ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4.

10.08.2018. 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 9. и 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16) и члана 3. Одлуке о одређивању
празника општине Брус и установљавању признања и награда („Службени лист општине
Брус“, број 7/02) и члана 1. Одлуке о установљавању највећег признања општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 3/06),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА
Члан 1.
Поводом «19. Августа – Дани преображења», празника општине Брус, Скупштина
општине Брус у знак признања додељује највеће признање општине Брус – ЗЛАТНИ ГРБ
БРУСA:
Милутину Јеличићу, председнику општине Брус за вишегодишњи немерљив
допринос на стварању квалитетнијих услова за живот грађана, инфраструктурном уређењу
целе општине, промени слике града са бројним садржајима као што су: градски и бањски
базен, дечија игралишта, реновирање здравствених станица и амбуланти, школа, цркви и
других установа.
Члан 2.
Поводом „19.Августа – Дани Преображења“ , празника општине Брус, Скупштина
општине Брус у знак признања додељује ПЛАКЕТУ:
1. Канцеларија за управљање јавним улагањима, за допринос у уређењу и обнављању
Средње школе и Дома здравља Брус
Члан 3.
Поводом „19.Августа – Дани Преображења“ , празника општине Брус, Скупштина
општине Брус у знак признања додељује ЗАХВАЛНИЦЕ:
1. МОДИТАЛ ДОО БРУС, за успешно пословање и запошљавање у општини Брус
2. ПЕЦИНИ ДОО БРУС, за успешно пословање и запошљавање у општини Брус
3. БРЗЕЋЕ ЦЕНТАР АПАРТМАНИ, за развој туризма
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4. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БРУС, за успешно
представљање туристичких потенцијала општине Брус
5. КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО „УДРУЖЕЊЕ КОПАОНИЧКА ФРУЛА“, за
свеукупни допринос у едукацији младих и неговању културне традиције
6. ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ БЛАЖЕВО, за допринос у развоју основног образовања и
постигнуте резултате на такмичењима
7. ПОКРЕТ ГОРАНА БРУС, за дугогодишњи допринос и едукацију младих о
односу према природи
8. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ И НЕГОВАЊЕ СРПСКОГ
НАСЛЕЂА „РАЈКО ОД РАСИНЕ“, за допринос очувању екологије и природне
средине и активности за чистији Брус
9. АРАНЂЕЛ ЈЕЛИЧИЋ, професор, за допринос у области културе
10. ЉУБИША КРАСИЋ, професор Средње школе Брус, за допринос усмеравању
културних активности младих
11. ТОМИЋ ЂОРЂЕ, ученик ОШ „Ј. Ј. Змај“, за освојена прва места на републичком
такмичењу из физике и математике
12. СЛАВОЉУБ ЦРНОГЛАВАЦ из Стројинаца, за успешно пословање у области
пољопривреде.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеним листу општине Брус“.
БРОЈ: 17-2/2018-I
10.08.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), а у вези са чланом 7. и 76.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,...,103/15, 99/2016 и
113/2017)
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Брус за период
јануар-јун 2018. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:400-432/2018-I
10.08.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, 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 100. став. 2 и члана 68. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
– oдлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 26.
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08, 2/2014),
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 10.08. 2018. године
донела је следећу
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БРУСкат.парц.бр.107/2 КО Брус
Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Брус кат.парц.бр.107/2, улица Николе
Пашића, градско грађевинско земљиште, њива 3. класе укупне површине 0.03,70 ха која је
уписана у лист непокретности бр.250 КО Брус.
Члан 2.
Непокретност ће се отуђити у поступку јавне лицитације. Почетна лицитациона
цена по којој се отуђује непокретност износи 2.550,00 еура по једном ару површине.
Члан 3.
Формира се Комисија која ће спровести поступак лицитације у следећем саставу:
1.
2.
3.

Катарина Кљајић, председник комисије;
Гордана Петровић, члан комисије;
Рада Јеличић, члан комисије.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Брус“.

БРОЈ:463-40/2018-I
10.08.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, 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 99. став. 2 и 5 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 26. Статута
општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08, 2/2014),
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 10.08.2018. године
донела је следећу
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ БРУС Милану Тодоровићу из Лепенца
Члан 1.
Овом Одлуком врши се отуђење непокретности из јавне својине Општине Брус у
корист Милана (Станоје) Тодоровића из Лепенца и то кат.парц.бр.939 КО Брус, потес
„Кнеза Милоша“ површине 0.00,79 ха остало грађевинско земљиште у државној својини
објектом уписана у лист непокретности бр.576 КО Брус.
Члан 2.
Непокретност се отуђује за укупну цену од 252.800,00 динара (словима:
двестотинепедесетидвехиљадеосамстотинадинара).
Члан 3.
Овлашћује се и обавезује председник општине Брус да у име општине Брус
закључи уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус пред Основним
судом у Брусу, с тим да трошкови овере падају на терет купца.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-39/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________
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На основу члана 53. Закона о основама својинскоправних односа („Сл. гласник
СФРЈ“ бр.6/80 и 36/90, „Сл.лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл.гласник РС“, бр. 115/2005), члана 4.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Брус“, бр. 7/15, 18/16 и
21/16), чл. 3. Одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права службености
пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, бр. 18/16 и 7/2017) и члана 26. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“ бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.08.2018. године донела је
ОДЛУКУ
O KОНСТИТУИСАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА ПРЕКО
КАТ.ПАРЦ.БР.1185 КО РАВНИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком конституише се право службености пролаза преко послужне
кат.пар.бр. 1185 КО Равниште у корист предузећа „Ненилукс“ ДОО Кобиље ради
постављања цевовода за изградњу МХЕ Ђерекаре у дужини од 30,92 метара.
Инвеститор је у обавези да плати одговарајућу накнаду за заузеће кат.парцеле у
износу који ће бити одређен посебном Одлуком СО-е Брус.
Члан 2.
Радове изводити према стандардима и прописима за ту врсту радова. По завршетку
радова заузету површину вратити у првобитно стање.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Брус да закључи уговор о конституисању
права службености пролаза са власником предузећа „Ненилукс“ ДОО Кобиље којим
уговором ће се дефинисати међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-38/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________
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На основу члана 53. Закона о основама својинскоправних односа („Сл. гласник
СФРЈ“ бр.6/80 и 36/90, „Сл.лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл.гласник РС“, бр. 115/2005), члана 4.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Брус“, бр. 7/15, 18/16 и
21/16), чл. 3. Одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права службености
пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, бр. 18/16 и 7/2017) и члана 26. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“ бр.14/08,4/11,2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.08.2018. године донела је
ОДЛУКУ
O KОНСТИТУИСАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА ПРЕКО
КАТ.ПАРЦ.БР. 2229/1 И 2229/2 КО БРУС
Члан 1.
Овом Одлуком конституише се право службености пролаза преко послужне
кат.пар.бр. 2229/1 у укупној дужини од 52 метара и кат.пар.бр. 2229/2 КО Брус у укупној
дужини од 42 метара у корист „Ветеринарске станице Брус“ ради постављања струјног
кабловског вода према скици уређеној од стране Привредног друштва „Орион“ Крушевац.
Обавезује се инвеститор да у складу са Одлуком о условима и висини накнаде за
успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и
непокретностима у јавној својини општине Брус („Сл.лист општине Брус“, број 18/16 и
7/2017) плати одговарајућу накнаду за постављање кабловског вода.
Члан 2.
Радове изводити према стандардима и прописима за ту врсту радова тако да
ширина рова буде 0,40 метара а дубина рова минимум 0,8 метара. По завршетку радова
кат.парцеле вратити у првобитно стање.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Брус да закључи уговор о конституисању
права службености пролаза са директором Ветеринарске станице Брус којим уговором ће
се дефинисати међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-37/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_____________________________________
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На основу члана 20. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/2014-др закон), члана 27 Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС",
бр. 72/2011 и 88/2013) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“
бр.14/08, 2/2014),
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 10.08.2018. године
донела је следећу
ОДЛУКУ
О БРИСАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 939 КО БРУС
Члан 1.
БРИШЕ СЕ некатегорисани пут на кат.парцели број 939 КО Брус површине
0.00.79 ха.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:347-24/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ), а у вези са чланом 43. став 9. Закона о управљању отпадом („Службени
гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) и члана 26. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДА ДЕПОНИЈЕ И УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ СА КОРЕКТИВНИМ МЕРАМА ЗА ДЕПОНИЈУ
„СЛАВА“ У БРУСУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План прилагођавања рада депоније и управљања
отпадом са корективним мерама за депонију „Слава“ у Брусу, који је усвојио
Надзорни одбор ЈКП „Расина“ Брус дана 22.02.2018.године, под бројем
502/2018-2.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:352-24/2018-I
10.08.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), а у вези са чланом 7. и 76.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,...,103/15, 99/2016 и
113/2017)
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈКП „Расина“ Брус за 2017. године, број
1473/18 од 25.06.2018.године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници
одржаној дана 25.06.2018.године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:023-6/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________
На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и члана
26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08,
4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2018. –
31.03.2018. године (I квартал).
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-256/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________
На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и члана
26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08,
4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2018. –
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30.06.2018. године (II квартал).
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:023-7/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_____________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај Савета за координацију безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Брус о реализацији годишњег програма
коришћења средстава за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине
Брус за период јануар-јун 2018. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:344-63/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________
На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91,
71/94, 79/05 и 83/14), члана 45. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/09 и
13/16) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16).
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.08.2018.године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС
I – РАЗРЕШАВА СЕ Марија Лукић, дипломирани економиста из Бруса дужности
председника Надзорног одбора Народне библиотеке Брус, представник оснивача.
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Никола Богдановић, дипломирани економиста из Бруса за
председника Надзорног одбора Народне библиотеке Брус, представник оснивача.
III – Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:02-31/2018-I
10.08.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________________
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
РС,, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлукаУС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛОКАЛИТЕТА „ЈАРАМ“ НА КОПАОНИКУ
У ОПШТИНИ БРУС
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Измена Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на
Копаонику у општини Брус заједно са Извештајем о Стратешкој процени утицаја на
животну средину плана.
Члан 2.
Изменом Плана детаљне регулације обухваћена је територија општине Брус и то
следеће кат.парцеле број: 3/6, 3/7, 3/8, 1889/6, 9/13, 9/12, 8/16, 8/17, 9/10, 9/11, 8/10, 8/11,
9/9, 9/6, 9/7, 9/8, 9/5, 8/14, 8/13, 9/2, 9/4, 8/8, 8/12, 8/9, 8/7, 8/3, 8/2, 6/1, 8/4, 7/2, 6/2, 1889/2,
3/2, 3/1, 3/15, 1889/5 и 3/5 све у КО Брзеће. Укупна површина обухвата Плана је око 21 ха.
Члан 3.
План садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења,
графички део и обавезне прилоге.
План нарочито садржи:
1. Уводни део (правни и плански основ, повод и циљ израде, обухват и границу
плана, извод из усвојеног концепта плана)
2. Плански део (правила уређења и правила грађења)
3. Завршне одредбе (смернице за примену и спровођење плана)
4. Графички део (постојећа намена површина са границом плана, планирана намена
површина, регулационо-нивелациони план за грађење објекта са аналитичкогеодетским елементима за обележавање, план грађевинских парцела за јавне
намене са планом спровођења, синхрон план).
Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину је саставни део План.
Члан 4.
Измену Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на Копаонику у општини
Брус заједно са Извештајем о Стратешкој процени утицаја на животну средину
израдио је Центар за планирање урбаног развоја-ЦЕП д.о.о. Београд, Захумска 34.
Носилац израде Плана: Општинска управа општине Брус.
Члан 5.
Саставни део ове Одлуке је сагласност Одсека за инспекцијске послове,
пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине
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Брус, број: 501-5/2018-IV-07 од 27.03.2018.године, на Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину Измена Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на
Копаонику у општини Брус.
Члан 6.
Саставни део ове Одлуке је Сагласност Министарства заштите животне средине
број:353-02-01502/2018-04 од 11.07.2018.године на Измене Плана детаљне регулације
локалитета „Јарам“ на Копаонику у општини Брус.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је Сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, сектор за просторно планирање и урбанизам број: 350-01-00827/201811 од 01.08.2018.године на Измене Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на
Копаонику у општини Брус.
Члан 8.
Један примерак Измена Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на
Копаонику у општини Брус у аналогном и један примерак у дигиталном облику чува
се трајно у архиви Скупштине општине Брус као доносиоца Плана, два примерка у
аналогном и два примерка у дигиталном облику у Општинској управи општине Брус,
Одсек за урбанизам и грађевинарство, један примерак у аналогном и један примерак у
дигиталном облику доставља се Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре као органу надлежном за спровођење плана и за вођење Централног
регистра планских докумената.
Члан 9.
Текстуални део Плана објављује се у „Службеном листу општине Брус“.
Измена Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на Копаонику у општини
Брус у целости објављује се у електронском облику и доступан је јавности путем
интернета.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“, као и текстуални део плана који се објављује у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-108/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018.године
Мирослав Панић,доктор медицине, с.р.
_____________________________________
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01502/2018-04
Датум: 11.07.2018.године
Немањина 22-26
Београд
Министарство заштите животне средине, в.д. помоћника министра Јасмина Јовић
по Решењу о овлашћењу број 021-01-5/11/2017-09 од 11.12.2017.године, на основу члана 8.
став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10исправка и 14/16), члана 5а закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14,
14/15, 54/15, 96/15 др. закон и 62/17) и члана 23. став 2. Закона о државној управи
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), даје
САГЛАСНОСТ
на
Измене Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на Копаонику
у општини Брус
1.Даје се сагласност на измене Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на
Копаонику у општини Брус, имајући у виду Решење о условима заштите природе 03 број
019-1572/3 од 26.07.2017.године и Мишљење о испуњености услова заштите природе о3
број 019-950/2 од 11.05.2018.године, која је издао Завод за заштиту природе Србије.
2. Све планиране активности на детаљној регулацији регулације локалитета
„Јарам“ на Копаонику у општини Брус, због којих се раде измене Плана детаљне
регулације, вршити у складу са Решењем о условима заштите природе 03 број 019-1572/3
од 26.07.2017.године, које је издао Завод за заштиту природе Србије.
В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
Јасмина Јовић, с.р.
__________________________________
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Република Србија
Општина Брус
Општинска управа
Одсек за инспекцијске послове,
пољопривреду, водопривреду
и заштите животне средине
Број:501-5/2018-IV-07
Од: 27.03.2018.године
Брус, Краља Петра I 120
Општинска управа општине Брус, Одсек за инспекцијске послове пољопривреду,
водопривреду и заштиту животне средине, као надлежни орган локалне самоуправе за
послове заштите животне средине, решавајући по захтеву бр. 501-5/2018-IV-07 од
27.02.2018.године носиоца пројекта општина Брус, коју заступа Одсек за урбанизам и
грађевинарство (број предмета 350-72/2017- IV-06), Општинске управе Брус, за давање
сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја измене плана детаљне регулације
локалитета Јарам на Копаонику у општини Брус на животну средину, на основу члана 21.
и 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број
135/2004 и 88/2010), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник
РС“, број 18/2016) и члана 22. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007), доноси;
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину,
за измену плана детаљне регулације јарам на Копаонику у општини Брус, којег је за
потребе носиоца пројекта израдио, „Центар за планирање урбаног развоја-ЦЕП Д.О.О.,
ул.захумска 34, Београд.
ШЕФ ОДСЕКА
Анкица Козић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
________________________________
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Сектор за просторно планирање и урбанизам
Број:350-01-00827/2018-11
Датум:01.08.2018.године
Београд
ОПШТИНА БРУС
ОПШТИНСКА УПРАВА
37220 Б р у с
Ул. Краља Петра I, бр. 120
Поступајући у скалду са захтевом Општинске управе општине Брус бр. 35026/2018-IV-06 од 28.03.2018.године, Министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, сагласно чл. 33. став 55. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14), даје:
САГЛАСНОСТ
на
ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЕЈ ЛОКАЛИТЕТА „ЈАРАМ“
НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС
који је израђен од стране Центра за планирање урбаног развоја ЦЕП доо Београд
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1.
1.1

ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ
ПРАВНИ ПСНПВ

Правни пснпв за израду Измена плана детаљне регулације лпкалитета „Јарам“ на Кппапнику
у ппщтини Брус шине следећи дпкументи:
 Закпн п планираоу и изградои („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14);
 Пдлука п изради Измена плана детаљне регулације лпкалитета „Јарам“ на Кппапнику у
ппщтини Брус („Службени лист ппщтине Брус, бр. 01/17) и
 Правилник п садржини, нашину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и
урбанистишкпг планираоа („Сл. гласник РС“ бр. 64/15).

1.2

ППВПД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Ппдрушје у пбухвату пвпг плана плански је разрађенп у пквиру Плана детаљне регулације
лпкалитета «Јарам» на Кппапнику у ппщтини Брус ("Службени лист ппщтине Брус", бр.
3/2007) а кпји је усвпјен и спрпвпди се пд 2007. гпдине.
У међувремену је измеоен и ступип на снагу нпви Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене
Наципналнпг парка Кппапник („Службени гласник РС“ бр. 89/2016), а кпји је у смерницама
за спрпвпђеое дап пбавезу да се сви дпнети урбанистишки планпви ускладе са прпстпрним
планпм у рпку пд 18 месеци пд дпнпщеоа уредбе п утврђиваоу Прпстпрнпг плана.
Стпга, циљ израде Измена Плана детаљне регулације јесте усклађиваое планских рещеоа
са нпвим планским рещеоима из прпстпрнпг плана, кап и дефинисаое јавнпг интереса,
ствараое планских мпгућнпсти за унапређеое кприщћеоа ппстпјећих и изградоу нпвих
садржаја, пбезбеђиваое капацитета технишке инфраструктуре за ппстпјећу и планирану
изградоу и пшуваое и ппбпљщаое услпва живптне средине. Циљ је да се, крпз сагледаваое
прпстпрних мпгућнпсти саме лпкације, неппсреднпг и щирег пкружеоа, нађе пптималнп
прпстпрнп-прпграмскп рещеое кпје ће представљати реалан и екпнпмски пправдан пквир
за изградоу и кприщћеое пвпг прпстпра.

1.3

ГРАНИЦЕ ППДРУЧЈА ПЛАНА

Изменпм Плана детаљне регулације пбухваћена је теритприја Ппщтине Брус и тп следеће
кат. парцеле бр: 3/6, 3/7, 3/8, 1889/6, 9/13, 9/12, 8/16, 9/10, 9/11, 8/10, 8/11, 9/9, 9/6, 9/7,
9/8, 9/5, 8/14, 8/13, 9/2, 9/4,8/8, 8/12, 8/9, 8/7, 8/3, 8/2, 6/1, 8/4, 7/2, 7/2, 6/2, 1889/2, 3/2,
3/1, 3/15, 1889/5 и 3/5 све у КП Брзеће.
Прјентаципна ппврщина пбухвата плана изнпси пкп 21 hа. У слушају неслагаоа наведених
брпјева парцела и граница катастарских парцела, у пквиру граница плана, мерпдаван је
графишки прилпг 01 - Катастарскп-тпппграфска ппдлпга са границпм плана.
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1.4

ППДЛПГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Пвај План детаљне регулације ради се на следећим ппдлпгама:
- Дигитализпвани катастарскп- тпппграфски план, 1:1000
- Катастарски план впдпва, 1:2500

1.5

УСЛПВЉЕНПСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

Плански пснпв за израду Измена Плана детаљне регулације је Прпстпрни план ппдручја
ппсебне намене Наципналнпг парка Кппапник (ПППН НП Кппапник) („Службени гласник
РС“ бр. 89/2016) кпји је израдип ИАУС 2016. гпдине. У даљем тексту дате су пснпвне
смернице кпје се пднпсе на планираое пвпг прпстпра дпк је у Дпкументацији плана дат
детаљан извпд из предметнпг плана.
Пп свпјпј пснпвнпј и припритетнпј намени пшуваоа, унапређеоа, защтите и презентације
ппсебних прирпдних и културних вреднпсти наципналнпг знашаја, Наципнални парк
Кппапник је 1981. гпдине прпглащен кап прирпднп дпбрп пд изузетнпг знашаја у 1
категприји.
Ппдрушје Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене Наципналнпг парка Кппапник пбухвата
ппдрушје Наципналнпг парка Кппапник (са зпнама 1, 2 и 3 степена защтите) и ппдрушје ван
Наципналнпг парка, на делпвима теритприја ппщтина Ращка, Брус и Леппсавић. Прпстпрни
план пбухвата приближну ппврщину пд пкп 324,84 km2.
Кап дугпрпшни и стратещки дпкумент пвај план третирап је прпстпр Кппапника са вище
аспеката – кап защтићенп прирпднп дпбрп велике ппврщине и кап прпстпрнп туристишку
регију специфишних пдлика и развпјних пптенцијала.
Прирпдне вреднпсти
У циљу пшуваоа и унапређеоа прирпдних вреднпсти Кппапника Прпстпрним планпм су
ближе пдређене три зпне защтите Наципналнпг парка Кппапник, утврђене Закпнпм п
наципналнима паркпвима:
1) зпна са режимпм защтите 1. степена са 13 засебних прпстпрних јединица пзнашених кап
лпкалитети кпје пбухватају прпстпр највреднијих и најпшуванијих делпва Наципналнпг
парка (репрезенте вегетације Кппапника, станищта ретких и ендемишних биљака и
живптиоа, знашајне пбјекте гепнаслеђа), укупне ппврщине 1.470,9 ха. Планска рещеоа за
зпну са режимпм защтите 1. степена усмерена су ка пшуваоу и сппнтанпј рестаурацији
„дивљине” за наушне, пбразпвне и ппщтекултурне пптребе, без привредних активнпсти,
кприщћеоа прирпдних ресурса и са пгранишенпм ппсетпм.
2) зпна са режимпм 2. степена защтите са следећим прпстпрним јединицама: једна
предепна целина са три ппдцелине, два лпкалитета и један лпкалитет са две ппдцелине;
углавнпм пбухвата делпве решних басена, пднпснп извприщне шеленке, решне дплине и
клисуре впдптпка у Наципналнпм парку, кап и маое делпве на виспким планинским
странама и гребенима; укупне ппврщине 3.600,4 ха.
Планска рещеоа за зпне 2. степена защтите су усмерена ка пшуваоу и унапређеоу стаоа
щума, станищта ппсебнп знашајних дивљих врста и оихпвих заједница, пптималнпм
управљаоу пппулацијама тих врста, пшуваоу и презентацији репрезената геп-наслеђа,
пшуваоу и складнпм уређеоу целине амбијенталних вреднпсти (стара сепска насеља,
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пбјекти и пблици традиципналнпг градитељства и живпта, пшуваое интегритета прпстпра
у кпјима се налазе сппменици културе, археплпщка места и културнп-истпријске целине).
3) зпна 3. степена защтите – а кпме припада и теритприја пвих Измена плана, пбухвата
препстали деп Наципналнпг парка (кпји није пбухваћен зпнама 1 и 2 степена защтите),
ппврщине 7.007,9 ха; пва зпна распплаже вреднпстима предепнпг, биплпщкпг и
гепдиверзитета, првенственп је у функцији пбезбеђеоа целпвитпсти ппдрушја
Наципналнпг парка, и на кпјпј се предвиђају селективнп и пгранишенп кприщћеое
прирпдних ресурса, активнпсти на развпју функција, пшуваоу и презентацији вреднпсти
Наципналнпг парка, пшуваоу и унапређеоу живптне средине и културнп-истпријских
вреднпсти, изградоа и пдржаваое туристишке инфраструктуре и супраструктуре,
изградоа друге пратеће инфраструктуре, ппбпљщаое екпнпмскпг стаоа и услпва живпта
лпкалнпг станпвнищтва, развпј других делатнпсти заснпваних на принципима
пдрживпсти.
За сваки степен защтите планпм су дефинисана правила кприщћеоа прирпдних ресурса и
мере защтите, уређеоа и изградое прпстпра.
Лпкалитет „Јарам“ прпстпрним планпм пдређен је кап станищте врста са статуспм
прирпдних реткпсти - ендемпреликна врста дневнпг лептира Colias caucasica, прпнађенпг у
Србији самп на пвпм месту.
Заштита неппкретних културних дпбара
У делу п защтити неппкретних културних дпбара на теритприји прпстпрнпг плана утврђени
су брпјни културнп-истпријски сппменици са разлишити статусима: сппменик културе,
пбјекат наципналнпг градитељства, археплпщка налазищта и лпкалитети кап и сппменици
нпвије истприје. На теритприји у пбухвату Измена плана не налази се ниједнп евидентиранп
културнп дпбрп.
Туризам
Капацитет прпстпра Наципналнпг парка за туризам и рекреацију у пднпсу на режиме
заштите
Развпј, уређеое и кприщћеое ппдрушја Прпстпрнпг плана припритетнп су услпвљени
критеријумима, услпвима и режимима защтите и културплпщкпг кприщћеоа Наципналнпг
парка Кппапник. Критеријуми, услпви и режими защтите и културплпщкпг кприщћеоа
Наципналнпг парка заснпвани су на пдрживпм капацитету прпстпра защтићенпг ппдрушја, у
шијпј евалуацији се синтетизују екплпщке, културплпщке, спцијалне и екпнпмске
кпмппненте пдрживпг развпја ппдрушја Прпстпрнпг плана.
Пдрживи капацитет прпстпра Наципналнпг парка мери се максималним брпјем
једнпвремених кприсника кпји се у тренутку мпгу наћи у пвпм прпстпру.
Прганизација и уређеое прпстпра за функције Наципналнпг парка, туризам и рекреацију
Развпј туризма биће прганизпван у примарнпм ТЦ Кппапник на теритприји Наципналнпг
парка (18.500 лежаја у туристишким кпмплексима – ппдцентрима Сувп рудищте, Јарам,
Сребрнац и Рендара, кап и у пункту Запланина), у секундарним туристишким центрима
(27.000 лежаја у Јпщанишкпј Баои, Лисини/Чајетини, Брзећу са Гпшманцем, Кривпј Реци и
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Белпм Брду) и насељима са туристишкпм функцијпм (4.900 лежаја) на ппдрушју Прпстпрнпг
плана ван граница Наципналнпг парка.
Прпгрампм садржаја у функцији Наципналнпг парка, туризма и рекреације на ппдрушју
Наципналнпг парка утврђени су културплпщки, туристишки и други супраструктурни
садржаји, пп категпријама ппдцентара/кпмплекса, пунктпва и ппјединашних пбјеката, уз
расппред и пснпвну структуру кприсника и заппслених гранишнпг капацитета Наципналнпг
парка.
Туристички кпмплекс „Јарам”
Туристишки кпмплекс „Јарам” предвиђен је кап специјализпвана ппдцелина примарнпг ТЦ
Кппапник са смещтајнпм, рекреативнпм и сппртскпм наменпм.
Реферална картеа бр. 1- Ппсебне намене прпстпра

Пп свпм прпграму, кпмплекс Јарма кпји се налази између Сувпг рудищта и Сребрнца, свпјим
рекреативним и сппртским функцијама кпмплетира ппнуду пве две ппдцелине. У ппгледу
јавних садржаја, кпмплекс представља ппдцелину 2. реда. Кпмплекс је делимишнп изграђен
са ппстпјећим садржајима алпскпг скијалищта, кап и транзитне инфраструктуре (државни
пут, впдпвпд, електрпдалекпвпд, трафпстаница и ТТ кабл).
Туристишки кпмплекс Јарам утврђује се са следећим капацитетима и садржајима:
1. Туристишких лежаја укупнп 800, пд тпга 560 за скијаще (70%) и 240 за нескијаще и
нпрдијске скијаще (30%). Преппрушени су следећи садржаји са расппделпм капацитета на
следећи нашин: сппртскп селп (ппщтина Ращка) – етнп-насеље – пансипни етнп-насеља –
здравственп-рехабилитаципни центар – кпмерцијални услужнп-туристишки садржаји 25–
30%–5%–28%–12%, у ппщтини Брус;
2. Дневних излетника на скијалищту кпје гравитира кпмплексу – 1.430 (пд тпга 1.000 скијаща
или 70% и 430 нескијаща и нпрдијских скијаща или 30%);
3. Службених лежаја – 5% пд брпја туристишких лежаја – 40;
4. Заппслених – у ТЦ Кппапник 80 (10% пд брпја туристишких лежаја) и 20 у сервисима,
укупнп 100, пд шега пп 50% сталних и сезпнских.
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На грађевинскпм земљищту кпмплекса пд 30 ха (21 ха у ппщтини Брус и 9 ха у ппщтини
Ращка) планирана је брутп густина насељенпсти пд 27 стаципнарна кприсника пп хектару, а
са заппсленима 29 кприсника пп хектару.
Јавне службе и сервиси у кпмплексу пбухватају: рестпран и ски-бифе уз пплазищта скилифтпва; садржаје угпститељства, тргпвине и сервиса; јавне паркинге, гараже, аутпбускп
стајалищте и трасу щинскпг впзила са стајалищтем у прпщиренпм кпридпру државнпг пута.
Пд летоих сппртскп-рекреативних садржаја на Јарму је предвиђен центар за припрему
врхунских сппртиста са кпмплекспм птвпрених сппртских бприлищта (за фудбал, атлетику и
мале сппртпве) на теритприји ппщтине Ращка.
Кпмплекс се са капацитетпм пд 1.560 једнпвремених скијаща наслаоа на сектпре 6. и 8.
алпскпг скијалищта; на кпмплексу у пквиру ппщтине Брус су пплазищта два ппстпјећа скилифта и исхпдишта алпских ски-стаза, са планиранпм везнпм пасарелпм прекп државнпг
пута; у близини кпмплекса са западне стране у пквиру ппщтине Ращка планирана су
пплазищта две жишаре – према Вушаку и Гпбељи; на теритприји ппщтине Брус планиран је и
терминал санкашке стазе (пплазак са излазне станице жишаре на Вушаку и силазак према
Брзећкпј реци); крпз кпмплекс је предвиђен транзит нпрдијских ски-стаза, пднпснп летоих
излетничких и планинарских стаза.
Биланс прпграма туристишких кпмплекса на ппдрушју Наципналнпг парка у зимскпј сезпни
Лпкалитети

Јарам

Брпј лежаја

Брпј дневних излетника на
гравитирајућем скијалищту
кпмплекса

Једнпвремени
скијащи

укупнп

скијащи

нескијащи

укупнп

скијащи

нескијащи

укупнп

800

560

240

1.430

1.000

430

1.560

Дистрибуција
скијаща пп
сектприма
скијалищта

6, 8

Заппслени

Служб.
леж.

укупнп

укупнп

100

40

* у хптелскп-апартманске садржаје укључени су и лежаји здравственп-рекреативнпг центра на Јарму у
ппштини Брус.

Садржаји туристичке инфраструктуре
Алпскп скијалиште
На пснпву валпризације прирпдних и ствпрених услпва ппдрушја Прпстпрнпг плана, алпскп
скијалищте је кпнципиранп кап главни садржај туристишке ппнуде у прпстпру Кппапника. С
пбзирпм на трајаое и квалитет снега, кап и на мпрфпметријске услпве, највећи деп алпскпг
скијалищта налази се у висинскпј зпни планине, пднпснп на ппдрушју Наципналнпг парка, а
маои деп ван оегпвих граница (уз најмаои деп скијалищта ван ппдрушја Прпстпрнпг плана).
Алпскп скијалищте кпнципиранп је кап јединствен, ппвезани систем жишара и ски-стаза, пд
Ђпрђевића, Црне Главе и Криве Реке на северу, дп Лисине и Белпг Брда на југу, пднпснп пд
Јпщанишке Баое на западу, дп Брзећа и Палежа на истпку, на теритпријама ппщтина Ращка,
Брус и Леппсавић. Систем је састављен пд десет сектпра. На теритприји у пбухвату Измена
плана налазе се пплазищта два ппстпјећа ски-лифта, „Јарам“ и „Караман“, и исхпдищта
алпских ски-стаза.
Сапбраћајна инфраструктура
Сапбраћајнп рещеое у Прпстпрнпм плану пре свега је заснпванп на друмскпм сапбраћају
кап пснпвнпм виду трансппрта. Веза ппдрушја Кппапника са щирим пкружеоем пстварује се
прекп државних путева 1.Б реда бр. 22 (М22) и бр. 29 (М8) кап и државним путем 2.А реда
бр.197 (М21.1) кпја се ппклапа са „иваоишким” кпридпрпм аутппута Бепград - Јужни Јадран
(Е763) депница пд Ппжеге дп границе са Црнпм Гпрпм (Бпљаре).
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Пкпсницу развпја и уређеоа путне мреже на ппдрушја Прпстпрнпг плана шини дпградоа,
мпдернизација, рекпнструкција и ппјашанп пдржаваое ппјединих депница ДП 2. реда,
изградоу нпвих лпкалних путева и фпрмираое диференциране мреже излетнишких,
пещашких, и бициклистишких стаза.
Пснпвни кпнтакт са пкружеоем лпкалитет „Јарам“ пстварују прекп ДП 2а. реда бр. 211 кпји
прплази срединпм пбухвата плана.
Пд сапбраћајних пбјеката на лпкацији је планирана изградоа аутпбуске станице за лпкални
сапбраћај, ски пасареле прекп ДП 2а. реда бр. 211 кап и защтитне путне галерије.
Железничка мрежа
Развпј железнишкпг сапбраћаја на ппдрушју Прпстпрнпг плана усмерен је на ппбпљщаое
квалитета и вищемпдалних сапбраћајних приступа ппдрушју изградопм прилаза и кружне
железнице пкп Наципналнпг парка Кппапник.Планирана траса електришне зупшасте –
планинске кружне железнице пкп ппдрушја Наципналнпг парка Кппапник, кпја се највећим
делпм налази у кпридпру планиранпг кружнпг пута пкп Наципналнпг парка Кппапник имала
би две главне станице у: Кривпј Реци и Јпщанишкпј Баои. Реализација кружне железнице са
впзпм на електришни ппгпн пкп ппдрушја Наципналнпг парка Кппапник ће пмпгућити
дпступнпст ппдрушју у свим временским услпвима, смаоеое аутпмпбилскпг сапбраћаја,
ппвезиваое села, туристишких насеља и центара са улазима у скијалищте, шиме ће се
знашајнп унапредити кретаое прекп теритприје Наципналнпг парка Кппапник без
угрпжаваоа живптне средине и прирпдних вреднпсти.
Планска разрада
У пквиру планске разраде ППППН Наципналнпг парка Кппапник утврђене су пбавезе у вези
са даљпм израдпм планпва.
Ппрпстпрним планпм је пбавезанп да се сви дпнети урбанистишки планпви кпји нису
усклађени са Прпстпрним планпм, ускладе у рпку пд 18 месеци пд дана ступаоа на снагу
уредбе п утврђиваоу прпстпрнпг плана.
Један пд прпписаних припритета дп краја 2017. гпдине има израда и дпнпщеое елемената
регулаципне разраде у склппу измена и дппуна, пднпснп израде нпвпг Прпстпрнпг плана за
Туристишки кпмплекс Јарам на теритприји ппщтина Брус и Ращка, уместп дпнетпг Плана
детаљне регулације за лпкалитет „Јарам” на Кппапнику у ппщтини Брус.
Реферална картеа бр. 3 – Спрпвпђеое прпстпрнпг плана
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Прпстпрни план ппдручја ппсебне намене слива акумулације "Селпва" и Прпстпрни план
ппдручја ппсебне намене слива акумулације "Ћелије"
Теритприја у границама пвпг плана пбухваћена је и ППППН слива акумулације "Селпва" и
ППППН слива акумулације „Ћелије“.
У пба наведена плана теритприја пвпг ПДР-а налази се у Зпни 3 санитарне защтите
акумулације „Ћелије“ пднпснп акумулације „Селпва“. Пба прпстпрна плана дефинисала су
да се пва теритприја даље спрпвпди на пснпву ПППН НП Кппапник кап надлежнпг планскпг
дпкумента. Детаљан извпд из пвих планпва дат је у Дпкументацијиа плана.

1.6

ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ

1.6.1

ЛПКАЦИЈА и ПРИРПДНИ УСЛПВИ

Прпстпр у пбухвату плана – лпкалитет Јарам налази се у ппщтини Брус на траси државнпг
пута 2а реда бр. 211, на сампј гарници са ппщтинпм Ращка и у склппу је Наципналнпг парка
Кппаник у пквиру 3. степена защтите.
Терен у пбухвату плана претставља карактеристишан виспкппланински превпј Кппапника са
прпсешним надмпрским висинама пкп 1790мнв. Терен је у паду пд севера ка југу и истпку.
Мпрфплпгија и нагиби терена су умерени и имају ппвпљну експпзицију те су у тпм смислу
релативнп ппвпљни за изградоу и кприщћеое.
Впдптпци нису изражени на терену.
Микрпклима лпкалитета је ппвпљна у летоем перипду. У прплеће и у јесен има ветрпва и
падавина, а најкритишнији је зимски перипд са снажним ветпвима, снежним нанпсима и
снегпм, кпји птежавају сапбраћајни приступ из правца Брзећа и пгранишавају кприщћеое
лпкалитета.
Биљни ппкриваш лпкалитета примерен је виспкппланинскпм превпју. Већи деп терена
заузимају пащоаци дпк су самп у јужним и истпшним делпвима присутни зашеци щумских
пптеза кпји се прпстиру даље према истпку. Прирпдне вреднпсти лпкалитета и блискпг
пкружеоа заншајан су туристишки мптив, али и најзнашајније пгранишеое за изградоу. Пвп
ппдрушје представља псетљив прирпдни предеп и пащоашкп станищте врста са статуспм
прирпдних реткпсти - ендемпреликна врста дневнпг лептира Colias caucasica, прпнађенпг у
Србији самп на пвпм месту.
Сем климатскпг фактпра екстремних ветрпва, елементарних неппгпда и захтева за защтиту
прирпдних вреднпсти, сви пстали услпви ппвпљни су за изградоу туристишкпг кпмплекса.
1.6.2

ППСТПЈЕЋА НАМЕНА ППВРШИНА

Сагледаваоем затешенпг стаоа мпже се кпнстатпвати да је прпстпр у пбухвату плана данас
претежнп неизграђен тј да највећу ппврщину оегпвпг пбухвата ппкрива пптпунп прирпдан
планински терен већим делпм ппд пащоацима и щумама. У функципналнпм смислу
лпкалитет Јарам је данас, иакп јпщ увек није фпрмиран и са врлп пскудним садржајима, деп
туристишке ппнуде Кппапника кап алпскпг скијалищта.
Садржаји кпји су присутни у пбухвату плана су:
- сапбраћајне ппвршине – где је најзнашајнији државни пут 2а реда бр. 211 – пут
Кппапник – Брзеће, кпји прплази срединпм плана и ппвезује га са щирим и ужим
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-

-

-

1.6.3

пкружеоем. У истпшнпм делу плана налазе се јпщ два лпкална пута кпја се
кпристе сезпнски.
смештајни туристички капацитети – развпј туристишке ппнуде Јарма јпщ увек је
у зашетку те су и ппстпјећи смещтајни капацитети мали а шине их недавнп
изграђени пбјекти - „Пансипни етнп насеља“ (укупнп 4 пбјекта) на кп бр 8/8 КП
Брзеће и "Наципнална кућа-Брус", на катастарскпј парцели 8/3, К.П. Брзеће. Сви
капацитети су апартманскпг типа.
две алпске ски стазе - пресецају ппдрушје у правцу север – југ. Тп су пплазна
депница ски-лифтпва „Караман“ (према гребену Караман) и „Јарам“ (према
гребену Гпбеље). Уз пплазищте ски-лифта „Караман“ налази се маои пбјекат-ски
бифе.
На прпстпру плана не ппстпје кпмплементарни туристишки садржаји из пбласти
угпститељства, услуга, тргпвине,... За пве пптребе смещтени туристи гравитирају
ка примарнпм туристишкпм центру Кппапник.

