ГОДИНА ХХIX БРОЈ 5.

19.08.2017. 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, 4/211, 2/14, 10/14-пречишћени 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 19.08.2017. 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 ПЛАКЕТУ:
1. ЗОРАН СТАНИСАВЉЕВИЋ-Путеви Србије, за дугогодишњи допринос развоју
и унапређењу путне инфраструктуре на територији општине Брус.
Члан 2.
Поводом «19. Августа – Дани Преображења», празника општине Брус, Скупштина
општине Брус у знак признања додељује ЗАХВАЛНИЦЕ:
1. ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС, за донацију изградње Дома за децу са инвалидитетом у
општини Брус, финансирање планова детаљне ртегулације, агро-бизнис центра,
Бањског парка.
2. АС ГРУП ИГРОШ, за успешно дугогодишње пословање у производњи воћних ракија
и развој пољопривредне производње.
3. ФОКА СПА ЦЕНТАР БРЗЕЋЕ, за успешан развој и унапређење туризма на
територији општине Брус.
4. БЕТОН СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ, за радове изведене на лепшем изгледу Бруса.
5. ГРАДИМИР МИЛОЈЕВИЋ, СВЕШТЕНИК, за успешну сарадњу са локалном
самоуправом и доприносу у обнови храма Св. Преображење у Брусу.
6. КРУШЕВАЦ ПУТ, за дугогодишњу успешну сарадњу на обнови и уређењу путне
инфраструктуре.
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7. ОШ „Ј.Ј.ЗМАЈ“ БРУС, за допринос у развоју основног образовања и дугогодишње
резултате ученика и наставника на такмичењима.
8. СРЕДЊА ШКОЛА БРУС, за резултате и активности исказаних у обнови школе и
стварању што бољих услова рада, као и резултате на такмичењима.
9. СРЕЋКО ВРЕКИЋ, КРИВА РЕКА, успешан пољопривредни произвођач а посебно у
обласи сточарства и производњи обојеног воћа.
10. МИЛЕН РАДМАНОВАЦ, БАТОТЕ, за изузетан допринос у свеукупном развоју МЗ
Батоте испољеним како у редовним активностима, тако и у ванредним ситуацијама.
11. ЈАНКО ЈЕЛИЧИЋ, БРУС, двоструки узастопни првак у фрули на такмичењу у
Прислоници.
12. ДАША ДОБРОДОЛАЦ, БРЗЕЋЕ, државна првакиња у скијању у дисциплини
велеслалом и вице шампион у слалому.
13. ДР МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, БРУС, за свеукупни развој здравства на територији
општине и активностима испољених на стварању што бољих услова рада и пружању
услуга корисницима.
14. КОСМЕТ ПУТ, ЛЕПОСАВИЋ, за унапређење и развој путне инфраструктуре на
територији општине Брус.

15. КРИСТИНА ЈЕВТИЋ – ученица ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна, за постигнуте
резултате на школским такмичењима на окружном и републичком нивоу.

