврда издата од надлежне полицијске
управе)
- доказ да лицу није изречена мера безбедности, забране обављања
делатности која је претежна делатност предузећа. (потврда издата од
Привредног суда)
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
надлежног органа.
5. У изборном поступку, усменим разговором, пред комисијом, проверава се
поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора
Јавног предузећа сходно важећим законским прописима, као и стручних
организационих и других способности неопходних за успешно организовање и
обављање функције директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у «Службеном гласнику РС», Комисији за
именовање директора, на адресу Општинска управа општине Брус улица Краља
Петра I број 120, у затвореним ковертама са назнаком «За конкурс», или преко
писарнице органа управе.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање
директора Милица Михајловић, дипл.правник, бр.тел. 069/8155762 .
8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна
жалба..
9. Оглас о јавном конкурсу објавити у «Службеном гласнику РС», најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије и на
интернет страници општине Брус.
________________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07), члана 247. Закона о раду («Службени гласник РС», број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14) 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 28.02.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ БРУС
ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ
УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА
Члан 1.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Брус Слободан Видојевић да у име
оснивача закључи и потпише Колективне уговоре код послодавца за јавна предузећа
чији је оснивач општина Брус.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:035-1/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,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),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 28.02.2015.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Центра за
културу Брус за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус
за 2014. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној дана
28.01.2015. године, под бројем 37/15.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-115/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
28.02.2015.године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
________________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), 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 28.02.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦРВЕНОГ КРСТА БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски план Црвеног крста Брус за 2015. годину који
је донео Секретар Црвеног крста Брус.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-26/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.с.р.

_________________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07), члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 1/2015) и члана 26. Статута
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћени текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Туристичке организације општине Брус
који је донео Управни одбор Туристичке организације општине Брус, на
седници одржаној дана 26.01.2015. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:021-1/2015-I
28.02.2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.

________________________________________
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На основу члана 130. став 3. и члана 137. Закона о здравственој заштити («Сл.
гласник РС број 107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и
93/2014), члана 4. и 5. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља Брус
у Брусу (»Службени лист општине Брус», број 4/06) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута
општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
I - РАЗРЕШАВА СЕ Ивана Врекић из Бруса, дужности председника Управног
одбора Дома здравља Брус, због подношења оставке.
II – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-5/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
___________________________________

На основу члана 130. став 3. и члана 137. Закона о здравственој заштити («Сл.
гласник РС број 107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и
93/2014), члана 4. и 5. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља Брус
у Брусу (»Службени лист општине Брус», број 4/06) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута
општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
I - ИМЕНИЈЕ СЕ Бојана Лапчевић, доктор медицине из Лепенца, за
председника Управног одбора Дома здравља Брус, представник оснивача.
II – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-6/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
________________________________________
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр.
72/2011 и 88/2013), члана 3. став 1. 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) члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42. тачка 9., Статута
општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014),
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 28.02.2015. године
донела је
ОДЛУКА
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
БРУС НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну
својини општине Брус непосредном погодбом.
Члан 2.
Општина Брус извршиће прибављање непокретности-куповином, од власника
непокретности Јанковић (Бошко) Миљојко из села Стубал, општина
Александровац ЈМБГ 0203947782426 и то:
- Део од кат.парцеле бр.3041/42 у КО Крива Река у следећим мерама и
границама: са запада у дужини од 14,59+15,70 метара, са севера до
кат.парцеле 3041/43 у дужини од 9,77 метара, са истока до осталог
(већег) преосталог дела парцеле 3041/42 у дужини од 21,18+14,84
метара и са југа до кп.бр.3041/54 у дужини од 7,03 метара У УКУПНОЈ
ПОВРШИНИ од 0.02,31 ха.
- Део од кат.парцеле бр.3041/43 у КО Крива Река у следећим мерама и
границама: са запада у дужини од 13,68 метара до мањег преосталог
дела исте парцеле, са севера до кат.парцеле 3041/39 у дужини од
7,06 метара, са истока у дужини од 8,05 метара и са југа до
кп.бр.3041/42 у дужини од 9,77 метара, У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ од
0.00,76 ха.
- Од власника Јанковић(Бошко) Предраг из села Венчац,
општина Александровац ЈМБГ 2808954782438:
- Део од кат.парцеле бр.3041/39 у КО Крива Река у следећим мерама и
границама: са северозапада у дужини од 2,03+4,95+4,11 метара, са
истока до преосталог дела исте парцеле у дужини од 10,85 метара, са
југа до кп.бр.3041/43 у дужини од 7,06 метара У УКУПНОЈ
ПОВРШИНИ од 0.00,23 ха.
- Део од кат.парцеле бр.3041/40 у КО Крива Река у следећим мерама и
границама: са запада у дужини од 3,93+16,25 метара, затим са
северозапада до потока у дужини од 2,65+15,28+3,01 метара, са
севера до кп.бр. 3041/36 у дужини од 3,82 метара, са истока у дужини
од 8,00+11,43+18,00+3,53 и са југа до кп.бр.3041/39 у дужини од
2,03+4,95+4,11 метара У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ од 0.02,80 ха
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-