САПБРАЋАЈНА МРЕЖА

Пбухват планскпг прпстпра пресеца државни пут 2А реда бр. 211, депница бр. 21104, Брзеће
– Кппапник (Сувп Рудищте) прекп кпга је ппдрушје пбухвата пдлишнп ппвезанп са пкплинпм.
У смислу изграђене сапбраћајне инфраструктуре, не ппстпји вище ниједна сапбраћајница. Са
истпшне стране државнпг пута ппстпје лпкални щумски путеви са земљанпм ппдлпгпм ка
Гвпздцу и ка нижем делу државнпг пута ппред лпкалитета Жљеб, Беле стене и Девпјашке
сузе. Са западне стране државнпг пута впди земљани пут ка лпкалитету Лисишја стена и кпји
ће ппслуживати будуће туристишке садржаје са те стране државнпг пута. Ппред тпга, ппстпји
низ пещашких ппљских стаза шије кприщћеое је сезпнскп.
Препстале кпмуникације на ппдрушју су жишаре са пбе стране државнпг пута кпје пресецају
ппдрушје у правцу север-југ и кпје су у функцији. У зимскпм перипду ппвезанпст ски стаза
представља прпблем јер кпридпр кретаоа скијаща прелази прекп државнпг пута.
Регулација сапбраћајних ппврщина у пбухвату плана није задпвпљавајућа и пптребне су
интервенције кпје се пднпсе на прпщиреое прпфила, кап и ппвезиваое праваца за ппједине
ппдцелине на теритприји плана.
На ппдрушју Плана не ппстпје прганизпване ппврщине за паркираое впзила, такп да је
изражен недпстатак паркинг места. Паркираое се пбавља на банкини државнпг пута,
пбпстранп, ппгптпвп у време скијащке сезпне.
Јавни превпз пбухвата лпкални превпз дуж државних путева пд Башищта прекп туристишкпг
центра Кппапник на Сувпм Рудищту, прекп Јарма дп Сребрнца. Стајалищта у пквиру плана
нису пбележена већ су лпкалнп прихваћена, у центру Јарма, на прелазу са једне на другу
жишару.
Прпблем у зимскпм перипду сем скијаща кпји прелазе државни пут су и велики нанпси
снега на државни пут пд центра Јарма ка Сребрнцу. Наведени прпблем није мпгуће рещити
без изграђене структуре защтите сапбраћајнице у виду галерије – тунела.
1.6.4

ИНФРАСТРУКТУРА

Предметни прпстпр је делимишнп ппремљен инфраструктурпм. За пптребе изграђених
пбјеката дп лпкације су изведени пптишки и тт кабливи, впдпвпд, канализација електрп
впдпви 10 кВ. Уз скијащке стазе налази се и систем за пснежаваое стаза.
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SPORTSK SAOBRA]AJ
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O-REKR.
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BRGP ukupna
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povr{ina pod
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1.6.5
ППСТПЈЕЋИ КАПАЦИТЕТИ
Табела бр. 1: Ппстпјећи урбанистички параметри и капацитети

m²

10% od
tur le`.

(tur+zap/ha)

KOLSKE
SAOBRA]AJNICE

20866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SKIJA[KE STAZE

20087

P

0

205

0

205

/

/

205

0

0

[UME

18428

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PA[WACI

142613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KOMPLEKS NACION.
KU]A BRUS

1677

P+1

5

644

644

0

0,38

0,19

322

0

30

KOMPLEKS PANSIONI
ETNO NASEQA

5300

Su+P+1+3PK

39

5600

4540

1060

1,06

0,58

3054

4

83

208971

P+Pk - P+2+2Pк

44

6449

5184

1265

0,03

0,02

3581

4

2

UKUPNO PLAN
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2.

ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА

2.1

ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ППВРШИНА

2.1.1 КПНЦЕПТ РЕШЕОА
Развпј скијащкпг туризма на Кппапнику пдређен је кап један п припритета развпја пве регије.
Прпстпрним планпм ппсебне намене нациналнпг парка Кппапник, кап планпм вищег реда,
прпстпр у пбухвату плана дефинисан је кап туристишки кпмплекс „Јарам“ у склппу примарнпг
ТЦ Кппапник, а у ппгледу јавних садржаја кпмплекс је пдређен кап ппдцелина 2. реда Стпга је
активираое лпкалитета Јарам кап секундарнпг туристишкпг центра пд великпг знашаја за
туристишку ппнуду Кппапника.
Узимајући у пбзир стешене пбавезе и прирпдни карактер пвпг прпстпра кпји је деп НП Кппапник
при фпрмираоу кпнцепта плана циљ је бип да се дефинище пптималан и избалансиран развпј
прпстпра. Са једне стране да се искпристе сви туристишки пптенцијали и пмпгући оегпв развпј,
а да се при тпм пшувају све затешене прирпдне вреднпсти кпје га шине атрактивним.
У тпм смислу кпнцептпм планскпг рещеоа за лпкалитет Јарам предвиђенп је:
 Фпрмираое лпкалнпг туристичкпг центра кап деп примарнпг ТЦ Кппапник крпз
ппдизаое нивпа сппртскп-туристишке ппнуде и увпђеое нпвих садржаја у прпстпр.
Нпви садржаји су пбезбеђени пре свега крпз увпђеое смещтајних туристишких
капацитета али и сппртскп рекреативних и кпмерцијалних садржаја кпји запкружују
ппнуду. Смещтајни капацитиети предвиђени су на укупнп три лпкације – кпмплекса –
«Етнп насеље», «Пансипни етнп насеља» (ппстпјећи пбјекти) и «Наципнална кућа Брус».
Кап деп ппсебне ппнуде развпја планинскпг здравственпг туризма, на лпкалитету Јарам
је предвиђена изградоа и здравстевнп-рехабилитаципнпг центра. Сппртскп
рекреативни садржаји пре свега су у служби зимскпг туризма тј скијаща. Две ппстпјеће
ски жишаре «Јарам» у западнпм и «Караман» у истпшнпм делу плана задржавају свпју
функцију и ппвезују лпкалитет са системпм алпскпг скијалищта на Кппапнику. Ппстпјећи
државни пут 2а реда бр. 211 пбезбеђује дпбру ппвезанпст ппдрушја са щирим и ужим
пкружеоем али уједнп и дели теритприју плана на две пдвпјене целине. Стпга је
планпм предвиђена скијащка пасарела прекп оега а кпјпм се плакщава и пбезбеђује
кпнтинуитет кретаоа скијаща. Пратећи туристишки и кпмплементарни садржаји
планирани су у пквиру ппсебнпг кпмплекса – кпмерцијалнп-туристишки садржаји.
Укупан планирани смещтајни капацитет на Јарму је 600 лежајева.
 Јаснп разграничеое зпна у кпјима је дпзвпљена пднпснп забраоена изградоа пбјеката
а у циљу пшуваоа ппстпјећих прирпдних карактеристика и вреднпсти прпстпра. Сам
прпстпр плана налази се у зпни 3. степена защтите а са северпистпшне стране наслаоа
се на 1. зпну защтите у пквиру НП Кппапник. Такпђе лпкалитет „Јарам“ прпстпрним
планпм пдређен је кап станищте врста са статуспм прирпдних реткпсти ендемпреликна врста дневнпг лептира Colias caucasica. Стпга је сва нпвппланирана
изградоа предвиђена је у севрпзападнпм делу плана дпк је у истпшнпм делу
предвиђенп пшуваое ппстпјећег прирпднпг амбијента уз увпђеое рекреативних
садржаја - щетних стаза, стаза за нпрдијскп скијаое,... кпјима се не ремети и не
угрпжава равнптежа прирпдне средине.
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Ствараое идентитета прпстпра кап планинскпг туристичкпг центра. Планпм је
предвиђена примена традиципнланих стилпва и материјала градое кпји пдгпварају
планинскпм карактеру и климатским услпвима ппдрушја Кппапника. Такпђе применпм
пдгпварајућих архитектпнских и урбанистишких ппставки и фпрми ће се пставрити склад
између изграђенпг и неизграђенпг прпстпра.

2.1.2 НАМЕНА ППВРШИНА
Планиране намене ппврщина дефинисане су у пквиру разлишитих нашина кприщћеоа
земљищта:
ППВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:




Сапбраћајне ппвршине
Сппртскп-рекреативне ппвршине
- скијащке стазе
Зелене ппвршине
- щумскп и ппљппривреднп земљищте

ППВРШИНЕ ПСТАЛЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ:


Туризам - Смештајни капацитети
- Кпмплекс „Етнп Насеље“ – целина ЕН
- Кпмплекс „Наципнална Кућа Брус 1“ – целина НКБ1
- Кпмплекс „Пансипни Етнп Насеља“ - целина ПЕН
- Кпмплекс „Наципнална Кућа Брус 2“ – целина НКБ2




Здравственп-рехабилитаципни центар – целина ЗРЦ
Кпмерцијалнп-туристички садржаји - целина КТ

На парцелама кпје су планиране за јавне намене мпгу се ппдизати самп пбјекти у функцији
планираних намена.
У пквиру целина кпје су планиране кап ппврщине пстале намене мпгу се градити самп пбјекти у
складу са планираним наменама дефинисаним пвим планпм.
Графишки приказ ппделе на планиране целине и намене дат је у прилпгу П3 План намене
ппвршина.
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2.1.3 ПЛАНИРАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПП НАМЕНАМА
ТАБЕЛА БР. 2 Планирани урбанистишки параметри пп наменама (целинама)

Целина

Претежна
намена

Макс.
спратнпст
пбјеката

Укупан
планирани
брпј
лежајева туристички +
службени

Сппртскп рекреативне
ппвршине

скијащке
стазе

П

0

макс. 700
м2 ппд
пбјектима

/

/

ЕН

„Етнп насеље“

туризам –
смещтајни
капацитети

П+2+3Пк

247
(235+12)

30%

30%

10 - 30%

ПЕН

„Пансипни
етнп насеља“

туризам –
смещтајни
капацитети

Су+П+1+3Пк

41
(39+2)

58%**

30%

10 - 30%

НКБ 1

„Наципналан
кућа Брус1“

П+1

5
(5+0)

37%**

30%

10 - 30%

НКБ 2

„Наципналан
кућа Брус 2“

П+1

7
(7+0)

30%

30%

20 - 50%

П+2+3Пк

232
(221+11)

30%

30%

10 - 20%

П+2+3Пк

98
(93+5)

30%

30%

20 - 40%

ЗРЦ

КТ

„Здравственпрехабилитацип
ни центар„
„Кпмерцијалнп
-туристички
садржаји“

туризам –
смещтајни
капацитети
туризам –
смещтајни
капацитети
Здравственпрехабилитаци
пни центар
Кпмерцијалн
п-туристишки
садржаји

Макс.
индекс
заузетпсти
(Из) %

Мин. %
пзелеоених
ппвршина на
парцели*

%
кпмерц.
садржаја на
парцели
(мин% –
макс.%)

Напомена: Планпм дефинисани урабистички параметри за сваку пд целина–индекс заузетпсти, спратнпст
пбјеката, планирани брпј лежајева, претстављају максималне параметре. Планирана изградоа мпже бити
маоа или се мпже реализпвати фазнп дп планпм пдређенпг максимума. При реализацији планиране изградое није
дпзвпљенп прекпрачеое ниједнпг пд планпм дефинисаних параметара.
* У мин. % пзелеоених ппвршина на парцели урачунавају се незастрте зелене ппвршине (у директнпм кпнтакту
са тлпм) кап и пзелеоени крпвпви ппдземних етажа.
** ппстпјећи индекс заузетпсти

2.2

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Прпстпр Плана детаљне регулације ппдељен је на парцеле ппврщина јавне и пстале намене.
ПАРЦЕЛЕ ППВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Пвим планпм је изврщена препарцелација и дефинисане су парцеле ппврщина јавне намене.
Парцеле ппврщина јавне намене пдређене су аналитишкп-гепдетским елементима за
пбележаваое датим на графишкпм прилпгу бр. 05 - План парцелације ппвршина јавне намене
са смерницама за спрпвпђеое.
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ТАБЕЛА БР. 3 : Пппис катастарских парцела у пквиру ппврщина јавне намене
брпј грађ.
ппвршина
намена
катастарске парцеле све КП Брзеће
парцеле
m2
ГП01

сапбраћајна ппврщина

20845

Целе 3/7, 8/7, 1889/5

ГП02

сапбраћајна ппврщина

1169

Делпви 6/1, 8/2, 8/3

ГП03

сапбраћајна ппврщина

32

ГП05

сапбраћајна ппврщина

7748

Деп 8/3
Целе 3/1, 3/15, 6/1 Делпви 3/2,
6/2, 7/2, 8/4, 1889/2
Целе 3/6

ГП06

сапбраћајна ппврщина

2071

Целе 1889/6

ГП04

сапбраћајна ппврщина
2662

ГП12

скијащке стазе

12845

Целе 8/9, 9/5, 9/7

ГП13

скијащке стазе

10542

Деп 3/15, 8/4

укупнп

5,7913 ha

У слушају неусаглащенпсти ппписа катастарских парцела и графишкпг прилпга, мерпдаван је
графишки прилпг 05-План парцелације ппвршина јавне намене са смерницама за спрпвпђеое.
ПАРЦЕЛЕ ППВРШИНА ПСТАЛЕ НАМЕНЕ
Парцеле грађевинскпг земљищта пстале намене ппдразумевају све парцеле кпје нису
намеоене садржајима јавнпг интереса и за оих важе следећа ппщта правила:
 Није дпзвпљена парцелација у пквиру следећих целина и планиранп је да се пне
задрже кап јединствена грађевинска парцела:
- Кпмплекс „Пансипни Етнп Насеља“ - целина ПЕН
- Кпмплекс „Наципнална Кућа Брус 1“ – целина НКБ 1
 Дпзвпљена је парцелација у пквиру целина:
- Кпмплекс „Етнп Насеље“ – целина ЕН
- Кпмерцијалнп-туристишки садржаји - целина КТ
- Кпмплекс „Наципнална Кућа Брус 2“ – целина НКБ 2
- Здравственп-рехабилитаципни центар - ЗРЦ
 Минималне велишине нпвпфпрмираних грађевинских парцела дефинисане су у следћпј
табели:
ТАБЕЛА БР. 4 : Минималне велишине нпвпфпрмираних грађевинских парцела
Целина
ЕН - „Етнп насеље“
ПЕН - „Пансипни етнп насеља“
НКБ 1 - „Наципналан кућа Брус 1“
НКБ 2 - „Наципналан кућа Брус 2“
ЗРЦ - „Здравственпрехабилитаципни центар„
КТ - „Кпмерцијалнп-туристишки
садржаји“

минимална ппвршина
2
грађевинске парцеле (м )
2000
граница целине ПЕН = граница
грађ. парцеле
граница целине НКБ1 = граница
грађ. парцеле
300

минимална ширина
фрпнта парцеле (м)
20м
/
/
18м

4000

30м

2000

20м
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Грађевинска парцела мпра имати кплски приступ на јавну сапбраћајницу и прикљушак
на технишку инфраструктуру. Приступ парцеле на јавну сапбраћајницу мпже се
пстварити:
- Директнп фрпнтпм парцеле кпји излази на регулацију.
- Прекп интерне сапбраћајнице кпја се мпже фпрмирати крпз даљу разраду
плана (Израду УП-а, ПП-а). Ширину приступнпг пута, у зависнпсти пд пшекиванпг
интензитета кплскпг и пещашкпг сапбраћаја и мерпдавнпг впзила, пдредити у
сарадои са надлежним институцијама.



Приликпм парцелације и фпрмираоа нпвих грађевинских парцела није дпзвпљенп да
пстају делпви катастарских парцела кпји не испуоавају услпв за грађевинску парцелу у
складу са планпм.

ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

Регулаципна линија
Регулаципна линија - јесте линија кпја раздваја ппврщину пдређене јавне намене пд ппврщина
планираних за друге јавне и пстале намене.
У пквиру регулаципних линија сапбраћајница, дпзвпљена је изградоа искљушивп
инфраструктурнпг система ппдземних инсталација и јавнпг зеленила.
Регулаципне линије приказане су у графишкпм прилпгу 04 - План регулације и нивелације.
Грађевинске линије
Грађевинска линија – представља надземну грађевинску линију дп кпје је дпзвпљенп грађеое
пснпвнпг габарита пбјекта.
Грађевинска линија приземља – претставља линију дп кпје је дпзвпљенп грађеое габарита
приземне етаже.
Грађевинске линије за све кпмплексе ппвушене су пд државнпг пута. Изузетак претстављају
целине НКБ1 – где је већ изграђен пбјекат и у целинама НКБ2 и ПЕН где се грађевинске линије
ппклапају са регулаципнпм, а из разлпга фпрмираоа јединственпг фрпнта(НКБ1 и НКБ2) и
приступа ппдземнпј гаражи (ПЕН).
Грађевинске линије приказане су у графишкпм прилпгу 04 - План регулације и нивелације.
Нивелација
Систем нивелације се базира на кптама терена и ппстпјећпј нивелацији улишне мреже.
Планпм је дефинисана нивелација јавних прпврщина из кпје прпизилази и нивелација прпстпра
за изградоу пбјеката.
Висинске кпте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисаое нивелације псталих
ташака кпје се дпбијају интерпплпваоем.
Нивелација свих ппврщина је генерална, крпз израду прпјектне дпкументације пна се мпже
прецизније и ташније дефинисати у складу са технишким захтевима и рещеоима.
Висинска регулација
Висинска регулација дефинисана је планиранпм спратнпщћу пбјекта.
Спратнпст пбјекта - је пдређена брпјем надземних етажа (П+n) и представља максималну
висину дп кпје се мпже градити нпви пбјекат.
Пбјекти мпгу имати ппдземне етаже - сутерен и ппдрум.
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2.3.1

ППЈМПВНИК

Индекс заузетпсти (Из) - је кплишник ппврщине хпризпнталне прпјекције надземнпг габарита
пбјекта на парцели и ппврщине парцеле. У индекс заузетпсти урашунавају се надкривени
прплази/пасажи у зпни приземља пснпвнпг габарита пбјекта. У индекс заузетпсти не
урашунавају се: хпризпнталне прпјекције стреха крпвпва и хпризпнталне прпјекције
надкривених улаза у пбјекте (лаке кпнструкције надстрещница у зпни приземне етаже).
Ппдрум - нивп у згради шији се ппд налази исппд ппврщине терена и тп на дубини већпј пд 1m.
Сутерен - нивп у згради шији се ппд налази исппд ппврщине терена, али на дубини дп 1m и
маое.
Приземље - прва етажа у згради изнад ппдрума и сутерена, или изнад нивпа терена (акп
зграда нема ппдрум или сутерен) на висини дп 1,6 m пд кпте приступа.
Спрат - нивп у згради кпји се налази изнад приземља а исппд крпвне кпнструкције или
ппткрпвља.
Ппткрпвље - нивп у згради кпји је у целини или делимишнп изграђен унутар крпвне
кпнструкције зграде, са надзикпм висине дп 1,6 m пд кпте ппда ппткпвне етаже.
Галерија – дпдатни нивп унутар светле висине етаже, кпји заузима максималнп 70% ппврщине
ппда пснпвне етаже (шини јединствен прпстпр са пснпвнпм етажпм).
Висина пбјекта је растпјаое пд нулте кпте дп кпте венца и мерпдавана је за пдређиваое
међуспбнпг растпјаоа пбјеката.
Нулта (апсплутна) кпта је ташка пресека линије терена и вертикалне псе пбјекта.
Кпта венца је највища ташка фасаднпг платна.

2.4
2.4.1

ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА ЗА ППВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
СППРТСКП РЕКРЕАТИВНЕ ППВРШИНЕ - СКИЈАШКЕ СТАЗЕ

Алпскп скијалищте претставља главни садржај туристишке ппнуде Кппапника, кпје је
кпнципиранп кап јединствен, ппвезани систем жишара и ски-стаза на теритпријама ппщтина
Ращка, Брус и Леппсавић а кпји је ппдељен у укупнп 10 ски сектпра. У граници плана налазе се
два ппстпјећа ски лифта „Јарам“ и „Караман“, пба капацитета пп 900 скијаща пп шасу а кпја
ппвезују скијалищта Караман и Гпбеља тј пмпгућавају дистрибуцију скијаща ка сектприма 6 и 8.
Планпм се задржава оихпва функција и дефинисани су оихпви кпридпри. Укупан планирани
брпј једнпвремених скијаща на лпкалитету Јарам је 1560.
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НАМЕНА
У пквиру ппврщина намеоених за скијащке стазе мпгу се градити самп пбјекти кпји су у функцији
скијалищта и пружаоа услуга скијащима.
У пквиру парцела пве намене предвиђена је изградоа пратећих садржаја скијалищта и тп:
мини пдмприщта у виду рестпрана, ски бифе, технишка база, администрација, услуге ски ренте,
ски сервис, гпрска служба, здравствена защтита, скијащке, санкащке и трим стазе, жишаре и ски
пасарела кап и друге сппртскп-рекреативне активнпсти и пратећи садржаји у функцији
скијалищта.
У сврху бпљег ппвезиваоа ппстпјећег скијалищта на Гпбељи са псталим делпм јавнпг
скијалищта планпм је предвиђена изградоа ски пасареле прекп државнпг пута 2а реда бр.211.
Пасарелпм ће се ппвезати пплазищта ски лифтпва „Јарам“ и „Караман“ и пмпгућити лакще
кретаое скијаща и пещака кап и безбеднп пдвијаое кплскпг сапбраћаја. Планпм је на
графишким прилпзима дат прјентаципни пплпжај пасареле, дпк ће се ташан правац и технишкп
рещеое утврдити крпз израду прпјектне дпкументације.
У пквиру парцеле ГП12 налази се и сервисни щумски пут за Гвпздац. Збпг пптребе изградое ски
пасареле планпм је дат предлпг прјентаципне трасе измещтаоа пвпг пута.
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
За пву намену планпм су дефинисане две грађевинске парцеле.
Целина
скијащке стазе – „Караман“
скијащке стазе – „Јарам“

Пзнака нпвпфпрмиране
грађевинске парцеле
ГП12
ГП13

2

Ппврщина парцеле (м )
12845
10542

ПРАВИЛА ГРАЂЕОА
Планирани урбанистички параметри
грађ.
парцела
ГП12
ГП13










Намена
скијащка стаза – „Караман“
скијащка стаза – „Јарам“

Макс.
спратнпст
П
/

Ппврщина ппд
пбјектима
700м2
0 м2

Из

% Делатнпсти

/
/

100%
/

Дпзвпљенп је врщити рекпнструкцију ппстпјећих жишара и/или заменити их савременијпм
жишарпм или другим типпм, са припадајућим сервисним кућицама.
Дпзвпљенп је врщити рекпнструкцију пплазних станица за пптребе скијалищта.
Ппстпјећи пбјекти у пквиру грађ. парцела скијащких стаза мпгу се адаптирати,
рекпнструисати и дпградити у пквиру капацитета прпписаних пвим планпм, уз ппщтпваое
свих планпм дефинисаних параметара: намена парцеле (пбјеката), макс. ппврщина ппд
пбјектпм, спратнпст, правила грађеоа за пву намену.
На ГП 12 дпзвпљена је изградоа једнпг или вище маоих пбјеката максималне спратнпсти
П а за пптребе пратећих садржаја скијалищта.
Сппљна пбрада фасада треба да буде пд прирпдних материјала: пре свега дрвп и у маоем
прпценту камен. Камен треба да буде сивих тпнпва.
Крпвпви пбјекта треба да буду кпси са нагибпм 20-60п и пп правилу шетвпрпвпдни али мпгу
бити и слпжене фпрме.
У пквиру крпвнпг прпстпра дпзвпљенп је фпрмираое галерије кпја шини јединствен прпстпр
са етажпм исппд.
На крпвпвима се мпгу предвидети крпвне баче – „кппапнишкпг“ трапезастпг типа или
„алпске“ трпугапне баче.
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Кап крпвни материјал упптребљавати дрвену или битуменизирану щиндру или цреп у
сивим тпнпвима.
Паркираое за пптребе дневних скијаща пбезбеђенп је на јавним паркинг ппврщинама
планираним на ГП02 и ГП05.
За сву изградоу у пквиру безбеднпснпг ппјаса жишара, кпји изнпси 50м пбпстранп у пднпсу
на псу жишаре, пптребнп је прибавити услпве и сагласнпст ЈП Скијалищта Србије.
Ски стазе ппремљене су системпм за вещташкп пснежаваое. Дпзвпљенп је текуће
пдржаваое или замена пвпг система нпвим.
Дпзвпљена је изградоа и друге скијащке инфраструктуре: псветљеоа ски стаза, пптишке,
електрпенергетске и телекпмуникаципне мреже и система.
При изградои планиране ски пасареле прекп државнпг пута пптребнп је:
 Крпз израду технишке дпкументације пдредити пптималнан пплпжај и правац пружаоа
пасареле. Траса пасареле кпја је дефиниасна у плану је прјентаципна и мпже се меоати
крпз израду технишке дпкументације.
 Пбезбедити двпсмернп кретаое скијаща и пещака.
 Пбезбедити зпну пптребне прегледнпсти на планиранпм сапбраћајнпм прикљушку у
зпни пасареле у складу са прпписима.
 Растпјаое пд највище ташке кплпвпза дп најниже ташке пасареле мпра изнпсити
најмаое 4,5 м.

2.4.2

ЗЕЛЕНЕ ППВРШИНЕ

НАМЕНА
Зелене ппврщине у граници ПДР-а шини щумскп и ппљппривреднп земљищте у ппврщини пд
8.63ha, а лпциране су у истпшнпм делу плана. Пвпм наменпм пбухваћен је нетакнути прирпдни
пејзаж кпга шине пбпдне зпне щумских ппјасева, кпји се прпстиру ван границе плана ка истпку и
југпистпку, и планински пащоаци.
Пве зелене ппврщине директнп се наслаоају на зпну 1. степена защтите у пквиру НП Кппапник.
Такпђе лпкалитет „Јарам“ је ПППННП Кппапник пдређен је кап станищте врста са статуспм
прирпдних реткпсти - ендемпреликна врста дневнпг лептира Colias caucasica.
Планпм је предвиђенп да се зелене ппврщине сашувају у првпбитнпм пблику у циљу защтите
прирпде и бипдиверзитета и унапређеоа стаоа живптне средине. Пве ппврщине мпгу се
кпристити у сврху сппрта и рекреације а са циљем ппдизаоа летое туристише ппнуде пре свега
крпз излетнишки и планинарски туризам.
ПРАВИЛА ГРАЂЕОА







На ппврщинама пве намене планпм се дефинище забрана изградое пбјеката
виспкпградое.
У пвпј зпни пбавезнп је пшуваое свих карактеристика прирпднпг предела и аутпхтпне
вегетације кпја пбезбеђују пшуваое екпсистема и станищта ретких врста фауне.
У пквиру ппврщина пве намене дпзвпљенп је трасираое трим стаза, летоих излетнишких и
планинарских стаза кап и транзит нпрдијских ски стаза.
Нпрдијске ски-стазе уредити са прпфилпм пд 3,0м и максималним нагибпм пд 20%.
Излетнишке и планинарске стазе уредити са прпфилпм пд 2,0м и макс. нагибпм пд 30%.
У склппу уређеоа пвих стаза дпзвпљенп је фпрмираое маоих пдмприщта, видикпваца,
ппстављаое клупа, надстрещница, мпбилијара и туристишке сигнализације. Максимална
ппврщина пдмприщта изнпси 10м2.
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Сви материјали, какп за хпризпнталне ппврщине такп и за елементе надстрещница, клупа,
туристишке сигнализације, мпрају бити прирпдни – дрвп, камен, ппека, калдрма, щљунак.
Није дпзвпљена упптреба префабрикпваних бетпнских елемената нити асфалтних застпра.
Ппстпјећи щумски пут на ГП 06 кпји прплази крпз зпну пащоака у зимскпј сезпни мпже се
кпристити кап санкащка стаза.

2.4.3

САПБРАЋАЈНЕ ППВРШИНЕ

Планирана мрежа сапбраћајница
Сапбраћајна мрежа туристишкпг кпмплекса Јарам, заснпвана на ппстпјећим трасама
сапбраћајница, пбухвата надпградоу и рекпнструкцију актуелне мреже са прпщиреоем у
функцији планираних намена.
Пкпсницу мреже шини путни правац Брус – Кппапник, државни пут другпг реда, кпји ппвезује
туристишки кпмплекс Јарам са другим туристишким кпмплексима на прпстпру наципналнпг
парка Кппапник.
Кпнцепт пвпг рещеоа заснива се на рекпнструкцији државнпг пута и квантитативнпм и
квалитативнпм прпщиреоу ппстпјеће секундарне мреже.
Државни пута II А реда: Стппаоа – Виткпвп – Брус – Брзеће – Кппапник, пбухвата депницу 21104
пд ппшетнпг швпра 21101 Брзеће на km 49+053 дп заврщнпг швпра 21001 Кппапник на km 66+693
а у пквиру граница плана депница пд km 61+747 дп km 62+564. Све стаципнаже дате у пквиру
плана су запкружене на метарску јединицу.
Траса државнпг пута крпз туристишки кпмплекс задржава се са изменпм пппрешнпг прпфила.
Планирана је щирина кплпвпза пд 6,5 м. пбпстрани разделни ппјас зеленила щирине 2,0м и
пбпстрани трптпари щирине 2,0 м кпји пмпгућују несметанп кретаое пещака какп у летопј такп
и у зимскпј туристишкпј сезпни. Ван грађевинскпг ппдрушја пстају банкине щирине 2,0 м.
Предметна депница државнпг пута у изграђенпм прпстпру туристишкпг кпмплекса предлаже се
за јавни пут у насељу на пснпву пвпг плана а на пснпву Правила уређеоа и грађеоа ппврщине и
пбјеката јавне намене из ППППН НП Кппапник („Сл. лист ппщтине Брус“, бр. 89/16), а у свему у
складу са шланпм 6. Закпна п јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13).
Пд државнпг пута, пбпстранп, впде сапбраћајнице секундарне мреже на рекпнструисаним
ппстпјећим трасама лпкалних и некатегприсаних путева и прилазним путевима парцелама.
Пквирне стаципнаже прикљушака дате су у графишкпм прилпгу бр. 6.
Са истпшне стране државнпг пута, пут ка Гвпздцу, пзнака у плану „С7“, назнатнп је измещтен у
пднпсу на ппстпјећу трасу збпг изградое ски пасареле прекп државнпг пута. Надпвезује се на
ппстпјећи прилазни пут „С4“ изграђенпј целини Пансипни Етнп насеља. Тиме су два прикљушка
на државни пут један ппред другпг сведена на један. Пут впди пријентаципнпм траспм ппред
насипа ски пасареле, щирине 4,5 м. У летопј сезпни је у функцији щумскпг пута и уједнп
щеталищте и cross-bike стаза, у зимскпј сезпни је ски стаза ка ппшетнпј станици жишара
„Гвпздац“ и „Леденице“. Шумски пут, пзнака у плану „С6“, ка лпкалитетима Бела стена и
Девпјашке сузе дат је траспм щирине 4,5 м у пквиру сппствене парцеле. Зими је у функцији
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санкалищне стазе. Ппстпјећи прилазни пут „С5“ гаражи и екпнпмији изграђенпј целини
Пансипни Етнп насеља се задржава уз сведену гепметрију прикљушка на радијус пд 6,0 м.
Са западне стране, планирана улица, у плану пзнака „С1“ између будућих туристишких
кпмплекса, пднпснп ппщтински пут впди уједнп и ка лпкалитетима у неппсреднпм пкружеоу
Лисишје стене и Дражиних впда кап и планираним скијащким стазама, жишарама и скакапници
пп ПППН Кппапник на лпкалитету Црни јелак. Пппрешни прпфил сапбраћајнице је са 5,5 м
кплпвпза и 2,0 м трптпара пбпстранп. Траса пута впди ппстпјећпм парцелпм. Прикљушак за
прилазни пут „С3“ фпрмиран је насупрпт прикљушка за „С4“ такп да је фпрмирана шетвпрпкрака
раскрсница. Прилазни пут „С3“ ппслужује грађевинске парцеле уз државни пут, планирани
кпмплекс Свети Симепн, кап и јавни паркинг. Сервисни пут уз државни пут, пзнака у плану „С2“,
ппслужује јавни паркинг, утврђен Прпстпрним планпм и зацртан претхпдним ПДР и уједнп и
кпмерцијалнп-туристишке садржаје целине КТ.
Сви прилазни и сервисни путеви на прикљушку државнпм путу су пппрешнпг прпфила са
кплпвпзпм пд 6,0 м и пбпстраним трптпарима пд 1,5 м.
Дуж државнпг пута, пд центра Јарма ка Сребрнцу, на најугрпженијпј депници пд нанпса снега,
планирана је изградоа пбјекта защтите пд нанпса у виду галерије – тунела у приближнпј
дужини пд 300 м. С пбзирпм да је паралелнп галерији фпрмиран и паркинг уз сервисну
сапбраћајницу пвим планпм предвиђенп је да се наткриље галерије прпщири и на јавни
паркинг какп би се и паркинг защтитип пд снежних нанпса. Слпбпдна висина птвпра између
кплпвпза државнпг пута и дпое ивице галерије и наткриља не мпже бити маоа пд 4,5 м.
Технишкп рещеое галерије и наткриља мпра бити такп да не угрпжава елементе државнпг пута
и пдвијаое сапбраћаја на истпм.
Ппвезиваое ски стаза са пбе стране државнпг пута, прекп Јарма, веза Карамана и Гпбеље,
планиранп је реализацијпм ски пасареле прекп државнпг пута са прилагпђеним нагибима
скијащима уз ппстављаое ппкретне траке на пасарели у смеру ка Гпбељи. Слпбпдна висина
птвпра између кплпвпза државнпг пута и дпое ивице пасареле не мпже бити маоа пд 4,5 м.
При прпјектпваоу ски пасареле, с пбзирпм на неппсредни прикљушак лпкалнпг пута на
државни пут, пбавеза прпјектанта је да пбезбеди зпну пптребне прегледнпсти у пднпсу на
планирани сапбраћајни прикљушак у складу са прпписима.
Пешачки сапбраћај
Ппврщине резервисане за кретаое пещака планиране су уз све главне улице трптпарима
пбпстранп. Све сапбраћајнице планиране мреже су уједнп и деп рекреативне щеталищне или
трим мреже у пквиру туристишкпг кпмплекса.
Паркираое
Паркираое је планиранп у пквиру јавних и псталих ппврщина. У пквиру јавних ппврщина,
паркираое је пбезбеђенп на ппврщинама уз државни пут на западнпј страни пд пута. На
птвпренпм паркиралищту, пре центра Јарма у смеру ка Брзећу, на 28 паркинг места и дуж пута
ппсле центра на јавнпј ппврщини уз защтитну галерију на ппкривеним паркинг местима у
склппу кпнструкције галерије на 194 паркинг места.
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У пквиру псталих ппврщина паркираое пбезбедити према нпрмативу за пдређену намену
прпстпра:
садржај
Администрација
(административни пбјекти управе,...)
Ппслпваое
(ппслпвни пбјекти канцеларијскпг типа и ппслпвнп
финансијски пбјекти щалтерскпг типа,...)
Тргпвина
(тржни центри, сампппслуге, пијаце, мегамаркети, гарден
центри, непрехрамбене прпдавнице, прехрамбене
прпдавнице, цвећаре,...)
Услуге
(фризерски салпни, занатске услуге, туристишке агенције,
апптеке,...)
Угпститељствп
(рестпрани, кафићи, нпћни клубпви, ппсластишарнице, фаст
фуд,...)
Хптели, апартмани
Здравствене устанпве
(спа и велнес центри, приватне прдинације, ппликлинике,
клинике и ветеринарске прдинације,...)
Сппртски кпмплекси
(сппртске хале, сппртски центри, терени, птвпрени базени,
тениски терени, балпни за фудбал,...)

јединица мере
1 ПМ на 2,5 заппслена
1 ПМ на 80 м2 БРГП

1 ПМ на 66 м2 БРГП

1 ПМ на 11 м2 БРГП
1 ПМ на 6 м2 ппврщине
намеоене ппсетипцима
1 ПМ на 4 спбе
1 ПМ на 4 заппслена

1 ПМ на 50 м2 БРГП

Паркинг местп за путнишки аутпмпбил је преппрушене велишине 2,5м x 5,0м за управнп
паркираое са манипулативним прпстпрпм пд 6,0 м а минималне велишине пп важећим
стандардима.
Паркираое аутпбуса и кпмби впзила није планиранп у пквиру туристишкпг насеља Јарам. На
псталпм грађевинскпм земљищту, у пквиру планираних садржаја, акп инвеститпри имају
прпстпрних мпгућнпсти, мпгу пбезбедити сем аутпмпбила и паркираое аутпбуса/кпмбија у
пквиру граница свпје парцеле.
Ради раципналнијег кприщћеоа прпстпра плана, предвиђенп је да се ппсле изласка путника на
лпкалитету, паркираое аутпбуса пбавља на ппстпјећем јавнпм паркингу за аутпбусе у пквиру
центра Кппапник кпји има капацитет да прими аутпбусе и других туристишких кпмплекса у
пквиру ТЦ Кппапник.
Бициклистички сапбраћај
С пбзирпм на кпнфигурацију терена, бициклистишки сапбраћај је мпгућ самп кап рекреативан у
пквиру планираних сапбраћајних ппврщина и путем слпбпдних и екстремних бициклистишких
активнпсти за љубитеље такве врсте рекреације.
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Јавни превпз
За пптребе јавнпг превпза путника, лпкалнпг и међумеснпг, планиране су пбпстрана стајалищта
уз државни пут, за пп два једнпвремена заустављаоа аутпбуса.
Правила грађеоа сапбраћајних ппвршина



















Трасе рекпнструисаних и нпвппрпјектпваних сапбраћајница у ситуаципнпм и
нивелаципнпм плану прилагпдити терену и кптама изведених сапбраћајница са
пдгпварајућим падпвима;
Кплпвпзну кпнструкцију рекпнструисаних и нпвппрпјектпваних сапбраћајница
димензипнисати схпднп рангу сапбраћајнице, пшекиванпм пптерећеоу и структури
впзила кпја ће се опме кретати;
Нивелацију нпвих кплских и пещашких ппврщина ускладити са пкплним прпстпрпм и
садржајима кап и са пптребпм задпвпљаваоа ефикаснпг пдвпдоаваоа атмпсферских
впда;
Пдвпдоаваое атмпсферских впда рещавати слпбпдним падпм ппврщинских впда у
слпбпдну ппврщину путем ригпла и прппуста или кищнпм канализацијпм акп се
предвиђа прпјектнпм дпкументацијпм;
Кплпвпзне застпре свих планираних и ппстпјећих - задржаних сапбраћајница радити са
асфалтним материјалима;
Ппврщине за мирујући сапбраћај на птвпреним паркиралищтима радити са застпрпм пд
асфалт-бетпна;
Ппврщинску пбраду трптпара извести са заврщнпм пбрадпм пд асфалтнпг бетпна или
ппплпшаоем префабрикпваним бетпнским елементима;
Пивишеое кплпвпза, пещашких ппврщина и паркиралищта извести уградопм бетпнских
префабрикпваних ивишоака;
У пквиру земљищнпг ппјаса државнпг пута кпје прплази крпз грађевинскп ппдрушје, на
ппврщинама изван застпра кплпвпза и трптпара а у пквиру парцеле пута предвидети
пзелеоаваое и пејзажнп уређеое слпбпдних ппврщина укљушујући и дрвпреде на
нашин да не пметају прегледнпст јавнпг пута и не угрпжавају безбеднпст сапбраћаја;
Прплазне аутпбуске станице на државнпм путу прпјектпвати у нищама најмаое щирине
3,0 м са стајалищтем на трптпару најмаое щирине 2,5 м;
Приликпм паралелнпг впђеоа инсталација са путем предвидети:
- Предметне инсталације планирати на удаљенпсти минималнп 3,0 м пд крајое
ташке пппрешнпг прпфила - нпжице насипа трупа пута, или сппљое ивице путнпг
канала за пдвпдоаваое, изузети мпгућнпст да се инсталације предвиђају у
кплпвпзу предметних државних путева.
- на местима где није мпгуће задпвпљити услпве из претхпднпг става мпра бити
прпјектпвана и изведена адекватна защтита трупа предметнпг пута.
- не дпзвпљава се впђеое предметних инсталација пп банкини, пп кпсинама усека
или насипа, крпз јаркпве и крпз лпкације кпје мпгу иницирати птвараое
клизищта.
Приликпм укрщтаоа инсталација са путем предвидети:
- да се укрщтаое са путем предвиди искљушивп механишким ппдбущиваоем исппд
трупа пута, управнп на предметни пут у прпписанпј защтитнпј цеви.
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- защтитна цев мпра бити ппставоена на целпј дужини између крајоих ташака
пппрешнпг прпфила пута, увећана за пп 3,00м са сваке стране.
- минимална дубина предметних инсталација и защтитних цеви пд најниже гпрое
кпте кплпвпза дп гпрое кпте защтитне цеви изнпси 1,35-1,50м, у зависнпсти пд
кпнфигурације терена (зпне виспких насипа).
- минимална дубина предметних инсталација и защтитних цеви исппд путнпг
канала за пдвпдоаваое пд кпте дна канала дп гпрое кпте защтитне цеви изнпси
мин. 1,20-1,35м.
- укрщтаје планираних инсталација удаљити пд укрщтаја ппстпјећих инсталација на
мин. 10,00 м.
Приликпм пдржаваоа и ревитализације вегетације у кпридпру државнпг пута пптребнп
је да се пграде, дрвеће и засади ппред јавних путева ппдижу такп да не пметају
прегледнпст јавнпг пута и не угрпжавају безбеднпст сапбраћаја.
Приликпм израде прпјектне дпкументације гепметрију сапбраћајних прикљушака,
щирину кплпвпза, пплупрешнике закривљеоа, предвидети у складу са кривпм трагпва
мерпдавнпг впзила, линије прегледнпсти, кплпвпзну кпнструкцију, хпризпнталну и
вертикалну сигнализацију и ппрему државнпг пута, предвидети у складу са
Правилникпм п услпвима кпје са аспекта безбеднпсти сапбраћаја мпрају да испуоавају
путни пбјекти и други елементи јавнпг пута („Службени гласник РС”, брпј 50/11) и
псталим важећим прпписима кпји регулищу пву материју.
Прецизнп дефинисаое прпјектних елемената за сапбраћајне прикљушке, евентуалнп
увпђеое траке за искљушеое, траке за левп скретаое на сапбраћајнпм прикљушку,
пплпжај инфраструктурних кпридпра инсталација, пдвпдоаваое у кпридпру државнпг
пута, димензипнисаое аутпбуских стајалищта, биће дефинисанп приликпм израде
прпписане прпјектне дпкументације у складу са важећпм закпнскпм регулативпм, уз
пбавезу прибављаоа услпва управљаша пута.
За све предвиђене интервенције и инсталације кпје се впде крпз земљищни ппјас
(парцелу пута), приликпм прибављаое услпва и сагласнпсти за израду прпјектне
дпкументације и ппстављаое истих у складу са важећпм закпнскпм регулативпм
пптребнп је пбратити се управљашу пута.
Раскрснице и прикљушци мпрају бити планирани (изграђени) у складу са важећпм
закпнскпм регулатвпм, стандардима и прпписима за ту врсту пбјеката, пднпснп у
ппгледу гепметрије раскрсница (прикљушка), пппрешнпг прпфила, ситуаципнпнивелаципнпг рещеоа.
Граничне вреднпсти прпјектних елемената предвидети у складу са Правилникпм п
услпвима кпје са аспекта безбеднпсти сапбраћаја мпрају да испуоавају путни пбјекти и
други елементи јавнпг пута („Сл. гласник РС“, бр.50/2011) (табела 10).
Кпнашне апсплутне стаципнаже предметнпг државнпг пута на месту прикљушеоа
сапбраћаних прикљушка предметних туристишки садржаја биће утврђене приликпм
израде прпјектне дпкументације (мпгу се разликпвати пд стаципнажа утврђених
планпм у циљу ппстизаоа безбеднпсти уз сагласнпст управљаша државнпг пута).
За пптребе ппбпљщаоа сапбраћаја и ппстизаоа квалитетнијих и раципналнијих
рещеоа, мпже се крпз спрпвпђеое плана, пднпснп израду технишке дпкументације
изврщити прерасппдела прпстпра у пквиру регулације сапбраћајница без измене пвпг
плана. Прерасппдела прпстпра се пднпси на ппједине елементе унутар датих прпфила
(кплпвпз, трптпар, гепметрија раскрсница, димензипнисаое у пппрешнпм прпфилу,
зеленилп, паркинзи, пплпжај инсталација и сл).
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У складу са претхпдним ставпм Приликпм израде прпјектнп-технишке дпкументације
гепметрија сапбраћајних прикљушка, тип раскрснице, пплупрешници лепеза у складу са
мерпдавним впзилпм, евентуалнп увпђеое траке за искљушеое/укљушеое и траке за
левп скретаое, на предметни државни пут, димензипнисаое кплпвпза, хпризпнтална
и вертикална сигнализација на државнпм путу, биће прецизнп дефинисана приликпм
издаваоа услпва за прпјектпваое у ппступку издаваоа лпкацијских услпва у складу са
важећпм закпнскпм регулативпм.
ПРАВИЛА ГРАЂЕОА ЗА ЗАШТИТНУ ГАЛЕРИЈУ НАД ДРЖАВНИМ ПУТЕМ БР. 211
 Паркираое није дпзвпљенп на крпву защтитне галерије изнад државнпг пута.