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 17-2/2017-I
19.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
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На основу члана 35. Став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,
132/14 и 145/14), и члана 26. Статута општине Брус („Сл. Лист општине Брус“ бр. 14/08, 4/11, 2/14,
10/14-пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.08.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕКУНДАРНИ
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГОЧМАНЦИ – У ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ НП КОПАОНИК
СА ПОЛАЗИШТЕМ ГОНДОЛСКЕ ЖИЧАРЕ
Члан 1.
Усваја се ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за секундарни туристички центар Гочманци – у
заштитној зони НП Копаоник са полазиштем гондолске жичаре са Извештајем о Стратешкој
процени утицаја на животну средину плана.
Члан 2.
Границом Плана обухваћен је део планинског подручја Копаоник у општини Брус, изван
подручја посебне намене – територије националног парка. Укупна површина обухвата Плана је
око 90,83 ха.
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:
-24/1, 24/8 (део), 38, 39, 40, 41, 49, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 87 (део), 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 99 (део), 116, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 122, 123,
124, 125, 128, 130 (део), 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145 (део), 151, 153 (део), 154,
155, 158, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175/1,
175/2, 175/3, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191/1, 191/2,
192/1, 192/2, 193, 194, 195, 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 223/2,
223/4, 223/5, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 414
(део), 415 (део), 416, све КО Гочманци; и
-249/1, 249/2, 250/1, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10,
252/2, 252/3, 252/4, 253, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 257, 258,
261, 262, 263/1, 263/2, 264, 266/2 (део), 267, 266/1, 268/2, 269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1, 329/2, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350/1,
350/2, 351, 352, 353, 354, 355/1, 355/2, 355/3, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 364,
365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 365/5, 365/6, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 384, 385, 386, 387/1,
387/2, 387/4, 387/5, 387/6, 388, 389, 391/1, 391/2, 393, 394, 395, 396, 397/1, 397/2, 397/3, 398, 400, 403
(део), 405/1(део), 405/7, 405/8 (део), 406, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409 (део), 410 (део), 412/1,
412/2, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 418, 419/1, 419/2 (део), 419/3, 419/4
(део), 420 (део), 424/1 (део), 424/2 (део), 741/1 (део), 741/2 (део), 741/3, 741/4 (део), 742/2, 742/3,
742/4, 742/5, 742/6, 742/7, 742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12, 742/14 (део), 742/15, 742/16, 743/1
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(део), 743/2, 743/3, 744 (део), 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751/1 (део), 751/2 (део), 752, 754, 755,
756, 757, 786/1 (део), 786/2 (део), 787, 789, 794 (део), 1882/2, 1882/3 (део), 1884/1 (део), 1894/1
(део), 1895/1, 1895/2, 1896/2 све у КО Брзеће.
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 аналитичко-геодетским
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 Плана.
Члан 4.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за за секундарни туристички центар Гочманци – у
заштитној зони НП Копаоник са полазиштем гондолске жичаре са Извештајем о Стратешкој
процени утицаја на животну средину плана израдио је Институт за архитектуру и урбанизам
Србије, Булевар краља Александра 73/II, Београд.
Носилац израде Плана : ОПШТИНА БРУС
Члан 5.
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:350-198/2017-I
19.08.2017.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

____________________________________
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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.501-12/2017-IV-07 од 05.05.2017.године
носиоца пројекта, општина Брус коју заступа Одсек за урбанизам и грађевинарство (бр.прдмета
350-85/2017-IV-07), Општинске управе Брус, за давање сагласности на Извештај о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације за секундарни туристички центар Гочманци - у
заштитној зони НП Копаоник са полазиштем гондолске жичаре на животну средину, на основу
члана 21.и 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/2004 и 88/2010), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“,
број 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број 30/10) члан 213. Закона о општем управном
поступку „СЛужбени гласник РС“, број 18/2016) и члана 22. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласнмик РС“, број 129/07), доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину за План детаљне регулације за секундарни туристички центар Гочманци у
заштитној зони НП Копаоник са полазиштем гондолске жичаре, којег је за носиоца
пројекта израдио Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар Краља
Александра 73/II Београд.
БРОЈ:510-12/2017-IV-07
17.07.2017.године
ШЕФ ОДСЕКА
Новица Нешић,дипл.инж.грађ., с.р.
____________________________________
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Скупштина општине Брус, на седници одржаној 19.08.2017. године, на основу члана
35. 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), самосталног члана 132. Закона о изменама
допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 132/14) и чл. 14. и 26. Статута
општине Брус („Сл. лист општине Брус“ бр. 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕКУНДАРНИ
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГОЧМАНЦИ – У
ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ НП КОПАОНИК – СА
ПОЛАЗИШТЕМ ГОНДОЛСКЕ ЖИЧАРЕ

I

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

I.1.

ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Скупштина општине Брус донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације за
секундарни туристички центар Гочманци – у заштитној зони НП (Националног парка)
Копаоник – са полазиштем гондолске жичаре (бр. 350-120/2014-I од 04.07.2014. године, „Сл.
лист општине Брус“ бр. 6/14). Одлука о изради Плана је донета пре ступања на снагу Закона о
изменама допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 132/14), те ће
поступак израде овог плана, у складу са самосталним чланом 130. тог закона, бити окончан по
одредбама закона по којима је започет.
Основни циљ израде Плана према Одлуци је дефинисање правила уређења простора