-

Од власника Јанковић (Бошко) Љубодраг из села Венчац,
општина Александровац ЈМБГ 2307952782431:
Део од кат.парцеле бр.3041/36 у КО Крива Река у следећим мерама и
границама: са запада до потока у дужини од 21,80 метара, ломи према
потоку у дужини од 4,06 метара, затим наставља према северозападу
у дужини од 15,59+12,24 метара, са севера до кп.бр.3041/32 у дужини
од 7,20 метара, са истока до преосталог већег дела ове парцеле у
дужини од 38,96+14,07 метара и са југа до кп.бр.3041/40 у дужини од
3,82 метара У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ од 0.02,88 ха
Од
власника
Митровић (Раденко) Радисав ЈМБГ
2811950782620,

Митровић (Раденко) Милован
и Митровић (Раденко) Милан

ЈМБГ

1303953782614
ЈМБГ
0409966782620, сви из села Крива Река, општина Брус
Део од кат.парцеле бр.3041/32 у КО Крива Река у следећим мерама и
границама:
са
северозапада
у
дужини
од
9,40+29,94+27,88+29,22+42,18+29,74+11,94 метара, са севера до
кп.бр.3041/28 у дужини од 7,77 метара, са југоистока до преосталог
дела исте парцеле у дужини од 17,54+42,44+41,94+27,28+44,59+6,32 и
са југа до кп.бр.3041/36 у дужини од 7,20 метара У УКУПНОЈ
ПОВРШИНИ од 0.09,39 ха.
Све према налазу вештака геометра који је заведен у ЈП „Дирекција за
грађевинско земљиште путеве, планирање и изградњу под бр.235 од
20.02.2015. године.
Члан 3.
Пре закључења уговора прибавиће се налаз и мишљење овлашћеног судског
вештака који ће утврдити тржишну вредност предметних непокретности.
Члан 4.
Уговор о прибављању непокретности из тачке два ове одлуке у име општине
Брус закључује председник општине Брус.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 463-5/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.