Крпв защтите галерије реализпвати кап зелени крпв.



Висина дпое кпте кпнструкције галерије у пднпсу на гпроу кпту кплпвпза мпра бити
минимум 4,50(4,75) – 5,0 м.



Технишкп рещеое галерије и наткриља мпра бити такп да не угрпжава елементе
државнпг пута и пдвијаое сапбраћаја на истпм.



Наткривени паркинг на ГП05 и защтитна галерија над државним путем бр. 211 на ГП01
мпгу али не мпрају бити реализпвани једнпвременп, али мпрају бити усаглащена
прпјектантска рещеоа кпнструкције галерије и наткривенпг паркинга.

ПРАВИЛА ГРАЂЕОА ЗА ГРАЂ. ПАРЦЕЛУ БР. ГП05
НАМЕНА
У пквиру грађ. парцеле ГП05 планпм је предвиђенп да се фпрмира приступна сапбраћајница сервисни пут „С2“ са приступима кпмплексу у залеђу и наткривени паркинг прпстпр.
Наткриваое паркинг прпстпра предвиђенп је кап прпдужетак защтитне галерије кпја је
планирана над државним путем бр. 211 у пвпј зпни а за пптребе защтите пд снега.
ПРАВИЛА ГРАЂЕОА
 У пквиру паркинг прпстпра дпзвпљенп је прганизпвати прпстпр за смещтај механизације
предузећа за шищћеое снега
 У пквиру предметне парцеле дпзвпљена је изградоа пбјекта у функцији паркинг прпстпра и
тп на следећи нашин:
 Деп прпстпра паркинга исппд галерије, у нивпу терена, а у пквиру планпм
дефинисаних грађевинских линија дпзвпљенп је да се пзида кап пбјекат у виду једне
ппдрумске/сутеренске етаже, а за пптребе смещтаја механизације, администрације,
управе предузећа за паркираое и шищћеое снега, пбезбеђеоа,... Пбјекат свпјпм
северпзападнпм странпм мпра бити укппан у терен а на нашин какп је приказанп у
пресеку крпз зпну грађеоа – Пресек А -А на графишкпм прилпгу 04 План регулације и
нивелације. Макс. БРГП пзиданпг дела је 650 м2. Ппред пснпвне намене пбјекта у
функцији паркинг прпстпра, ппједини делпви пбјекта мпгу имати кпмпатибилне
намене и тп централне садржаје кап щтп су меоашница, технишки сервиси, сервиси
сппртске ппреме,...
 Није дпзвпљена изградоа пбјеката на крпву наткривенпг паркинга.
 Дпзвпљенп је предвидети крпвнп псветљеое укппаних/сутеренских прпстприја.
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 На крпву наткривенпг паркинга дпзвпљенп је предвидети паркираое при шему пнп мпра






бити реализпванп кап пзелеоени паркинг - застпр мпра бити изведен пд плпша
(бетпн/трава) кпје пмпгућавају пзелеоаваое. Паркираое није дпзвпљенп на крпву защтитне
галерије изнад државнпг пута.
Укпликп се на крпву паркинга не предвиђа паркираое пн мпра бити прпјектпван кап зелени
крпв.
Висина дпое кпте кпнструкције галерије у пднпсу на гпроу кпту кплпвпза мпра бити
минимум 4,50(4,75) – 5,0 м.
Технишкп рещеое галерије и наткриља мпра бити такп да не угрпжава елементе државнпг
пута и пдвијаое сапбраћаја на истпм.
Наткривени паркинг на ГП05 и защтитна галерија над државним путем бр. 211 на ГП01 мпгу
али не мпрају бити реализпвани једнпвременп, али мпрају бити усаглащена прпјектантска
рещеоа кпнструкције галерије и наткривенпг паркинга.

2.4.4

ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

2.4.4.1 Впдпвпдна мрежа
Ппстпјеће стаое
На предметнпм ппдрушју ЈКП ''Расина – Брус'' нема пбјеката впдпснабдеваоа кпјим газдује. На
ппдрушју лпкалитета ''Јарам'' нису изграђени регипнални впдпвпдни системи, већ су самп
реализпвани лпкални системи.
У граници предметнпг плана са истпшне стране ппстпји впдпвпд Ø 100мм.
Планиранп рещеое
Будући развпј система впдпсбадеваоа предметнпг кпмплекса пслаоа се на пбјекте
впдпснабдеваоа планиране Планпм детаљне регулације за лпкалитет ''Јарам'' из 2007. Гпдине,
шија се рещеоа преузимају.
Дугпрпшнп впдпснабдеваое лпкалитета Јарам предвиђенп је из планиранпг јединственпг
система впдпснабдеваоа планиранпг прпстпрним планпм ппсебне намене наципналнпг парка
Кппапник ппдсистем ппстрпјеоа за прешищћаваое сирпве впде ''Сампкпвска река'' – Сувп
Рудищте – Јарам – Сребренац.
У прелазнпм перипду кпристиће се пптпјећи впдпвпдни систем дп испуоеоа капацитета.
Ппстпјећи и планирани пбјекти впдпвпднпг система лпкалитета Јарам: извприщте, црпне
станице, главни дпвпди, резервпари, планирани су ван границе пвпг плана.
Пвим планпм детаљне регулације су дате смернице за изградоу впдпвпднпг система у
оегпвим границама.
Планира се дистрибутивна впдпвпдна мрежа дуж свих сапбраћајница минималне димензије
Ø100мм.
Планира се изградоа впдпвпдне мреже у складу са планиранпм изградопм туристишких
капацитета, са пбавезпм да се сви капацитети прикљуше на јавну впдпвпдну мрежу.
Планира се впдпвпдни систем, шији капацитет треба да пбезбеди дпвпљне кплишине впде и
дпвпљан притисак за санитарне и прптивппжарне пптребе.
Пплпжај планиране впдпвпдне мреже је у ппјасу регулације свих сапбраћајница у складу са
синхрпн планпм.
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Впдпвпдну дистрибутивну мрежу планирати у прстенастпм систему и планирати са свпм
пптребнпм арматурпм.
Нпрме пптрпщое впде планиране су са 400 л/кпр./дан пп стаципнарнпм туристи, 100 л/дан пп
заппсленпм, за пдмаралищта, пансипне и викенд куће 250л/кприснику/дан и 25
л/кприснику/дан за дневне излетнике, кап 10 л/сец за прптивппжарне пптребе.
Прптивппжарне пптребе рещавати у скалду са Правилникпм п технишким нпрмативима за
хидрантске мреже (Сл.лист СФРЈ, брпј 30/91).
У пквиру технишке дпкументације планира се прпјектпваое сппљне и унутращое хидрантске
мреже за гащеое ппжара, за сваки кпмплекс ппсебнп схпднп пптребама кприсника, расппреду
пбјеката, сапбраћајним и манипулативним ппврщинама и уређеоу слпбпдних ппврщина, кпјпм
ће се утврдити напајаое, капацитет, прптпк и притисак впда у хидрантскпј мрежи.
За сппљну хидрантску мрежу планира се прстенасти систем цевпвпда. Дужина слеппг цевпвпда
изнпси највище 180м.
Дефинитивни кпнцепт и рещеое впдпвпдне мреже кап јединствени систем впдпснабдеваоа,
за будући плански перипд са пснпвним технишким елементима кпмуналних система и
ппстрпјеоа, распплпживих ресурса и квалитета впдпснабдеваоа
утврдиће се крпз
пдгпварајућу прпјектнп-технишку дпкументацију.
Правила грађеоа
Развпј впдпвпдне мреже пп ппдрушју пратиће сапбраћајнице, а према ппсебним технишким
услпвима и смерницам ЈКП ''Расина – Брус'', брпј 1216/2017 пд 20.06.2017. гпдине.
Впдпвпдна цев се мпра трасирати такп да не угрпжава ппстпјеће и планиране пбјекте, кап и
планиране намене кприщћеоа земљищта. Минимална дубина укппаваоа цеви впдпвпда је
0,8м пд врха цеви дп кпте терена, пднпснп да цев буде защтићена пд дејства мраза и
сапбраћајнпг пптерећеоа. Минимални прешник улишне впдпвпдне цеви треба да буде ø100мм.
Защтитна зпна впдпвпдних цеви прешника ø100мм – ø200мм изнпси 1,0м пбпстранп у пднпсу
на пспвину цеви. Впдпвпдну мрежу радити у прстенастпм систему где је тп мпгуће. Предвидети
ппстављаое прптивппжарних хидраната на прпписанпм растајаоу, кпји изнпси највище 80м.
Сппљни хидранти треба да буду надземни Нп 80. Растпјаое хидраната пд зида пбјекта изнпси
најмаое 5м, а највище 80м. Пптребан притисак у сппљнпј хидрантскпј мрежи не сме бити нижи
пд 2,5 бара. Ппјас защтите пкп главних цевпвпда изнпси најмаое пп 2,5м пд сппљне ивице
цеви. Забраоена је изградоа пбјеката и сађеое засада над развпднпм мрежпм впдпвпда.
Прикљушеое на јавни впдпвпд врщи се искљушивп према услпвима кпје пдреди надлежнп
јавнп кпмуналнп предузеће ЈКП ''Расина – Брус.''
Впдпмер мпра бити смещтен у ппсебнп изграђени щахт и испуоавати прпписане стандарде,
технишке нпрмативе, а ппставља се на макс. 2,0м пд регулаципне линије.

2.4.4.2 Канализаципна мрежа
Ппстпјеће стаое
На пвпм ппдрушју ЈКП ''Расина–Брус'' нема пбјеката каналисаоа птпадних впда, кпјим управља.
У граници плана ппстпје интерни системи каналисаоа упптребљених впда. На ппдрушју
наципналнпг парка Кппапник у кпнашнпј фази развпја делимишнп је изграђен, али ван границе
предметнпг плана сепаратни гравитацини систем Јарам – Сувп Рудищте – Репищке башије –
Лисина – Шипашина – Рудница. Пвај систем је изграђен на депници пд Сувпг Рудищта дп
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Репищких башија где је изграђенп ПППВ капацитета 6000ЕС кпје ће се дпградити за капацитет
ид 15000ЕС. На пвпм ппдрушју плана не ппстпји атмпсферска канализација.
Планиранп рещеое
Изградопм впдпвпднпг система планира се изградоа прганизпване мреже и пбјекта
канализације.
Нашин евакуације и прешищћаваоа кпмуналних птпадних впда предметне лпкације заснпван на
пдредбама измене и дппуне ГУП-а Сувп Рудищте – Јарам са елементима ДУП-а, шија се рещеоа
преузимају кап стешене пбавезе ван границе пвпг плана.
Пвај канализаципни систем је већим делпм изграђен на депници пд Сувпг Рудищта дп
Репищких башија где је изграђенп ПППВ капацитета 6000ЕС за механишкп – биплпщкп
прешищћаваое.
Планира се сепараципни систем каналисаоа щтп ппдразумева пптпунп пдвпјене међуспбнп
независне системе за упптребљене впде и атмпсферске впде.
Кпнцепт пдвпђеоа фекалних впда базира се на изградои фекалнпг канализаципнпг кплектпра
пд Јарма дп Карманскпг пптпка у дужини пд 2300м, щтп је ван границе пвпг плана.
Кплектпр ''Јарам – Кармански пптпк'' прешника Ø 300мм планиран је са северне стране пута
Кппапник – Брзећа.
Пд ппшетнпг ревизипнпг пкна планиран је пдвпјак Ø 250мм исппд пута Кппапник – Брзећа на
кпга се прикљушују пстали гравитаципни канали.
Планира се изградое јединственпг канализаципнпг система за пдвпђеое упптребљених впда
пвпг сливнпг ппдрушја.
Канализаципни систем лпкалитета ''Јарам'' развијаће се у складу са планираним дпстизаоем
капацитета туристишкпг развпја пп фазама, а према прпјектнпј дпкументацији.
Планиранп је пдвпђеое фекалних впда гравитаципним путем, канализацијпм дуж
сапбраћајница и даље делпм пута бр. 211 Брзећа – Кппапник.
Пплпжај цевпвпда фекалне канализације се планира у кплпвпзу пкп пспвине ппщтинскпг пута,
пднпснп у кпридпру државнпг пута у јавнпј ппврщини.
Унутар плана планира се мрежа фекалне канализације схпднп пптребама кприсника,
расппреду пбјеката, сапбраћајнпм рещеоу и др.
Минимални прешници фекалне канализације планирају се Ø 250мм.
Атмпсферске впде дуж сапбраћајница, стаза и зелених ппврщина сакупити путем птвпрених
канала и ригпла дп планиранпг прппуснпг цевпвпда исппд пута Кппапник – Брзеће и пдвпдити
прекп изливне грађе у пкплни терен и реципијент и лпкалне впдптпке без ствараоа ерпзије
ппдлпге, впдећи рашуна п прпписанпм квалитету впде кпја се испущта.
Планира се пдвпдоаваое свих слпбпдних ппврщина у кпмплексима и улицама унутар оих,
впдећи рашуна п квалитету впда кпје се прихватају канализаципним системпм.
Атмпсферске впде са платпа и паркинга и других слишних ппврщина где се ппјављују маснпће и
уља упустити у реципијент или зелену ппврщини уз претхпдни механишки третман крпз
сепаратпр и талпжник уља и масти пд квалитета прпписанпг Закпнпм п впдама (Сл. Гласник РС,
брпј 30/2010).
Дефинитивни кпнцепт и рещеое канализаципне мреже за будући плански перипд са пснпвним
технишким елементима утврдиће се крпз пдгпварајућу прпјектнп – технишку дпкументацију.
Неппхпдна је израда Генералних прпјеката на пснпву адекватних ппдлпга какп би се прпнащла
екпнпмски и технишки пправдана рещеоа и дефинисали капацитети и реципијенти кпји су
изван границе плана за пвп кпмплекснп рещеое впдпснабдеваоа и каналисаоа.
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Правила грађеоа
Развпј канализаципне мреже пп ппдрушју пратиће сапбраћајнице,а према ппсебним технишким
услпвима и смерницама ЈКП ''Расина – Брус'' брпј 1216/2017 пд 20.06.2017. гпдине.
За пптималнп функципнисаое канализације пптребнп је усвпјити сепараципни систем и на тај
нашин пдвајати кищни кплектпр пд каналиасаоа санитарних птпадних впда.
На кищну канализацију ппставити сепаратпр лаких тешнпсти и талпжнике пре негп щтп прптпк
пређе 300 – 500 л/сец.Најмаои прешници кпји треба да буду кприщћени су DН = 160мм за
пбјекте, а за улишну мрежу DН = 250мм.
Минимална дубина укппаваоа цевпвпда за надмпрску висину пвпг ппдрушја је мин. Х = 1,4м дп
врха цеви. Режим сливаоа у целпсти мпра бити гравитаципни. Прпјектпм пбезбедити
немпгућнпст прпдпра атмпсферских впда у кплектпр фекалних впда.
Прикљушеое на јавну канализацију врщи се искљушивп према услпвима кпје пдреди надлежнп
јавнп кпмуналнп предузеће – ЈКП ''Расина – Брус.''
Прикљушак пбјекта извести прекп гранишнпг ревизипнпг пкна. Гранишнп ревизипнп пкнп
извести 1,5м унутар регулаципне линије и у истпм изврщити каскадираое.
Наппмена: Неппхпдна је израда генералних прпјеката, на пснпву адекватних ппдлпга, какп би
се прпнащла екпнпмски и технишки пправдана рещеоа и дефинисали капацитети и
реципијенти кпји су изван границе плана, за пвп кпмплекснп рещеое впдпснабдеваоа и
каналисаоа.

2.4.4.3 Електрпенергетска мрежа
За снабдеваое електришнпм енергијпм планираних пптрпщаша пптребнп је изградити једанаест
трансфпрматпрских станица 10(20)/0,4 кV капацитета 1000 кVА са уграђеним трансфпрматпрпм
630 кVА или 1000 кVА.
Планиране ТС 10(20)/0,4 кVА ппстављају се у центар пптрпщое ппјединих целина. Планиране
ТС 10(20)/0,4 кVА граде се кап слпбпднпстпјеће мпнтажнп бетпнске (зидане) или у склппу
пбјеката.
ТС 10(20)/0,4 кVА мпра имати два пдвпјена пдељеоа.
Приступ пбјектима ТС 10(20)/0,4 кVА пбезбедити изградопм приступнпг пута најмаое щирине
3,00м нпсивпсти 5т дп најближе јавне сапбраћајнице.
ТС 10(20)/0,4 кVА кпје се граде у пквиру пбјекта имају две прпстприје, једну за смещтај
трансфпрматпра, друга за смещтај нискпг и виспкпг наппна. Пбезбедити сигурну тпплптну и
звушну изплацију прпстприје за смещтај трансфпрматпра.
Нискп наппнску мрежу 1кV пд ТС 10(20)/0,4 кVА дп пптрпщаша изградити каблпм 1кV
пплпженим слпбпднп у земљу.
Виспкп наппнска мрежа 10(20)/кV такпђе се гради каблпвским впдпвима пплпженим слпбпднп
у земљу. Каблпве 1кV и 10(20)/кV пплагати у рпв дубине 0,8м щирине у зависнпсти пд брпја
каблпва. Пп заврщетку радпва трасе каблпва виднп пбележити.
Ппстпјеће енергетске впдпве 1 и 10кV кпји су угрпжени будућпм изградопм изместити на
сигурну лпкцију.
У целини „ЕН“ прпцеоена врщна снага изнпси пкп Пј = 2350кw и у тпм смислу планира се 4ТС
10(20)/0,4 кVА пд 1000кVА са уграђеним трансфпрматприма пд 630кVА.
У целини „ЗРЦ“ прпцеоена врщна снага изнпси пкп Пј = 2315кw. Најраципналније рещеое је
изградоа шетири ТС капацитета 1000кVА са уграђеним трансфпрматприма пд 630кVА.
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У целини „КТ“ прпцеоена врщна снага изнпси пкп Пј = 2066кw. Најраципналније рещеое је
изградоа три ТС 10(20)/0,4 кVА капацитета 1000кVА са уграђеним два трансфпрматпра пд
630кVА и једним пд 1000кVА. Пвај предлпг није пбавезујући. Снага трансфпрматпра мпже да се
меоа јер је капацитет ТС 10(20)/0,4 кVА 1000кVА.
Пбзирпм да ппстпјеће ТС 35/10кV „БРУС“ и ТС 35/10кV „БРЗЕЋЕ“ немају слпбпдних ћелија 10кV
и не мпгу да снабдевају електришнпм енергијпм планиране ТС 10(20)/0,4кV у кпмплексу ,тп је
пптребнп изградити ТС 110/35/(20)10кV „КППАПНИК“. Затим пд наведене ТС 110/35/(20)10кV
дп нпвих ТС 35/10кV пптребна је изградоа далекпвпда 35кV. Лпкација наведених трафпстаница
и трасе впдпва 110 и 35кV биће пдређене студијпм ЕПС Дистрибуција и ЕДБ Крущевац.
2.4.4.4 ТК мрежа
На ппдрушју предметнпг плана у фикснпј телефпнији ТК услуге се пстварују прекп приступнпг
уређаја мини ИПАН Јарам кпји је ппстављен у Пансипнима Етнп насеља „Јарам“.
Телекпмуникаципна мрежа реализпванакаблпвима са бакарним прпвпдницима. Мрежа је
крутпг пблпка, звездасте структуре. ТК мрежа је ппдземна пд главнпг разделника дп извпда. На
пвпм ппдрушју ппстпји каблпвска телекпмуникаципна канализација реализпвана пластишним и
бетпнским цевима кпје ппвезују каблпвска ТК пкна.
На ппдрушју предметнпг плана пптребе за ТК услугама мпгу се реализпвати на вище нашина у
зависнпсти пд пптреба кприсника, пднпснп приступна ТК мрежа мпже се реализпвати
бакарним или пптишким каблпвима.
Приступна ТК мрежа са бакарним каблпвима ппдразумева ФТТН (Фибер Тп Тхе Нпде).
Мрежну архитектуру у кпјпј се ИП приступни уређаји везују са централнпм кпнцентрацијпм
кприщћеоем пптишких каблпва дпк се за везу пд централне кпнцентрације дп претплатника
кпристе ДСЛ каблпви.
Пптишка приступна мрежа ппдразумева ФТТН мрежну архитектуру, где се за везу пд централне
кпнцентрације дп претплатника кпристе пптишки каблпви.
Пдлука п тпме кпја ће се рещеоа применити, дпнеће на пснпву захтева инвеститпри када се
буде распплагалп са пптребним ппдатцима за планиране пбјекте кпји ће се реализпвати на
пснпву ПГР.
Зависнп пд изабраних рещеоа пптребнп је да се пбезбеди прпстприја за смещтај ппреме у
изграђеним пбјектима или пбјекти на јавним ппврщинама щтп ће се пдредити крпз даљу
разраду.
Траса примарне и секундарне ТК мреже биће дефинисанп у зависнпсти пд кпнашнпг расппреда
пбјеката.
У пбјектима 10 – 50 линија на приступашнпм месту предвидети уградоу ИТП прмана дпое
кпнцентрације за пптребе унутращоек каблпвскпг ТК извпда пдгпварајућег капацитета.
Све ппстпјеће ТК каблпве, пптишки кабл кап и ТК канализацију кпји су угрпжени изградопм
пбјеката и сапбраћајница изместити на безбедну лпкацију.
Ппдрушје ПДР-а ппкрива базна станица КППАПНИК 2 – КС 44/КСУ 44.
Пдређиваое микрп лпкација нпвих базних станица ппвезанп је прпстпрним расппредпм
кприсника мпбилних телефпна и пплпжаја псталих базних станица. У пвпм тренутку није
мпгуће пдредити лпкацију базне станице на ппдрушју ПГР.
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2.4.4.5 Гаспвпдна мрежа и ппстрпјеоа
Снабдеваое прирпдним гаспм
Према Прпстпрнпм плану ппдрушја ппсебне намене (ППППН) НП“Кппапник“ („Службени
гласник РС“, бр.89/16) кпмплетнп предметнп ппдрушје планиранп је за гасификацију.
На ппдрушју Плана предвиђена је изградоа:
 главне мернп-регулаципне станице (у даљем тексту: ГМРС) „Кппапник”;
 главнпг разделнпг швпра (у даљем тексту: ГРЧ): „Кппапник”;
 депнице трансппртнпг гаспвпда раднпг притиска дп 50 бара кап дела развпднпг
гаспвпда РГ 09-04/1 (Александрпвац – Брус – Кппапник – Нпви Пазар – Тутин);
 дистрибутивне пплиетиленске гаспвпдне мреже за радни притисак дп 4 бара.
Какп је изградоа наведених елемената гаспвпдне мреже и ппстрпјеоа неизвесна, дп
прикљушеоа ппстпјећих и планираних садржаја пптребе за тпплптнпм енергијпм рещавати
кпристећи индивидуалне извпре енергије.
Лпкација ГМРС “Кппапник“, ГРЧ “Кппапник“ кап и трасе трансппртнпг гаспвпда раднпг притиска
дп 50 бара и дистрибутивне пплиетиленске гаспвпдне мреже за радни притисак дп 4 бара биће
дефинисани израдпм ппсебне планске дпкументације кап деп функципналне целине
снабдеваоа прирпднпм гаспм кпмплетнпг ппдрушја НП “Кппапник“.
Снабдеваое тпплптнпм енергијпм
Сагласнп урбанистишким параметрима датим пвим Планпм изврщена је прпцена тпплптнпг
кпнзума и пптрпщое прирпднпг гаса пп кпмплексима кпја је дата у следећем табеларнпм
приказу:
Табела 5:
кпмплекс
ЕН-Етнп насеље
НКБ-Наципнална кућа „Брус“
ПЕН-Пансипни етнп насеља
ЗРЦ-Здравственп-рехабилитаципни
центар
КТ-Кпмерцијалнптуристишки
садржаји
укупнп

Тпплптни кпнзум
(КW)

Пптрпщоа прирпднпг гаса
(м³/х)

3950,00

625,00

5,00

1,0

630,00

100,00

4375,00

700,00

3620,00

580,00

12580,00

2006,00

За смещтајне кпмплексе са апартманима (кпмплески ЕН, ПЕН и КТ) планира се ппјединашни
гасни прикљушак на планирану пплиетиленску дистрибутивну гасну мрежу (р=1÷4 бар) свакпг
апартмана са индивидуалним мереоем пптрпщое гаса, за пптребе грејаоа и припреме тппле
впде.
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За скупне и ппслпвне пбјекте за пптребе грејаоа, куваоа, припреме тппле впде и вентилацију,
планира се лпкални тпплптни извпр кптларница кпја ће дп гасификације предметнпг прпстпра
кпристити електришну енергију, бипмасу,.... Смещтај кптлпва је у кптларницама кпје се налазе у
пквиру ппдрума или прпстприја самих апартмана.
У кпплексима ПЕН, РЦ и КТ планира се хлађеое прсптприја и лпкална или централна
вентилација за све ппстприје са щтетним испареоима (кухиое и санитарне прпстприје).
Кптларнице мпрају бити у прпстпријама шија је дужина и щирина у зависнпсти пд усвпјене
ппреме са пптребним кпмуникацијама и висине не маое пд 2,8м. У кптларниацама се
планирају димоаци пдгпварајућег пресека и висине пдређене према услпвима защтите
живптне средине.
Кптларница мпра имати прирпдну вентилацију, гравитаципну канализацију, дпбру псветљенпст
и прптивппжарна врата дпвпљних димензија за унпщеое ппреме.
Кап дппунски извпри дпзвпљени су пбнпвљиви извпри енергије кап щтп је спларна енергија,
електришна енергија и алтернативнп, за ппјединашне пбјекте, шврстп гпривп и тп самп дрвп.
2.4.4.6 Степен кпмуналне ппремљенпсти грађевинскпг земљишта
Планпм су дефинисани услпви за прикљушеое грађевинске парцеле на кпмуналну
инфраструктуру: јавне сапбраћајнице, впдпвпдну и канализаципну мрежу, електрпенергетску и
телекпмуникаципну мрежу. Прикљушци на јавну кпмуналну мрежу се пбавезнп извпде према
технишким услпвима и уз прибављену сагласнпст надлежнпг предузећа.
За пптребе издаваоа лпкацијских услпва и грађевинске дпзвпле, неппхпднп је пбезбедити
пдређени минимални степен кпмуналне ппремљенпсти грађевинскпг земљищта, пднпснп
пбезбедити прикљушке на пну кпмуналну инфраструктуру, кпја је неппхпдна за нпрмалнп
функципнисаое пдређене намене.
Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти грађевинскпг земљищта, кпји је пптребан за
издаваое лпкацијских услпва и грађевинске дпзвпле у свим целинама ппдразумева
сапбраћајну, впдпвпдну, канализаципну и електрпенергетску инфраструктуру;

2.5

ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА ЗА ППВРШИНЕ ПСТАЛЕ НАМЕНЕ

2.5.1

ТРЕТМАН ППСТПЈЕЋИХ ПБЈЕКАТА

За све ппстпјеће пбјекте кпји прелазе планиране регулаципне и грађевинске линије:




дпзвпљенп је текуће пдржаваое и санација пваквих пбјеката дп оихпве замене, укпликп
не ппстпји други закпнски пснпв за рущеое (бесправна градоа) и дп привпђеоа земљищта
намени у смислу реализације сапбраћајница или других пбјеката на ппврщинама
пдређеним за јавну намену.
Није дпзвпљена адаптција, рекпнструкција нити дпградоа или надпградоа пбјеката.

За ппстпјеће пбјекте кпји не прелазе планиране регулаципне и грађевинске линије важе
следећа правила:
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Ппстпјећи пбјекти у пквиру целине „Пансипни етнп насеља“ - Предметни кпмплекс
задржава се у свпјим садащоим капацитетима. Није предвиђена дпградоа/надпградоа
ппстпјећих пбјеката. Дпзвпљенп је текуће пдржаваое и санација пбјеката.
Ппстпјећи пбјекти у пквиру грађ. парцела скијащких стаза - мпгу се адаптирати,
рекпнструисати и дпградити у пквиру капацитета прпписаних пвим планпм, уз ппщтпваое
свих планпм дефинисаних параметара: намена парцеле (пбјеката), макс. ппврщина ппд
пбјектпм, спратнпст, правила грађеоа за пву намену.
Ппстпјећи пбјекат у пквиру целине „Наципнална кућа Брус 1“ - Предметни кпмплекс
задржава се у свпјим садащоим капацитетима. Није предвиђена дпградоа/надпградоа
ппстпјећег пбјекта. Дпзвпљенп је текуће пдржаваое и санација пбјекта кап и партернп
уређеое и пзелеоаваое прпстпра.
Ппстпјећи пбјекат у пквиру целине „Наципнална кућа Брус 2“ – Правила за интервенције на
ппстпјећем пбјекту дата су у ппглављу бр. 2.5.2.4 Целина „Наципнална кућа Брус 2“

2.5.2

ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА ЗА ПЛАНИРАНЕ ЦЕЛИНЕ

2.5.2.1 ЦЕЛИНА ЕН - КПМПЕКС „ЕТНП НАСЕЉЕ“
НАМЕНА
Целина ЕН – „Етнп насеље“ планирана је у југпзападнпм делу плана на кат. парцели бр. 6/1 КП
Брзеће. Укупна ппврщина планиране целине изнпси ~2,0ха.
„Етнп насеље“ планиранп је кап највећи смещтајни туристишки кпмплекс у границама плана са
укупним капацитетпм пд 247 лежајева пд шега је 235 намеоенп смещтају туриста а 12
службеним лежајевима.
Смещтајни капацитети мпгу бити апартманскпг типа, или кпмбинација хптелскпг и
апартманскпг типа смещтаја. Стандард свих смещтајних пбјеката је минималнп три звездице у
складу са Правилникпм п стандардима за категпризацију угпститељских пбјеката за смещтај
(Сл. гласник РС бр. 83/16)
У пквиру кпмплекса пптребнп је предвидети разнпврсне пратеће садржаје (кпмерцијалне
делатнпсти) – угпститељске пбјекте, тргпвине, сервисе, услужне и занатске делатнпсти,
забавнп-рекреативне садржаје, инфп центар, и сл. Ушещће кпмерцијалних делатнпсти у
планиарним садржајима јесте мин. 10% дп макс. 30% на нивпу целине.
У пквиру кпмплекса „Етнп насеље“ предвиђена је и изградоа мале цркве, а на месту где се у
пквиру кпмплекса данас налази крст Св. Симепна.
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Дпзвпљена је парцелација у пквиру пве целине.
Правила парцелације дата су у следећпј табели:
Целина

минимална ппврщина
2
грађевинске парцеле (м )

ЕН - „Етнп насеље“

2000

минимална щирина
фрпнта парцеле (м)
20м
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Укпликп се планирана целина ЕН реализује на јединственпј грађевинскпј парцели, тј акп је грађ.
парцела једнака граници планиране целине, спрпвпђеое се врщи директнп на пснпву услпва пвпг
плана.
Укпликп се планирана целина ЕН релизује на вище грађевинских парцела, неппхпдна је израда
Урбанистишкпг прпјекта са елементима препарцелације/парцелације а за пптребе урбанистишкпархитектпнске разраде лпкације кпјпм ће се утврдити пблик и велишина нпвпфпрмираних грађ.
парцела, дефинисати пднпс планираних намена и дисппзиција пбјеката у пквиру оих кап и
прерасппдела капацитета пп грађевинским парцелама на нашин да збирнп не смеју прећи планпм
дефинисан максимум за планирану целину. На ппјединашним грађевинским парцелама у пквиру
целине ЕН, смещтајни туристишки капацитети или кпмерцијалне делатнпсти мпгу бити
дпминантна или једина намена, али се на нивпу целине ЕН, кап кпмплекса, мпра задпвпљити
планпм прпписан пднпс пвих садржаја.
ПЛАНИРАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Целина

Намена

Макс.
спратнпст

Из

%
Делатнпсти

планирани брпј
лежајева
(туристи+заппслени)

Мин. %
пзелеоених*
ппврщина на
парцели

туризам –
мин.10% 247
смещтајни
П+2+3Пк
30%
30%
макс. 30%
(235+12)
капацитети
* У мин. % пзелеоених ппвршина на парцели урачунавају се незастрте зелене ппвршине (у директнпм
кпнтакту са тлпм) кап и пзелеоени крпвпви ппдземних етажа.
ЕН

Планирани урабнистишки параметри дати су за кпмеплекс „Етнп насеља“ кап целину. Укпликп
се кпмплекс буде реализпвап на вище грађевинских парцела пптребнп је крпз израду
Урбанистишкпг прпјекта изврщити прерасппделу капацитета на нашин да збирнп не смеју прећи
планпм дефинисан максимум.
ПРАВИЛА ГРАЂЕОА ПБЈЕКАТА
 Дпзвпљена је изградоа једнпг или вище пбјеката на парцели кпји фпрмирају јединствен
урбанистишки кпмплекс.
 Будуће пбјекте релизпвати у пквиру дефинисаних грађевинских линија.
 Испади на пбјектима у виду еркера, балкпна или надстрещница мпгу се планирати на
пбјектима али искљушивп у пквирима дефинисане зпне грађеоа и тп на мин. висини пд 4м
изнад терена.
 Спратнпст пбјекта - је пдређена брпјем надземних етажа (П+н) и представља максималну
висину дп кпје се мпже градити нпви пбјекат.
 У пквиру приземне и крпвнпг прпстпра заврщне етаже дпзвпљенп је фпрмираое галерије,
али не кап независне етаже већ на нашин да шини јединствен прпстпр са етажпм исппд.
 Пбзирпм на изразиту денивелацију терена, у севернпм и јужнпм делу кпмплекса, пптребнп
је пдредити две кпте приземља пд кпјих се утврђује планирана спратнпст. Дпзвпљенп је
увећаое спратнпсти за највище једну етажу, тј фпрмираое нискпг приземља и виспкпг
приземља са галеријпм. – Нп+Вп+Гал. Усклађиваое висине пбјекта рещавати каскадираоем
вплумена и денивелацијпм унутар пбјекта.
 Кпта приземља нпвппланираних пбјеката мпже бити највище 1,6м изнад кпте приступа,
билп да се у приземљу налазе смещтајни туристишки капацитети или кпмерцијални
садржаји.
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 Пбјекти мпгу имати сутерен и ппдрум. Сутеренска етажа мпже се предвидети исппд ½









габарита пбјекта тј на 15% ппврщине парцеле. Ппдрум (пптпунп укппана етажа) мпже
заузимати максималнп 80% ппврщине парцеле. Ппдрумске етаже мпгу се градити и извад
дефинисане грађевинске линије.
Смещтајне јединице, апартмани/спбе, не мпгу се градити у сутеренскпм или ппдрумскпм
прпстпру.
Међуспбнп растпјаое пбјеката или делпва пбјеката на истпј или суседним парцелама је
једнакп висини вищег пбјекта, у пднпсу на фасаду са стамбеним или ппслпвним
прпстпријама, пднпснп ½ висине вищег пбјекта, у пднпсу на фасаду са ппмпћним
прпстпријама (парапета 1.6м).
Степенищте за приступ пбјекту се ппставља у пквиру грађевинске линије.
Приземне етаже пбјеката треба претежнп наменити кпмерцијалним садржајима, али се у
ппјединим зпнама мпгу планирати и смещтајни капацитети.
Улазе у планиране садржаје у приземљу рещити на правцима главних пещашких тпкпва и тп
такп да буду у щтп ближем кпнтакту са пещакпм.
У пквиру кпмплекса „Етнп насеља“ планирана је изградоа цркве на месту на кпме се данас
налази крст Св. Симепна. Пбјекат цркве прпјектпвати на нашин да стилски, висински и
кпмппзиципнп претстављати складну целину са пстаткпм кпмплекса. Максимална ппврщина
ппд пбјектпм цркве изнпси 250м2 а макс. висина 15м.