и правила грађења за објекте туристичке намене на Копаонику (ван територије НП Копаоник)
на територији општине Брус (КО Брзеће и КО Гочманци), у складу са важећим планским
документима вишег реда.
Стратешки циљеви су:
- формирање туристичког центра средњег нивоа опремљености, са активирањем
постојећих делова насеља Брзеће и Гочманци и нових просторних целина за
туристички смештај;
- усклађивање одрживог развоја туристичког центра са заштитом природе и животне
средине;
- формирање зона забрањене изградње; и
- стимулисање изградње на атрактивним локацијама.
Посебни циљеви су:
- планирање и изградња поливалентних функција и садржаја, стационарних капацитета и
туристичко-рекреативне инфраструктуре;
- обезбеђивање разноврсније туристичке зимске и летње понуде;
- планирање, уређење и изградња саобраћајне инфраструктуре;
- обезбеђивање прописног опремања локалитета комуналном инфраструктуром;
- утврђивање високих стандарда за заштиту природе и животне средине; и
- утврђивање планских инструмената и мера, правила изградње и стандарда
архитектонског обликовања и материјализације.
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ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

I.2.

I.2.1. Правни основ
Правни основ за израду и доношење овог Плана чине:
-

Закон 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);
- самостални члан 130. Закона о изменама допунама Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“ бр. 132/14);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник
РС“ бр. 31/10, 69/10 и 16/11); и
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за секундарни туристич ки центар
Гочманци – у заштитној зони НП Копаоник – са полазиштем гондолске жичаре („Сл.
лист општине Брус“ бр. 6/14).

I.2.2. Плански основ

-

Плански основ за израду и доношење овог Плана чине:
Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Сл. гласник
РС“ бр. 89/16);
Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ („Сл. гласник
РС“ бр. 95/15);
Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Селова“ („Сл. гласник
РС“ бр. 11/15);
Просторни план општине Брус („Сл. лист општине Брус“ бр. 3/13); и
План генералне регулације насеља Брзеће – Копаоник („Сл. лист општине Брус“ бр.
4/15).

У случају да су одредбе планова вишег реда, које се односе на простор у обухвату овог
плана детаљне регулације, неусаглашене, примењују се одредбе Просторног плана подручја
посебне намене Националног парка Копаоник, а у складу са чланом 33. Закона о планирању и
изградњи, који прописује обавезу усклађености планских докумената ужег подручја са
документима ширег подручја.
Изводи из планова вишег реда су саставни део документационе основе овог плана.

ОБУХВАТ ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

I.3.

I.3.1. Границе Плана
Границом Плана обухваћен је део планинског подручја Копаоника у општини Брус,
изван подручја посебне намене – територије националног парка. Укупна површина обухвата
Плана је око 90,83 ha.
Граница Плана приказана је у графичким прилозима у размери и утврђена аналитичкогеодетским елементима, у делу у коме се не поклапа са границама катастарских парцела.
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:
-

24/1, 24/8 (део), 38, 39, 40, 41, 49, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 87 (део), 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 99 (део), 116, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 122, 123, 124,
125, 128, 130 (део), 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144,
145 (део), 151, 153 (део), 154, 155, 158, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
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167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193, 194, 195, 196, 197/1, 197/2, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2,
216/3, 216/4, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 223/2, 223/4, 223/5, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,

255, 256, 257, 258, 259, 414 (део), 415 (део), 416, све КО Гочманци; и
-

249/1, 249/2, 250/1, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 252/2,
252/3, 252/4, 253, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 255, 256/1, 256/2,

256/3, 257, 258, 261, 262, 263/1, 263/2, 264, 266/2 (део), 267, 268/1, 268/2, 269, 270,

271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1, 329/2,
330, 331, 332, 333/1, 333/2, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343/1, 343/2,
343/3, 343/4, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355/1, 355/2, 355/3,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 364, 365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 365/5, 365/6, 366,
367, 368, 369/1, 369/2,