_________________________________________
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На основу члана 27. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС"бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС,
50/2013 –одлука УС, 98/2013 – oдлука УС, 132/2014 i 145/2014), члана 26. Статута
општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014) на предлог
Општинског већа општине Брус,
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 28.02.2015. године
донела је
ОДЛУКУ
КОЈОМ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ПРЕНЕСЕ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНИ БРУС КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ КОЈЕ СУ
ОБУХВАЋЕНЕ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РЕНДАРА“ НА
КОПАОНИКУ („Службени лист општине Брус“ бр.2/2011)
Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да пренесе у јавну својину општини
Брус катастарске парцеле које су обухваћене Планом детаљне регулације „Рендара“ на
Копаонику („Службени лист општине Брус“ бр.2/11), и то катастарске парцеле које су
уписане као власништво Републике Србије а чији су корисници Министарство
пољопривреде и заштите животне средине, Јавно предузеће „Национални парк “ и ЈП
„Србијаводе“ б е з н а к н а д е.
Члан 2.
Катастарске парцеле чији се пренос предлаже су следеће:
1. Јавно земљиште: кат.парц.бр.
3041/27,3428/54,3428/59,3428/61,3428/63,3428/67,3428/70,3428/75,344
1/12,3441/13,3441/15,3453/2,3453/3,3467/4,3467/5,3473/4,3474/4,3462/3
све уписано у листу непокретности бр.153 КО Крива Река.
2. Јавно земљиште: кат.парц.бр.
3041/57,3041/60,3428/47,3428/48,3428/80,3428/87,3428/88,3428/89,342
8/90,3428/91,3428/97,3428/98,3428/103,3428/106,3428/110,3428/112,34
28/115,3432/2,3434/2,3434/3,3435/2,3435/3,3435/5,3436/4,3436/8,3436/1
2,3436/14,3428/117 и 2833/86 све уписано у листу непокретности
бр.519 КО Крива Река.
3. Јавно земљиште: кат.парц.бр. 2833/78 уписана у листу непокретности
бр.642 КО Крива Река.
4. Јавно земљиште: кат.парц.бр. 3041/55 уписана у листу непокретности
бр.644 КО Крива Река.
5. Јавно земљиште: кат.парц.бр. 3431/2 и 3431/3 уписана у листу
непокретности бр.657 КО Крива Река.
6. Јавно земљиште: кат.парц.бр. 3468/4 уписана у листу непокретности
бр.646 КО Крива Река.
7. Јавно земљиште: кат.парц.бр. 3429/4 и 3429/2 уписане у листу
непокретности бр.427 КО Крива Река.
8. Јавно земљиште: кат.парц.бр. 3802/1 уписана у листу непокретности
бр.80 КО Крива Река
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9. Остало грађевинско земљиште: кат.парц.бр.
3041/28,3428/52,3428/53,3428/55,3428/56,3428/57,3428/58,3426/60,
3428/62,3428/68,3428/71,3428/72,3428/73,3428/74,3428/131,3441/11,
3441/14 све уписано у листу непокретности бр.153 КО Крива Река.
10. Остало грађевинско земљиште:
кат.парц.бр.3041/45,3041/46,3041/47,3041/49,3041/50,3041/53,3041/58,
3041/61,3428/11,3428/43,3428/44,3428/45,3428/46,3428/49,3428/50,342
8/51,3428/76,3428/77,3428/82,3428/83,3428/84,3428/85,3428/86,3428/92
,3428/93,3428/94,3428/95,3428/96,3428/99,3428/100,3428/104,3428/105,
3428/108,3428/109,3428/113,3428/114,3430/3,3430/4,3432/1,3433/2,343
4/1,3435/1,3436/3,3436/5,3436/6,3436/9,3436/11,3436/13 и 3435/4 све
уписано у листу непокретности бр.519 КО Крива Река.
11. Остало грађевинско земљиште: кат.парц.бр. 2833/77 уписана у листу
непокретности бр.642 КО Крива Река.
12. Остало грађевинско земљиште: кат.парц.бр.3041/56 уписана у лист
непокретности бр.644 КО Крива Река
13. Остало грађевинско земљиште: кат.парц.бр.3431/1 и 3431/4 уписане у
лист непокретности бр.657 КО Крива Река
Члан 3.
Општина Брус прихвата додељено грађевинско земљиште из члана 2. ове
Одлуке, као и обавезу плаћања пренамене наведеног земљишта у складу са важећим
законским прописима.
Члан 4.
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“ а доставља се Влади Републике Србије ради даљег поступања по истој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 463-6/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
28.02.2015.године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_______________________________________________
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На основу члана 40. и 44. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС»,
број 24/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07) и члана 26. тачка 14. и 16. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и Пречишћен текст 10/14)),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године, донела
је
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ОДЛУКЕ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити општине Брус број 561-45/2013-I од 15.10.2013.
године («Службени лист општине Брус», број 9/2013) и измене Одлуке о социјалној
заштити општине Брус број 561-1/2015-I од 09.01.2015. године («Службени лист
општине Брус», број 1/2015), мења се члан 15. став 2.и гласи:
«Услуга дневног боравка за децу и омладину и одрасле особе са сметњама у
развоју, обезбеђује се лицима старости до 45 година».
Члан 2.
Ова измена Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 561-4/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_________________________________________