ПБЛИКПВАОЕ И АРХИТЕКТУРА ПБЈЕКАТА
 Планирани пбјекти треба да имају преппзнатљив „кппапнишки израз“. Карактер изградое и
уређеоа кпмплекса треба да прати лпкалну традицију у смислу фпрме и прганизације
пбјеката, упптребе лпкалних материјала и техника.
 Пбјекте прпјектпвати кап енергетски ефикасне, раципналне и прилагпђене
виспкппланинскпј клими.
 Сппљна пбрада фасада треба да буде пд прирпдних материјала: дрвп, камен, стаклп или
малтерисана. Камен треба да буде сивих тпнпва или у слушају малтерисаоа кап бпје
упптребити белу и светлије пастелне тпнпве. Видни делпви темељних и сутеренских зидпва
и спкле треба да буду пблпжени каменпм.
п
 Крпвпви пбјеката треба да буду кпси са нагибпм 20-60 . Крпвпви су пп правилу
шетвпрпвпдни али мпгу бити и слпжене фпрме.
 Максимална висина крпвнпг надзитка је 1.6м.
 На крпвпвима се мпгу предвидети крпвне баче – „кппапнишкпг“ трапезастпг типа или
„алпске“ трпугапне баче.
 Кап крпвни материјал упптребљавати дрвену или битуменизирану щиндру или цреп у сивим
тпнпвима.
ПГРАЂИВАОЕ
 Није дпзвпљенп пграђиваое целине „Етнп насеље“ .
ПАРТЕРНП УРЕЂЕОЕ И ЗЕЛЕНИЛП
 Ппсебну пажоу треба пбратити на уређеое слпбпдних ппврщина парцеле/двприщта –
пещашки тпкпви и платпи за пкупљаое, каскадираое, пзелеоаваое терена...а на нашин да
се уклппи у ппстпјећу изражену денивелацију терена.

33

 У ппплпшаоу и избпру мпбилијара кпристити традиципналне-прирпдне материјале, камен,

дрвп и калдрму, у сивкастим тпнпвима, уз минималнп ушещће металних и бетпнских
елемената.
 У пзелеоаваоу прпстпра кпристити аутпхтпне принципе щтп ппдразумева избпр лпкалних,
аутпхтпних врста стабала и нискпг зеленила и оихпвп пејзажнп планираое на нашин да се
уклппе у затешенп прирпднп пкружеое.
 Пбавезнп пзеленети ппврщинске паркинге и прпстпре изнад ппдземних гаража.
 Минималан % пзелеоених ппврщина на парцели у пквиру пве целине је 30%, а у кпје се
урашунавају незастрте зелене ппврщине (у директнпм кпнтакту са тлпм) кап и пзелеоени
крпвпви ппдземних етажа.
ПРИСТУП И ПАРКИРАОЕ
 Кплски приступ пвпј зпни дпзвпљен је са свих планираних пбпдних сапбраћајница.
 Паркираое за све планиране садржаје пбезбедити у пквиру парцеле и тп минимум 50% у
ппдземним гаражама и максималнп 50% на парцели.
 Брпј паркинг места пбезбедити у складу са нпрмативима датим у ппглављу 2.4.10
Сапбраћајне ппврщине.
 Ппдземне етаже-ппдрум мпгу се прпстирати изван дефинисаних грађевинских линија.
Ппдземне етаже мпгу заузети највище дп 80% ппврщине парцеле.
СПРПВПЂЕОЕ
 Дпзвпљена је фазна реализација кпмплекса. Свака фаза мпра претстављати јединстевну
функципналну целину.
2.5.2.2 ЦЕЛИНА ПЕН – „ПАНСИПНИ ЕТНП НАСЕЉА“
Пансипни Етнп насеља претстављају први смещтајни туристишки кпмплекс изграђен на
лпкалитету Јарам а према услпвима ПДР-а лпкалитета „Јарам“ из 2007 гпдине. Сви ппстпјећи
пбјекти су заврщени и у функцији. Смещтајни капацитети су апартманскпг типа. Укупан
капацитет лпкације је 41 лежај (39 туристишких + 2 за заппслене) а у склппу ое налазе се и
пратећи садржаји. Паркираое за све капацитете пбезбеђенп је на парцели – на птвпреним
паркинг ппврщинама и у гаражама.
Предметни кпмплекс задржава се у свпјим садащоим капацитетима. Није предвиђена
дпградоа/надпградоа ппстпјећих пбјеката.
2.5.2.3 ЦЕЛИНА НКБ1 - КПМПЛЕКС „НАЦИПНАЛНА КУЋА БРУС 1“
Кпмплекс „Нациналне куће Брус 1“ такпђе је изграђен према услпвима важећег ПДР-а.
Ппстпјећи пбјекат је смещтајнпг типа, спратнпсти П+1 и капацитета 5 лежајева.
Предметни кпмплекс задржава се у свпм садащоем пбухвату и капацитетима. Није предвиђена
дпградоа/надпградоа ппстпјећег пбјекта.
У пквиру кпмплекса дпзвпљенп је врщити партернп уређеое и пзелеоаваое прпстпра.
ПАРТЕРНП УРЕЂЕОЕ И ЗЕЛЕНИЛП
 Ппсебну пажоу пбратити на уређеое слпбпдних ппврщина парцеле/двприщта и птвпрених
паркинг ппврщина.
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 У ппплпшаоу и избпру мпбилијара кпристити традиципналне-прирпдне материјале, камен,

дрвп и калдрму, у сивкастим тпнпвима, уз минималнп ушещће металних и бетпнских
елемената.
 У пзелеоаваоу прпстпра кпристити аутпхтпне принципе щтп ппдразумева избпр лпкалних,
аутпхтпних врста стабала и нискпг зеленила и оихпвп пејзажнп планираое на нашин да се
уклппе у затешенп прирпднп пкружеое.
 Пбавезнп пзеленети ппврщинске паркинге и прпстпре изнад ппдземних гаража.
 Минималан % пзелеоених ппврщина на парцели у пквиру пве целине је 30%, а у кпје се
урашунавају незастрте зелене ппврщине (у директнпм кпнтакту са тлпм) кап и пзелеоени
крпвпви ппдземних етажа.
ПРИСТУП И ПАРКИРАОЕ
 Кплски приступ пвпј зпни дпзвпљен је са планиране сапбраћајнице на грађ. парцели ГП02.
 Паркираое за све планиране садржаје пбезбедити у пквиру парцеле.
 Брпј паркинг места пбезбедити у складу са нпрмативима датим у ппглављу 2.4.10
Сапбраћајне ппврщине.
ПГРАЂИВАОЕ
 Није дпзвпљенп пграђиваое целине „Наципнална кућа Брус 1“.
2.5.2.4 ЦЕЛИНА „НКБ2“ - КПМПЛЕКС „НАЦИПНАЛНА КУЋА БРУС 2“
НАМЕНА
Целина „НКБ 2“ – „Нацинална кућа Брус 2“ планирана је уз ппстпјећи кпмплекс „Наципнална
кућа Брус 1“ неппсреднп уз државни пут 2а реда. Укупна ппврщина планиране целине изнпси
1005м2.
У пквиру кпмплекса планирана је изградоа смещтајних туристишких капацитета и
кпмерцијалних садржаја. У пквиру кпмплекса мпгу се предвидети најразлишитије кпмерцијалне
делатнпсти – угпститељски пбјекти – рестпрани, кафеи, тргпвине, сервисне, услужне и занатске
делатнпсти, забавнп-рекреативни садржаји, инфп центар, и сл. Ушещће кпмерцијалних
делатнпсти у планиарним садржајима јесте мин. 20% дп макс.50%.
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Дпзвпљена је парцелација у пквиру пве целине.
Целина

Минимална ппврщина
2
грађевинске парцеле (м )

НКБ 2 - „Наципналан кућа Брус 2“

300м2

Минимална щирина
фрпнта парцеле (м)
18

У слушају изградое јпщ једнпг пбјекта у пквиру целине НКБ2, дпзвпљенп је фпрмирати две
грађевинске парцеле, за сваки пд пбјеката ппјединашнп. Фпрмираое грађевинских парцела
врщи се крпз израду Прпјекта препарцелације и парцелације у складу са Закпнпм п планираоу
и изградои (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14 и 145/14).
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ПЛАНИРАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Целина

НКБ 2

Намена
туризам –
угпститељскпкпмерцијални
садржаји

Макс.
спратнпст

Из

П+1

30%

% Делатнпсти

планирани брпј
лежајева
(туристи+заппслени)

мин.20% макс.50%

7

Мин. %
пзелеоених*
ппврщина на
парцели
30%

* У мин. % пзелеоених ппвршина на парцели урачунавају се незастрте зелене ппвршине (у директнпм
кпнтакту са тлпм) кап и пзелеоени крпвпви ппдземних етажа.

ПРАВИЛА ГРАЂЕОА ПБЈЕКАТА
 У пквиру целине НКБ 2 дпзвпљенп је:

дпградоа/надпградоа ппстпјећег пбјекта дп планпм задатих параметара, или

задржаваое ппстпјећег пбјекта у затешенпм габариту и изградоа јпщ једнпг - нпвпг
пбјекта дп планпм задатих параметара, или

рущеое ппстпјећег пбјекта и изградоа једнпг нпвпг пбјекта према параметрима плана
 Укпликп се врщи дпградоа/надпградоа ппстпјећег пбјекта, пптребнп је изврщити оегпву
ремпделацију и пбликпваоем и материјализацијпм ускладити га са услпвима пвпг плана
датим у наставку у ппглављу Пбликпваое и архитектура пбјеката.
 Укпликп се врщи изградоа јпщ једнпг пбјекта у пквиру пве целине све смещтајне капацитете
предвидети у пквиру нпвпг пбјекта. У пвпм слушају није дпзвпљенп врщити
дпградоу/надпградоу ппстпјећег пбјекта, већ се пн задржава у ппстпјећем габариту. У
слушају да се ппстпјећи пбјекат задржи у свпјпј садащопј фпрми и габариту (не дпграђује се)
неппхпднп је ускладити га материјализацијпм са услпвима пвпг плана датим у наставку у
ппглављу Пбликпваое и архитектура пбјеката, кап и архитектурпм нпвпг пбјекта, на нашин
да шине јединствену архитектпнску целину. Капацитет нпвпг пбјекта се дпбија када се пд
максималних планпм задатих капацитета пдузме капацитет ппстпјећег пбјекта.
 Сву изградоу врщити у пквиру планпм дефинисаних грађевинских линија и капацитета.
 Испади на пбјектима у виду еркера, балкпна или надстрещница мпгу се планирати на
пбјектима али искљушивп у пквирима дефинисане зпне грађеоа и тп на мин. висини пд 4м
изнад терена. Није дпзвпљенп прелажеое еркера прекп регулаципне/грађевинске линије.
 Спратнпст пбјекта - је пдређена брпјем надземних етажа (П+н) и представља максималну
висину дп кпје се мпже градити нпви пбјекат.
 Међуспбнп растпјаое пбјеката или делпва пбјеката на истпј или суседним парцелама је
једнакп висини вищег пбјекта, у пднпсу на фасаду са стамбеним или ппслпвним
прпстпријама, пднпснп ½ висине вищег пбјекта, у пднпсу на фасаду са ппмпћним
прпстпријама (парапета 1.6м), али не маое пд 5м.
 У пквиру приземне и крпвнпг прпстпра заврщне етаже дпзвпљенп је фпрмираое галерије,
али не кап независне етаже већ на нашин да шини јединствен прпстпр са етажпм исппд.
 Кпта приземља нпвппланиранпг пбјекта мпже бити највище 1,6м изнад кпте приступа
укпликп се у приземљу налазе смещтајни туристишки капацитети, пднпснп 0,6м укпликп се у
приземљу налазе кпмерцијални садржаји.
 Пбјекат мпже имати сутерен и ппдрум. Сутеренска етажа мпже се предвидети исппд ½
габарита пбјекта тј на 15% ппврщине парцеле. Ппдрум (пптпунп укппана етажа) мпже
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заузимати максималнп 80% ппврщине парцеле. Ппдрумске етаже мпгу се градити и извад
дефинисане грађевинске линије.
 Степенищте за приступ пбјекту се ппставља у пквиру грађевинске линије.
ПБЛИКПВАОЕ И АРХИТЕКТУРА ПБЈЕКАТА
 Планирани пбјекат треба да има преппзнатљив „кппапнишки израз“. Карактер изградое и
уређеоа кпмплекса треба да прати лпкалну традицију у смислу фпрме пбјеката, упптребе
лпкалних материјала и техника.
 Пбјекте прпјектпвати кап енергетски ефикасне, раципналне и прилагпђене
виспкппланинскпј клими.
 Сппљна пбрада фасада треба да буде пд прирпдних материјала: дрвп, камен, стаклп или
малтерисана. Камен треба да буде сивих тпнпва или у слушају малтерисаоа кап бпје
упптребити белу и светлије пастелне тпнпве. Видни делпви темељних и сутеренских зидпва
и спкле треба да буду пблпжени каменпм.
п
 Крпвпви пбјеката треба да буду кпси са нагибпм 20-60 . Крпвпви су пп правилу
шетвпрпвпдни али мпгу бити и слпжене фпрме.
 На крпвпвима се мпгу предвидети крпвне баче – „кппапнишкпг“ трапезастпг типа или
„алпске“ трпугапне баче.
 Кап крпвни материјал упптребљавати дрвену или битуменизирану щиндру или цреп у сивим
тпнпвима.
ПГРАЂИВАОЕ
 Није дпзвпљенп пграђиваое целине „Наципналан кућа Брус 2“.
ПАРТЕРНП УРЕЂЕОЕ И ЗЕЛЕНИЛП
 Ппсебну пажоу треба пбратити на уређеое слпбпдних ппврщина парцеле/двприщта.
 У ппплпшаоу и избпру мпбилијара кпристити традиципналне-прирпдне материјале, камен,
дрвп и калдрму, у сивкастим тпнпвима, уз минималнп ушещће металних и бетпнских У
пзелеоаваоу прпстпра кпристити аутпхтпне принципе щтп ппдразумева избпр лпкалних,
аутпхтпних врста стабала и нискпг зеленила и оихпвп пејзажнп планираое на нашин да се
уклппе у затешенп прирпднп пкружеое.
 Пбавезнп пзеленети ппврщинске паркинге и прпстпре изнад ппдземних гаража.
 Минималан % пзелеоених ппврщина на парцели у пквиру пве целине је 30%, а у кпје се
урашунавају незастрте зелене ппврщине (у директнпм кпнтакту са тлпм) кап и пзелеоени
крпвпви ппдземних етажа.
ПРИСТУП И ПАРКИРАОЕ
 Кплски приступ пвпј зпни дпзвпљен је са јавне сапбраћајнице на грађ. парцели ГП02.
 Паркираое пбезбедити у пквиру парцеле и тп минимум 50% у ппдземним гаражама и
максималнп 50% на парцели.
 Брпј паркинг места пбезбедити у складу са нпрмативима датим у ппглављу 2.4.10
Сапбраћајне ппврщине.
 Ппдземне етаже-ппдрум се мпгу се прпстирати изван дефинисаних грађевинских линија.
Ппдземне етаже мпгу заузети највище дп 80% ппврщине парцеле.
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СПРПВПЂЕОЕ
 Дпзвпљена је фазна реализација кпмплекса. Свака фаза мпра претстављати јединстевну
функципналну целину
2.5.2.5 ЦЕЛИНА „ЗРЦ“ - ЗДРАВСТВЕНП-РЕХАБИЛИТАЦИПНИ ЦЕНТАР
НАМЕНА
Са циљем прпщиреоа туристишке ппнуде Јарма планпм је предвиђенп увпђеое здравственпг
планинскпг туризма а кпјим би се пбезбедила туристишка атрактивнпст лпкалитета тпкпм целе
гпдине.
Кпмплекс здравственп-рехабилитаципнпг центра планиран је кап издвпјена целина у крајоем
западнпм делу плана. Планпм су у пквиру кпмплекса предвиђени смещтајни капацитети укупнп 221 лежајева и 11 службених лежајева и разнпврсни садржаји из пбласти превентивнпг
здравственпг и рехабилитаципнпг прпграма кап щтп су: велнес и спа центри, базени, птвпрени
и затвпрени сппртски терени, кап и мпгућнпст лекарских услуга, физикалне терапије и кпнтрпле
здравља.... Све садржаје планирати са виспким стандардима кпнфпра, смещтаја и услуга.
Минималан прпценат кпмерцијалних делатнпсти на нивпу целине је 10% а максималан 20% а
мпгу га шинити кпмплементарни садржаји типа угпститељствп, тргпвина, услуге....
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Дпзвпљена је парцелација у пквиру пве целине.
Целина

Минимална ппврщина
2
грађевинске парцеле (м )

ЗРЦ - „Здравственп-рехабилитаципни
центар“

4000 м2

Минимална щирина
фрпнта парцеле (м)
30м

Укпликп се планирана целина ЗРЦ реализује на јединственпј грађевинскпј парцели, тј акп је грађ.
парцела једнака граници планиране целине, спрпвпђеое се врщи директнп на пснпву услпва пвпг
плана.
Укпликп се планирана целина ЗРЦ релизује на вище грађевинских парцела, неппхпдна је израда
Урбанистишкпг прпјекта са елементима препарцелације/парцелације а за пптребе урбанистишкпархитектпнске разраде лпкације кпјпм ће се утврдити пблик и велишина нпвпфпрмираних грађ.
парцела, дефинисати пднпс планираних намена и дисппзиција пбјеката у пквиру оих кап и
прерасппдела капацитета пп грађевинским парцелама на нашин да збирнп не смеју прећи планпм
дефинисан максимум за планирану целину. На ппјединашним грађевинским парцелама у пквиру
целине ЗРЦ, здравствени садржаји (смещтајни капацитети, спа центар,...) или кпмерцијалне
делатнпсти мпгу бити дпминантна или једина намена, али се на нивпу целине ЗРЦ, кап кпмплекса,
мпра задпвпљити планпм прпписан пднпс пвих садржаја.
ПЛАНИРАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Целина

Намена

Макс.
спратнпст

Из

% Делатнпсти

планирани брпј
лежајева
(туристи+заппслени)

Мин. %
пзелеоених*
ппврщина на
парцели

Здравственпмин.10% 232
рехабилитац
П+2+3Пк 30%
30%
макс. 20%
(221+11)
ипни центар
* У мин. % пзелеоених ппвршина на парцели урачунавају се незастрте зелене ппвршине (у директнпм
кпнтакту са тлпм) кап и пзелеоени крпвпви ппдземних етажа.
ЗРЦ
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ПРАВИЛА ГРАЂЕОА ПБЈЕКАТА
 Планирана је изградоа вище пбјеката на парцели кпји фпрмирају јединствен урбанистишки
кпмплекс. Сви пбјекти мпрају бити у функцији планиране намене – здравственпрехабилитаципни центар.
 Будуће пбјекте релизпвати у пквиру дефинисаних грађевинских линија.
 Испади на пбјектима у виду еркера, балкпна или надстрещница мпгу се планирати на
пбјектима али искљушивп у пквирима дефинисане зпне грађеоа и тп на мин. висини пд 4м
изнад терена.
 Пбзирпм на изразиту денивелацију терена дпзвпљенп је увећаое спратнпсти за највище
једну етажу, тј фпрмираое нискпг приземља и виспкпг приземља са галеријпм. – Нп+Вп+Гал.
Усклађиваое висине пбјекта рещавати каскадираоем вплумена и денивелацијпм унутар
пбјекта.
 Кпта приземља нпвппланираних пбјеката мпже бити највище 1,6м изнад кпте приступа,
билп да се у приземљу налазе смещтајни туристишки капацитети или кпмерцијални
садржаји.
 Пбјекти мпгу имати сутерен и ппдрум. Сутеренска етажа мпже се предвидети исппд ½
габарита пбјеката тј на 15% ппврщине парцеле. Ппдрум (пптпунп укппана етажа) мпже
заузимати максималнп 80% ппврщине парцеле. Ппдрумске етаже не мпгу се градити изван
дефинисане грађевинске линије ка ппщтинскпм путу на ГП04.
 Спратнпст пбјекта - је пдређена брпјем надземних етажа (П+н) и представља максималну
висину дп кпје се мпже градити нпви пбјекат.
 У пквиру приземне и крпвнпг прпстпра заврщне етаже дпзвпљенп је фпрмираое галерије,
али не кап независне етаже већ на нашин да шини јединствен прпстпр са етажпм исппд.
 Смещтајне јединице, апартмани/спбе, не мпгу се градити у сутеренскпм или ппдрумскпм
прпстпру.
 Међуспбнп растпјаое пбјеката или делпва пбјеката на парцели је једнакп висини вищег
пбјекта, у пднпсу на фасаду са стамбеним или ппслпвним прпстпријама, пднпснп ½ висине
вищег пбјекта, у пднпсу на фасаду са ппмпћним прпстпријама (парапета 1.6м).
 Степенищте за приступ пбјекту се ппставља у пквиру грађевинске линије.
 Приземне етаже пбјеката треба претежнп наменити кпмерцијалним садржајима, али се у
ппјединим зпнама мпгу планирати и смещтајни капацитети.
 Улазе у планиране садржаје у приземљу рещити на правцима главних пещашких тпкпва и тп
такп да буду у щтп ближем кпнтакту са пещакпм.
 За сву изградоу у пквиру безбеднпснпг ппјаса жишара, кпји изнпси 50м пбпстранп у пднпсу
на псу жишаре, пптребнп је прибавити услпве и сагласнпст ЈП Скијалищта Србије.
ПБЛИКПВАОЕ И АРХИТЕКТУРА ПБЈЕКАТА
 Планирани пбјекти треба да имају преппзнатљив „кппапнишки израз“. Карактер изградое и
уређеоа кпмплекса треба да прати лпкалну традицију у смислу фпрме и прганизације
пбјеката, упптребе лпкалних материјала и техника.
 Пбјекте прпјектпвати кап енергетски ефикасне, раципналне и прилагпђене
виспкппланинскпј клими.
 Сппљна пбрада фасада треба да буде пд прирпдних материјала: дрвп, камен, стаклп или
малтерисана. Камен треба да буде сивих тпнпва или у слушају малтерисаоа кап бпје
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упптребити белу и светлије пастелне тпнпве. Видни делпви темељних и сутеренских зидпва
и спкле треба да буду пблпжени каменпм.
Крпвпви пбјеката треба да буду кпси са нагибпм 20-60п. Крпвпви су пп правилу
шетвпрпвпдни али мпгу бити и слпжене фпрме.
Максимална висина крпвнпг надзитка је 1.6м.
На крпвпвима се мпгу предвидети крпвне баче – „кппапнишкпг“ трапезастпг типа или
„алпске“ трпугапне баче.
Кап крпвни материјал упптребљавати дрвену или битуменизирану щиндру или цреп у сивим
тпнпвима.

ПГРАЂИВАОЕ
 Није дпзвпљенп пграђиваое целине „Здравственп-рехабилитаципни центар“ .
ПАРТЕРНП УРЕЂЕОЕ И ЗЕЛЕНИЛП
 Ппсебну пажоу треба пбратити на уређеое слпбпдних ппврщина парцеле/двприщта –
пещашки тпкпви и платпи за пкупљаое, каскадираое, пзелеоаваое терена...а на нашин да
се уклппи у ппстпјећу изражену денивелацију терена.
 У ппплпшаоу и избпру мпбилијара кпристити традиципналне-прирпдне материјале, камен,
дрвп и калдрму, у сивкастим тпнпвима, уз минималнп ушещће металних и бетпнских
елемената.
 У пзелеоаваоу прпстпра кпристити аутпхтпне принципе щтп ппдразумева избпр лпкалних,
аутпхтпних врста стабала и нискпг зеленила и оихпвп пејзажнп планираое на нашин да се
уклппе у затешенп прирпднп пкружеое.
 Пбавезнп пзеленети ппврщинске паркинге и прпстпре изнад ппдземних гаража.
 Минималан % пзелеоених ппврщина на парцели у пквиру пве целине је 30%, а у кпје се
урашунавају незастрте зелене ппврщине (у директнпм кпнтакту са тлпм) кап и пзелеоени
крпвпви ппдземних етажа.
ПРИСТУП И ПАРКИРАОЕ
 Кплски приступ пвпј зпни дпзвпљен је са ппщтинскпг пута на ГП04.
 Паркираое за све планиране садржаје пбезбедити у пквиру парцеле и тп минимум 50% у
ппдземним гаражама и максималнп 50% на парцели.
 Брпј паркинг места пбезбедити у складу са нпрмативима датим у ппглављу 2.4.10
Сапбраћајне ппврщине.
 Ппдземне етаже-ппдрум кап ни рампе за приступ гаражи не мпгу се прпстирати изван
дефинисане грађевинске линије ка ппщтинскпм путу на ГП04. Ппдземне етаже мпгу заузети
највище дп 80% ппврщине парцеле.
СПРПВПЂЕОЕ
 Дпзвпљена је фазна реализација кпмплекса. Свака фаза мпра претстављати јединстевну
функципналну целину.
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2.5.2.6 ЦЕЛИНА “КТ“ - КПМЕРЦИЈАЛНП-ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ
НАМЕНА
Зпна кпмерцијалнп-туристишких садржаја лпцирана је у северпзапднпм делу плана и
планирана је кап зпна мещпвитих делатнпсти а кпја има за циљ да ппслужи пстале планиране
целине и оихпве кприснике свим кпмплементарним туристишким садржајима.
У пквиру пве зпне планирани су:
 смещтајни туристишки капацитети – укупнп 93 лежајева и 5 службених лежајева
 најразлишитији кпмерцијални садржаји кап щтп су - угпститељствп, тргпвина, сервиси,
занатске услуге, сппртске сале и терени, забавни центри, садржаји културе, бипскппске
и мултифункципналне сале, инфп пункт, банке, меоашнице,....
Минималан прпценат пвих делатнпсти на нивпу целине је 20% а макс. 40%.
Карактер пве целине треба да буде вище „јавни“, тј прганизпван на нашин да буде у служби
свих туриста и пмпгући лак приступ свим ппсетипцима.
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Дпзвпљена је парцелација у пквиру пве целине.
Целина

минимална ппврщина
2
грађевинске парцеле (м )

КТ - „Кпмерцијалнп-туристишки
садржаји“

2000

минимална щирина
фрпнта парцеле (м)
20м

Укпликп се планирана целина КТ реализује на јединственпј грађевинскпј парцели, тј акп је грађ.
парцела једнака граници планиране целине, спрпвпђеое се врщи директнп на пснпву услпва пвпг
плана.
Укпликп се планирана целина КТ релизује на вище грађевинских парцела, неппхпдна је израда
Урбанистишкпг прпјекта са елементима препарцелације/парцелације а за пптребе урбанистишкпархитектпнске разраде лпкације кпјпм ће се утврдити пблик и велишина нпвпфпрмираних грађ.
парцела, дефинисати пднпс планираних намена и дисппзиција пбјеката у пквиру оих кап и
прерасппдела капацитета пп грађевинским парцелама на нашин да збирнп не смеју прећи планпм
дефинисан максимум за планирану целину. На ппјединашним грађевинским парцелама у пквиру
целине КТ, смещтајни туристишки капацитети или кпмерцијалне делатнпсти мпгу бити дпминантна
или једина намена, али се на нивпу целине КТ, кап кпмплекса, мпра задпвпљити планпм прпписан
пднпс пвих садржаја.
ПЛАНИРАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Целина

Намена

Макс.
спратнпст

Из

% Делатнпсти

планирани брпј
лежајева
(туристи+заппслени)

Мин. %
пзелеоених*
ппврщина на
парцели

Кпмерцијалнпмин.20% 98
туристишки
П+2+3Пк
30%
30%
макс 40%
(93+5)
садржаји
* У мин. % пзелеоених ппвршина на парцели урачунавају се незастрте зелене ппвршине (у директнпм
кпнтакту са тлпм) кап и пзелеоени крпвпви ппдземних етажа.
КТ
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Планирани урабнистишки параметри дати су за кпмеплекс „Кпмерцијалнп-туристишки садржаји“
кап целину. Укпликп се кпмплекс буде реализпвап на вище грађевинских парцела пптребнп је
крпз израду Урбанистишкпг прпјекта изврщити прерасппделу капацитета на нашин да збирнп не
смеју прећи планпм дефинисан максимум.
ПРАВИЛА ГРАЂЕОА ПБЈЕКАТА
 Планирана је изградоа вище пбјеката на парцели кпји фпрмирају јединствен урбанистишки
кпмплекс.
 Будуће пбјекте релизпвати у пквиру дефинисаних грађевинских линија.
 Испади на пбјектима у виду еркера, балкпна или надстрещница мпгу се планирати на
пбјектима али искљушивп у пквирима дефинисане зпне грађеоа и тп на мин. висини пд 4м
изнад терена.
 Спратнпст пбјекта - је пдређена брпјем надземних етажа (П+н) и представља максималну
висину дп кпје се мпже градити нпви пбјекат.
 У пквиру приземне и крпвнпг прпстпра заврщне етаже дпзвпљенп је фпрмираое галерије,
али не кап независне етаже већ на нашин да шини јединствен прпстпр са етажпм исппд.
 Пбзирпм на изразиту денивелацију терена дпзвпљенп је увећаое спратнпсти за највище
једну етажу, тј фпрмираое нискпг приземља и виспкпг приземља са галеријпм. – Нп+Вп+Гал.
Усклађиваое висине пбјекта рещавати каскадираоем вплумена и денивелацијпм унутар
пбјекта.
 Кпта приземља нпвппланираних пбјеката мпже бити највище 1,6м изнад кпте приступа,
билп да се у приземљу налазе смещтајни туристишки капацитети или кпмерцијални
садржаји.
 Пбјекти мпгу имати сутерен и ппдрум. Сутеренска етажа мпже се предвидети исппд ½
габарита пбјекта тј на 15% ппврщине парцеле. Ппдрум (пптпунп укппана етажа) мпже
заузимати максималнп 80% ппврщине парцеле. Ппдрумске етаже мпгу се градити и извад
дефинисане грађевинске линије.
 Смещтајне јединице, апартмани/спбе, не мпгу се градити у сутеренскпм или ппдрумскпм
прпстпру.
 Међуспбнп растпјаое пбјеката или делпва пбјеката на истпј или суседним парцелама је
једнакп висини вищег пбјекта, у пднпсу на фасаду са стамбеним или ппслпвним
прпстпријама, пднпснп ½ висине вищег пбјекта, у пднпсу на фасаду са ппмпћним
прпстпријама (парапета 1.6м).
 Степенищте за приступ пбјекту се ппставља у пквиру грађевинске линије.
 Приземне етаже пбјеката треба наменити кпмерцијалним садржајима, али се у ппјединим
зпнама мпгу планирати и смещтајни капацитети.
 Улазе у планиране садржаје у приземљу рещити на правцима главних пещашких тпкпва и тп
такп да буду у щтп ближем кпнтакту са пещакпм.
 За сву изградоу у пквиру безбеднпснпг ппјаса жишара, кпји изнпси 50м пбпстранп у пднпсу
на псу жишаре, пптребнп је прибавити услпве и сагласнпст ЈП Скијалищта Србије.
ПБЛИКПВАОЕ И АРХИТЕКТУРА ПБЈЕКАТА
 Планирани пбјекти треба да имају преппзнатљив „кппапнишки израз“. Карактер изградое и
уређеоа кпмплекса треба да прати лпкалну традицију у смислу фпрме и прганизације
пбјеката, упптребе лпкалних материјала и техника.
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 Пбјекте







прпјектпвати кап енергетски ефикасне, раципналне и прилагпђене
виспкппланинскпј клими.
Сппљна пбрада фасада треба да буде пд прирпдних материјала: дрвп, камен, стаклп или
малтерисана. Камен треба да буде сивих тпнпва или у слушају малтерисаоа кап бпје
упптребити белу и светлије пастелне тпнпве. Видни делпви темељних и сутеренских зидпва
и спкле треба да буду пблпжени каменпм.
Крпвпви пбјеката треба да буду кпси са нагибпм 20-60п. Крпвпви су пп правилу
шетвпрпвпдни али мпгу бити и слпжене фпрме.
Максимална висина крпвнпг надзитка је 1.6м.
На крпвпвима се мпгу предвидети крпвне баче – „кппапнишкпг“ трапезастпг типа или
„алпске“ трпугапне баче.
Кап крпвни материјал упптребљавати дрвену или битуменизирану щиндру или цреп у сивим
тпнпвима.

ПГРАЂИВАОЕ
 Није дпзвпљенп пграђиваое целине „Кпмерцијалнп-туристишки садржаји“ .
ПАРТЕРНП УРЕЂЕОЕ И ЗЕЛЕНИЛП
 Нарпшитп је важнп пбратити пажоу на сппљнп уређеое кпмплекса, зеленилп, прпстпре за
задржаваое и пкупљаое људи – скверпве, тргпве, прпдпре крпз кпмплекс, кплске и
пещашке приступе, улазе у пбјекте а на нашин да се планиранп партернп рещеое уклппи у
ппстпјећу изражену денивелацију терена.
 У ппплпшаоу и избпру мпбилијара кпристити традиципналне-прирпдне материјале, камен,
дрвп и калдрму, у сивкастим тпнпвима, уз минималнп ушещће металних и бетпнских
елемената.
 У пзелеоаваоу прпстпра кпристити аутпхтпне принципе щтп ппдразумева избпр лпкалних,
аутпхтпних врста стабала и нискпг зеленила и оихпвп пејзажнп планираое на нашин да се
уклппе у затешенп прирпднп пкружеое.
 Пбавезнп пзеленети ппврщинске паркинге и прпстпре изнад ппдземних гаража.
 Минималан % пзелеоених ппврщина на парцели у пквиру пве целине је 30%, а у кпје се
урашунавају незастрте зелене ппврщине (у директнпм кпнтакту са тлпм) кап и пзелеоени
крпвпви ппдземних етажа.
ПРИСТУП И ПАРКИРАОЕ
 Кплски приступ пвпј зпни дпзвпљен је са сапбраћајне ппврщине на ГП05.
 Паркираое за све планиране садржаје пбезбедити у пквиру парцеле и тп минимум 50% у
ппдземним гаражама и максималнп 50% на парцели.
 Брпј паркинг места пбезбедити у складу са нпрмативима датим у ппглављу 2.4.10
Сапбраћајне ппврщине.
 Ппдземне етаже-ппдрум се мпгу се прпстирати изван дефинисаних грађевинских линија.
Ппдземне етаже мпгу заузети највище дп 80% ппврщине парцеле.
СПРПВПЂЕОЕ
 Дпзвпљена је фазна реализација кпмплекса. Свака фаза мпра претстављати јединстевну
функципналну целину.
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2.6
2.6.1

ПСТАЛИ УСЛПВИ ЗА УРЕЂЕОЕ ПРПСТПРА
ИНЖЕОЕРСКПГЕПЛПШКИ УСЛПВИ ТЕРЕНА

У геплпщкпм саставу терена пбухваћенпг ПДР-пм заступљне су гранитпидне стенске масе непгене
старпсти. У пквиру кпмплекса гранитпидних стена дпминирају гранпдиприти, ситнпзрни
гранпдиприти, кварцдиприти и гранити. Гранпдиприти (δγ), кап најзаступљенији шлан кпмплекса,
припадају категприји дубинских магматских стена. У минералпщкпм саставу садрже пртпклас,
интермедијални плагипклас, фелспат, кварц и бпјене минерале (хпрнбленда, аугит, биптит).
Лушеое стенске масе је плпшастп, пднпснп банкпвитп. Структура је зрнаста, углавнпм средоезрна
дп ситнпзрна. Хипидипмпрфнп-зрнаста дп ппрфирпидна. Кпд ппрфирпиднпг варијетета зрна
калијскпг фелспата су нещтп крупнија. Текстура гранпдиприта је масивна. Бпја је прпменљива пд
сиве, сивп зеленкасте дп црвенкасте (услед садржаја руменп пбпјених фелдспата).
У пквиру пве средине према степену распаднутпсти издвпјена је зпна алтерисанпг гранпдиприта и
блпкпвски издељене примарене стенске масе. Алтерисани деп гранпдиприта је псим прпмене у
бпји (сиве дп црвенкастп жућкасте) знатнп испуцап и кап такав издељен на кпмаде и блпкпве
велишине пд 10-30 цм. Искпп у пвпм материјалу мпгуће је извпдити скиппм или кпмбиниркпм уз
упптребу пикамера (у кпмпактнијим партијама). Тп је шврста стенска маса кпју у анализи
гептехнишких услпва фундираоа треба третирати кап нестищљиву средину. Према гранпдиприт
Хпек-Брпwн-пвпм критеријуму шврстпће спада у врлп шврсте – класе Р5.
У зависнпсти пд мпрфплгије терена и интензитета физишкп-механишких прпцеса, ппврщина терена
прекривана је гранпдипритским груспм (елδγ) кап заврщним прпдуктпм распадаоа матишне
стене. Дебљина гранпдипритскпг груса је врлп разлишита, пд свега некпликп десетина
сантиметара дп два прекп метра. На мпрфплпщким истакнутијим делпвима терена (кап щтп су кат.
парцеле 8/11, 8/16; 8/17 и 9/10; 9/11 и 9/12), дебљина гранпдипритскпг груса је маоа пд једнпг
метра. Материјал је карактеристишне смеђе жућкасте дп смеђе црвенкасте бпје у ппвлатнпм,
пднпснп смеђе сиве у ппдинскпм делу, на прелазу ка алтериснпм гранпидиприту. Настанак груса
везан је за прпцес физишкп-механишкпг распадаоа стенске масе услед прпмене температуре.
Прпмене температуре и разлишитп щиреое минералних зрна изазива ппјаву микрппрслина кпје
се временпм щире и претварају стенску масу у грус. Степен грусификације ппстепе ппада са
дубинпм. На дубини дп 0,5-1,5 м, грус се претвара у пескпвиту распадину са фрагмантима матишне
стенске масе велишине 3-10 цм. Фрагменти гранпдирпта су у пптпунпсти измеоени, такп да су
услед каплинизације фелспата пппримили жућкастп црвенкасу бпју. У дубљим делпвима (прекп
1,5 м) на прелазу ка алтерисанпм гранпдиприту у маси се сппрадишнп ппјављују и крупнији
кпмади, гптпвп блпкпви стенске масе. У пвпј зпни бпја груса је сивп смеђа.
У делпвима са блажим нагибпм (кат. парцеле 6/1; 8/2; 8/3) ппврщина терена прекривена је
делувијалним наслагама пескпвитп-пращинастпг састава (длппр). У гранулпметријскпм саставу
пве средине препвладава пращинаста фракција (65-78 % пращине, 20-25 % песка и пкп 3-7 %
глине). Материјал је прпменљиве влажнпсти. У перипду интензивнпг атмпсферскпг пражоеоа
(ппвећанпм кплишинпм падавина или накпн тппљеоа снега), приппврщински делпви пескпвите
пращине су натппљени впдпм (скпрп у пптпунпсти впдпзасићени). У перипдима хидрплпщкпг
минимума, материјла је сув, врлп трпщан, лакп се дрпби и мрви дп пращинасте фракције. Према
АЦ класификацији припада категприји непрганских глина ниске дп средое пластишнпсти (ЦЛ/ЦИ).
Пескпвита пращина је тврде дп пплушврсте кпнзистенције (Иц=0,90-1,10). Ппрпзнпст материјла је
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кпмбинпвана (прслинска и интергрануларна). Пескпвите пращине припадају категприји средое дп
слабп впдппрппусних материјла (кф=10-5-10-6 цм/сец). Стаое кпнсистенција материјала меоа се
у услпвима засићеоа тла впдпм. Впдпзасићена пескпвита пращина је на граници меке и тврде
кпнсистенције. У пднпсу на дефпрмабилна свпјства припада категприји средое стищљивих
материјала.
Ппврщина терена дп дубине пкп 0,5-0,7 м прекривена је хумуспм (х). Хумизирани ппврщински слпј
је тамнп смеђе бпје услед ппвећанпг садржаја прганске материје. Представља слабп
кпнсплидпвану средину, прпменљивих физишкп-механишких карактеристика. На пснпву визуелнпг
прегледа и прпцене мехнишких свпјства датих приликпм искппа истражних јама закљушенп је да
пвај материјал не представља ппвпљну средину за фундираое пбјеката.
У пднпсу на мпрфплпгију терена предметна лпкација се налази неппсреднп исппд тпппграфске и
хидрпграфске впдпделнице такп да и при ппвећанпм атмпсферскпм пражоеоу сем лпкалне
ппјаве прпцедне атмпсферске впде и тп у кпнтактнпј зпни делувијалне пескпвите пращине (длппр)
и груса (елδγ) не би требалп пшекивати знашајније присутвп впде у тлу.
Терен пбухваћен ПДР-пм је сув, впдппцедан и у пптпунпсти стабилан. Пп ппврщини терена нису
регистрпване ппјаве забареоа и зпна захваћених клижеоем. У пднпсу на инжеоерскпгеплпщка и
хидрпгеплпщка свпјства припада категприји ппвпљних терена за изградоу пбјекта. Фундираое
будућих пбјеката биће изведенп у гранпдипритскпм грусу или матишнпј стенскпј маси (испуцалпм
и блпкпвски издељнпм гранпдиприту). Физишкп-механишке карактеристике пве две средине
пмпгућавају примену тзв. плиткпг фундираоа пбјекта. Нпсивпст темељнпг тла на кпти фундираоа
је знатна (Qа>200 кН/м2). При фундираоу пбјекта, збпг разлишитпг степена испуцалпсти стенске
масе мпгућа је ппјава тзв. сувищнпг искппа. Збпг присуства прпцедне атмпсферске впде у терену
тпкпм перипда хидрплпщкпг максимума, преппрука је да се сви укппани делпви пбјеката изведу
са адекватнпм хидрпизплацијпм.
Прпстпр пбухваћен планпм налази се у зпни IX степена сеизмплпщкпг интензитета пп MCS.
2.6.2

УСЛПВИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДПБАРА

Према услпвим Завпда за защтиту сппменика културе Краљевп бр 812/3 пд 04.07.2017., у
границама Плана није утврђенп ппстпјаое неппкретних културних дпбара нити евидентираних
дпбара кпја уживају защтиту на пснпву Закпна п културним дпбрима (Сл. гласник РС бр.71/94,
52/11, 99/11)
На ппдрушју Кппапника ппстпје брпјни лпкалитети са археплпщким садржајем кпји су пд знашаја за
службу защтите, а кпји сведпше п насељаваоу пвпг прпстпра пд праистпријскпг дп турскпг
перипда. Ппсебнп су важни пни кпји се пднпсе на архпметалургију, пднпснп на старе рударске
радпве будући да је Кппапник у антишкпм дпбу припадап римскпј прпвинцији Гпрнјпј Мезији,
пднпснп Дарданији кпја је рудпм снабдевала римску империју. На кппапнику је пткривенп прекп
250 тппипница и прекп 12000 разлишитих радпва кап щтп су пкна, ппткппи, щљакищта и пинге.
Пбзирпм да се на пвакве пстатке мпже наићи при изградои нпвих пбјеката а у циљу оихпвпг
пшуваоа. прпписане су следеће мере технишке защтите:
 Инвеститпр се пбавезује да 15 дана пре ппшетка радпва пбавести надлежни Завпд п
ппшетку радпва, какп би се пбезбедип надзпр над радпвима.
 Укпликп се тпкпм радпва наиђе на археплпщке пстатке, извпђаш радпва, пднпснп
Инвеститпр, дужан је да пдмах пбавести надлежни Завпд.
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Извпђаш/Инвеститпр дужан је да предузме мере технишке защтите какп налаз не би бип
унущтен или пщтећен
 Забраоенп је непвлащћенп прикупљаое археплпщкпг материјала.
 Трпщкпве истраживаоа, защтите, шуваоа, публикпваоа и излагаоа дпбра кпје ужива
претхпдну защтиту, све дп предаје дпбра на шуваое пвлащћенпј устанпви защтите, снпси
Инвеститпр.
Инвеститпр је дужан да сашини прпјектну дпкументаију и на исту прибави мищљеое надлежнпг
Завпда за защтиту сппменика Краљевп.
2.6.3

УСЛПВИ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

Скупщтина ппщтине Брус, на седници пдржанпј дана 12.05.2017. гпдине, дпнела је пдлуку п
изради Стратещке прпцене утицаја на живптну средину измена плана детаљне регулације
лпкалитета ,,Јарам”, на Кппапнику, у ппщтини Брус (Сл. лист ппщтине Брус бр. 2/2017). Услпви и
мере защтите живптне средине дефинищу се у циљу спрешаваоа, заустављаоа и умаоеоа
негативних утицаја планиране упптребе прпстпра на живптну средину. Услпви и мере защтите
примеоују се тпкпм извпђеоа радпва, редпвне упптребе изграђених садржаја и евентуалних
удесних ситуација. Придржаваое услпва и спрпвпђеое мера защтите дпвещће дп смаоеоа
негативнпг утицаја тпкпм изградое на најмаоу технишки извпдљиву меру. Такпђе, услпви и мере
защтите живптне средине дефинищу и ппступке за унапређеое живптне средине, са циљем
ппстизаоа дугпрпшне пдрживпсти тпкпм редпвне упптребе пбјеката. У слушају евентуалних
удесних или ванредних ситуација, услпви и мере защтите предупредиће, спрешити или
минимизпвати загађеое и друге видпве нарущаваоа живптне средине у прпстпру пбухваћенпм
планпм и оегпвпј пкплини.
Сви услпви утврђени пд стране институција, пргана и јавних предузећа су исппщтпвани и уграђени
у ПДР.
Мере заштите живптне средине
Мерама защтите пбухваћен је кпмплетан прпстпр унутар границе Плана, пднпснп катастарске
парцеле бр. 3/6, 3/7, 3/8, 1889/6, 9/13, 9/12, 8/16, 9/10, 9/11, 8/10, 8/11, 9/9, 9/6, 9/7, 9/8, 9/5, 8/14,
8/13, 9/2, 9/4, 8/8, 8/12, 8/9, 8/7, 8/3, 8/2, 6/1, 8/4, 7/2, 6/2, 1889/2, 3/2, 3/1, 3/15, 1889/5 и 3/5, све
у К.П. Брзеће уз ппстпјећи државни пут 2а реда бр. 211 Кппапник – Брзеће, са циљем
пбезбеђиваоа услпва за пшуваое ваздуха, земљищта, ппврщинских и ппдземних впда, кап и за
пшуваое прирпде, пднпснп бипдиверзитета. Следеће мере защтите и унапређиваоа стаоа
живптне средине се мпрају ппщтпвати у даљим фазама спрпвпђеоа и реализације Плана:
1. Планиране намене ппврщина мпрају бити усклађене са наменама пдређеним планпм щирег
ппдрушја.
2. Инфраструктурнп ппремаое мпра бити пптпунп, пп највищим екплпщким стандардима и у
складу са услпвима надлежних кпмуналних предузећа.
3. У ппдрушју Плана забраоена је изградоа индустријских и рударских пбјеката, асфалтних
база, ветрпгенератпра, електрана на шврста, тешна и гаспвита гприва и кпмерцијалних
спларних електрана, услужних складищта, магацина хладоаша и викенд пбјеката (викенд и
ппрпдишних кућа за пдмпр). Такпђе, забраоенп је пбразпваое деппнија и других пбјеката за
управљаое птпадпм.
4. Целине Планпм ппредељене за зелене ппврщине (щуме и пащоаци, према прилпженпј
графишкпј дпкументацији) мпрају пстати кпмплетнп пшуване у првпбитнпм пблику. Није
дпзвпљенп привременп или трајнп пдлагаое грађевинскпг материјала, грађевинскпг или
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билп каквпг другпг птпада, камена, щљунка, песка или земље, приступ грађевинским
мащинама и паркираое мптпрних впзила, ппстављаое привремених пбјеката у фази
изградое и редпвне упптребе, или билп каква активнпст кпја ће привременп или трајнп
пщтетити вегетацију.
5. Грађевински птпад настап реализацијпм радпва евакуисати са лпкације и ван ппдрушја
Наципналнпг парка, и пдлпжити на деппнију на закпнпм прпписан нашин. Забраоена је
упптреба грађевинскпг птпада и щута кап испуне приликпм извпђеоа радпва.
6. Приликпм извпђеоа радпва у целинама Планпм ппредељеним за градоу, избећи уклаоаое
или пщтећеое ппјединашних или група стабала кпја су изузетних димензија. За приступ
градилищту кпристити ппстпјеће путеве.
7. За радпве кпји изискују сешу пдраслих, вредних стабала неппхпдна је сагласнпст старапца
защтићенпг прирпднпг дпбра, ЈП НП „Кппапник“. Уклаоаое дрвенасте вегетације мпже се
врщити самп накпн изврщене дпзнаке.
8. Хумусни слпј земљищта уклпоен приликпм градое сашувати на лпкацији, и искпристити за
санацију ппврщина деградираних тпкпм радпва и пзелеоаваое ппврщина у прпстпру
предвиђенпм за градоу.
9. Приликпм фпрмираоа нпвих зелених ппврщина, засада, дрвпреда, защтитнпг и
декпративнпг зеленила, кпристити аутпхтпне врсте. Избегавати упптребу алергених врста.
Забраоена је упптреба инвазивних врста. У циљу защтите ендемпреликтне врсте дневнпг
лептира Colias caucasiaca, Straudinger, 1871, размптрити мпгућнпст садое биљке
Chamaecystisus tommasinii (Vis.) Rothm. (fam. Fabaceae), балканскпг ендемита, на
пдгпварајућим ппврщинама.
10.Све пбјекте и садржаје на прпстпру пбухваћенпм Планпм градити такп да се не меоа
пртпграфија терена и не угрпзе визуелне карактеристике прпстпра. Преднпст дати визелним
рещеоима кпја негују етнпграфскп – фплклпрнп наслеђе.
11.На шитавпм прпстпру прганизпвати систем сакупоаоа и пднпщеоа смећа. Прпјектпвати
наменске прпстприје за кпнтејнере за кпмунални птпад у, или при, планираним пбјектима
кпјима се мпже приступити впзилпм за пднпщеое смећа. Пбезбедити дпвпљан брпј судпва
за смеће на свим ппврщинама и трасама кретаоа, и оихпвп редпвнп пражоеое. Лпкације
судпва пдабрати такп да не угрпзе визуелне карактеристике прпстпра, уз заклаоаое
зеленилпм где услпви дпзвпле. Кпнтејнери и судпви за птпад се мпрају аутпматски
затварати, и тиме смаоити привлашеое нежељених синантрппних врста (вране, пси и машке
без власника, пацпви итд).
12.Приликпм дезинсекције, дезинфекције и дератизације примеоивати искљушивп средства и
рещеоа кпја неће угрпзити дивље, аутпхтпне врсте и ланац исхране.
13.Примарну сепарацију и рециклажу птпада прилагпдити ппстпјећим рещеоима и
мпгућнпстима у ппщтини Брус и Наципналнпм парку „Кппапник“.
14.За грејаое пбјеката дати преднпст рещеоима без лпкалне емисије пплутаната (електришна,
спларна, гептермална енергија). Пд фпсилних гприва, дпзвпљена је јединп упптреба гаса.
Алтернативнп, за за ппјединашне пбјекте, дпзвпљена је упптреба искљушивп дрвета кап
шврстпг гприва. Спларне кплектпре и фптпвплтажне плпше ппставити на нашин кпји неће
угрпзити визуелне карактеристике прпстпра.
15.Предвиђеним радпвима није дпзвпљенп угрпжаваое ппстпјећих ппдземних хидрпграфских
веза, кап ни квалитативних карактеристика ппдземних впда.
16.Канализаципни систем се реализује кап сепараципни и сви пбјекти биће прикљушени на
атмпсферске кплектпре и кплектпре упптребљених впда (фекалне птпадне впде). Забраоује
се упптреба септишких јама и директнп испущтаое упптребљених впда у живптну средину.
17.Све сапбраћајнице, паркинзи и платпи мпрају бити впдпнепрппусни, а впде са пвих
ппврщина се пбавезнп мпрају прикупљати и третирати на прикљушку сливних ппврщина
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(сепаратпри уља масти и тешних гприва) пре упущтаоа у атмпсферску канализацију. Пре
упущтаоа у канализацију пбавезна је кпнтрпла оихпвпг квалитета.
18.Атмпсферске впде са услпвнп шистих ппврщина (крпвпви, надстрещнице, пещашке стазе и
сл.) мпгу се испущтати без претхпднпг прешищћаваоа у пкплне зелене ппврщине или у
атмпсферску канализацију. Преппрушује се упптреба атмпсферске впде са услпвнп шистих
ппврщина кап технишке впде за навпдоаваое, испираое тпалета и слишне намене.
19.Трафп станице за снабдеваое електришнпм енергијпм мпрају пп типу бити суве (тп јест, не
смеју бити пуоене уљем).
20.Пгранишити буку кпју емитују мащине, ппрема и уређаји, кап и угпститељски пбјекти:
◦ уградопм мащина, ппреме и уређаја кпје не емитују буку изнад дпзвпљених граница;
◦ извпре буке изплпвати или инсталирати у затвпренпм прпстпру;
◦ све активнпсти кпје емитују буку пгранишити на перипд дана.
21.Није дпзвпљенп ппстављаое сампстпјећих рекламних табли (билбпрда). Рекламни панпи на
зидпвима, фасадама, защтитним пградама и другим ппврщинама мпрају бити уклппљени у
визуелни идентитет прпстпра. Псветљеое рекламних панпа не сме пп интензитету
превазилазити декпративну расвету. Нису дпзвпљене светлеће (непнске, ЛЕД или друге)
рекламе, фирме и панпи са наглим и интензивним прпменама бпје и интензитета светлпсти.
22.Јавну расвету, фасаднп и декпративнп псветљеое прпјектпвати такп да умаои светлпснп
загађеое, уз пбезбеђиваое дпвпљнпг интензитета светлпсти за непметанп и безбеднп
кретаое пещака и впзила, и пшуваое јавне безбеднпсти. Није дпзвпљена упптреба ласера и
других средстава кпја угрпжавају визуру нпћнпг неба.
23.Пре ппшетка билп каквих радпва прибавити ппдатке п ташнпм пплпжају ппстпјећих
инфраструктурних пбјеката (ппдземни електришни виспкпнаппнски каблпви, цевпвпди
впдпвпда и канализације и сл.) какп не би дпщлп дп пщтећеоа истих.
24.Извпђаши радпва дужни су да ангажују исправну механизацију у ппступку припреме терена
и извпђеоа радпва.
25.Укпликп при извпђеоу радпва дпђе дп удеса на грађевинским мащинама или трансппртним
средствима, пднпснп изливаоа уља, мазива или гприва у земљищте, извпђаш је у пбавези да
пдмах прекине радпве и изврщи санацију, пднпснп ремедијацију загађене ппврщине.
Извпђаш је у пбавези да пре ппшетка радпва устанпви прпцедуре и пбуши заппслене, а тпкпм
радпва на лпкацији пбезбеди дпвпљне кплишине средстава за третираое изливенпг гприва,
уља или мазива.
26.Билп каквп претакаое гприва, тпкпм извпђеоа радпва и упптребе пбјеката, мпра се врщити
на впдпнепрппуснпј ппврщини ппремљенпј пдвпдпм са сепаратпрпм масти, уз ппщтпваое
прпписа и прпцедура защтите пд ппжара.
27.Нпсилац прпјекта је дужан да пбезбеди ефикасан мпнитпринг живптне средине, уз
мпгућнпст брзе интервенције у слушају акцидентних ситуација.
28.Неискприщћени геплпщки, грађевински и пстали материјал настап приликпм радпва мпра
се трајнп деппнпвати ван прпстпра Наципналнпг парка, уз сагласнпст надлежне кпмуналне
службе.
29.Укпликп се тпкпм радпва наиђе на геплпщкп – палепнтплпщке или минералпщкп –
петрплпщке пбјекте, за кпје се мпже претппставити да имају свпјствп прирпднпг дпбра,
схпднп Закпну п защтити прирпде извпђаш радпва дужан је да без пдлагаоа пбавести
Министарствп защтите живптне средине, и предузме све мере какп се прирпднп дпбрп не
би пщтетилп дп дпласка пвлащћенпг лица.
30.У пбухвату Плана није дпзвпљенп пдржаваое аутп и мптп трка.
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2.6.4

УСЛПВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ПТПАДА

Пбзирм да се прпстпр у границама плана налази у пквиру Наципналнпг парка Кппапник, пбавезна
је примена прганизпванпг система прикупљаоа, трансппрта и пдлагаоа кпмуналнпг птпада и
амбалажнпг птпада у складу са Закпнпм п управљаоу птпадпм, (Сл. гласник РС бр. 36/09) и
Закпнпм п амбалажи и амбалажнпм птпаду (Сл. гласник РС бр. 36/09), пбезбеђеоем канти
(кпнтејнера) за примарну селекцију и даљу рециклажу.
Примарнп сакупљаое птпада без пбзира на намену планираних пбјеката се мпра врщити у
затвпренпм прпстпру, у ппсебнп пдређеним прпстприма за привременп пдлагаое смећа или када
тп није мпгуће у ппмпћним пбјектима за смещтај планираних кпнтејнера.
Канте за птпатке ппставити и на свим местима где се пкупља већи брпј ппсетилаца – сппртскп рекреативним ппврщинама, теренима, излетищтима, паркинзима...
Неппхпднп је пбезбедити свим лпкацијама судпва за смеће директан и непметан прилаз за
кпмунална впзила и раднике шистпће.
Кпмунални и амбалажни птпад је пптребнп прганизпванп сакупљати из туристишких кпмплекса, са
скијалищтаи и свих других ппврщина. Птпад се не сме привременп и трајнп пдлагати на прпстпру
наципналнпг парка Кппапник, већ се накпн прикупљаоа мпра трансппртпвати и пдлагати изван
оега на планирану регипналну деппнију.
2.6.5

УСЛПВИ ЗА ПЛАНИРАОЕ И ПРПЈЕКТПВАОЕ ПРИСТУПАЧНПГ ПРПСТПРА

При планираоу, прпјектпваоу и изградои свих ппврщина јавне намене, пбјеката за јавнп
кприщћеое, смещтајних пбјеката и др. применити рещеоа кпја ће пмпгућити пспбама са
инвалидитетпм и пспбама смаоене ппкретљивпсти несметан приступ, кретаое, бправак и рад у
складу са Правилникпм п технишким стандардима планираоа, прпјектпваоа и изградое пбјеката,
кпјима се псигурава несметанп кретаое и приступ пспбама са инвалидитетпм, деци и старим
пспбама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15).
2.6.6

УСЛПВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕППГПДА

У циљу прилагпђаваоа прпстпрнпг рещеоа пптребама защтите пд елементарних и других већих
неппгпда планирана изградоа мпра бити реализпвана уз примену пдгпварајућих прпстпрних и
грађевинскп-технишких рещеоа у складу са закпнскпм регулативпм из те пбласти.
Мере защтите пд ппжара и експлпзија:






пбезбедити извприщта санбдеваоа впдпм и капацитет градске впдпвпдне мреже кпји
пбезбеђује дпвљне кплишине впде за гащеое ппжара
удаљенпстима између зпна, кап и безбеднпсним ппјасевима између пбјеката (сигурнпсне
удаљенпсти између пбјеката и оихпвп ппжарнп пдвајаое), спрешити щиреое ппжара и
експлпзије
пбезбедити пбјектима приступне путеве и прплазе за ватрпгасна впзила
пбезбедити мпгућнпсти евакуације и спасаваоа људи

У ппгледу мера защтите пд ппжара у реализацији планиране изградое придржавати се следећих
нпрмативних аката:
 Закпн п защтити пд ппжара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15)
 Закпн п запаљивим и гпривим тешнпстима и запаљивим гаспвима ("Сл. гласник СРС" бр.
54/15)
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Правилник п технишким нпрмативима за приступне путеве, пкретнице и уређеое платпа
за ватрпгасна впзила у близини пбјеката ппвећанпг ризика пд ппжара ("Сл лист СРЈ" бр.
08/95)
 Правилник п технишким нпрмативима за електришне инсталације нискпг наппна ("Сл. лист
СФРЈ" бр. 53/88, 54/88 и 28/95)
 Правилник п технишким нпрмативима за защтиту угпститељских пбејката пд ппжара ("Сл.
лист РС" бр. 61/15)
 Правилнику п технишким нпрмативима за сппљну и унутращоу хидрантску мрежу за
гащеое ппжара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91)
 Правилник п технишким нпрмативима за защтиту пбјеката пд атмпсферскпг пражоеоа
("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96)
 Правилник п технишким нпрмативима за стабилну инсталацију за дпјаву ппжара ("Сл. лист
СФРЈ" бр. 87/93)
 Правилник п технишким нпрмативима за защтиту складищта пд ппжара и експлпзије ("Сл.
лист СФРЈ" бр. 24/87)
 Правилник п технишким захтевима за защтиту гаража за путнишке аутпмпбиле пд ппжара и
експлпзија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05),
 Правилник п технишким нпрмативима за прпјектпваое, грађеое, ппгпн и пдржаваое
гасних кптларница ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90)
 Правилник п технишким захтевима безбеднпсти пд ппжара сппљних зидпва зграда ("Сл.
гласник РС ", бр. 59/16)
 Правилник п технишким захтевима за защтиту гаража за путнишке аутпмпбиле пд ппжара и
експлпзија ("Сл. гласник РС ", бр. 31/05)
 Стандарди СРПС ТП21, СРПС ТП 19 и др.
Ради защтите пд пптреса нпвппланиране пбјекте и садржаје реализпвати у складу са:
 Правилникпм п технишким нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у
сеизмишким ппдрушјима (“Сл. лист СФРЈ” бр. 52/9, 31/81, 49/82, 29/83 и 21/88.).
 Правилникпм п привременим технишким нпрмативима за изградоу пбјеката кпји не
спадају у виспкпградоу у сеизмишким ппдрушјима (“Сл. лист СФРЈ” бр. 39/64).
2.6.7

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ ИЗГРАДОЕ

Унапређеое енергетске ефикаснпсти у зградарству ппдразумева кпнтинуиран и щирпк ппсег
делатнпсти кпјима је крајои циљ смаоеое пптрпщое свих врста енергије уз исте или бпље
услпве у пбјекту. Кап ппследицу смаоеоа пптрпщое непбнпвљивих извпра енергије (фпсилна
гприва) и кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије, имамп смаоеое емисије щтетних гаспва
щтп дппринпси защтити прирпдне пкплине, смаоеоу глпбалнпг загреваоа и пдрживпм развпју
земље.Закпн п планираоу и изградои (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) уважава знашај енергетске ефикаснпсти пбјеката.
Пбавеза унапређеоа енергетске ефикаснпсти пбјеката дефинисана је у фази прпјектпваоа,
извпђеоа, кприщћеоа и пдржаваоа (шлан 4).Енергетска ефикаснпст се ппстиже кприщћеоем
ефикасних система грејаоа, вентилације, климатизације, припреме тппле впде и расвете,
укљушујући и кприщћеое птпадне тпплпте и пбнпвљиве извпре енергије кпликп је тп мпгуће.
Битан енергетски параметар су пблик и пријентација пбјекта кпји пдређују оегпву меру
излпженпсти сппљащоим климатским утицајима (температура, ветар, влага, псуншанпст...).
Избпрпм пдгпварајућег пблика, пријентације и пплпжаја пбјекта, кап и пдгпварајућим избпрпм
кпнструктивних и защтитних материјала, мпже се ппстићи енергетска ппвпљнпст пбјекта.
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При прпјектпваоу и изградои планираних пбјеката применити следеће мере енергетске
ефикаснпсти:
 у пбликпваоу избегавати велику разуђенпст пбјекта, јер разуђен пбјекат има
неппвпљан пднпс ппврщине фасаде према кприснпј ппврщини пснпве, па су губици
енергије велики;
 пптимализпвати велишину прпзпра какп би се смаоили губици енергије, а прпстприје
дпбиле дпвпљнп светлпсти;
 зеленилпм и другим мерама защтитити делпве пбјекта кпји су лети излпжени јакпм
суншевпм зрашеоу;
 груписати прпстприје слишних функција и слишних унутращоих температура, нпр.
ппмпћне прпстприје пријентисати према северу;
 прпјектпвати тпплптну изплацију пбјекта применпм термпизплаципних материјала,
прпзпра и сппљащоих врата, какп би се избегли губици тпплптне енергије;
 кпристити пбнпвљиве извпре енергије - нпр. кпристити суншеву енергију ппмпћу
стаклене бащте, фптпнаппнских спларних ћелија, спларних кплектпра и сл.
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2.7

БИЛАНС ПСТВАРЕНИХ КАПАЦИТЕТА И УППРЕДНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА ПППННП КППАПНИК И ПДР-а

SAOBRA]
ZELENE SPORTSKO
AJNE
POVR[
-REKR.
POVR[IN
INE
POV
E

34566

SKIJA[KE STAZE

23352

[UMSKO I
POQOPRIVREDNO
ZEMQI[TE

86296

KOMPLEKS ETNO
NASEQE

19971

P+2+3PK

235

530

P+1

5

KOMPLEKS
PANSIONI ETNO
NASEQA

5300

Su+P+1+3PK

39

KOMPLEKS
NACION. KU]A
BRUS 2

1005

P+1

7

ZDRAVSTVENNOREHABILITACIONI CENTAR

19501

P+2+3PK

221

KOMERCIJANO-TURISTI^KI
SADR@AJI

18450

P+2+3PK

93

208971

P+2+3Pk

600

TURIZAM - SME[TAJNI
KAPACITETI

POVR[INE JAVNE NAMENE
POVR[INE OSTALE NAMENE

SAOBRA]AJNICE

KOMPLEKS
NACION. KU]A
BRUS 1

UKUPNO PLAN

P

m²

m²

m²

700

0

700

(%)

m²

m²

700

22652

bruto gustina
naseqenosti

broj radnih mesta

min. %
ozelewenih
povr{ina

maksimalna
povr{ina pod
objektima

maks. indeks
zauzetosti

maks. BRGP
komercijalne
del.

(%)

orjentaciona
BRGP turisti~ki
sme{tajni kap.

planirani broj
slu`benih
le`ajeva

(%)

m²

orjentaciona
ukupna BRGP

planirani broj
turist~kih
le`ajeva

maksimalna
spratnost

NAMENA

povr{ina zone

ТАБЕЛА БР. 6 : Приказ планираних капацитета пп целинама

(%)

10%
od tur
le`.

(tur+zap/ha)

86296

12

5

35948

25163

10784

30

0,30

5991

5991

30

24

130

0

5

390

273

117

30

0,37

195

159

30

0

94

2

5

5600

3920

1680

30

0,58

3054

1590

30

4

81

0

5

604

302

302

50

0,30

302

302

30

6

129

28

11

5

35102

28081

7020

20

0,30

5850

5850

30

22

125

12

5

5

33210

19926

13284

40

0,30

5535

5535

30

10

56

30

5

111554

77666

33888

0,10

21627

128375

61

66

32

30

5

Напомена: Наведене БРГП дате у табели су оријентационе и нису обавезујуће при реализацији планираних објеката. Обавезујући
параметри су индекс заузетости, планирана спратност објеката и планирани број лежајева, а који не смеју бити прекорачени.
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ТАБЕЛА БР.7 : Уппредни приказ урбанистичких параметара ПППННП КППАПНИК* и Плана детаљне регулације
Намена

Целина

скијашке стазе

ЕН – „Етнп насеље“

ПЕН – „Пансипни етнп насеља“

НКБ 1 - „Наципналан кућа Брус 1“

НКБ 2 - „Наципналан кућа Брус 2“

ЗРЦ - „Здравственпрехабилитаципни центар„

КТ – „Кпмерцијалнп-туристички
садржаји“

Индекс заузетпсти

Максимална спратнпст

Планирани брпј лежајева
пд укупнпг брпја (%)

ПППННП
Кппапник

скијащке стазе

-

-

-

ПДР

скијашке стазе

700 м2 ппд пбјектима

П

-

ПППННП
Кппапник

туристишки кпмплекс јарам – Етнп насеље

30%

П+2+3Пк

30%

ПДР

туризам – смештајни капацитети

30%

П+2+3Пк

30%

ПППННП
Кппапник

туристишки кпмплекс јарам – Пансипни етнп
насеља

30%

П+2+3Пк

5%

ПДР

туризам – смештајни капацитети

58%

Су+П+1+3Пк

5%

ПППННП
Кппапник

туристишки кпмплекс јарам – Наципнална кућа
Брус

30%

П+2+3Пк

% бр. лежајева урашунат у
целину ЕН

ПДР

туризам – смештајни капацитети

37%

П+1

% бр. лежајева урашунат у
целину ЕН

ПППННП
Кппапник

туристишки кпмплекс јарам– Наципнална кућа
Брус

30%

П+2+3Пк

% бр. лежајева урашунат у
целину ЕН

ПДР

туризам – смештајни капацитети

30%

П+1

% бр. лежајева урашунат у
целину ПЕН и КТ

ПППННП
Кппапник

туристишки кпмплекс јарам– здравственпрехабилитаципни центар

30%

П+2+3Пк

28%

ПДР

здравственп-рехабилитаципни центар

30%

П+2+3Пк

28%

ПППННП
Кппапник

туристишки кпмплекс јарам– кпмерцијалниуслужнп-туристишки садржаји

30%

П+2+3Пк

12%

ПДР

кпмерцијалнп-туристички садржаји

30%

П+2+3Пк

12%

* Прпстпрни план ппсебне намене наципналнпг парка Кппапник(„Службени гласник РС“ бр. 89/2016) кап план вишег реда.
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3.

УСЛПВИ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ И СПРПВПЂЕОЕ ПЛАНА

Пвај План детаљне регулације представља плански пснпв за издаваое инфпрмације п лпкацији,
лпкацијских услпва, уређеое ппврщина јавне намене, израду прпјекта парцелације и
препарцелације и фпрмираое грађевинских парцела јавне намене - сагласнп пдредбама Закпна п
планираоу и изградои (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).
Спрпвпђеое за целине ЕН – „Етнп насеље“, КТ – „Кпмерцијалнп туристички садржаји“ и ЗРЦ
– „Здравственп рехабилитаципни центар“
Укпликп се планиране целине ЕН, КТ и ЗРЦ реализују на јединственпј грађевинскпј парцели, тј акп
је грађ. парцела једнака граници планиране целине, спрпвпђеое се врщи директнп на пснпву
услпва пвпг плана.
Укпликп се планиране целине ЕН, КТ и ЗРЦ релизују на вище грађевинских парцела, неппхпдна је
израда Урбанистишкпг прпјекта са елементима препарцелације/парцелације а за пптребе
урбанистишкп-архитектпнске разраде лпкације кпјпм ће се утврдити пблик и велишина
нпвпфпрмираних грађ. парцела, дефинисати пднпс планираних намена и дисппзиција пбјеката у
пквиру оих кап и прерасппдела капацитета пп грађевинским парцелама на нашин да збирнп не
смеју прећи планпм дефинисан максимум за планирану целину. На ппјединашним грађевинским
парцелама у пквиру целине ЕН, КТ и ЗРЦ смещтајни туристишки капацитети, кпмерцијалне
делатнпсти или здравствени саржаји мпгу бити дпминантна или једина намена, али се на нивпу
целина, кап кпмплекса, мпра задпвпљити планпм прпписан пднпс пвих садржаја.
Спрпвпђеое за целине НКБ2 – „Наципнална кућа Брус“ 2
У слушају изградое јпщ једнпг пбјекта у пквиру целине НКБ2, дпзвпљенп је фпрмирати две
грађевинске парцеле, за сваки пд пбјеката ппјединашнп. Фпрмираое грађевинских парцела врщи
се крпз израду Прпјекта препарцелације и парцелације у складу са Закпнпм п планираоу и
изградои (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14 и 145/14).
***
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Саставни деп елабпрата Плана су и:

ГРАФИЧКИ ПРИЛПЗИ ПЛАНА:
01
02
03
04
05
06
07

КАТАСТАРСКП-ТПППГРАФСКА ППДЛПГА СА ГРАНИЦПМ ПЛАНА
ППСТПЈЕЋА НАМЕНА ППВРШИНА
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ППВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА
СМЕРНИЦАМА ЗА СПРПВПЂЕОЕ
УРБАН. РЕШЕОЕ САПБРАЋАЈНИХ ППВРШИНА
СИНХРПН ПЛАН

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

ДПКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
01
02
03
04
05
06
07

ПДЛУКА П ИЗРАДИ ПЛАНА
ППДЛПГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ИЗВПД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
ИНЖЕОЕРСКП-ГЕПЛПШКА ИСТРАЖИВАОА
УСЛПВИ И МИШЉЕОА НАДЛЕЖНИХ ПРГАНИЗАЦИЈА
МАТЕРИЈАЛ СА РАНПГ ЈАВНПГ УВИДА
ИЗВЕШТАЈИ

Пвај План детаљне регулације ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм
листу Ппщтине Брус".

***
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.05.2017. године, донела је
одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину измена плана детаљне
регулације локалитета ,,Јарам”, на Копаонику, у општини Брус (Сл. лист општине Брус
бр. 2/2017).
1.1. Начела стратешке процене утицаја
У складу са Чланом 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), ова Стратешка процена утицаја на животну
средину спроведена је према следећим начелима:
1) Начело одрживог развоја - одрживи развој јесте усклађен систем техничкотехнолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у коме
се на принципима економичности и разумности користе природне и створене
вредности са циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за
садашње и будуће генерације.
2) Разматрањем и укључивањем битних аспеката животне средине у припрему и
усвајање одређених планова и програма и утврђивањем услова за очување
вредности природних ресурса и добара, предела, биолошке разноврсности,
дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, односно
рационалним коришћењем природних ресурса доприноси се циљевима
одрживог развоја.
3) Начело интегралности - политика заштите животне средине која се реализује
доношењем планова и програма заснива се на укључивању услова заштите
животне средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке
разноврсности у одговарајуће секторске и међусекторске програме и планове.
4) Начело предострожности - свака активност мора бити спроведена на начин да
се спрече или смање негативни утицаји одређених планова и програма на
животну средину пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење
природних ресурса и сведе на минимум ризик по здравље људи, животну
средину и материјална добра.
5) Начело хијерархије и координације - процена утицаја планова и програма
врши се на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе планови и
програми.
У поступку стратешке процене планова и програма повећани степен
транспарентности у одлучивању обезбеђује се узајамном координацијом
надлежних и заинтересованих органа у поступку давања сагласности на
стратешку процену, кроз консултације, односно обавештавања и давања
мишљења на план или програм.
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6) Начело јавности - у циљу информисања јавности о одређеним плановима и
програмима и о њиховом могућем утицају на животну средину, као и у циљу
обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или усвајања
планова и програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после
усвајања плана и програма, имати приступ информацијама које се односе на те
планове и програме или њихове измене.
1.2 Фазе у поступку стратешке процене
Поступак стратешке процене састоји се од следећих фаза:
1) припремна фаза која обухвата:
- одлучивање о изради стратешке процене,
- избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
- учешће заинтересованих органа и организација;
2) извештај о стратешкој процени;
3) поступак одлучивања који обухвата:
- учешће заинтересованих органа и организација,
- учешће јавности,
- извештај о резултатима учешћа заинтересованих органа и организација
и јавности,
- оцену извештаја о стратешкој процени,
- сагласност на извештај о стратешкој процени.
1.3. Правни основ
Правни основ за израду Измена плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на
Копаонику у општини Брус чине следећа акта:
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14);
 Одлука о Измена плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на Копаонику у
општини Брус („Службени лист општине Брус′′, бр. 1/17) и
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/15).
Правни основ за израду Стратешке процене утицаја на животну средину за Измене
плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на Копаонику у општини Брус чине
следећа акта:
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, бр. 135/04, 88/10);
 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
 Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена плана
детаљне регулације локалитета „Јарам“ на Копаонику, у општини Брус
(„Службени лист општине Брус“, бр. 2/17)

3

1.4. Плански основ
Плански основ за израду Измена Плана детаљне регулације је Просторни план подручја
посебне намене Националног парка Копаоник (ПППН НП Копаоник) („Службени
гласник РС“ бр. 89/2016) који је израдио ИАУС 2016. године.
1.5. Кратак преглед садржаја и циљева Плана, обухват и границе
1.5.1. Обухват и границе Плана
Изменом Плана детаљне регулације обухваћена је територија Општине Брус у
површини око 22 ха и то следеће кат. парцеле бр: 3/6, 3/7, 3/8, 1889/6, 9/13, 9/12, 8/16,
9/10, 9/11, 8/10, 8/11, 9/9, 9/6, 9/7, 9/8, 9/5, 8/14, 8/13, 9/2, 9/4,8/8, 8/12, 8/9, 8/7, 8/3, 8/2,
6/1, 8/4, 7/2, 7/2, 6/2, 1889/2, 3/2, 3/1, 3/15, 1889/5 и 3/5 све у КО Брзеће.
1.5.2. Циљеви и задаци Плана
Подручје у обухвату овог плана плански је разрађено у оквиру Плана детаљне
регулације локалитета «Јарам» на Копаонику у општини Брус ("Службени лист
општине Брус", бр. 3/2007) а који је усвојен и спроводи се од 2007. године, са следећим
циљевима:











Сагледавање затечених природних вредности и њихов адекватан плански
третман;
Заштиту и унапређење животне средине уз истовремено коришћење природних
ресурса као туристичких и укупних развојних потенцијала на одржив начин;
Обезбеђивање услова за изградњу на подручјима где су одговарајући природни
и створени услови;
Обезбеђивање услова за подизање атрактивности и ефикасности коришћења
простора са посебним развојним потенцијалима; туристички и спортскорекреативни садржаји, као активности највише комплементарне заштити,
ревитализацији и коришћењу природних добара НП Копаоник представљаће
водећу привредну грану одрживог развоја локалитета «Јарам» у оквиру подручја
НП Копаоник, и полазну основу развоја других комплементарних активности.
Туристички и спортско-рекреативни садржаји својим концептом функцинално
су подређени захтевима заштите, очувања и ревитализације природних
вредности и животне средине;
Стварање услова за развој активности спорта и рекреације унапређивањем
постојећих и увођењем нових садржаја;
Унапређење функциналности и безбедности приступно –транзитног регионалног
друмског саобраћаја, уз решавање проблема стационарног саобраћаја;
Подстицање развоја пратећих инфраструктурних система;
Обезвеђивање услова планске заштите подручја природних вредности са циљем
ограничења/ спречавања неконтролисане градње.