370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 379, 380,
381, 382, 383/1, 383/2, 384, 385, 386, 387/1, 387/2, 387/4, 387/5, 387/6, 388, 389, 391/1,
391/2, 393, 394, 395, 396, 397/1, 397/2, 397/3, 398, 400, 403 (део), 405/1 (део), 405/7,
405/8 (део), 406, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409 (део), 410 (део), 412/1, 412/2, 413/1,
413/2, 414/1, 414/2, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 418, 419/1, 419/2 (део), 419/3, 419/4
(део), 420 (део), 424/1 (део), 424/2 (део), 741/1 (део), 741/2 (део), 741/3, 741/4 (део),
742/2, 742/3, 742/4, 742/5, 742/6, 742/7, 742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12, 742/14 (део),
742/15, 742/16, 743/1 (део), 743/2, 743/3, 744 (део), 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751/1
(део), 751/2 (део), 752, 754, 755, 756, 757, 786/1 (део), 786/2 (део), 787, 789, 794 (део),
1882/2, 1882/3 (део), 1884/1 (део), 1894/1 (део), 1895/1, 1895/2, 1896/2, све КО Брзеће.
У случају неподударности списка катастарских парцела са графичким прилогом из
документационе основе „Катастарскo-топографски план са границом Плана“ Р – 1:2500, важи
графички прилог. Напомена: сви графички прилози рађени су на подлогама у размери 1:1000,
а размера појединих карата прилагођена је потребном нивоу детаљности и прегледности и
износи 1:1000 или 1:2500.

I.3.2. Границе грађевинског подручја
Планирана граница грађевинског подручја обухвата све површине планиране за уређење или
изградњу. Површина грађевинског подручја је око 58 ha 36 a. У складу са Законом о планирању и
изградњи, грађевинско подручје обухвата уређени и изграђени део туристичког центра, као и
неизграђени део предвиђен за заштиту, уређење или изградњу.

Планирана граница грађевинског подручја приказана је на графичком прилогу – карта 2
„План намене простора са поделом на целине“ Р – 1:2500.

I.4.

ИЗВОД ИЗ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА

Скупштина општине Брус донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације за секундарни
туристички центар Гочманци – у заштитној зони НП Копаоник – са полазиштем гондолске жичаре (бр. 350120/2014-I од 04.07.2014. године, „Сл. лист општине Брус“ бр. 6/14). Одлука о изради Плана је донета пре
ступања на снагу Закона о изменама допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.
132/14), те ће поступак израде овог плана, у складу са самосталним чланом 130. тог закона, бити окончан по
одредбама закона по којима је започет, а које предвиђају израду концепта Плана.
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Основни циљ израде Плана према Одлуци је дефинисање правила уређења простора и правила
грађења за објекте туристичке намене на Копаонику (ван територије НП Копаоник) на територији општине
Брус (КО Брзеће и КО Гочманци), у складу са важећим планским документима вишег реда.
Прелиминарном (оквирном) границом Плана, дефинисаном Одлуком, обухваћен је део планинског
подручја Копаоника у општини Брус, изван подручја посебне намене – територије националног парка, са
следећим целинама: секундарни центар „Гочманци“ (према Одлуци око 75 ha)
и полазиште гондолске жичаре Брзеће-Сребрнац (према Одлуци око 15 ha), укључујући везе
приступних саобраћајница, комуналне и туристичко-рекреативне инфраструктуре.
Коначна граница Плана биће утврђена током израде и верификације Концепта, изузетно Нацрта
плана.
У случају да су одредбе планова вишег реда, које се односе на простор у обухвату овог плана
детаљне регулације, неусаглашене, примењују се одредбе Просторног плана подручја посебне намене
Националног парка Копаоник, а у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи, који прописује
обавезу усклађености планских докумената ужег подручја са документима ширег подручја.
Предлог поделе на урбанистичке целине даје се на основу сагледаних карактеристика постојећег
стања и концепта планског решења. Предлаже се подела на следећих пет целина:
Целина 1 – стари центар села Брзеће.
Целина 2 – део насеља Гочманци.
Целина 3 – нови туристички центар Гочманци.
Целина 4 – у југоисточном делу обухвата Плана, северно од државног пута IIа реда бр. 211.
Целина 5 – обухвата постојеће зелене површине под засадима, у западном делу обухвата Плана, уз
границу треће зоне заштите НП Копаоник.
Планирана граница грађевинског подручја обухвата све површине планиране за уређење или
изградњу. Планиране намене су:
-