На основу члана 44. Закона о спорту («Службени гласник РС», број 24/11 и
99/11), члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07), члана 26. став 1. тачка 22. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст) и члана 109.
Пословника о раду Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус», број
6/12 и 11/12)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
3. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ групи грађана, оснивачима Фудбалског клуба
«Ветерани Брус», са седиштем у Брусу, улица Горанских бригада број 18., да у
називу спортског удружења користе име општине Брус.
4. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:66-3/2015-I
28.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.
________________________________________
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 11/08), поступајући по усменом предлогу председника општине
Брус
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2015. године
донело је
РЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА СЕ Споразум о формирању Регионалног савета за запошљавање града
Крушевца и општина Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац.
2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Брус да потпише споразум о удруживању
и формирању Регионалног савета за запошљавање града Крушевца и општина
Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац.
3. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:06-20/2015-III
20.02.2015. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
________________________________________

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07) и члана 45. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08, 4/11, 2/14 и Пречишћен текст 10/14), а у вези члана 25-34 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС», број 119/12)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 24.02.2015. године
донело је
ИЗМЕНУ
УПУТСТВА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРУС
Члан 1.
1. У Упутству о начину и поступку именовања директора Јавних предузећа чији
је оснивач општина Брус («Службени лист општине Брус», број 5/13), мења се члан 4. и
гласи:
«Оглас о јавном конкурсу објављује се у «Службеном гласнику РС», најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије и на
интернетстраници општине Брус».
Члан 2.
Измена Упутства ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
«Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:111-3/2015-III
24.02.2015. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
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АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке буџета општине Брус
за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014) раздео 3. глава 3.01
опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална класификација
130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу
од 150.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.13., Програм 15 ПА 0002, МЗ
Батоте - функционална класификација 110, економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти у износу од 150.000 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
БРОЈ: 400-72/2015-II
27.01.2015. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
_____________________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке буџета општине Брус
за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014) раздео 3. глава 3.01
опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална класификација
130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу
од 150.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.13., Програм 15 ПА 0002, МЗ
Батоте - функционална класификација 110, економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти у износу од 150.000 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
БРОЈ: 400-88-1/2015-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
06.02.2015. ГОДИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке буџета општине Брус
за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014) раздео 3. глава 3.01
опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална класификација
130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу
од 40.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.08., Програм 13 ПА 0001, Центар за културу функционална класификација 110, економска класификација 482 – порези, обавезне
таксе, казне и пенали у износу од 40.000 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
БРОЈ: 400-108/2015-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
18.02.2015. ГОДИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
________________________________________
АКТА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
На основу члана 2., 9. и 12. Закона о платама у државним органима и јавним
службама («Службени гласник РС», број 34/01, 62/06, ..., 92/11), Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима («Службени гласник РС», број 44/08-пречишћен
текст измена 2/12), члана 30. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о радним телима
Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус», број 11/08, 16/08, 9/13,
10/14 и 3/15-Пречишћен текст)
Комисија за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска
питања Скупштине општине Брус, на седници одржаној дана 27.02.2015. године,
донела је
ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА
О РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ И КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ
ИЛИ ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС И ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Правилнику о радно правном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату
плата лица које бира, именује или поставља Скупштина општине Брус и председник
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општине Брус број 120-9/2014-I од 27.06.2014. године («Службени лист општине Брус»,
број 6/14), у члану 3. став 1. додаје се нова алинеја која гласи:
«- главни урбаниста».
Члан 2.
У члану 12. став 1. у табеларном делу после речи «директор Центра за културу
Брус» додаје се и
___________________________________________________________________________
Именована лица
Степен стручне
Основни
Коеф.увећан
Укупни
спреме
коефицијент за постав.
коефицијент
лица у %
___________________________________________________________________________
главни урбаниста

VII

23,08

30%

30

Члан 3.
Ова допуна Правилника ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
«Службеном листу општине Брус».
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
БРОЈ:120-3/2015-I
27.02.2015. године

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Горјан Јаковљевић,с.р.
______________________________________
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