У међувремену је измењен и ступио на снагу нови Просторни план подручја посебне
намене Националног парка Копаоник („Службени гласник РС“ бр. 89/2016), а који је у
смерницама за спровођење дао обавезу да се сви донети урбанистички планови ускладе
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са просторним планом у року од 18 месеци од доношења уредбе о утврђивању
Просторног плана.
Стога, циљ израде Измена Плана детаљне регулације јесте усклађивање планских
решења са новим планским решењима из просторног плана, као и дефинисање јавног
интереса, стварање планских могућности за унапређење коришћења постојећих и
изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за
постојећу и планирану изградњу и очување и побољшање услова животне средине.
Циљ је да се, кроз сагледавање просторних могућности саме локације, непосредног и
ширег окружења, нађе оптимално просторно-програмско решење које ће представљати
реалан и економски оправдан оквир за изградњу и коришћење овог простора.
1.5.3. Садржај Измена Плана детаљне регулације
ТЕКСТУАЛНИ ДЕП
1 ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ
1.1 ПРАВНИ ПСНПВ
1.2 ППВПД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
1.3 ГРАНИЦЕ ППДРУЧЈА ПЛАНА
1.4 ППДЛПГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1.5 УСЛПВЉЕНПСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
1.6 ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ
1.6.1 Лпкација и прирпдни услпви
1.6.2 Ппстпјећа намена ппвршина
1.6.3 Сапбраћајна мрежа
1.6.4 Инфраструктура
1.6.5 Ппстпјећи капацитети
2 ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА
2.1 ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ППВРШИНА
2.1.1 КПНЦЕПТ РЕШЕОА
2.1.2 НАМЕНЕ ППВРШИНА
2.1.3 ПЛАНИРАНИ УРБ. ПАРАМЕТРИ ПП НАМЕНАМА
2.2 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
2.3 ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
2.3.1 ППЈМПВНИК
2.4 ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА ЗА ППВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.4.1 Сппртскп рекреативне ппвршине – скијашке стазе
2.4.2 Зелене ппвршине
2.4.3 Сапбраћајне ппвршине
2.4.4 Техничка инфраструктура
2.4.4.1 Впдпвпдна мрежа
2.4.4.2 Канализаципна мрежа
2.4.4.3 Електрпенергетска мрежа
2.4.4.4 ТК мрежа
2.4.4.5 Гаспвпдна мрежа и ппстрпјеоа
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2.4.4.6 Степен кпмуналне ппремљенпсти грађевинскпг земљишта
2.5 ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА ЗА ППВРШИНЕ ПСТАЛЕ НАМЕНЕ
2.5.1 ТРЕТМАН ППСТПЈЕЋИХ ПБЈЕКАТА
2.5.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА ЗА ПЛАНИРАНЕ ЦЕЛИНЕ
2.5.2.1 ЦЕЛИНА“ЕН“ – КПМЕПЛЕКС „ЕТНП НАСЕЉЕ“
2.5.2.2 ЦЕЛИНА „ПЕН“ – „ПАНСИПНИ ЕТНП НАСЕЉА“
2.5.2.3 ЦЕЛИНА „НКБ1“ – „НАЦИПНАЛНА КУЋА БРУС 1“
2.5.2.4 ЦЕЛИНА „НКБ2“ – „НАЦИПНАЛНА КУЋА БРУС 2“
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1.6. Однос са другим плановима и програмима
Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник (ПППН НП
Копаоник) представља плански основ за израду Измена Плана детаљне регулације
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2016). По својој основној и приоритетној намени
очувања, унапређења, заштите и презентације посебних природних и културних
вредности националног значаја, Национални парк Копаоник је 1981. године проглашен
као природно добро од изузетног значаја у 1 категорији.
Подручје Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник
обухвата подручје Националног парка Копаоник (са зонама 1, 2 и 3 степена заштите) и
подручје ван Националног парка, на деловима територија општина Рашка, Брус и
Лепосавић. Просторним план обухвата приближну површину од око 324,84 km2. Као
дугорочни и стратешки документ овај план третирао је простор Копаоника са више
аспеката – као заштићено природно добро велике површине и као просторно
туристичку регију специфичних одлика и развојних потенцијала.
Туристички комплекс „Јарам” предвиђен је као специјализована подцелина примарног
ТЦ Копаоник са смештајном, рекреативном и спортском наменом, а подручје Јарма
препознато је као станиште врста са статусом природних реткости - ендемореликна
врста дневног лептира Colias caucasica, пронађеног у Србији само на овом локалитету.
1.7. Опис природних и створених карактеристика подручја Плана
Локалитет „Јарам“ налази се на територији општине Брус, на граници са територијом
општине Рашка, у оквиру Националног парка „Копаоник“, у III зони заштите.
1.7.1. Природне карактеристике подручја ПДР
Локалитет “Јарам” налази се на истоименом превоју (1788м н.в), између врхова Вучак
(1936м н.в) и Велика Гобеља (1934м н.в). Конфигурација превоја има повољан
морфометријски облик са прихватљивим нагибима за изградњу, без наглих промена
нагиба, увала и вртача. Рељеф је претежно оријентисан ка југу и југоистоку, пружајући
повољну осунчаност током године.
Литолошки састав тла је хетероген, са две геолошке јединице: гранодиорит и шкриљац.
Површински слој чини месцимично хумифицирана песковита глина. У ширем подручју
локалитета „Јарам“ присутни су скарнови са развијеном комплетном зоном
метасоматских промена. Утискивање гранодиоритског масива изазвало је метаморфне
промене првобитних стена, са добро развијеним контактни ореолом, где се директно
могу пратити метасоматски процеси од самог контакта до непромењених стена. У овом
контактном појасу издвојене су: унутрашња зона на самом контакту са гранитоидом,
изграђена од скарнова и скарноида; средња зона изграђена искључиво од скарнова и
спољна зона од мермерисаних кречњака и доломита. Скарнови су изразито тракасте
грађе која се у средњој зони смењује сочивима воластонитских стена.
Простор обухваћен планом налази се у зони IX степена сеизмолошког интензитета по
MCS.
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Подручје Плана налази се на изворишту и вододелници Брзећке и Самоковске реке, ван
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања.
Микроклима локалитета “Јарам” је повољна током летњих месеци (уз могућност
летњих непогода). Пролеће и јесен карактеришу ветрови и падавине, а зимски период
снажни ветрови и снег, који отежавају друмски саобраћај и приступ локацији из правца
Брзећа. Трајање зимског покривача износи 4-5 месеци годишње. Локалитет је изложен
југозападним, западним и северозападним ветровима, док је захваљујући рељефу
заштићен од дејства северног, североисточног и југоисточног ветра.
Локалитет “Јарам” налази се на горњој граници шумских екосистема у појасу смрчевих
шума (Piceum excelsae), са елементима субалпских пашњака, полегле клеке и
боровнице (Vaccinio-Juniperetum nanae, Vaccinietum myrthylli). Највећи део простора
обухваћеног планом је под пашњацима, са појавом природне сукцесије ка жбунастој и
шумској вегетацији. Вегетацијски покривач делимично је оштећен током претходних
радова у предметном подручју, што је изражено у простору ограниченом државним
путем бр. 211, општинским путем и границом ПДР, као и на крајевима ски стаза
“Караман” и “Јарам”. На косинама са оштећеним вегетацијским покривачем уочљиви
су зачеци бразда насталих ерозијом.
Простор обухваћен планом налази се у III зони заштите у оквиру Н.П. Копаоник, у
непосредној близини три подручја под режимом заштите I степена: Гобеља, Беле стене
и Метође. Значајан део источне границе плана простире се границом подручја Беле
стене у I зони заштите. Подручје Јарма и Белих стена чини једино познато станиште
ендемореликтне врсте дневног лептира Colias caucasica, Straudinger, 1871. у Србији.
Гусенице овог лептира хране се биљком Chamaecystisus tommasinii (Vis.) Rothm. (fam.
Fabaceae), балканским ендемитом. Такође, простор обухваћен планом налази се у
подручју са великим диверзитетом рода Carabus sp. (C. curtulus koschanini Csiki, 1904;
C. cancellatus intermedius Dejean, 1826; C. montivagus blandus Frivaldszky, 1865; C.
cavernosus Frivaldszky, 1837; C. violaceus Linne, 1758; C. coriaceus hopffgarteni Kraatz,
1878).
Обухват Плана детаљне регулације локалитета Јарам налази се у Зони III (шира зона
санитарне заштите) акумулације Селова, у северном и североисточном обухвату
Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Селова“, на делу
катастарских општина: Батоте, Брзеће, Радманово, Гочманци, Жарево и Шошиће (67,97
km2). Такође, обухват Плана налази се у Зони III санитарне заштите акумулације
Ћелије, према Просторном плану подручја посебне намене акумулације „Ћелије“.
1.7.2. Створене карактеристике простора
Садржаји који су присутни у обухвату плана су:
- саобраћајне површине – где је најзначајнији државни пут 2а реда бр. 211 – пут
Копаоник – Брзеће, који пролази средином плана и повезује га са ширим и ужим
окружењем. У источном делу плана налазе се још два локална пута која се користе
сезонски.
- смештајни туристички капацитети – развој туристичке понуде Јарма још увек је у
зачетку те су и постојећи смештајни капацитети мали а чине их недавно изграђени
објекти - „Пансиони етно насеља“ (укупно 4 објекта) на кп бр 8/8 КО Брзеће и
"Национална кућа-Брус", на катастарској парцели 8/3, К.О. Брзеће. Сви капацитети су
апартманског типа.
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- две алпске ски стазе - пресецају подручје у правцу север – југ. То су полазна деоница
ски-лифтова «Караман» (према гребену Караман) и «Јарам» (према гребену Гобеље). Уз
полазиште ски-лифта „Караман“ налази се мањи објекат-ски бифе, док комунални
пункт за одржавање ски преме и спремиште заузима простор између регионалног пута
и скијашке стазе са северозападне стране.
- На простору плана не постоје комплементарни туристички садржаји из области
угоститељства, услуга, трговине,... За ове потребе смештени туристи гравитирају ка
примарном туристичком центру Копаоник.
Предметни простор је делимично опремљен инфраструктуром. За потребе изграђених
објеката до локације су изведени оптички и тт каблови, водовод, канализација, електро
водови 10 кВ. Уз скијашке стазе налази се и систем за оснежавање стаза.
1.8. Карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду
изложене значајном утицају
У оквиру Националног парка Копаоник, Локалитет „Јарам“ налази се у планинском
појасу пашњака, ливада и шума. Ова област препозната је као еколошки осетљива и
потенцијално изложена значајнијим активностима које утичу на животну средину са
опасношћу по специјски и екосистемски диверзитет, естетичност предела и интегритет
шумског покривача, услед неадекватне изградње и одржавања скијашке
инфраструктуре, физичког утицаја повећаног броја посетилаца (бука, узнемиравање,
гажење, брање, хватање и друге интеракције са флором и фауном, стварање отпадака),
могућег генерисања процеса интензивније ерозије земљишта, неконтролисаног
обрастања, односно природног обнављања шумске и жбунасте вегетације услед
изостанка или смањене испаше и др. Локалитет је планом вишег реда одређен као
грађевинско подручје туристичког подцентара, што повећава ризик од неповољног
утицаја на ваздух, воде, естетичност амбијента и непокретна културна добра, као и
стварања прекомерне буке, све као последица неблаговременог и неадекватног
урбанистичког планирања, непланске изградње и неефикасне контроле изградње
објеката, изостанка или непоштовања пројеката водоснабдевања и пречишћавања
отпадних вода, грејања, управљања отпадом и др. Локалитет је подељен коридором
државног пута 2а реда бр. 211, са опасношћу загађења ваздуха и стварања прекомерне
буке, могућим акцидентним ситуацијама у вези са транспортом штетних и опасних
материја, неконтролисаног одлагања отпада, противправне изградње објеката и др.
Као елементи/вредности животне средине у којима су индиковани (могући) значајнији
утицаји и промене на планском подручју идентификовани су:
- биолошка разноврсност, геодиверзитет и предео, чије је стање на највећем делу
подручја добро или веома добро - са могућим утицајем техничко-грађевинских
интервенција, боравка људи и неадекватног вршења делатности и активности
- земљиште, чије је стање углавном добро у односу на присуство штетних хемијских
материја, али је претежно лошег и средњег бонитета и са присуством или
могућим/очекиваним утицајем природних и антропогених процеса (појава процеса
ерозије, промена нивоа и режима подземних вода, неадекватна изградња и одржавање
алпских ски стаза, заузеће објектима и грађевинским радовима, потенцијално
загађивање саобраћајем и задржавањем моторних возила);
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- воде, чије је стање у погледу квалитета подземних вода углавном добро, са могућим
утицајем изградње објеката супраструктуре, саобраћаја и транспорта, потенцијално
угрожене емисијом отпадних вода и чврстог отпада;
- ваздух, чије је стање добро, са могућим падом квалитета у зонама нове изградње и
уследочекиваног повећања фреквенције моторних возила;
- сеизмичка несигурност, која се одликује високим степеном вероватноће појаве
потреса веће јачине због плитког огњишта везаног за релативно узак простор, и самим
тим представља значајан чинилац смањења сигурности посетилаца и пооштравања
геомеханичких и статичких услова изградње објеката;
1.9. Разматрана питања и проблеми угрожавања и заштите животне средине
Просторним планом посебне намене нациналног парка Копаоник, као планом вишег
реда простор у обухвату плана дефинисан је као туристички комплекс „Јарам“ у склопу
примарног ТЦ Копаоник, а у погледу јавних садржаја комплекс је одређен као
подцелина 2. реда. Стога је активирање локалитета Јарам као секундарног туристичког
центра од великог значаја за туристичку понуду Копаоника.
Узимајући у обзир стечене обавезе и природни карактер овог простора, при формирању
концепта плана циљ је био да се дефинише оптималан и избалансиран развој простора.
Са једне стране да се искористе сви туристички потенцијали и омогући његов развој, а
да се при том очувају све затечене природне вредности које га чине атрактивним. У том
циљу, Измене Плана разматрају очување и унапређење природних вредности и заштиту
непокретних културних добара, у оквиру смерница дефинисаних планом вишег реда. У
оквиру истих смерница, Узмене Плана разрађују капацитет простора Националног
парка за туризам и рекреацију у односу на режиме заштите, као и организацију и
уређење простора за функције Националног парка, туризам и рекреацију. Питања и
проблеми угрожавања и заштите животне средине обрађени су у оквиру правила
уређења и грађења, и изричито у условима заштите животне средине.
1.10. Разматрана варијантна решења
Обрађивачи Плана су током рада у обзир узели сва ограничења и услове који
произилазе из докумената вишег хијерархијског нивоа и услове и мишљења надлежних
институција и организација. При томе је остваривана и сарадња са ауторима Студије,
тако да није било потребно предлагати, па самим тим и анализирати поједина
варијантна решења.
1.11. Резултати
организацијама

претходних

консултација

са

заинтересованим

органима

и

За потребе израде Измена Плана детаљне регулације, обрађивачи Измена обратили су
се за услове следећим органима и организацијама:





Завод за заштиту природе Србије (019-1572/3 од 26.7.2017)
ЈП Национални парк Копаоник (1658/17 од 14.9.2017)
Републичка дирекција за воде (325-05-00634/2017-07)
Републички хидрометеоролошки завод (922-3-33/2017)
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Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, управа за
инфраструктуру (2207-4 од 18.8.2017)
Мисистарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације (09/18/2 бр.
217-197/17)
Републички сеизмолошки завод (02-335/17 од 12.7.2017)
Завод за заштиту споменика културе Краљево (812/3 од 4.7.2017)
ЈП „Србијашуме“ (10249/2017)
ЈП „Скијалишта Србије“ (07 бр. 2344 од 12.6.2017)
ЈП „Скијалишта Србије“ (07 бр. 469 од 28.02.2018)
ЈП „Путеви Србије“ (953-12362/17-1 од 17.7.2017)
ЈП „Путеви Србије“ (953-12362/17-3 од 24.08.2017)
ЈП „Путеви Србије“ (953-12362/17-6 од 24.11.2017)
ЈКП „Расина“, Брус (1216/2017 од 20.6.2017)
Електропривреда Србије, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак
Електродистрибуција Крушевац (156509/1 од 28.6.2017)
„Телеком Србија“ а.д, Регија Крагујевац, ИЈ Крушевац (226157/2-2017 од
30.6.2017)
„Србијагас“ (06-03/16538 од 20.6.2017)

У току израде Измена Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину,
уважена су достављена мишљења и услови надлежних органа и организација.
2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА И ИЗБОР ИНДИКАТОРА
2.1. Општи циљеви
Општи циљ ове Стратешке процене утицаја је обезбеђивање заштите животне средине
и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне
средине у поступак припреме и усвајања измена Плана детаљне регулације, у складу са
начелима одрживог развоја, интегралности, предострожности, хијерархије и
координације, и начелом јавности.
2.2. Посебни циљеви
Посебни циљеви ове Стратешке процене утицаја су, према областима дефинисаним
СПУ ПППП НП „Копаоник“:
 Биодиверзитет, флора и фауна: заштита специјске, генетичке и екосистемске
разноврсности у простору обухваћеним Планом, и спречавање уношења и
ширења инвазивних врста
 Предео: очување и унапређење главних (природних, културних и других
антропогених) елемената преденоног лика, и организовање адекватног
управљања чврстим отпадом
 Културно-историјско наслеђе: очување етнографско-фолклорног наслеђа
 Становништво и људско здравље: заштита здравља становништва, смањење буке
и вибрација у оквиру изграђених простора, и задржавање и подстицај
насељавања у сеоским срединама
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Вода и земљиште: очување и унапређење квалитета површинских и подземних
вода, смањење ризика загађења и очување и побољшање бонитета земљишта, и
умањење ефеката водне ерозије тла
Ваздух: смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не
угрожава животну средину, и унапређење енергетске ефикасности применом
чисте енергије, првенствено гаса, као и геотермалне, соларне, електричне и
друге енергије
Социо-економски развој: унапређење приступа знању и вештинама и повећање
улагања у људе, опрему, инфраструктуру и друго
Јачање институционалне способности за заштиту животне средине: унапређење
информисаности јавности о питањима животне средине, и успостављање
система мониторинга

2.3. Избор индикатора
Избор индикатора Стратешке процене утицаја извршен је према адекватности и
могућности примене на задате циљеве. Индикатори су усклађени са Националном
стратегијом одрживог развоја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 57/08), која
дефинише принципе и приоритете одрживог развоја и 76 индикатора за праћење
напретка Србије ка одрживом развоју. Ови индикатори су изабрани из сета индикатора
УН, али се у Србији не прате сви наведени индикатори. Примењени индикатори
усклађени су и са индикаторима дефинисаним Законом о Просторном плану Републике
Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/10) и Правилником о
Националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 37/2011), као и Стратешком проценом утицаја Измена Плана
подручја посебне намене НП Копаоник (Табела 1).

Индикатори
- број врста и подврста аутохтоне дивље флоре и
фауне
- број инвазивних врста, величина популација и
површина станишта

1.1 заштита специјске, генетичке и
екосистемске разноврсности у простору
обухваћеним Планом
1.2 спречавање уношења и ширења
инвазивних врста

2.1 очување и унапређење главних
(природних, културних и других
антропогених) елемената преденоног лика
2.2 организовање адекватног управљања
чврстим отпадом

- степен уредности и чистоће предела
- врста и обим активности на уређењу предела

3.1 очување етнографско-фолклорног
наслеђа

- врста и обим мера и радова на презентацији и
коришћењу
- врста и број традиционалних предмета, опреме и
алата сакупљених, конзервираних и стављених у
функцију

3.
Културноисторијско наслеђе

1. Биодиверзитет,
флора и фауна

Циљеви СПУ

2.
Предео

Област СПУ
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4.
Становништво и
људско здравље

- % објеката прикључених на јавни водовод
- % објеката са адекватним системом прикупљања
и пречишћавања отпадних вода
- % корисника обухваћен системом прикупљања
отпадака
-пропорција мирних простора
-% становника који мигрира у општинске центре

5.
Вода и земљиште

5.1 очување и унапређење квалитета
површинских и подземних вода
5.2 смањење ризика загађења и очување и
побољшање бонитета земљишта
5.3 умањење ефеката водне ерозије тла

- количина/губици у земљишту/уништена
земљишта
-промене класе квалитета водотока (%)
- % објеката прикључених на канализациону мрежу

6.
Ваздух

6.1 смањење нивоа емисије штетних
материја у ваздуху до нивоа који не
угрожава животну средину
- промена емисије и апсорпције CO2(%)
6.2 унапређење енергетске ефикасности
- процентуална употреба елетричне енергије, гаса,
применом чисте енергије, првенствено гаса, и алтернативних извора енергије
као и геотермалне, соларне, електричне и
друге енергије.

8.
Јачање
институционалне
способности за
заштиту животне
средине

7.
Социо-економски
развој

4.1 заштита здравља становништва
4.2 смањење буке и вибрација у оквиру
изграђених простора
4.3 задржавање и подстицај насељавања у
сеоским срединама

7.1 унапређење приступа знању и
вештинама и повећање улагања у људе,
опрему, инфраструктуру и друго

- % запослених и % незапослених
- улагања у развој пољопривреде и туризма
(квантитативно изражено)

8.1 унапређење информисаности јавности о
питањима животне средине, и
успостављање система мониторинга

- систем управљања заштитом животне средине*
- успешност спровођења законске регулативе*
- издаци из буџета*
- инвестиције и текући издаци*
- број мерних тачака у системима мониторинга

* - према Правилнику о националној листи индикатора заштите животне средине –
прилог, 2011. Табела 1: Циљеви СПУ и одабрани индикатори
3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА
СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
3.1. Приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта
заштитеживотне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних,
односно увећање позитивних утицаја на животну средину
Измене Плана не садрже варијантна решења, па је у разматрање узет утицај реализације
предложених Измена плана, у односу на њихово неспровођење.
План детаљне регулације локалитета «Јарам» на Копаонику у општини Брус, чије
измене су предмет ове Стратешке процене, усвојен је и спроводи се од 2007. године
("Службени лист општине Брус", бр. 3/2007). Сагледавањем затеченог стања може се
констатовати да је простор у обухвату плана данас претежно неизграђен. У
функционалном смислу локалитет Јарам је данас, иако још увек није формиран и са
врло оскудним садржајима, део туристичке понуде Копаоника као алпског скијалишта.
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У датим условима, варијантно решење нереализовања плана оставља нерешеним однос
развоја туристичке понуде и заштите животне средине. Локације са туристичким
садржајима или у њиховој близини у оквиру НП Копаоник су у ризику од непланске
градње – обустављање реализације плана у затеченом стању ће тај ризик значајно
повећати на локалитету „Јарам“. Са становишта заштите животне средине, предложене
измене Плана детаљне регулације представљају најповољнији начин усклађивања са
Просторним планом подручја посебне намене Националног парка Копаоник.
3.2. Планска решења коришћења простора
Концепт планског решења за локалитет Јарам предвиђа следеће:


Формирање локалног туристичког центра као део примарног ТЦ Копаоник кроз
подизање нивоа спортско-туристичке понуде и увођење нових садржаја у простор.
Нови садржаји су обезбеђени пре свега кроз увођење смештајних туристичких
капацитета али и спортско рекреативних и комерцијалних садржаја који заокружују
понуду. Смештајни капацитиети предвиђени су на укупно три локације – комплекса –
«Етно насеље», «Пансиони етно насеља» (постојећи објекти) и «Национална кућа
Брус». Као део посебне понуде развоја планинског здравственог туризма, на локалитету
Јарам је предвиђена изградња и здравстевно-рехабилитационог центра. Спортско
рекреативни садржаји пре свега су у служби зимског туризма тј скијаша. Две постојеће
ски жичаре «Јарам» у западном и «Караман» у источном делу плана задржавају своју
функцију и повезују локалитет са системом алпског скијалишта на Копаонику.
Постојећи државни пут 2а реда бр. 211 обезбеђује добру повезаност подручја са ширим
и ужим окружењем али уједно и дели територију плана на две одвојене целине. Стога је
планом је предвиђена скијашка пасарела преко њега а којом се олакшава и обезбеђује
континуитет кретања скијаша. Пратећи туристички и комплементарни садржаји
планирани су у оквиру посебног комплекса – комерцијално-туристички садржаји.
Укупан планирани смештајни капацитет на Јарму је 600 лежајева.



Јасно разграничење зона у којима је дозвољена односно забрањена изградња објеката
а у циљу очувања постојећих природних карактеристика и вредности простора. Сам
простор плана налази се у зони 3. степена заштите а са североисточне стране наслања се
на 1. зону заштите у оквиру НП Копаоник. Такође локалитет „Јарам“ просторним
планом одређен је као станиште врста са статусом природних реткости - ендемореликна
врста дневног лептира Colias caucasica. Стога је сва новопланирана изградња
предвиђена је у севрозападном делу плана док је у источном делу предвиђено очување
постојећег природног амбијента уз увођење рекреативних садржаја - шетних стаза, стаза
за нордијско скијање,... којима се не ремети и не угрожава равнотежа природне средине.

 Стварање идентитета простора као планинског туристичког центра. Планом је
предвиђена примена традиционланих стилова и материјала градње који одговарају
планинском карактеру и климатским условима подручја Копаоника. Такође применом
одговарајућих архитектонских и урбанистичких поставки и форми ће се оставрити
склад између изграђеног и неизграђеног простора.
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Планиране намене површина дефинисане су у оквиру различитих начина коришћења земљишта
(табела 2):
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:




Саобраћајне површине
Спортско-рекреативне површине
o скијашке стазе
Зелене површине
o шумско и пољопривредно земљиште

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ:


Туризам - Смештајни капацитети
o Комплекс „Етно Насеље“ – целина ЕН
o Комплекс „Национална Кућа Брус 1“ – целина НКБ1
o Комплекс „Пансиони Етно Насеља“ - целина ПЕН
o Комплекс „Национална Кућа Брус 2“ – целина НКБ2




Здравствено-рехабилитациони центар – целина ЗРЦ
Комерцијално-туристички садржаји - целина КТ

ЕН

ПЕН

Мин. %
пзелеоених
ппвршина на
парцели

%
кпмерц.
садржаја на
парцели
(мин% –
макс.%)

П

0

макс. 700
м2 ппд
пбјектима

/

/

Претежна
намена

Сппртскп рекреативне
ппвршине

скијашке стазе

„Етнп насеље“

туризам –
смештајни
капацитети

П+2+3Пк

247 (235+12)

30%

30%

10 - 30%

„Пансипни етнп
насеља“

туризам –
смештајни
капацитети

Су+П+1+3Пк

41
(39+2)

58%

30%

10 - 30%

П+1

5
(5+0)

37%

30%

10 - 30%

П+1

7
(7+0)

30%

30%

20 - 50%

П+2+3Пк

232
(221+11)

30%

30%

10 - 20%

П+2+3Пк

98
(93+5)

30%

30%

20 - 40%

„Наципналан
кућа Брус1“

НКБ 2

„Наципналан
кућа Брус 2“

КТ

Макс.
индекс
заузетпсти
(Из) %

Целина

НКБ 1

ЗРЦ

Макс.
спратнпст
пбјеката

Укупан
планирани
брпј
лежајева туристички +
службени

„Здравственпрехабилитацип
ни центар„
„Кпмерцијалнптуристички
садржаји“

туризам –
смештајни
капацитети
туризам –
смештајни
капацитети
Здравственпрехабилитаци
пни центар
Кпмерцијалнп
-туристички
садржаји

Табела 2: Планирани урбанистички параметри по наменама (целинама)
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На парцелама које су планиране за јавне намене могу се подизати само објекти у функцији
планираних намена. Графички приказ поделе на планиране целине и намене дат је у прилогу.

3.3. Приказ врсте и карактеристика утицаја планских решења на животну средину
Утицаји планских решења анализирани су на релацији: извор дејства - дејство -предмет
(објекат) – последица, у складу са приступом примењеним у СПУ Измена и допуна
ППППН НП „Копаоник“.
Извори дејства су потребни радови и активности да се одређено планско решење
реализује, као и процеси који трају током примене тог планског решења. Кључни
извори дејства су планска решења у вези изградње супраструктуре у непосредној
функцији развоја туризма на локалитету „Јарам“ у подручју НП „Копаоник“,
одржавања и изградње саобраћајне мреже, реализације комуналне и туристичке
инфраструктуре и других садржаја на планском подручју. Од значаја за животну
средину су и решења која се односе на заштиту и коришћење вода, обнову
становништва и развој мреже насеља. Такође, заштита природних вредности генерише
утицаје који се вреднују са становишта циљева у Плану и циљева стратешке процене.
Приликом процене утицаја, полазно стање животне средине установљено је на основу
расположивих података о ваздуху, води, земљишту, климатским условима подручја,
буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и биодиверзитету,
заштићеним природним добрима, становништву, здрављу људи, насељима, културно –
историјској баштини, инфраструктурним објектима и другим створеним вредностима.
Утицај гасова стаклене баште и гасова који угрожавају озонски омотач третирана је у
контексту загађења ваздуха и енергетске ефикасности за разматрана саобраћајна и
грађевинска решења. Потенцијални извори нејонизујућег зрачења третирани су са
становишта опремања енергетске и телекомуникационе инфраструктуре. Према
доступним подацима, у простору Измена Плана нема повишеног природног
(позадинског) јонизујућег зрачења, нити је дошло до контаминације услед деловања
муницијом са осиромашеним уранијумом од стране НАТО 1999. године.
Последица дејства је промена, која је могућа у два смера: позитивном и негативном посматрано са становишта задатих циљева, при чему се мала или незнатна промена
игнорише и означава као стање без промене. Евалуација утицаја извршена је у складу
са методологијом развијеном о стране ИАУС за потребе пројекта “Методе за стратешку
процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена“.
Приликом процене вероватноће утицаја, коришћена су искуства из досадашње праксе.
Величина утицаја оцењивана је имајући у виду интензитет, временску димензију и
реверзибилност утицаја. Локација предметног подручја и природа могућих утицаја не
захтева анализу прекограничних утицаја. Просторна димензија утицаја имајући у виду
специфичност локације (подручје јединог станишта врсте ендемореликтне фауне), и
трендове регионалног економског развоја. Могућа кумулативна и синергијска природа
утицаја разматрана је једино унутар простора обухваћеног Изменама Плана детаљне
регулације, с обзиром на обраду овог питања у плану вишег реда.
У Табели 3. дат је приказ скале за процену утицаја према јачини утицаја који се
оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на
позитивне промене. Ознаке размере утицаја: локалне, регионалне и националне,
наведене су у табели 4. Вероватноћа настанка утицаја подељена је у 3 категорије:
известан, вероватан и могућ (Табела 5).
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Величина утицаја

Ознака

Опис

Критичан

-3

Јак негативан утицај

Већи

-2

Већи негативан утицај

Мањи

-1

Мањи негативан утицај

Нема
утицаја,
нејасан утицај

или 0

Нема утицаја, нема података
или није применљиво

Позитиван

+1

Мањи позитиван утицај

Повољан

+2

Већи позитиван утицај

Врло повољан
+3
Јак позитиван утицај
Табела 3: Скала за процену јачине утицаја

Размере утицаја

Ознака

Опис

Државни

Н

Могућ утицај на националном нивоу

Регионални

Р

Могућ утицај на регионалном нивоу

Локални

Л

Могућ утицај у некој зони или делу
општине

Табела 4: Размере утицаја

Вероватноћа

Ознака

Опис

100%

И

утицај известан

више од 50%

В

утицај вероватан

мање од 50%
М
утицај могућ
Табела 5: Вероватноћа појаве утицаја
3.4. Значајни утицаји плана
Током изградње објеката у складу са планираним наменама простора предвиђеним
Планом, извесно ће доћи до већег негативног утицаја на животну средину као
последице извођења радова: привремена емисија буке и вибрација, као и загађење
ваздуха прашином и издувним гасовима – реверзибилни утицаји који се не могу
неутралисати. Изградња објеката довешће до трајног и иреверзибилног нарушавања
природних станишта у зони градње, као и делимично реверзибилног оштећења
земљишта. Уз поштовање мера заштите и прописно управљање чврстим отпадом у
свим фазама градње, није вероватно нарушавање визуре предела услед присуства
чврстог отпада. Такође, уз поштовање мера заштите, мала је вероватноћа загађења
површинских и подземних вода, и земљишта услед хаварија или других узрока емисије
течних загађивача из грађевинских машина. Сам ангажман предузећа и радника на
изградњи имаће привремени позитиван утицај на социо-економски развој, а
спровођење надзора над примењеним мерама заштите ојачаће инстутуционалне
способности за заштиту животне средине.
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Јасно разграничење зона градње и забране градње довешће до врло извесног, трајног
позитивног утицаја на флору, фауну и биодиверзитет, зонирањем зелених површина
дуж границе И зоне заштите резервата “Беле стене”. Ово решење доприноси очувању
станишта ендемореликтог лептира Colias caucasica, што представља размеру утицаја на
националном нивоу због јединствености локације. Очување вегетацијског покривача у
неизмењеном стању повећаће резилијентност на извазивне врсте, и трајно допринети
очувању предеоног лика. Вероватан је континуиран повољан утицај спортскорекреативних и зелених површина на заштиту здравља становништва, кроз промоцију
боравка и активности у природи, спорта и рекреације. Известан је врло повољан ефекат
предвиђеног зонирања на очување и унапређење квалитета површинских и подземних
вода, и смањење ризика и загађења и очување земљишта, кроз локализовање градње у
подручју које је адекватно инфраструктурно опремљено, и на терену повољном за
градњу, и умањење ризика од непланске градње и емисија загађујућих материја у воду
и земљиште. Уз спровођење мера заштите на спортско-рекреативним површинама,
извесно је трајно умањење ерозије тла.
Формирање локалног туристичког центра на превоју Јарам измениће предеони лик,
дефинишући идентитет простора као планинског туристичког центра. Могућ је мањи
негативан утицај присуства планираног броја корисника простора на дивљу флору и
фауну, нужним узнемиравањем због активности на отвореном. Овај утицај најмање је
изражен у зимској сезони, када је број корисника највећи. Услед планираних
интервенција у простору, трајно је могућа је појава и ширење инвазивних врста.
Могућност овог утицаја је већа, уколико се након интервенција које оштећују или
мењају вегетацијски покривач, не приступи без одлагања рекултивацији, и уколико се
не успостави ефикасан систем управљања чврстим отпадом. Уз спровођење ових мера,
вероватан је позитиван утицај на предеони лик.
Реализацијом Плана, опремање комплекса “Национална кућа Брус 1” и “Национална
кућа Брус 2” имаће известан регионални већи позитиван утицај на очување
етнографско-фолклорног наслеђа. На исти начин, реализација здравственорехабилитационог центра имаће известан регионални већи позитиван утицај на
заштиту здравља становништва. Неизбежно је умерено повећање буке услед
реализације Плана, али концепт развоја туристичке понуде је такав да се дугорочно
очекује само мањи негативни утицај. Реализација планиране инфраструктуре врло
вероватно ће имати трајан позитиван регионални утицај на задржавање и подстицај
насељавања у сеоским срединама. Реализација планираних смештајних капацитета,
угоститељско-комерцијалних и комерцијално туристичких садржаја имаће вероватан
врло повољан утицај на социо-економски развој. Повећан интензитет саобраћаја имаће
могућ мањи негативан утицај путем емисије буке и загађујућих материја у ваздух.
Планом предвиђена решења за паркирање возила спречавају трајно негативне
последице паркирања на зеленим површинама, и значајно умањују ризик од емисије
горива, уља и мазива у воду и земљиште. Утицај система грејања на квалитет ваздуха
зависиће од избора енергента и технологије – Планом су предвиђена решења чији се
утицај креће од занемарљивог, до вероватног мањег негативног утицаја у току грејне
сезоне. Реализација планираног сепаратног канализационог система имаће известан
трајан већи позитиван утицај на квалитет површинских и подземних вода, и земљишта.
Процена јачине, размере и вероватноће утицаја планских решења на животну средину
приказана је у Табели 6.
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Циљеви плана

Р+2В
Р+2М
Р+2В

Р+3В
Р+1М
Р+3В

Л+1В
0
Л+1В

Л-1В
0
Л+1М

Л-1В
Л+3И
Л-1М

Л-1В
Л+3И
Л-1М

Л-1В
Л+3И
Л+1В

Р+2В
0
Р+2В

Л-1И
0
Л-1В

Н+1В
Р+2В
Р+2И

Р+2В
0
Р+2И

Л+2В
0
Р+2В

Л-1И
Л+3И
Р+1В

Л-2В

Н-2М

Л+3В

Стварање
идентитета
простора као планинског
туристичког центра

Л-1М

Јасно разграничење зона
градње и забране градње

Н+3В

Формирање
локалног
туристичког центра као
дела
примарног
ТЦ
Копаоник

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 8.1

Н-1М

Планско решење

Табела 6: Процена јачине, размере и вероватноће утицаја планских решења
3.5. Мере за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних
утицаја на животну средину
Услови и мере заштите животне средине дефинишу се у циљу спречавања, заустављања
и умањења негативних утицаја планиране употребе простора на животну средину.
Услови и мере заштите примењују се током извођења радова, редовне употребе
изграђених садржаја и евентуалних удесних ситуација. Придржавање услова и
спровођење мера заштите довешће до смањења негативног утицаја током изградње на
најмању технички изводљиву меру. Такође, услови и мере заштите животне средине
дефинишу и поступке за унапређење животне средине, са циљем постизањадугорочне
одрживости током редовне употребе објеката. У случају евентуалних удесних или
ванредних ситуација, услови и мере заштите предупредиће, спречити или
минимизовати загађење и друге видове нарушавања животне средине у простору
обухваћеном планом и његовој околини.
Услови и мере заштите утврђују се у складу са Решењем Завода за заштиту природе
Републике Србије бр. 019-1572/3 од 26.07.2017. Сви услови достављени од стране
институција, органа и јавних предузећа су испоштовани и уграђени у ПДР.
Мерама заштите обухваћен је комплетан простор унутар границе Плана, односно
катастарске парцеле бр. 3/6, 3/7, 3/8, 1889/6, 9/13, 9/12, 8/16, 9/10, 9/11, 8/10, 8/11, 9/9,
9/6, 9/7, 9/8, 9/5, 8/14, 8/13, 9/2, 9/4, 8/8, 8/12, 8/9, 8/7, 8/3, 8/2, 6/1, 8/4, 7/2, 6/2, 1889/2,
3/2, 3/1, 3/15, 1889/5 и 3/5, све у К.О. Брзеће уз постојећи државни пут 2а реда бр. 211
Копаоник – Брзеће, са циљем обезбеђивања услова за очување ваздуха, земљишта,
површинских и подземних вода, као и за очување природе, односно биодиверзитета.
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Следеће мере заштите и унапређивања стања животне средине се морају поштовати у
даљим фазама спровођења и реализације Плана:
1. Планиране намене површина морају бити усклађене са наменама одређеним
планом ширег подручја.
2. Инфраструктурно опремање мора бити потпуно, по највишим еколошким
стандардима и у складу са условима надлежних комуналних предузећа.
3. У подручју Плана забрањена је изградња индустријских и рударских објеката,
асфалтних база, ветрогенератора, електрана на чврста, течна и гасовита горива и
комерцијалних соларних електрана, услужних складишта, магацина хладњача и
викенд објеката (викенд и породичних кућа за одмор). Такође, забрањено је
образовање депонија и других објеката за управљање отпадом.
4. Целине Планом опредељене за зелене површине (шуме и пашњаци, према
приложеној графичкој документацији) морају остати комплетно очуване у
првобитном облику. Није дозвољено привремено или трајно одлагање грађевинског
материјала, грађевинског или било каквог другог отпада, камена, шљунка, песка или
земље, приступ грађевинским машинама и паркирање моторних возила, постављање
привремених објеката у фази изградње и редовне употребе, или било каква
активност која ће привремено или трајно оштетити вегетацију.
5. Грађевински отпад настао реализацијом радова евакуисати са локације и ван
подручја Националног парка, и одложити на депонију на законом прописан начин.
Забрањена је употреба грађевинског отпада и шута као испуне приликом извођења
радова.
6. Приликом извођења радова у целинама Планом опредељеним за градњу, избећи
уклањање или оштећење појединачних или група стабала која су изузетних
димензија. За приступ градилишту користити постојеће путеве.
7. За радове који изискују сечу одраслих, вредних стабала неопходна је сагласност
стараоца заштићеног природног добра, ЈП НП „Копаоник“. Уклањање дрвенасте
вегетације може се вршити само након извршене дознаке.
8. Хумусни слој земљишта уклоњен приликом градње сачувати на локацији, и
искористити за санацију површина деградираних током радова и озелењавање
површина у простору предвиђеном за градњу.
9. Приликом формирања нових зелених површина, засада, дрвореда, заштитног и
декоративног зеленила, користити аутохтоне врсте. Избегавати употребу алергених
врста. Забрањена је употреба инвазивних врста. У циљу заштите ендемореликтне
врсте дневног лептира Colias caucasiaca, Straudinger, 1871, размотрити могућност
садње биљке Chamaecystisus tommasinii (Vis.) Rothm. (fam. Fabaceae), балканског
ендемита, на одговарајућим површинама.
10. Све објекте и садржаје на простору обухваћеном Планом градити тако да се не
мења ортографија терена и не угрозе визуелне карактеристике простора. Предност
дати визелним решењима која негују етнографско – фолклорно наслеђе.
11. На читавом простору организовати систем сакупњања и одношења смећа.
Пројектовати наменске просторије за контејнере за комунални отпад у, или при,
планираним објектима којима се може приступити возилом за одношење смећа.
Обезбедити довољан број судова за смеће на свим површинама и трасама кретања, и
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њихово редовно пражњење. Локације судова одабрати тако да не угрозе визуелне
карактеристике простора, уз заклањање зеленилом где услови дозволе. Контејнери и
судови за отпад се морају аутоматски затварати, и тиме смањити привлачење
нежељених синантропних врста (вране, пси и мачке без власника, пацови итд).
12. Приликом дезинсекције, дезинфекције и дератизације примењивати искључиво
средства и решења која неће угрозити дивље, аутохтоне врсте и ланац исхране.
13. Примарну сепарацију и рециклажу отпада прилагодити постојећим решењима и
могућностима у општини Брус и Националном парку „Копаоник“.
14. За грејање објеката дати предност решењима без локалне емисије полутаната
(електрична, соларна, геотермална енергија). Од фосилних горива, дозвољена је
једино употреба гаса. Алтернативно, за за појединачне објекте, дозвољена је
употреба искључиво дрвета као чврстог горива. Соларне колекторе и фотоволтажне
плоче поставити на начин који неће угрозити визуелне карактеристике простора.
15. Предвиђеним радовима није дозвољено угрожавање постојећих подземних
хидрографских веза, као ни квалитативних карактеристика подземних вода.
16. Канализациони систем се реализује као сепарациони и сви објекти биће
прикључени на атмосферске колекторе и колекторе употребљених вода (фекалне
отпадне воде). Забрањује се употреба септичких јама и директно испуштање
употребљених вода у животну средину.
17. Све саобраћајнице, паркинзи и платои морају бити водонепропусни, а воде са
ових површина се обавезно морају прикупљати и третирати на прикључку сливних
површина (сепаратори уља масти и течних горива) пре упуштања у атмосферску
канализацију. Пре упуштања у канализацију обавезна је контрола њиховог
квалитета.
18. Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице,
пешачке стазе и сл.) могу се испуштати без претходног пречишћавања у околне
зелене површине или у атмосферску канализацију. Препоручује се употреба
атмосферске воде са условно чистих површина као техничке воде за наводњавање,
испирање тоалета и сличне намене.
19. Трафо станице за снабдевање електричном енергијом морају по типу бити суве
(то јест, не смеју бити пуњене уљем).
20. Ограничити буку коју емитују машине, опрема и уређаји, као и угоститељски
објекти:уградњом машина, опреме и уређаја које не емитују буку изнад дозвољених
граница;изворе буке изоловати или инсталирати у затвореном простору;све
активности које емитују буку ограничити на период дана.
21. Није дозвољено постављање самостојећих рекламних табли (билборда).
Рекламни панои на зидовима, фасадама, заштитним оградама и другим површинама
морају бити уклопљени у визуелни идентитет простора. Осветљење рекламних паноа
не сме по интензитету превазилазити декоративну расвету. Нису дозвољене светлеће
(неонске, ЛЕД или друге) рекламе, фирме и панои са наглим и интензивним
променама боје и интензитета светлости.
22. Јавну расвету, фасадно и декоративно осветљење пројектовати тако да умањи
светлосно загађење, уз обезбеђивање довољног интензитета светлости за неометано
и безбедно кретање пешака и возила, и очување јавне безбедности. Није дозвољена
употреба ласера и других средстава која угрожавају визуру ноћног неба.
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23. Пре почетка било каквих радова прибавити податке о тачном положају
постојећих инфраструктурних објеката (подземни електрични високонапонски
каблови, цевоводи водовода и канализације и сл.) како не би дошло до оштећења
истих.
24. Извођачи радова дужни су да ангажују исправну механизацију у поступку
припреме терена и извођења радова.
25. Уколико при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или
транспортним средствима, односно изливања уља, мазива или горива у земљиште,
извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно
ремедијацију загађене површине. Извођач је у обавези да пре почетка радова
установи процедуре и обучи запослене, а током радова на локацији обезбеди
довољне количине средстава за третирање изливеног горива, уља или мазива.
26. Било какво претакање горива, током извођења радова и употребе објеката, мора
се вршити на водонепропусној површини опремљеној одводом са сепаратором
масти, уз поштовање прописа и процедура заштите од пожара.
27. Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине,
уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација.
28. Неискоришћени геолошки, грађевински и остали материјал настао приликом
радова мора се трајно депоновати ван простора Националног парка, уз сагласност
надлежне комуналне службе.
29. Уколико се током радова наиђе на геолошко – палеонтолошке или минералошко
– петролошке објекте, за које се може претпоставити да имају својство природног
добра, сходно Закону о заштити природе извођач радова дужан је да без одлагања
обавести Министарство заштите животне средине, и предузме све мере како се
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
30. У обухвату Плана није дозвољено одржавање ауто и мото трка.

4. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ
План детаљне регулације, као и његова Стратешка процена утицаја на животну
средину, морају да обезбеде довољно елемената за израду техничке документације
(Идејних пројеката и Пројекта за грађевинску дозволу), а са аспекта заштите животне
средине.
Обзиром да ће се за поједине објекте и активности на посматраном простору може
захтевати и Студија процене утицаја на животну средину (туристички објекти и
садржаји, саобраћајне и др. инфраструктурне објекте), задатак овог документа је да дâ
оквире и дефинише опште услове заштите који ће бити разматрани у оквиру сваке
Студије утицаја посебно.
Поступак процене утицаја, између осталог обухвата фазу
- одлучивања о потребни процене утицаја и
- одређивање обима и садржаја студије.
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Садржај Студије је одређен Решењем о обиму и садржају и прописима који регулишу
ову материју, с тим да сама Студија представља критичку анализу онога што је дато у
техничкој документацији, а са аспекта заштите животне средине.
Због тога обрађивачи Студије морају посебно да обраде поглавља која се односе на:
- опис пројекта;
-приказ стања животне средине на локацији и ближој околини, уз потребу
додатних испитивања и истраживања у оквиру претходних радова на
изради техничке документације;
- опис могућих значајних утицаја на животну средину;
- процену утицаја у току изградње и у акциденталним ситуацијама;
- детаљан опис мера заштите како оних које су планиране и пројектоване
техничком документацијом, тако и оне којима треба дорадити и допунити
ту документацију;
- програм праћења утицаја на животну средину.
За све активности нижег реда, односно за сву пројектну документацију и изградњу,
неопходно је прибавити решење о условима заштите природе.
5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Праћење стања животне средине, у складу са Чланом 18. Закона о националним
парковима („Сл. гласник РС“, бр. 84/2015) и Чланом 17. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) спроводи
Управљач националног парка.
5.1 Права и обавезе надлежних органа
Прaвa и обaвезе републичких оргaнa и оргaнa локaлне самоуправе зaдужених зa
зaштиту животне средине јaсно су дефинисaни у: Зaкону о зaштити животне средине
(„Сл.гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), члaнови 69-77, Зaкoну o управљању отпадом
(„Сл.гласник РС”, бр. 36/09), Закону о заштити природе („Сл.гласник РС”, бр. 36/09),
Закону о заштити ваздуха („Сл.гласник РС”, бр. 36/09), Закону о заштити од буке у
животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/09), Закону о амбалажи и амбалажном
отпаду („Сл.гласник РС”, бр. 36/09), Закону о заштити од нејонизујућег зрачења
(„Сл.гласник РС”, бр. 36/09), Закону о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној
сигурности („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), Закону о водама („Сл.гласник РС”, бр. 30/10)
и Закону о националним парковима („Сл. гласник РС“, бр. 84/15).
Нaведени Зaкони прописују и обaвезе оних субјеката који потенцијално могу да угрозе
животну средину, као и обавезе овлашћених и акредитованих устaновa које се бaве
контролом квaлитетa животне средине.
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5.2 Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја
На простору обухваћеном ПДР не очекују се значајнији негативни утицаји у
нормалним ситуацијама. Појава негативних утицаја на непосредно окружење може
настати само у екстремним случајевима, али је вероватноћа појаве ових ситуација
веома мала.
Као екстремне случајеви разматрани су:
- земљотрес максималног интензитета за предметно подручје,
- пожар у туристичким објектима већег капацитета.
Важна је вероватноћа настанка непредвиђеног догађаја, што одређује ниво неопходних
превентивних мера, посебно грађевинско-техничких и организационих.
У случају земљотреса максималног интензитета за ово подручје, може доћи до
оштећења овјеката који су неадекватно изграђени,како супраструктуре тако и
инфраструктуре, које може изазвати озбиљније угрожавање животне средине, али
локалног карактера.
Уколико не дође до клизања терена не треба очекивати озбиљније оштећење нових
објеката у земљотресу, с обзиром да се при пројектовању и градњи обавезно морају
предвидети и предузети мере које су у складу са степеном сеизмичности терена.
Мере заштите од пожара се посебно пажљиво и детаљно планирају, а при уређењу
простора је потребно водити рачуна о могућности приступа ватрогасних екипа, тј.
постојању и одржавању противпожарних путева, као и обезбеђењу довољних количина
воде, спољњој и унутрашњој хидрантској мрежи, врсти и распореду приручних и
стабилних апарата и система за гашење пожара, начину сигнализације и обавештавања
у случају пожара, личним заштитним средствима и слично.
Код пожара у магацинима комерцијалних објеката, зависно од врсте робе која се
складишти, могу настати токсични гасови због непотпуног сагоревања. У случају
непоштовања мера заштите и не коришћења личних заштитиних средстава ови гасови
могу угрозити непосредно окружење запаљеног објекта, односно ватрогасце и раднике
ангажоване на гашењу пожара.
Неповољни могу бити: оштећење и кидање електричних водова под напоном због
могућности настанка пожара, оштећење магистралних водова водоводне мреже које
може довести до плављења подземних нивоа објеката, као и канализационе мреже, због
изливања загађених санитарних отпадних вода и загађивања земљишта и подземних
вода.
Хитнеинтервенције на гашењу пожара и прекиду цурења воде уз санацију оштећених
објеката инфраструктуре и деконтаминацију загађеног простора су главне мере које би
требало предузети, како би неповољни ефекти били ограниченог домета и не би
изазвали веће материјалне штете и угрозили животну средину. Наравно, подразумева се
заустављање интерног саобраћаја и евакуација свих присутних из угрожене зоне, као и
медицинско збрињавање евентуално повређених.
Јасно је да се природне катастрофе не могу предвидети, али се пројектују превентивне
мере на основу могућих неповољних сценарија, при чему треба имати у виду да се
објекти пројектују и граде поштујући следеће:
- сеизмичност тла
- стабилност тла
- геотехничке карактеристике тла
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- меродавне падавине више деценијског повратног периода
- услове противпожарне заштите
Због постојања могућности настанака наведених, и других неочекиваних негативних
догађаја, мере превенције настанка и санације последица морају пажљиво анализирати
и реализовати у свим фазама планирања и изградње објеката.
6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ
У изради Стратешке процене, поред наведеног ПДР, коришћени су подаци преузети из
расположиве документације прибављене у сарадњи са релевантним институцијама,
стручне литературе, као и позната страна и домаћа искуства.
7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
Начин одлучивања о Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину и
редослед активности дефинисан је Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004).
Учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење о
Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину у року од 30 дана,
дефинисано је чланом 18, наведеног Закона. Орган надлежан за припрему ПДР
обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени (члан 19),
пре упућивања захтева за добијање сагласности на предметни Извештај. У складу са
Законом којим се уређује поступак доношења ПДР, орган надлежан за припрему плана
обавештава јавност о начину и роковима за увид у садржину Извештаја и достављање
мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе.
У току одлучивања узети су у обзир величина и значај могућих негативних и
позитивних утицаја предложених планских решења, укључујући вероватноћу настанка,
просторни обухват, дужину трајања, учестаност понављања, интензитет и евентуалне
кумулативне и синергетске ефекте.
Од посебне је важности адекватно и транспарентно укључивање свих заинтересованих
страна (инвеститора, надлежних државних органа, локалних управа, невладиних
организација и становништва) у процес доношења одлука о питањима и предложеним
мерама заштите животне средине и здравља експониране популације.
Кроз издавање услова и мишљења, као и консултацијама и путем презентација у свим
фазама израде и разматрања стратешке процене обезбеђује се учешће надлежних
органа и организација. Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација
обезбеђује се путем средстава јавног информисња и у оквиру јавног излагања ПДР.
Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих
органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о Стратешкој процени
утицаја, као и мишљења изјављених у току јавног увида и јавне расправе о Плану
детаљне регулације. Извештај о СПУ доставља се заједно са извештајем о стручним
мишљењима и јавној расправи органу надлежном за заштиту животне средине на
оцењивање. На основу оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју
сагласност на Извештај о СПУ у рокуод 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање.
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После прикупљања и обраде свих мишљења, орган надлежан за припрему Плана
доставља предлог Плана детаљне регулације заједно са Извештајем о стратешкој
процени утицаја на животну средину, надлежном органу на одлучивање.
8. ЗАКЉУЧЦИ ПРЕДСТАВЉЕНИ НА НАЧИН РАЗУМЉИВ ЈАВНОСТИ
Овај Извештај о стратешкој процени резултат је спровођења Стратешке процене
утицаја на животну средину Измена Плана детаљне регулације подручја „Јарам“ на
Копаонику, у општини Брус. Разматране Измене су резултат усклађивања са
Просторним планом подручја посебне намене Националног парка Копаоник (ПППН
НП Копаоник) („Службени гласник РС“ бр. 89/2016). Имајући у виду значај
Националног парка „Копаоник“ и предметног подручја, како за очување природних
вредности и културне баштине, тако и за развој туризма, циљ измена Плана је да се ,
кроз сагледавање просторних могућности локације, непосредног и ширег окружења,
нађе оптимално просторно – програмско решење које ће представљати реалан и
економски оправдан оквир за изградњу и коришћење овог простора.
Ова Стратешка процена утицаја полази од тренутног стања на предметној локацији, са
постојећим супраструктурним и инфраструктурним објектима, и интервенцијама на
терену у затеченом стању. Препознати су негативни утицаји на животну средину,
првенствено у виду нарушавања природних станишта. Као посебно рањиво, препознато
је станиште ендемореликтне врсте дневног лептира Colias caucasiaca, Straudinger, 1871,
и биљке Chamaecystisus tommasinii (Vis.) Rothm. (fam. Fabaceae), балканског ендемита,
којом се гусенице тог лептира хране. Предложени распоред и намена простора, са
зеленим површинама као заштитним појасом према локалитету „Беле стене“ у I зони
заштите, и мере заштите предвиђене Стратешком проценом утицаја, представља
оптимално решење које ће умањити овај негативни утицај у оквиру просторних решења
дефинисаних планом вишег реда. Ерозија тла препозната је као негативни утицај који
може бити спречен или умањен мерама заштите од ерозије. Препознат је ризик по
подземне и површинске водотокове, који је умањен просторним распоредом зона за
градњу и планираним сепаратним канализационим системом. Препознато је могуће
загађење ваздуха услед појачаног саобраћаја и грејања објеката, које ће бити умањено
локалним решењем саобраћајница и избором енергената за грејање. Препознат је
проблем управљања чврстим отпадом, и понуђена су решења за минимизовање тог
негативног утицаја. Предвиђене мере за заштиту од буке и дефинисање визуелног
идентитета простора ће очувати карактер мирног планинског простора за одмор,
рекреацију, рехабилитацију, боравак у природи и спортске активности. Спровођење
мера заштите дефинисаних овом Стратешком проценом утицаја допринеће очувању
природних вредности и дугорочном одрживом развоју туризма, као и локалном и
регионалном економском развоју.
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На основу члана 18. став 6, 26.и члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 2. и члан 3. став 4. тачка
1. Одлуке о прибављању и располагању непокретности у јавној својини Општине Брус
(,,Службени лист Општине Брус,, број 7/2014 и 11/2015), члана 26. Статута општине Брус
(Службени лист општине Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст) ,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.08.2018. године донела је
ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини Општине
Брус у корист Центра за културу Брус
Члан 1.
Овом Одлуком ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Центру за културу Брус, на
непокретности у јавној својини Општине Брус:
1. Непокретност уписана у ЛН бр. 250 КО Брус,
На кат. Парцели бр. 892, земљиште под зградом и земљиште уз зграду,
површине 0.34,59 ха;
Члан 2.
Право коришћења на непокретностима из тачке I. ове Одлуке преноси се без
накнаде, ради обављања регистроване делатности Центра за културу Брус, у складу са
актом о оснивању, на период до 20 (двадесет) година, са могућношћу продужења истог.
Члан 3.
Центар за културу Брус, има право да непокретности из члана 1. ове Одлуке држи и
користи у складу са њеном природом и наменом, као и да управља истим у складу са
законом којима се уређује јавна својина.
Наведене непокретности не могу се давати у подзакуп или на коришћење трећим
лицима без сагласности Општине Брус.
Члан 4.
Право коришћења на непокретностима у јавној својини општине Брус престаје у
случају њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу одлуке надлежног
органа, независно од воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и
другим случајевима утврђеним законом.
Члан 5.
Ова Одлука представља правни основ за упис додељеног права коришћења на
непокретностима из члана 1. ове одлуке код надлежне Службе за катастар непокретности
Брус.
Члан 6.
Ову Одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-41/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________
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На основу члана 5 став 4 и 5. Закона о јавним путевима («Сл.гласник РС",број
101/2005, 123/2007, 101/2001, 93/2012 и 104/2013), члана 2. став 1. и 3. тачка 10. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), члана 35. Закона о
прекршајима («Сл.гласник РС»,број 65/2013, 13/206 и 98/2016 – одлука УС), члана 6.
Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева на територији општине
Брус („ Службени лист општине Брус“, број 10/14), а у вези са чланом 26. Статута
општине Брус ("Сл. лист општине Брус број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- пречишћен текст и
15/16)
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018.године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У члану 4 став 1 Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији
општине Брус, број 344-96/2017-I од 13.10.2017.године („Службени лист општине Брус“,
број 6/2017), путни правац под редним бројем 8: „Државни пут број 208-Разбојна-ЖуњеШкола-Црква дужине 5,7 километара“, мења се и гласи:
„Државни пут број 208-Разбојна-Жуње-Школа- до куће Радољуба Кричака у
дужини 5,6 километара“.
Члан 2.
Ова Одлука струпа на снагу осмог (8) дана од дана доношења и иста ће бити
објављена у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:347-26/2018-I
10.08.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08,
4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16), решавајући по захтеву Црквене општине Брус
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Црквеној општини при храму Преображења Господњег у
Брусу новчана средства у износу од 1.100.000,00 (милионстохиљададинара) на
име помоћи за сређивање платоа цркве.
2. Одобрена средства уплатити на жиро рачун корисника средстава број 205177813-52, код Комерцијалне банке АД Београд,а преко раздела Културни
центар, економска класификација 481, до 31.12.2018.године.
3. Реализација средстава извршиће се преко Кулртурног центра на дотације
невладиним организацијама.
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4. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да пре уплате одобреног
износа Културном центру Брус достави предрачун радова, а након реализације
Извештај о утрошеним финансијским средствима, заједно са копијом комплетне
рачуноводствене документације о утрошеним средствима, у супротном од
корисника затражиће се повраћај средстава.
5. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-445/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
РС,, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014и
145/2014), члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/2016) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08,
4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.08.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА ,,СРЕБРНАЦ'' ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 7
НА КОПАОНИКУ
Члан 1.
У ПЛАНУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛОКАЛИТЕТА ,,СРЕБРНАЦ'' ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 7 НА КОПАОНИКУ (Сл лист
општине Брус 15/16) Врши се исправка техничке грешке и то:
У текстуалном делу плана у поглављу 10.2.3. Правила за изградњу објекта у зони
А, у датим правилима је наведена максимална спратност П+2+Пк тако да по исправци
гласи:
'' П+2+Пк, предвиђена је изградња подземних етажа (подруми, сутерени), у
складу са условима терена. Наведена исправка би била саставни део тачке 10.2.3. у
делу где се наводи максимална спратност ''
Члан 2.
Ово решење има правно дејство од дана ступања на снагу плана Измена и допуне
плана детаљне регулације локалитета ''Сребрнац'' просторна целина 7 на Копаонику („Сл
лист општине Брус“ 15/16).
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:350-109/2018-I
10.08.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић,доктор медицине, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07 и 83/14), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16) и члана 16.
Статута Туристичке организације општине Брус, број 29 од 15.03.2017.године
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.08.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Брус
1. Марковић Драгољуб дипломирани менаџер из Бруса РАЗРЕШАВА СЕ, функције
вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Брус.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-29/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.08.2018.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“,
број 42/91, 71/94, 79/205,.. и 83/14-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14), члана 18. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Туристичке организације општине Брус и члана 26. став 1. тачка 9.
Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14Пречишћен текст и 15/16), на предлог Управног одбора Туристичке организације општине
Брус,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.08.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Туристичке организације општине Брус
1. Марковић Драгољуб, дипломирани менаџер из Бруса ИМЕНУЈЕ СЕ, за директора
Туристичке организације општине Брус, на период од четири (4) године.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ: 02-30/2018-I
10.08.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________
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АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 45. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
14/08...10/14-пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о Општинској управи општине Брус
(,,Службени лист општине Брус”, број 11/2008),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 03.08.2018. године донело је
РЕШЕЊЕ
О
СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
МИШЉЕЊА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОДСУСТВО
СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
1. СТАВЉА СЕ ван снаге Решење о образовању Комисије за давање мишљења по
захтевима за остваривање права на одсуство са рада ради посебне неге детета (,,Службени
лист општине Брус “, број 8/2016 и 2/2018).
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном листу општине
Брус”.
3.Решење доставити : председнику Комисије и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:183-10/2018-III
03.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р.
______________________________

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)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 03.08.2018. године донело је
ЗАКЉУЧАК
1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Установе за физичку
културу ,,Спортски центар Брус“ број 177/1-2018 од 25.05.2018. године о набавци и
уградњи камера у Бањском парку, шеталишту код базена и игралишту.
2. Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Брус”.
3. Закључак доставити: Установи за физичку културу ,,Спортски центар Брус“и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 404-73/2018-III
03.08.2018. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р.
___________________________________
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На основу члана 6. Одлуке о објављивању општинских прописа и других акта и о
издавању „Службеног листа општине Брус“, број 17/08), а по сравњењу са изворним
текстом Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус, даје се
ИСПРАВКА
ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
У Одлуци о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус 463-30/2018-I
од 15.06.2018.године („Службени лист општине Брус“, број 3/18), приликом објављивања
исте у „Службеном листу општине Брус“, поткрала се техничка грешка, тачније у члан 2.
и 3. наведене Одлуке уместо: „Драгиша (Радован) Гојковић“, треба да стоји: „Радивоје
(Драгиша) Гојковић.
Исправка техничке грешке производи правно дејство од дана од када производи
правно дејство Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус, која се
исправља.
Исправку техничке грешке објавити у „Службеном лису општине Брус“.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Михајловић, дипл.правник, с.р.
_________________________________________
На основу члана 6. Одлуке о објављивању општинских прописа и других акта и о
издавању „Службеног листа општине Брус“, број 17/08), а по сравњењу са изворним
текстом Одлуке о завршном рачуну буџета општине Брус за 2017.годину, даје се
ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
У Одлуци о завршном рачуну буџета општине Брус за 2017.годину 40о-305/2018-I
од 15.06.2018.године („Службени лист општине Брус“, број 3/18), приликом објављивања
исте у „Службеном листу општине Брус“, поткрала се техничка грешка, тачније није
објављен „Посебан део члан 16-План извршења расхода за период од 01.01.2017.31.12.2017., те се овом приликом објављује.
Исправка техничке грешке производи правно дејство од дана од када производи
правно дејство Одлука о завршном рачуну буџета општине Брус за 2017.годину, која се
исправља.
Исправку техничке грешке објавити у „Службеном лису општине Брус“.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Михајловић, дипл.правник, с.р.
_________________________________________
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Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-277/2015
27.07.2018. године
Београд
Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и судије Татјана
Бабић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Драгана Коларић, др Тамаш Корхец
(Korhecz Tamás), Снежана Марковић, Мирослав Николић, Милан Станић, Сабахудин
Тахировић, др Јован Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана Шурлан, на основу члана 167.
став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној 5. јула 2018. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. Утврђује се да Одлука о стављању ван снаге дела Плана генералне
регулације Брзеће („Службени лист општине Брус“, број 9/15) није у сагласности са
законом.
2. Утврђује се да Одлука о стављању ван снаге делова Плана генералне
регулације Бруса („Службени лист општине Брус“, број 9/15) није у сагласности са
законом.
Образложење
I
Уставном суду је поднета иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости одлука наведених у изреци. У иницијативи се наводи да
оспорене одлуке нису донете на начин и по поступку прописаном Законом о планирању и
изградњи, односно да су донете противно одредбама чл. 46. до 52. наведеног закона из
разлога што се план „не може ставити ван снаге и престати да важи“, већ се може
изменити или допунити сагласно наведеним одредбама Закона којима је одређен поступак
и начин доношења планских докумената, као и противно одредбама члана 130. Закона о
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
132/14) који обавезује доносиоца планског документа да, приликом измена и допуна тог
акта, садржину и поступак усвајања планског документа усклади са одредбама овог
закона. Иницијатор сматра да су оспореним одлукама, без поштовања законске процедуре,
стављени ван снаге поједини делови плана „ради задовољавања личних интереса
појединаца, односно конкретног инвеститора који би био ослобођен израде плана детаљне
регулације ради изградње мини хидроелектране“ и истиче да су ове одлуке биле „потпуно
скривене за јавност, јер јавни увид није обављен“, а ни стручно тело није преиспитало
садржину решења датих одлукама, а све у циљу „да се издају грађевинске дозволе где
тренутно планско решење не дозвољава“.
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Доносилац оспорених аката, у одговору од 12. октобра 2016. године, који је
допуњен поднесцима од 3. јуна 2017. године и 29. марта 2018. године, наводи: да ће
оспорене одлуке, с обзиром на то да нису произвеле правно дејство, бити стављене ван
снаге; да је поступак израде оспорених одлука спроведен супротно Законом предвиђеној
процедури за доношење и израду докумената просторног и урбанистичког планирања; да
су оспорене одлуке незаконите јер „у поступку доношења нису испоштоване одредбе
члана 33. Закона о планирању и изградњи“; да се овим актима фактички мења План у делу
како је ближе наведен у одлукама; да су оспореном Одлуком о стављању ван снаге делова
Плана генералне регулације Бруса, створени услови за селективну примену Плана
генералне регулације Бруса и прибављање грађевинске дозволе за поједине инвеститоре
јер се текстуални део Плана у одељку „Обавезна израда плана детаљне регулације за
изградњу МХЕ“ укида, што је у супротности са смерницама за спровођење Плана и у
колизији је са законом и подзаконским актима; да је Изменама и допунама Плана
генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним
трговима и зеленилу општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 18/16) престао
да важи План генералне регулације Бруса („Службени лист општине Брус“, број 8/14); да
је План генералне регулације Брзећа („Службени лист општине Брус“, број 4/15) на снази.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је првооспореном
Одлуком о стављању ван снаге дела Плана генералне регулације Брзећа („Службени лист
општине Брус“, број 9/15), коју је Скупштина општине Брус донела 18. августа 2015.
године, одређено да се ставља ван снаге, односно да престају да важе делови Плана
генералне регулације Брзећа („Службени лист општине Брус“, број 4/15) који се односе на
део саобраћајнице Нова 6, који пролази преко катастарске парцеле 719/1 КО Брзећа, и то
од дела Државног пута другог реда Брус – Брзећа – Блажево, до дела изласка из
катастарске парцеле број 719/1 КО Брзећа, као и да се ставља ван снаге намена Плана у
делу зеленила на катастарској парцели број 1024/2, 1026/2 и 1899/3 све КО Брзећа (чл. 1. и
2.) и да ће се за реализацију комплекса примењивати правила уређења и грађења из Плана
генералне регулације Брзећа („Службени лист општине Брус“, број 4/15), који није
стављен ван снаге (члан 3.). Чланом 4. Одлуке одређено је њено ступање на снагу.
Другом оспореном Одлуком о стављању ван снаге делова Плана генералне
регулације Бруса („Службени листу општине Брус“, број 9/15), коју је Скупштина
општине Брус донела на седници одржаној 18. августа 2015. године, одређено је да се
ставља ван снаге, односно да престају да важе делови Плана генералне регулације Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 8/14) и одређене границе обухвата делова Плана
генералне регулације Брус који се стављају ван снаге (чл. 1. и 2.), да ће се за реализацију
комплекса примењивати правила уређења и грађења из Плана генералне регулације Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 8/14) који није стављен ван снаге, док ће локације
обухваћене чланом 2. ст. 2. и 3. бити разрађене Изменама и допунама Плана генералне
регулације Брус у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и
зеленилу, чија је израда у току (члан 3.). Чланом 4. Одлуке одређено је њено ступање на
снагу. Уставни суд је, такође, утврдио да је након подношења иницијативе, Скупштина
општине Брус донела Одлуку о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације
Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у
општини Брус („Службени лист општине Брус“, број 18/16), што значи да је поступак
измена и допуна Плана у току, из чега даље следи да су оспорене одлуке формално још
увек на снази.
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II
Испитујући законитост оспорених Одлука, Уставни суд је пошао од тога да
се њима заправо врше измене урбанистичких решења садржаних у Плану генералне
регулације Брзеће и Плану генералне регулације Бруса, а да је поступак доношења плана
генералне регулације, а што значи и поступак његове измене, уређен Законом о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 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).
Одредбама чл. 45а до 52. Закона је, између осталог, прописано: да после
доношења oдлуке о изради просторног, односно урбанистичког плана, носилац израде
плана организује упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима
за урбану обнову, као и ефектима планирања, и да јавност мора имати могућност
изјашњавања, а евидентиране примедбе могу утицати на планска решења (члан 45а ст. 1. и
5.); да по објављивању одлуке о изради планског документа, носилац израде приступа
изради нацрта планског документа, за чију израду прикупља, између осталих, податке из
извештаја о примедбама јавности прибављеним у фази раног јавног увида, а да нацрт
плана подлеже стручној контроли у складу са овим законом (члан 48. ст. 1, 2. и 4.); да пре
излагања на јавни увид, нацрт планског документа подлеже стручној контроли која
обухвата проверу усклађености планског документа са планским документима ширег
подручја, одлуком о изради, овим законом, стандардима и нормативима, као и проверу
оправданости планског решења, да стручну контролу планских докумената јединица
локалне самоуправе врши комисија за планове, у року од 15 дана од дана подношења
захтева за вршење стручне контроле, а да је извештај о извршеној стручној контроли
саставни део образложења планског документа (члан 49. ст. 1, 2, 5. и 7.); да се излагање
планског документа на јавни увид врши после извршене стручне контроле, а оглашава се у
дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања, да комисија за планове
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и
одлукама по свакој примедби, који се доставља носиоцу израде планског документа који
је дужан да поступи по одлукама садржаним у извештају (члан 50. ст. 1, 3. и 4.); да ради
обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената,
стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и овим
законом, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе,
скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за планове, чији се
председник и чланови именују из реда стручњака за област просторног планирања и
урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у области
планирања, уређења простора и изградње, са одговарајућом лиценцом, у складу са овим
законом (члан 52. ст. 1. и 2.).
Уставни суд указује да је одредбом члана 130. став 3. Закона о изменама и
допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/14), који је
ступио на снагу 17. децембра 2014. године, тј. пре доношења оспорених Одлука,
прописано да су доносиоци планских докумената дужни да, приликом измене и допуне
планског документа по ступању на снагу овог закона, садржину и поступак усвајања
планског документа ускладе са одредбама овог закона.
III
Полазећи од наведеног, а имајући у виду да се оспореним одлукама мењају
плански документи, као и да се, сагласно члану 130. став 3. Закона о изменама и допунама
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/14), измене и допуне
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планског документа, исто као и доношење основног текста ових докумената, врши по
поступку који је прописан Законом о планирању и изградњи, да оспорени акти, и по
наводима њиховог доносиоца, нису донети у поступку прописаном наведеним законом,
Уставни суд је констатовао да скупштина јединице локалне самоуправе плански документ
који је на снази не може мењати тако што ће својом одлуком поједине његове делове
стављати ван снаге, већ мора спровести поступак који је Законом прописан за доношење
плана. Стога је Уставни суд утврдио да оспорена Одлука о стављању ван снаге делова
Плана генералне регулације Брзеће и оспорена Одлука о стављању ван снаге делова Плана
генералне регулације Бруса нису у сагласности са законом.
Уставни суд је, сагласно одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13-Одлука УС, 40/15-др. закон и 103/15),
одлучио без доношења решења о покретању поступка, јер је оценио да је у току
претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају
поуздан основ за одлучивање, што потврђује и одговор доносиоца оспорених аката.
IV
Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је, на основу одредаба члана 42а
став 1. тачка 2) и члана 45. тачка 4) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, Одлука о стављању ван снаге
дела Плана генералне регулације Брзеће („Службени лист општине Брус“, број 9/15) и
Одлука о стављању ван снаге делова Плана генералне регулације Бруса („Службени лист
општине Брус“, број 9/15) престају да важе даном објављивања Одлуке Уставног суда у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
Весна Илић Прелић, с.р.
РК
__________________________________
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На основу члана 13.став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Сл. Гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), члана 7. Став 3. Одлуке о оснивању
буџетског фонда за развој пољопривреде у општини Брус ( "Сл. лист општине Брус"
бр.21/2016) и члана 45. Статута општине Брус ( "Сл. Лист општине Брус" бр14/08...15/16) а уз
претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број:320-003194/2018-09 од 06.06.2018.године.

ПРОГРАМ
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2018. ГОДИНИ HA
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БРУС
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ПРОГРАМ
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2018. ГОДИНИ HA ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БРУС

- Законом о подстицајима у пољоливреди и руралном развоју дата je могућност
органима локалне самоуправе да могу да утврђују мере подршке за спровођење
пољопривредне плитике и политике руралног развоја на свом подручју, да се средства за
спровођење исте обезбеђују у буџету локалне самоуправе и да се иста користе у склад у са
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз претходну сагласност
Министарства.
- Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело je Правилник о
обрасцу и садржају програма подршке за спровођење пољоприредне политике и политике
руралног развоја и Обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политке и
политике руралног развоја („Сл.гласнк РС„ број 10/13, 142/14, 1403/15 и 101/16). Програм je
урађен на Правилником прописаном обрасцу уз поштовање смерница, радионица „израда
локалних програма руралног развоја - практична упутства,,
Скупштина општие Брус je основала Буџетски фонд за развој пољопривреде
општине Брус са задатком обезбеђивања средстава и усмеравање истих за унаређење развоја
пољоприреде у складу са програмима општине Брус.
Одлуком о буџету општине Брус за 2018 годину ( „Сл. Лист Општине
Брус”,7/2017) планирана су средства за развој пољопривреде чији је извршилац Буџетски
фонд за развој пољопривреде општине Брус.

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
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1.1. Анализа постојећег стања

1.1.1.

Геoграфске и административне карактеристике

Општина Брус налази се у Расинском управном округу. Простире се на 605 км2 и
има 58 насељених места са Брусом као административним центром. Налази се 250 км од
Београда. Просечна густина насељености je ниска и износи 27 ст./км2.
Природни услови и животна среднна
Општина Брус простире се уподножју, на обронцима и на самој планини Копаоник
(до административне границе са косовом и Метохијом) и у сливу реке Расине. Рељеф je
махом брдско-планински, планински и мањим делом у сливу реке Расине равничарски.
Распон надморских висина je веома велики и креће се од 400 м надморске висине у нижим
деловима (слив реке Расине) до чак 1900 м надморске висине на самом Копаонику. У складу
са тиме на великим надморским висинама клима je изразито планинска док je у нижим
пределима континентална. Територија општине Брус богата je водом. Река Расина са
притокама пролази целом дужином кроз територију општине Брус и на доњем делу налази се
вештачко језеро „Ћелије,, док се на другом делу према општини Куршумлија налази језеро
(Селова). Има мноштво природних извора на целој територији.
1.1.2.

Ha подручју општине Брус највећи удео у површини од 52,03% или 29.336 ха има
пољопривредно земљиште. Структуру пољопривредног земљишта чине највише ливаде и
пашњаци (48,57 %), затим оранице (са 30,73 %) и воћњаци (са 18,74 %). Власничка структура
каже да je великим делом од 75,38% или 22.135 ха у приватном власништву и 7.231 ха.
односно 24,62^у државном власништву. Шумски ресурси заузимају нешто мало мању
површину од пољопривредног и простиру се на 27.074 ха што указује да je територија богата
шумама. Власничка структура шума каже да je 16.695 ха или 61,66% у власништву државе a
10.379 или 38,34% у приватном власништву. Великим делом Национални парк Копаоник
простире се на територији општине Брус. Код шумских врста заступљене су и листопадне
шуме (буква, храст) и четинарске шуме (јела, бор, смрча). У складу са тиме и са растом
надморских висина налазе се и одређене животињске врсте. Панчићева оморика je такође
саставни део богатог шумског фонда на територији општине Брус.
Стање и трендови у руралним подручјима
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1.1.3.

Демографске карактаеристике и трендови

Општина Брус према попису становништва, домаћинства и станова из 2011. године
имала je 58 насељених места са 16.371 становником и у складу са површином (605 км2) и
густином насељености (27 становника no км2) спада у групу ретко насељених територијалних
јединица. Према наведеном попису градско становништво je чинило 28,41% (4.636) укупног
броја становника док je остало становништво чинило 71,59 % (11.681). Општина Брус бележи
драстично смањење броја становништва већ дужи временски период у свим насељеним
местима a посебно у сеоским подручјима. Само у периоду од пописа 2002. године када je
било 18.764 становника до пописа 2011 године (16.371) општина Брус остала je без 2.447
становника (13%). Нажалост овај тренд се наставља и даље што je вероватно и највећи
проблем са којим се суочава општина Брус. Становништво трајно напушта територију са
основним смером кретања ка већим градовима у Србији.
Према попису становништва из 2011. године мушку популацију je чинило 8.375 становника
(51,33%) a женску 7.942 /48,67%). Општина Брус je имала према наведеном попусу 14.296
становника старијих од 15 и више година од чега су без основне и са непотпуним
образовањем 3.742 (26,70%) са основном школом 3.574 (25%) са средњим образовање 5.799
(4,56%) вишим 552 (3,86%) и високим 629 (4,40%). Просечна старост становништва je 44,80
години.
1.1.4.

Диверсификација руралне економије

У последњим деценијама индустријска производња која je имала доминантни удео
доживела je драстични пад (затворен погон Прве петолетке, Фабрика трикотаже Брусјанка и
драстичним смањењем активности погона 14 октобра). Данас индустријска производња
заузима далеко мање места у укупним привредним активностима ослањајући се првенствено
на прерадне капацитете. Удео пољопривредне производње се самим тим повећао и заузима
знатан удео у привредној структури иницирајући и развој прерадних капацитета (више од 20
хладњача) на бази пољопривредних производа првенствено јагодичастог воћа малине и
купине. И поред значајног повећања пољопривредне производње основни вид и даље остаје
екстезиван. Неискоришћена или недовољно искоришћена шанса je развој класичног и сеоског
туризма. Првенствено због низа предности као што су близина ТЦ Копаоник, ТЦ Брзеће,
постојање три манастира (Стрмац, Лепенац, Милентија и средњевековног града Козника)
очуване животне средине и низа традиционалних производа са овог подручја. Стратегија
развоја пољопривреде, руралног развоја и туризма (која je у изради) дефинисаће даље
смернице развоја ових делатности.
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У општини Брус je на крају 2014. године било запослено 3255 лица (61%) док je незапослених
било 2114 (39%). У категорији незапослених доминирају лица са средњошколским
образовањем 53,42%
Рурална инфраструктура
Може се константовати да je на територији општине Брус стање у комуналној
инфраструктури и саобраћају вема тешко првенствено због изузетно велике разуђености и
малог броја становника по км2. Стање у путној инфраструктури je можда и најтеже јер се
ради о јако великом броју и дужини локалних путева свих типова (категорисаних и
некатегорисаних) за чије je одржавање потребно јако много средстава. И поред постојећих
водних капацитета није успостављен одржив систем управљања сеоским водоводима,
односно одржавање водовода и обезбеђивање испоруке хигијенски исправне пијаће воде
сеоском становништву. Значајни проблем на сеоском подручју je недостатак услуге
сакупљања и одвожења комуналог отпада недовољан број и неуређеност јавних површина,
јавних објеката и домова културе. Стањс у сфери електроснабдевања, поштанског саобраћаја,
мобилне телефоније и интернета нешто je боље али je свакако потребно још доста улагања
како би стање постапо задовољавајуће.
1.1.5.

Показатељи развоја пољопривреде
1.1.6. Пољопривредна земљишта
На подручју општине Брус највећи удео имају пољопривредни ресурси. Укупно
пољопривредно земљиште простире се на 29 366 хектара. Према попису пољпривреде из
2012. године на подручју општине Брус 4274 газдинства користило je 16488 ха
пољопривредног земљишта следеће структуре: Оранице и баште 5067 ха (30,73%), ливаде и
пашњаци 8008 (48,57%) воћњаци 3082 (18,74%), виногради 242 (1,46%), окућнице 75 (0,45%)
расадници 4 (0,02%) и остало 9 (0,05%). Наводњаваних површина je још увек мало јер се
наводњава 441 хектар.
1.1.7. Вишегодншњи засади.
Ha коришћеној површини под воћем по попису пољопривреде из 2012 године
налазило се 3.082 хетара од чега je под плантажним начином гајења 1696 хектара (55%).
Заступљеност воћних врста je следећа: шљива 1367 хектара, малине 705 хектара, јабуке 371
хектар, купина 183 хектара, вишња 123 хектара, крушка 110 хектара и остало 220 хектара.