-

-

-

Остале намене:
хотели. Дозвољена максимална спратност је П+2+Пк, индекс заузетости 25%, а минимална величина
нових парцела је 15 а;
апартмански објекти. Дозвољена максимална спратност је П+1+Пк, индекс заузетости 20%, а
минимална величина нових парцела је 15 а;
виле, апартмани и викенд куће. Дозвољена максимална спратност је П+Пк, индекс заузетости 10%, а
минимална величина нових парцела је 8 а;
спорт и рекреација;
услуге. Дозвољена максимална спратност је П+1+Пк, а индекс заузетости 30%. У оквиру ове
намене могуће је формирати
полазну станицу гондоле Брзеће-Брегови-Сребрнац;
мешовито становање. Дозвољена максимална спратност је П+Пк, индекс заузетости 25%, а
минимална величина нових парцела је 5 а;
становање сеоског типа. У ову намену спада постојеће насеље у Гочманцима са
проширењем). Дозвољена максимална спратност је П+Пк, индекс заузетости 15%, а минимална
величина нових парцела је 10 а;
водене површине;
пољопривредно земљиште.
Јавне намене:
основно образовање;
предшколско васпитање и дечја заштита;
пошта;
саобраћајна инфраструктура и објекти;
комунална инфраструктура
и објекти (електроенергетика,

телекомуникације, водопривреда);

ски-стадион. У оквиру ове намене планирају се исходиште ски-стазе, полазиште потенцијалне
инсталације висинског превоза и полигони за обуку скијаша. Дозвољена је поставка дечјих скилифтова уколико задовољавају прописане услове;
гробље;
јавне зелене површине.

Планом ће бити прописано непосредно спровођење, осим за локације у целини 3, са наменом хотели,
спорт и рекреација и ски стадион, за које ће бити обавезна израда урбанистичких пројеката за потребе
урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде
локација.
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Промена планиране намене у компатибилну намену обавезно се утврђује и детаљно разрађује
Урбанистичким пројектом. Урбанистички пројекти могу се израђивати на основу претходно спроведених
архитектонско-урбанис тичких конкурса.
Сви потврђени урбанистички пројекти и правоснажне локацијске и грађевинске дозволе прихватају
се овим Планом као стечене обавезе.

ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II

II.1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ – ПОДЕЛА И
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
II.1.1. Подела на карактеристичне урбане целине
Подела на урбанистичке целине извршена је на основу сагледаних карактеристика постојећег
стања и планског решења. Обухват Плана подељен је на следећих пет целина:
-

Целина 1 – стари центар села Брзеће, који представља улазну зону у туристички део Брзећа.
Кроз ову целину пролази државни пут IIа реда бр. 211 и дели је на два дела – северни,
претежно изграђени, са мешовитим становањем, пословањем и јавним објектима; и јужни,
полуизграђени, са мешовитим становањем и услугама, кроз који пролази Брзећка река. У овој
целини преузета су планска решења из важећег ПГР-а насеља Брзеће, у највећој могућој мери,
са минималним корекцијама неопходним због прилагођавања планиране регулације јавних
саобраћајница постојећем стању (нагиб терена, стубови далековода и сл.) и усклађивања са
планом вишег реда.

-

Целина 2 – део насеља Гочманци. Налази се у крајњем североисточном делу обухвата Плана.
Претежно је изграђен и у њему се налазе породични стамбени објекти сеоског типа, са
пратећим пољопривредним садржајима и помоћним објектима. Планира се задржавање
постојећих домаћинстава и објеката, уз могућност уређења и доградње до максималних
дозвољених урбанистичких параметара, као и евентуалну изградњу смештајних туристичких
капацитета, типа сеоског туризма.

- Целина 3 – нови туристички центар Гочманци, у централном делу планског обухвата.
Формира се западно од резервисаног коридора за регионални пут, на централном
платоу, са повољним условима за повезивање у систем скијалишта, формирањем
исходишта ски-стазе и полазишта инсталације висинског превоза. Ово је просторно и
функционално средишња целина овог Плана, са планираном највећом концентрацијом
смештајних туристичких капацитета високог стандарда и пратећих услужних,
спортских и др. садржаја.
- Целина 4 – у југоисточном делу обухвата Плана, северно од државног пута IIа реда бр.
211. Ова целина је претежно неизграђена. У њој се налази мања групација кућа на
самој источној граници Плана, као и мало сеоско гробље. Планира се уређење и
просторно „заокруживање“ ове целине, уз остварење квалитетне саобраћајне везе са
остатком планског подручја и државним путем.
- Целина 5 – обухвата постојеће пољопривредно земљиште, у западном делу обухвата
Плана, уз границу треће зоне заштите НП Копаоник. Планира се даље коришћење овог
простора на исти начин као до сада, уз уређење постојећих пешачких стаза и
могућност трасирања нових.
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Табела 1. Подела на урбанистичке целине.

Целина

P (ha) бр.кор.*

1

17,96

861

2

7,87

549

3

35,41

1957

4

15,48

162

5

14,11

0

90,83

3529

укупно

* број корисника простора укључује становништво и кориснике стационарних туристичких услуга

II.1.2. Планирана детаљна намена простора
План намене површина је приказан на графичком прилогу – карта 2 „План намене
простора са поделом на целине“ Р – 1:2500.
Површине јавне намене

-

У површине јавне намене спадају:
образовање;
јавне службе (пошта);
култура;
саобраћајне површине и објекти;
комунална инфраструктура и објекти (електроенергетика, телекомуникације,
водопривреда, гробље);
јавно скијалиште (ски-стадион, ски-пункт, скијалишта инфраструктура и објекти);
јавне зелене површине; и
водно земљиште – јавно водно добро (Брзећка река).
На графичким прилозима – карта 2 „План намене простора са поделом на целине“ Р –

1:2500 и карта 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина“ Р –
1:1000, приказане су површине планиране за јавне намене.

II.1.2.2 Површине осталих намена
Површине осталих намена одвојене су од површина јавне намене регулационим
линијама и у њих спадају:
- хотели;
- апартмански објекти;
- виле, апартмани и викенд куће;
- спорт и рекреација;
- услуге;
- мешовито становање;
- становање сеоског типа;
- водно земљиште;
- пољопривредно земљиште; и
- шумско земљиште.
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Врсте и намене објеката који се могу градити на површинама остале намене, дате су детаљно у
поглављу III.1 „Врста и намена објеката“, у оквиру правила грађења и приказане на графичком прилогу
– карта 2 „План намене простора са поделом на целине“ Р – 1:2500.

II.1.3. Компатибилне намене
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Табела 2. Компатибилне намене.
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X – није компатибилно, планирана намена не може да се промени у некомпатибилну намену

II.1.4. Биланс површина
Табела 3. Биланс површина по наменама.
Намена
Површина (ha) бр. корисника*
хотели
6,41
802
апартмански објекти
5,22
627
виле, апартмани и викенд куће
14,22
948
спорт и рекреација
1,17
услуге
0,60
21
мешовито становање
4,98
711
становање сеоског типа
4,90
420
водно земљиште
1,30
пољопривредно земљиште
24,88
шумско земљиште
6,11
Укупно остале намене
69,79
3529
образовање
0,50
јавне службе
0,14
култура
0,09
саобраћајна инфраструктура и објекти**
13,80
комунална инфраструктура и објекти
1,41
скијалиште
3,05
јавне зелене површине
2,05
Укупно јавне намене
21,04
* број корисника простора укључује становништво и кориснике стационарних туристичких услуга ; од тога
је број новопланираних туристичких лежајева у Гочманцима око 1900
** укључујући зелене површине у регулационом појасу јавних саобраћајница
Табела 4. Биланс максималних планираних БРГП и процена броја корисника по наменама.
Стандард
Број
2
m /кор.* корисника
80
802
50
627
30
948
170
21
35
711
35
420
3529
** смештај дозвољен само на спратовима
2

Целина
хотели
апартмански објекти
виле, апартмани и викенд куће
услуге**
мешовито становање
становање сеоског типа
УКУПНО
* просечна вредност

2.

БРГП (m )
64.138
31.336
28.436
5.369
24.876
14.703

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Положај грађевинске парцеле је утврђен регулационом линијом у односу на површину јавне
намене и разделним границама парцеле према суседним парцелама. Овим планом утврђују се
регулационе линије, а разделне границе између грађевинских парцела утврђују се у процесу
парцелације и препарцелације, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Дозвољава се деоба катастарских парцела до минимума утврђеног овим планом за
поједине намене, ради корекција затечене парцелације у циљу формирања грађевинских
парцела оптималних величина и облика за изградњу објеката у складу са решењима из плана,
правилима о грађењу и техничким прописима као и обезбеђења саобраћајних и других
инфраструктурних коридора.
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Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем делова две или више
катастарских парцела под условом да је новоформирана парцела већа од минимума утврђеног
овим планом за поједине намене. Мање парцеле је могуће формирати само за објекте
инфраструктуре.
Грађевинска парцела има облик који омогућава изградњу објекта у складу са
решењима из плана, правилима струке и важећим техничким прописима. Новоформиране
парцеле треба да имају облик што ближу правоугаонику или трапезу, са бочним међама
управним на регулациону линију, а одступања су могућа у циљу прилагођавања терену или
затеченој парцелацији.
Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.