1.1.8. Сточни фонд
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Према попису пољпривреде из 2012. године на подручју Општине Брус у сточном
фонду заступљена су говеда са 4180 грла, од чега су краве 2923, свиње са 7267 грла од чега
698 крмача, овце са 17809 грла од чега за приплод 12995 и живина са 69840 јединица.
Пчеларство je заступљено са 6284 комада пчелиних друштава. Објеката за смештај говеда
има 2870 (капацитета 18729 места ) свиња 2514(капацитета 18938 места), објеката за смештај
кока носиља 2442 (капацитета 89334 места) и објекти за смештај осталестоке 1537
(капацитета 41298 места).
Најзаступљенија су газдинства са величином стада: код говеда од 1 до 2 грла, 57,46%, код
свиња од 1 до 2 грла са 64,86% и газдинства са бројем оваца од 3 до 9 грла са 57,92%.
1.1.9. Механизација опрема и објекти
Пољопривредна газдинства на подручју општине Брус према попису газдинства из 2012.
године располагала су са: 3393 једноосовинска трактора, 2301 двоосовинских трактора,
комбајна 49 (већином старији од 10 година) берача 10, плугова 1660, тањирача 67, дрљача
809, рото фреза 544 и 698 прскалица. Пољопривредна газдинства су располагала са 2408
објеката за смештај пољопривредних производа (кошеви за кукуруз, амбари, салаши и
објекти за силажу), 1452 објект за смештај пољопривредне механизације и опреме, 7
хладњача и 3 пластеника и стакленика.

1.1.10. Радна сиага
Према попису пољопривреде из 2012. године у структури 4724 домаћинства
доминантна су домаћинства од 1 до 2 члана или стално запослена који
обављају пољопивредну делатност и то 2200 или 51,47%, домаћинства од 3 до 4 члана или
стално запослена са 39,44% или 1686.
Од 11720 броја чланова и стално запослених у 4724 домаћинства жене чине 44,62%
(5229). Жене носиоци породичних пољопривреднх домаћинстава чине свега 13,50%. Према
наведеном попису за дати период на територији општине Брус у пољопривредну производњу
утрошено je 5729 годишње радне јединице од чега 95% од стране породичних газдинстава.
Удео појединих категорија ангажоване радне снаге на газдинствима у укупном броју изнси
42,60 од стране носиоца газдинства, 52,61 од стране чланова породице и рођака и 4,66
сезонске радне снаге.
Највећи број носиоца пољопривредног гзадинства њих 2854 (66,77%) има само
пољопривредно искуство стечено праксом, са средњом школом 1163 (27,21%) и 255 (5,97%)
са вишом и високом школом.
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава
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По попису пољопривреде из 2012. године на подручју општине Брус 4724
пољопривредна газдинства користило je просечно 3,86 ха (по домаћинству). Највећи број
газдинстава према величини коришћеног пољопривредног земљишта су газдинства са
коришћеним површинама од 2 до 5 ха и то: 1577 (36,90) до 1 хектара 489 (11,44%), од 1 до 2
хектара 788 (18,44%) и од 5 до 10 хектара 805 (18,83%). У 2015. години од укупног броја
регистрованих пољопривредних газдинстава 3602 породична пољопривредна газдинства
учествују са 99,80%).

1.1.12. Производња пољопривредних производа
Величина и разноликост природних ресурса и богатство водама основни су
предуслови за обављање успешне пољопривредне производње. У најнижем делу у сливу реке
Расине лоциране су углавном оранице (са адекватним културама) и производња купине од
воћних врста. У брдско планинском делу доминирају воћарство ( и то производња шљиве и
малине) и сточарство док je у планинском делу због обиља ливада пашњака најзначније
сточарство. Укупно гледано на територији општине Брус најзначајније гране су воћарство и
сточарство. Према попису пољопривреде из 2012. године код воћарства најзначајније воћне
врсте су: шљива која се гаји на 1367 ха са приносом од 27340 тона, малина на 705 хектара
(принос 8460 тона) јабка на 371 хектар ( 10388 тона) и купина на 183 ха (4210 тона). У
ратарској производњи најзначајнија je производња кукуруза на 1228 хектара и поизводња
крмног биља на 1738 ха. Код сточарства по наведеном попису најзначајније je овчарство са
17809 грла, говедарство са 4180 грла и свињарство са 7267 грла. Потенцијали у сточарству су
далеко већи и неискоришћени.

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења
Задружни сектор у општини Брус je био јако развијен али je ликвидацијом 33
Копаоничанке Брус која je била носилац задругарства задругарство je скоро угашено, тако да
сада постоји само једна задруга локалног типа (33 Доњи Копаоик - Разбојна) са скромним
могућностима. Удружења произвођача и прерађивача пољопривредних газдинстава тек
почињу да се формирају посебно у области воћарства. Свакако да постоји неопходност за
оживљавањем задругарства и апсолутна потреба за формирањем удружења произвођача као
неминовност у будућности у унапређењу и развоју пољопривредне производње. Удружења
су неопходна и у бројчаном и организационом смислу. Степен организоваања треба издићи
на виши ниво).
1.1.14. Трансфер знања и информација
Носилац активности у овој области у општини Брус би убудуће требало да буде
новоформирани Буџетски Фонд за развој пољопривреде општине Брус у сарадњи са
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Пољопривредном саветодавном и стручном службом Крушевац. Ha овом пољу су већ
организована стручна предавања у циљу едукације и практичне примене нових трендова у
пољопривредној производњи. Укупним деловањем кроз програме мера, подршке, едукацијом
саветодавним и практичним радом са пољопривредним произвођачима Буџетски Фонд за
развој пољопривреде општине Брус трудиће се да да активни допринос развоју
пољопривреде, буде иницијатор увођења нових знања и метода и буде сервис
пољопривредним произвођачима у општини Брус.
1.2. Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава
Табела 1. Мере директних плаћања:
Редни
број Назив мере
1.

РЕГРЕСИ
УКУПНО

Шифра
мере
100.1.

Максимални износ
Планирани буџет
подршке по
Износ подстицаја по
кориснику (ако је
за меру
кориснику (%)
(укупан износ по
дефинисан)
(нпр. 30%, 50%, 80%)
мери у РСД)
(РСД)
1.000.000
70%
1.200
1.000.000

Табела 2. Мере кредитне подршке:

Редни
број

Назив мере

Максимални
Планирани
Износ
износ подршке
буџет за меру
подстицаја по по кориснику
Шифра мере (укупан износ
кориснику (%)
(ако је
по
(нпр. 30%, 50%, дефинисан)
мери у РСД)
80%)
(РСД)

КРЕДИТНА
ПОДРШКА
УКУПНО
Табела 3. Мере руралног развоја
1.

Редни
број

Назив мере

100.2.

1.000.000

100%

/

1.000.000
Износ
Максимални
Планирани
подстицаја по износ подршке
Шифра буџет за меру
кориснику
по кориснику
(укупан износ
(%)
(ако је
мере
по мери у РСД) (нпр. 30%, 50%,
дефинисан)
80%)
(РСД)

1.

Инвестиције у физичка
имовину пољопривредних
газдинстава

101

1.800.000

30%

30.000

2.

Управљање ризицима

104

1.000.000

40%

20.000

УКУПНО

2.800.000
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Табела 4. Посебни подстицаји
Редни
број

1.

Назив мере

Подстицај за
промотивне
активности у
пољопривреди
и руралном
развоју

Шифра Планирани Износ
мере
буџет за
подстицаја
текућу
по јединици
годину без мере
пренетих
(апсолутни
обавеза (у
износ у
РСД)
РСД)
402
200.000

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%,
50%,80%)
80%

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је ако је
сефинисан)
(РСД)

Табела 5. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја
Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства ѕа посебне подстицаје

Вредност у
РСД
5.000.000
1.000.000
1.000.000
2.800.000
200.000

1.3. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију општине Брус утврђује се структура мера, односно намена и начин
коришћења средстава за 2018. годину, у укупном износу од 5.000.000 динара, која су
опредељена Одлуком о буџету општине Брус за 2018. годину („Службени лист општине Брус
бр. 7/2017). Корисници мера подршке су регистрована физичка лица-носиоци активног
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комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, правна лица и предузетници са
територије општине Брус, уписане у Национални регистар пољопривредних газдинстава,
удружења и асоцијације пољопривредних произвођача, физичка лица, правна лица и
предузетници, чије делатности су у оквиру трансфера знања и развоја саветодавства,
промоције развојних потенцијала и потреба села.
Реализацијом мера које су наведене у Програму подстиче се
 модернизација пољопривредне производње
 пораст квалитета и квантитета производње
 побољшање конкурентности пољопривредних газдинстава
 увођење нових технологија и иновација, и отварање нових тржишних
могућности
 подизање техничко-технолошких, маркетиншко-менаџментских
знања
и
способности везаних за пољопривредну производњу, прераду, пласман
производа и развој села и осталим аспектима, који ће утицати на побољшање
квалитета живота на сеоским подручијима.
 удруживање пољопривредних произвођача
1.4. Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Корисници мера које су дефинисане Програмом биће информисани путем Конкурса
који ће бити на огласној табли и сајту општине Брус, као и путем трибина и предавања,
пољопривредних стручних служби, локалних медија на територији општине Брус.
1.5. Мониторинг и евалуација
Комисија за пољопривреду општине Брус обавља послове на изради предлога
Програма и реализацији мера након усвајања истог. Током периода реализације Програма,
мониторинг и евалуацију вршиће Комисија за пољопривреду општине Брус и други органи и
стручна тела општине Брус: општинско веће - доношење Програма, одлука, давање
сагласности на критеријуме, усвајање годишњег извештаја, Комисија буџетски фонд за развој
пољопривреде општине Брус - даје предлог одлука о захтевима по појединим мерама, доноси
критеријуме о коришћењу средстава фонда и др. Одељење за финансије извршавају задатке
из своје надлежности.
На основу систематизованих података комисија и крајњих корисника, Комисија за
пољопривреду прати годишњу реализацију, остварене резултате и ефекте спроведених
мера Програма и даје предлог о даљем спровођенју истих или увођену нових мера подршке.
2. Опис планираних мера
2.1. Назив мере: РЕГРЕСИ
Шифра мере: 100.1.
2.1.1. Образложење
Мера подршке за унапређење примарне пољопривредне производње путем регреса за
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вештачко осемењавање крава подстиче се пораст квалитета и квантитета производње на
локалном нивоу, а у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014- 2024 и
Стратегијом одрживог развоја општине Брус.
Регресирање вештачког осемењавања крава је инвестиција која има за циљ
унапређење говедарства на територији општине Брус. На територији општине укупно има
3.052 говеда, од чега 2.380 крава музара. Овом производњом доминирају мали произвођачи и
општи проблем сада представља одрживост ове производње као и низак генетски
потенцијал говеда, тако да је регресирање вештачког осемењавања крава, инвестиција која
ће утицати на побољшање стања у говедарству.
2.1.2. Циљеви мере
Општи циљеви:
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава и побољшање продуктивности и
квалитета пољопривредне производње.
Специфични циљеви:
Одрживост квантитета у говедарству и унапређење генетског потенцијала, које ће
допринети повећању квалитета и квантитета млека и меса;
2.1.3. Веза мера са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Мера је у складу са Националним програмом за пољопривреду.

2.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица–носиоци комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним
статусом.
2.1.5. Економска одрживост
Није потребна.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, са
пребивалиштем и производњом на територији општине Брус и
За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет
другог поступка за коришћење подстицаја.
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2.1.7. Специфични критеријуми
За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само опште критеријуме.

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестици Назив инвестиције
је
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање
100.1.1.
крава)

Износ
1.000.000

2.1.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
2.1.10. Интензитет помоћи
Износ регреса за вештачко осемењавање крава је 70% од укупног износа инвестиције
без ПДВ-а, а максимално 1.200 динара по грлу говеда само за прво осемењавање.
2.1.11 Индикатори/показатељи
Редни број
1.

Назив показатеља
Укупан број одобрених захтева

2.1.12. Административна процедура
Мере ће бити спроведене од стране управе општине Брус. Инвестиције које ће се
финасирати у оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за подношење захтева, који ће
бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2018. године.
Реализација регресирања вештачког осемењавања крава се спроводи на следећи
начин: Након усвајања Програма мера, председник општине расписује Конкурс на основу
утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца захтева,
потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и
комерцијално), извод из регистра
пољопривредних
газдинстава
(подаци о
пољопривредном газдинству) које издаје Управа за трезор, потписана изјава да не постоји
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима и потврда о вештачком осемењавању
надлежне ветеринарске службе са фискалним рачуном или копије оверене од издаваоца.
Комисија за развој пољопривреде општине Брус у оквиру Буџетског фонда за развој
пољопривреде општине Брус утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање
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права на коришћење регреса за вештачко осемењавање крава и доноси предлог одлуке о
ислати средстава. Исплата регреса за вештачко осемењавање крава врши се уплатом на
наменски текући рачун корисника, на основу решења Председника општине, а на предлог
Комисије, која врши одабир корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по
редоследу поднетих захтева.
2.2. Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА
Шифра мере: 100.2.1
2.2.1. Образложење
Мера подршке за унапређење примарне пољопривредне производње и прераде путем
кредитне подршке подстиче се пораст квалитета и квантитета производње на локалном
нивоу, а у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014- 2024 и Стратегијом
одрживог развоја општине Брус.
Кредитна подршка има за циљ унапређење пољопривредне производње у свим
областима пољопривредне производње на територији општине Брус.
Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велики износ новчаних средстава сваке
године, било да се ради у улагању новца у репроматеријал, или у улагању у нове засаде,
основно стадо, наводњавање, механизацију и остале инвестиције у пољопривредну
производњу и прераду. Константни извори финансирања су не само предуслов за повећање
производње, већ и за одржавање већ постојећег нивоа производње. Свако пољопривредно
газдинство које жели да успешно послује пољопривредни кредит види као могућност
обезбеђења готовог новца и повећања профита.
Кредитна подршка путем финансирања камате за пољопривредне кредите представља
меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита
код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији економски услови за обезбеђење
неопходних импута за постојећу производњу и за инвестиционе активности за започињање и
унапређење пољопривредне производње.
2.2.2. Циљеви мере
Општи циљеви:
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава и побољшање продуктивности и
квалитета пољопривредне производње.
Специфични циљеви:
Модернизација производње и унапређење квалитета производа у свим областима
пољопривредне производње, повећање површина под засадима и повећање сточног
фонда
2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Усвојен је Национални програм за пољопривреду.
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2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, правна лица и предузетници са територије општине Брус,
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.
2.2.5. Економска одрживост
Подносилац захтева за ову меру не мора да докаже економску одрживост.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и
вођења регистра пољопривредних газдинстава, са
пребивалиштем и производњом на територији општине Брус;
- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја и
- Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и
уписан у регистар привредних субјеката
2.2.7. Специфични критеријуми
 Корисник средстава мора да поседује у закупу или власништву пољопривредно
земљиште у областима:
 сточарства
(ради производње ратарских култура за исхрану стоке) и то:
- у говедарству (за краве музаре) – мин. 0,5 ха;
- за тов јунади - мин.0,5 ха;
- у свињарству - мин. 0,5 ха;
- у овчарству и козарству - мин. 0,5 ха;
 биљне производње:
- у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха
- за производњу јагодичастог воћа –мин. 0,2 ха
- за производњу воћно-лозног садног материјала
- мин. 0,3 ха
 повртарства:
- за организовање производње на отвореном простору – мин. 0,5 ха
- за пластеничку производњу – мин. 0,04 ха
 У пчеларској производњи - мин. 20 друштава и
 У живинарској производњи-регистрована фарма са додељеним ветеринарским
контролним бројем у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
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Шифра
инвестициј Назив инвестиције
е
Суфинансирање камата за пољопривредне
100.2.1.
кредите
Финансирање камата за пољопривредне кредите
на 12 месеци

Износ
1.000.000
1.000.000

2.2.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
2.2.10. Интензитет помоћи
Исплата целокупног износа камате за кредите од 50.000 до 150.000 динара са роком
отплате од 12 месеци.
2.2.11. Индикатори/показатељи
Редни број
1.

Назив показатеља
Укупан број одобрених кредита, за које је исплаћена камата.

2.2.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране општинске управе општине Брус. Одељење за
јавне набавке у сарадњи са управом општине Брус и Комисијом за пољопривреду извршиће
избор пословне банке са најповољнијим условима кредитирања путем поступка јавне набавке
и закључиће се уговор са изабраном банком. Након закључења Уговора са банком, расписује
се конкурс за исплату камата на кредите које додељује пословна банка. Конкурс ће бити
отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2018. године.
Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца захтева/извод из АПР (за
правна лица и предузетнике), не старији од 3 месеца, потврду о активном статусу у регистру
пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), извод са подацима о структури
биљне производње и структури сточног фонда (за унапређење и развој сточарске
производње) које издаје Управа за трезор и доказ о регистрованој фарми са додељеним
ветеринарским контролним бројем за живинарску производњу. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране управе општине Брус и Комисије за развој
пољопривреде општине Брус, у смислу комплетности, административне усаглашености и
прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове, биће рангирани по редоследу
подношења захтева и достављани банци (која је изабрана у поступку јавне набавке) у даљу
процедуру. Исплата средстава врши се на основу одлуке Председника општине, а на предлог
Комисије, која врши одабир корисника средстава, једном месечно, и извештаја банке о
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испуњености услова за добијање кредита.
2.3. Назив мере: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧку имовину
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Шифра мере: 101
2.3.1. Образложење
Основне карактеристике пољопривреде на територији општине Брус су уситњеност
поседа, мали број грла стоке у пољопривредним газдинствима, неадекватан производни и
смештајни објекти, слаба примена савремених технологија производње и увођење новог
сортимента и застарела пољопривредна механизација
Мера инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подржава мала и
средња
пољопривредна
газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње,
продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све
ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и
дугорочне одрживости, а у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 20142024 и Стратегијом одрживог развоја општине Брус.
Општи проблем представља недостатак пољопривредне опреме и застарела
механизација. Пољопривредна газдинства, због неповољног економског и социјалног стања
нису у могућности да сама обезбеде довољно средстава за модернизаццију производње.
Велики број газдинстава има низак интензитет производње, тако даје овај вид подршке
неопходан услов за одрживост ове производње.
Куповином савремене опреме и механизације, заснивање нових производних засада
и улагањем у складишне и прерађивачке капацитете на пољопривредним газдинствима
могуће је побољшати економске аспекте деловања.
Преглед по секторима:
Сектор млеко и месо
Сточарска производња је развијена у брдско планинским пределима због обиља
ливада и пашнјака, зато и јесте најзначајнија сточарска производнја у планинским
крајевима.Доминантно је заступљена сименталска раса говеда (95%), а мањи проценат
холштајн-фризијска раса и мелези.
У сточарској производњи доминирају мали проивођачи, одрживе и делимично
одрживе фарме. Општи проблем предствља производња сточне хране, адаптација објеката и
недостатак савремене пољопривредне опреме и механизације што доводи до
непрофитабилног пословања произвођача. На територији општине Брус укупно има 3052
грла у говедарству, од тога 2280 крава, 5267 у свињарству, у овчарству 10809 и различите
врсте живине. Велики број газдинстава има низак интензитет производње, тако даје овај вид
подршке неопходан услов за одрживост ове производње.
Најзначајнија грана сточарске производње је млекарство. Постоји мали број
газдинстава са више од 5 музних крава, а у већем броју газдинстава од 2-3 краве. Газдинства
која су се определила за ову производњу суочавају се са недостатком земљишта за
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производњу хране за животиње.
Сектор-воће, грожђе и поврће
Производња воћа, а посебно јагодастог воћа (малина, купина, јагода и у последње
време боровница) је једна од битних грана пољопривредне производње. На територији
општине Брус под воћем је засађено 3082 ха. Унапређење производње у овој области захтева
увођење савременог асортимента, подизање савремених засада и изградњу складишних и
прерађивачких капацитета, што овом мером постижемо.
Просечна површина засада воћа по газдинству је 25 ари. Само 45% засада су
интезивни засади у којима се примењују адекватне агротехничке мере. Структура
сортимента, недостатак специјализоване механизације и опреме и недовољно површина које
се наводњавају смањену продуктивност производње. Производња воћа, а посебно јагодастог
воћа (малина, купина, јагода и у последње време боровница) је једна од битних грана
пољопривредне производње.
Пчеларство представља малу, али изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која
последњих година почиње да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова и стандарда
ЕУ. На територији општине Брус укупно има 9207 кошница пчела. Најзначајније извозно
тржиште су земље чланице ЕУ (Немачка, Италија и Аустрија), затим земље ЦЕФТА
споразума (Македонија, Црна Гора и БиХ). Лоши климатски услови су нанели велику штету
у пчеларству, тако да ова подршка значајно може утицати да одржи и унапреди ова
производња.
Сектор-остали усеви
У
структури
биљне
производње
највише
је
заступљена
ратарска
производнја.Најзаступљеније културе које се гаје су кукуруз и пшеница, а на мањим
површинама се производе остале житарице и крмно биље. Површине под житима остале су
углавном непромењене. Овом мером се постиже унапређење и модернизација ратарске
производње.
2.3.2. Циљеви мере
Општи циљеви:
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава, смањење трошкова производње,
унапређење техничко- технолошке опремљености и побољшање квалитета пољопривредне
производње.
Специфични циљеви:
Унапређење
стања
механизације и опреме за пољопривредну производњу и
прераду, повећање наводњаваних површина системом кап по кап, повећање ефикасности,
конкурентности и одрживости пољопривредне производње.
2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
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(НПРР)
Није усвојен Национални програм за рурални развој.
2.3.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, правна лица и предузетници са територије општине Брус,
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.
2.3.5. Економска одрживост
Није потребна.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и
вођења регистра пољопривредних газдинстава, са
пребивалиштем и производњом на територији општине Брус ;
- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја и
- Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и
уписан у регистар привредних субјеката
2.3.7. Специфични критеријуми
КОРИСНИК
Сектор млека




Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву,
односно у власништву члана РПГ1 - 19 млечних крава;
У случају набавке нових машина и опреме за наводњавањеприхватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ
максимално 100 млечних крава;
У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла,прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 10300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.

Сектор меса


Прихватљиви корисници су они корисници који у Регистру објеката (у складу са
Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет
животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима за
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30
приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999
бројлера у турнусу.
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У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животињаприхватљиви корисници
су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно
у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300
квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача.
Сектор производње комзумни јаја нема специфичних критеријума прихватљивости
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећаприхватљиви корисници
треба да:






Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа
другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.
У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозеприхватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана
РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом
власништву, односно у власништву члана РПГмање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа
производње поврћа на отвореном простору

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)



Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства којаимају у свом власништву, односно
у власништву члана РПГПољопривредна газдинства која имају имајумање од 50 ха земљишта
под осталим усевима.
За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која имајумање од 100 ха земљишта под осталим усевима.

Сектор пчеларства



У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба даимају 5-500 кошница.
У сектору аквакултуре(производње конзумне астрмке и шаранске рибе) нема специфичних
критеријума прихватљивости

У оквиру спровођења свих мера потребно је обезбедити не преклапање са ИПАРД 2 Програмом.

За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само опште критеријуме
2.3.8. Листа инвестици у оквиру мере
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Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског
говечета

101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа,
итд.)

101.1.7.

Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака

101.1.8.

Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и
везаном систему држања

101.1.9.

Набавка преносне опреме за мужу

101.1.10.

Набавка опреме за хлађење и складиштење млека

101.2.1.

Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа,
итд), електричне ограде и термо – појилице

101.2.6

Изградња боксова за држање крмача, прасилишта и одгајалишта за прасад

101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних
(са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање
противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање,
клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног
материјала

101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и
машина за резидбу, тарупирање и бербу
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101.3.3.

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу,
производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и
производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за
воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву,
машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за
заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са микропрскалицама
за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка
пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање)

101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала
за
повртарску
производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и
цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за
пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних
фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко
осветљавање, система за
наводњавање/
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу
расада) за пластенике и стакленике

101.3.5.

101.4.1.
101.4.2.
101.4.3.
101.4.4.
101.4.5.
101.4.6.
101.4.7.
101.4.9.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног
материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета,
хладњача за дугорочно складиштење производа; изградња хладњача и
капацитета за чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња
центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са
хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа,
грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за прање,
полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка
палета за дугорочно складиштење производа
Набавка трактора за ратарску производњу
Набавка комбајна за жетву и бербу
Набавка прикључних машина за жетву и
бербу
Набавка машина за обраду земљишта
Набавка сејалица
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и
корова
Набавка опреме за утврђивање услова чувања и утврђивање квалитета зрнастих
производа
Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље
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101.5.1.
101.5.2.

Набавка нових пчелињих друштава
Набавка опреме за пчеларство

101.5.3.

Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава

2.3.9. Критеријуми селекције
Нема бодовања, већ се средства одобравају корисницима по редоследу (датуму)
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
2.3.10. Интензитет помоћи
За све инвестиције у оквиру ове мере 30% од укупног износа средстава за набавку без
ПДВ-а, а максимално до 30.000 динара.
2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни број
1.

Назив показатеља
Укупан број одобрених захтева

2.3.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране управе општине Брус. Инвестиције које ће се
финасирати у оквиру ове мере биће спроведене кроз конкурс који расписује Председник.
Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2018. године.
Реализација ове мере се спроводи на следећи начин: Након усвајања Програма мера,
Председник расписује Конкурс на основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже:
фотокопија личне карте подносиоца захтева/ извод из АПР (за правна лица и предузетнике),
не старији од 3 месеца, потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава
(активно и комерцијално), извод из регистра пољопривредних газдинстава (подаци о
пољопривредном газдинству) и извод са подацима о структури биљне производње које издаје
Управа за трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима, фотокопија фискалног и блок рачуна–оригинал на увид и фотокопија гарантног
листа за инвестицију која подлеже гаранцији. Комисија за развој пољопривреде општине
Брус у оквиру Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Брус утврђује да ли су
испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење и доноси предлог одлуке о
ислати средстава. Исплата средстава врши се уплатом на наменски текући рачун корисника,
на основу решења Председника, а на предлог Комисије, која врши одабир корисника
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева.
2.4.

Назив мере: УПРАВЉАНЕ РИЗИЦИМА
Шифра мере: 104
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2.4.1. Образложење
Мера обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним
непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних
активности и то осигурањем усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
омогућава пораст квалитета и квантитета производње на локалном нивоу, а у складу са
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и Стратегијом одрживог развоја
општине Брус.
Због великог утицаја промене климе, а ради очувања квалитета, предвидљивости и
одрживости пољопривредне производње осигурање представља неопходан начин очувања
истог. До сада је мали број пољопривредних газдинстава осигуравао своју производњу, тако
да су због временских неприлика пољопривредници претрпели велике штете. У вези са
напред наведеним субвенционисање премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње
засаде, расаднике и животиње подстиче се пораст квалитета и квантитета пољопривредне
производње.
2.4.2. Циљеви мере
Општи циљеви:
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава и побољшање продуктивности и
квалитета пољопривредне производње.
Специфични циљеви:
Очување одрживости пољопривредне производње.
2.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Није усвојен Национални програм за рурални развој.
2.4.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, правна лица и предузетници са територије општине Брус,
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.
2.4.5. Економска одрживост
Није потребна.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, са пребивалиштем
и производњом на територији општине Брус;
- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом
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основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја и
- Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и
уписан у регистар привредних субјеката
2.4.7. Специфични критеријуми
За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само опште критеријуме.

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
104.3.

Назив инвестиције

Износ

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада,
1.000.000
расадника и животиња

2.4.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
2.4.10. Интензитет помоћи
Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња -40% од
укупног износа премије, без ПДВ-а, а максимално 20.000 динара.
2.4.11. Индикатори/показатељи
Редни
број
1.

Назив показатеља
Укупан број одобрених захтева

2.4.12. Административна процедура
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Мере ће бити спроведене од стране општинске управе општине Брус. Инвестиција која
ће се финасирати у оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за подношење захтева, који
ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2018. године.
Реализација субвенционисања премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих
засада, расадника и животиња се спроводи на следећи начин: Након усвајања Програма мера,
председник општине расписује Конкурс на основу утврђених критеријума. Уз захтев се
прилаже: фотокопија личне карте подносиоца захтева/ извод из АПР (за правна лица и
предузетнике), не старији од 3 месеца, потврда о активном статусу у регистру
пољопривредних газдинстава ( активно и комерцијално), извод из регистра пољопривредних
газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству) и извод са подацима о структури биљне
производње које издаје Управа за трезор, копија полисе осигурања издата од стране друштва
за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 01. Јануара до 15. новембра
текуће године и потврда о извршеном плаћању премије осигурања. Комисија за
пољопривреду општине Брус у оквиру Буџетског фонда за развој пољопривреде општине
Брус утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење
регреса за премију осигурања и доноси предлог одлуке о ислати средстава. Исплата регреса
за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње врши се
уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу решења председника Општине, а на
предлог Комисије, која врши одабир корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће
бити по редоследу поднетих захтева.

Назив мере: ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У
ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
Шифра мере: 402

2.6.

2.6.1. Образложење
Ова мера омогућава одрживи развој пољопривреде и руралних подручја и заснована
на праћењу нових технологија, стручном усавршавању а у складу са Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и Стратегијом одрживог развоја општине Брус.
Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да
самостално, без стручне помоћи примењују иновације у производњи, пласману, маркетингу
и другим активностима везаним за развој руралних средина.Највећи број носиоца
породичних газдинстава уједно су управници - менаџери на газдинствима. Што се тиче
нивоа њихове обучености из области пољопривредне производње 63,18% имају само
пољопривредно искуство стечено праксом, док само 2,67% имају стечено средње и високо
стручно образовње из области пољопривреде.
Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди одвијаће се путем различитих
врста обука организованих од стране образовних, научноистраживачких институција,
стручних лица из области пољопривреде, као и студијских путовања у земљи и иностранству.
Средства за ову меру опредељена су за организацију стручних скупова, подршку пословима
прогнозе биљних болести, подршку организацији студијских путовања, посетама сајмовима и
манифестацијама из области пољопривреде и руралног развоја, као и учешће на стручним и
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промотивним скуповима и за финансирање других активности које су везане за стручно и
техничко унапређење сеоског становништва, пољопривредних произвођача, пољопривредних
стручњака и радника ресорне службе општинске управе у делу обезбеђења трошкова
организованог превоза и смештаја.
Промоцијом развојних потенцијала и потребе села подржаће се активности везане за
подизање нивоа пласмана производа и услуга, као и активности везане за развој села у свим
аспектима, који ће утицати на побољшање квалитета живота сеоског становништва. У
оквиру ове инвестиције средства ће се користити за:
- учешће пољопривредних произвођача, пољопривредних удружења, стручних
служби, представника прераде и представника ресорне службе општинске управе на
сајмовима пољопривреде у земљи и иностранству;
-финансирање израде и објављивање
едукативног, информативног и промо
материјала (брошура, флајера, каталога и друго);
-набавка стручне литературе и претплату на стручне часописе за кориснике на
територији општине.
2.6.2. Циљеви мере
Општи циљеви:
Повећање доступности и квалитета знања, повећање конкурентности пољопривредне
производње као и промоција развојних потенцијала и потребе села.
Специфични циљеви:
Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва, примена нових
технологија и иновација и унапређење институција укључених у систем креирања.
2.6.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Усвојен је Национални програм за пољопривреду.
2.6.4. Крајњи корисници
Пољопривредни произвођачи општине Брус.
2.6.5.

Економска одрживост
Није потребно.

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник мора да је уписан у регистар пољопривредних газдинстава у складу са
Правилником о начину и условима уписа и вђења регистра пољопривредних газдинстава.
2.6.7. Специфични критеријуми
За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само опште критеријуме.
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2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

Износ

Информативне активности сајмови,
манифестације, студијска путовања

402.1

изложбе,

200.000

2.6.9. Критеријуми селекције
За инвестицију 402.1- Информативне активности, сајмови, изложбе, манифестације,
студијска путовања , критеријуми селекције се не примењују с обзиром да није предвиђено
рангирање потенцијалних корисника.
2.6.10. Интензитет помоћи
Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају од 100% учешћа.
2.6.12. Административна процедура
Средства за меру - Подстицај за промотивне активности у пољопривреди и руралном
развоју, одобрава Комисија за развој пољопривреде општине Брус, на основу поднетих
захтева и предлога. Комисија ће предлоге одлука о опредељивању средстава доносити у
складу са следећим принципима: да су потенцијални корисници пољопривредници, сеоско
становништво, асоцијације пољопривредника, стручњаци локалног агросектора који ће
резултате стручног усавршавања користити за даљи рурални развој на подручју општине
Брус и да ће подржати активности везане за подизање нивоа пласмана производа и услуга,
као и активности везане за развој села, који ће утицати на побољшљње квалитета живота
сеоског становништва.

III Идентификациона карта
Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност,опис
показатеља

Извор
података и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административнн и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област

Шумадије и западне
Србије
Расински област

Устав PC
рзс*
рзс*
27

Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди ПОУРП
Демографски показатсљи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника /
површина, км2)
Промена броја стаиовника 2011:2002
(2011/2002*100 - 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Учешће становништва млађег од 15 година
Учешће становништва старијег од 65 година
Просечна старост
Индекс старења
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Учешће пољопривредног и укупног становништва
(%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски,
планински)
Преовлађјући педолошки типови земљишта и
бонитетна класа
Клима (умерено-континентална, субпланинска,...)
Просечна количина падавина
Средња годишња температура
Хидрографија (површинске и подземне воде)

Површина под шумом
Учешће површина под шумом у укупној површини
АП/ЈЛС

Брус
605 км2
58
60
43

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
Правилник

16.317
5.320
27ст./км2

рзс** 2011
рзс* 2011

- 12,75

рзс** 2011

- 17,22
12,67
23,48
44,80
161,29
26,17

рзс** 2011
рзс** 2011
рзс** 2011
рзс* 2011
рзс* 2011
рзс* 2011

25,01
40,56

рзс* 2011
рзс* 2011

8,26

рзс* 2011
процена

71,82
брдско планински
Гајњаче – смонице
бонитет II-VIII
Континентална,
планинска
761
10
Реке: Расина и
Грашевка,
подземне и
термоминералне
воде
27.074
47,96

интерни
интерни
интерни
интерни
интерни
интерни

рзс* шумска
управа
рзс* шумска
управа
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Пошумљене површине у претходној години (ха) –
2014
Посечена дрвна маса (м3) – 2014
Показатељи развоја пољопривреде
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава
(РПГ): у 2015
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица ипредузетници (%)
Коришћено пиљопривредно земљиште (КПЗ) (ха)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци
Остало (%)

8,51
34.703

4.274
3.602

-

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље,
остало (ха)

99,80
0,20
16.488
29,21
Оранице и баште,
5067
ливаде и пашњаци,
8008
воћњаци,
3082
виногради,
242

жита,
2577
крмно биље, 1738
шљиве
малине

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству(ха)
Обухваћеност пољопривредног земљишта
комасацијом
¤ Обухваћеност земљишта неким видом
удруживања
Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ
Наводњавана површииа КПЗ
Површина пољ.земљишта у државној својини на
територији АП³
Површина пољ.земљишта у државној својини која
се даје у закуп:
физичка лица : правна лица
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела

1367
705

рзс* шумска
управа
рзс* шумска
управа
рзс*** 2011
Управа за
трезор ² 2015
рзс*** 2012
рзс*** 2012
2012
2012
2012

рзс*** 2012
2012
2012
2012

-

рзс*** 2012
интерни

-

интерни

3,86

441

рзс***
интерни
рзс***
2012
интерни

1.121
Физичка лица 100
Правна лица 105.380

интерни
интерни
рзс*** 2012
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Трактори, комбајни, прикључне машине
Пољопривредни објекти
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници
Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља

Чланови газдинства и стално запослени на
газдинству:
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица /
предузетника) %
Годишње радне јединице
Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника⁴
Производља пољопривредних производа:
- биљна производња (t)

- сточарска производња (т) млеко
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева (км) 2014
Поште и телефонски претплатници

2014

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу 2014
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
Укупне испуштене отпадне воде
Пречишћене отпадне воде
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом
Социјалпа инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број) 2014
Број становника на једног лекара
2014
Број корисника социјалне заштите
2014
Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и
водопривреде

9.531
3.860
10
минерална ђубрива
6.014
стајњак
2.623
средста за заштиту
3.851
11.720

рзс*** 2012
рзс*** 2012
рзс*** 2012
рзс***
2012

На породичном 99.73

рзс*** 2012

5.729
9

сено и трава 29.565
кукуруз
4.912
шљиве
27.340
малине
8.460
3.650

рзс*** 2012

рзс***
Интерни
2012
рзс***

интерни

категорисани
433
некатегорисани 600
Пошта: 7, бројева 6,050
бројева

рзс*

3.313
1.722
-

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

-

рзс*

интерни

7
453
1.476

рзс*
рзс*
рзс*

2.726

рзс* рзс***
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Газдинства која обављају друге профитабилне
активности
Туристи и просечан број ноћења туриста на
територији АП/ЈЛС
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба
Пољопривредна газдинства укључена у
саветодавни систем

___________________________
Датум и место

114
27.000 ноћења
да
370

рзс***
рзс* TO Брус
интерни
ПССС

____________________________
Потпис овлашћеног лица у ЈЛС
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10.08.2018.године

САДРЖАЈ

117. ОДЛУКА
118. ЗАКЉУЧАК
119. ОДЛУКА
120. ОДЛУКА
121. ОДЛУКА
122. ОДЛУКА
123. ОДЛУКА
124. ОДЛУКА
125. РЕШЕЊЕ

126. ЗАКЉУЧАК
127. ЗАКЉУЧАК
128. ЗАКЉУЧАК
129. ЗАКЉУЧАК

130. РЕШЕЊЕ
131. ОДЛУКА
132. ОДЛУКА
133. ОДЛУКА
134. РЕШЕЊЕ
135. РЕШЕЊЕ

136. РЕШЕЊЕ
137. РЕШЕЊЕ
138. РЕШЕЊЕ
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СТРАНА

о додељивању општинских признања
о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету
општине Брус за период јануар-јун 2018.године
о првом ребалансу буџета општине Брус за 2018.годину
о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус
кат.парц.бр. 107/2 КО Брус
о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус
Милану Тодоровићу из Лепенца
о конституисању права службености пролаза преко
кат.парц.бр.1185 КО Равниште
о конституисању права службености пролаза преко
кат.парц.бр. 2229/1 и 2229/2 КО Брус
о брисању некатегорисаног пута на кат.парц.бр. 939 КО Брус
о давању сагласности на План прилагођавања рада депоније
и управљања отпадом са корективним мерама за депонију
„Слава“ у Брусу
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Расина“ Брус
за 2017.годину
229
о усвајању о степену усклађености планираних и
реализованих активности ЈКП „Расина“ (I квартал)
о усвајању о степену усклађености планираних и
Реализованих активности ЈКП „Расина“ (II квартал)
о усвајању Извештаја Савета за координацију безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Брус
за период јануар-јун 2018.године
о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора
Народне библиотеке Брус
о доношењу Измена Плана детаљне регулације локалитета
„Јарам“ на Копаонику
о преносу права коришћења на непокретностима у јавној
својини општине Брус у корист Центра за културу Брус
о измени Одлуке о општинским некатегорисаним путевима
на територији општине Брус
о одобравању новчаних средстава (за Цркву)
о исправци техничке грешке измене и допуне дела Плана
детаљне регулације локалитета „Сребрнац“ просторна
целина 7 на Копаонику
о разрешењу в.д.директора Туристичке организације Брус
о именовању директора Туристичке организације Брус
о стављању ван снаге Решења о образовању Комисије за
давање мишљења по захтевима за остваривање права на
одсуство са рада посебне неге детета
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10.08.2018.године

139. ЗАКЉУЧАК
140. ИСПРАВКА
141. ИСПРАВКА
142. ОДЛУКА
143.ПРОГРАМ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 4

о давању сагласности на Одлуку Управног одбора установе
за физичку културу „Спортски центар Брус“
техничке грешке
техничке грешке
Уставни суд
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја у 2018.години на територији
општине Брус

_________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:
840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник
МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус.
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