II.3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ,
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
На графичком прилогу – карта 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних
површина“ Р – 1:1000 аналитички су дефинисане парцеле јавне намене. Границе парцела одређене су
растојањем од осовина саобраћајница и појединачним детаљним тачкама у делу где регулациона
линија није паралелна осовини саобраћајница.
Табела 5. Попис катастарских парцела за површине јавне намене.
Ознака
грађ.парц. Намена
0
Улица 1 - ДП у насељу

Површина
2
(m )

Број кат. парц.
КО Брзеће: кп 258, 1895/1,2

11.729

1

Улица 1 - ван насеља

КО Гочманци: кп 270/3, 271/9, 413, 414

2

Нова 2 (1. део)

КО Брзеће:
кп 295, 296, 319, 320, 321, 323, 324,
325, 350/1, 351, 362, 363/1,3

5.979

3

Нова 2 (2. део)

КО Гочманци:
кп
251/1,2,5,6, 252/2, 253

5.376

4

Улица 4

КО Брзеће: кп 345, 346, 347, 349, 353, 355/1, 2, 3,
361, 363/2, 364, 365/2, 370/1, 371, 373, 375, 377,

3.818

5

Нова 5

КО Брзеће: кп 398, 403, 405/1,8, 406, 407/1, 409,
410, 412/2, 417/1,2, 418, 742/2,4,8,9,12, 743/1,2,3,
744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 756, 757, 1896/2

4.557

199, 201,

25.972

205,206, 207,

Улица 6

КО Брзеће: кп 418, 419/1,2,3, 741/1,3,4, 1896/2

Нова 16

КО Брзеће: кп 256/2, 257, 1895/1, КО Гочманци:
кп 158, 170, 171, 173, 179, 180, 191/1, 193, 194,
195, 196, 197/1,2, 199, 200, 211, 212, 214,
216/1,2,3, 217,
218, 220, 221, 222, 223/2, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 415

17.942

8

Нова 17

КО Гочманци:
кп 151/10, 163, 164, 165, 166, 181,
182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 250/1

10.506

9

Нова 18

КО Гочманци: кп 180, 181, 182

Нова 19

КО Гочманци: кп 141, 175/3, 176, 177, 178, 179,
192/1, 194, 195, 234, 240, 241, 242, 243, 415, 416

6

7

10
Ознака

851

791
2.264
Површина

грађ.парц. Намена

Број кат. парц.

11

Нова 20

КО Гочманци: кп 24/1, 119, 120, 121/3, 122, 123,
136/1, 138, 139, 143, 243, 244, 247/1, 416

12

Колско-пешачка 0

КО Брзеће: кп 330, 331, 1894/1

2

(m )
4.290
343
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КО Гочманци: кп 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96/1, 96/2,
13

Колско-пешачка 1

96/3, 99, 118, 120, 121/1, 2, 122, 247/2, 248, 249,
250, 258, 259, 416

8.031

КО Брзеће: кп 266/1, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
14

Колско-пешачка 2

327, 328, 335, 337, 338, 339, 347, 348, 349, 351,
355/2, 357, 358, 359, 361, 362, 363/1,2, 364, 794

4.070

КО Гочманци: кп 24/8, 38, 39, 40, 137, 141, 142,

15

Колско-пешачка 3

16

Колско-пешачка 4

КО Гочманци: кп 24/1, 120,
125, 128, 130,

17

Колско-пешачка 5

КО Гочманци: кп 153, 154, 155, 158, 159/2, 160,
167, 168, 180, 181

143, 144, 145, 158, 175/1, 415

1.025
121/3, 122, 123, 124,
1.367
3.093

КО Гочманци: кп 158, 170, 171, 173, 179, 180,
18

Специјална железница

191/1, 193, 194, 195, 196, 197/1, 197/2, 215,
216/1,2,3, 217, 218, 221, 222, 223/2, 224, 225, 226,
227, 228, 414, 415

8.329

19

Улица 4а крак 1

КО Брзеће: кп 362

648

20

Улица 4а крак 2

КО Брзеће: кп 364, 365/1, 2, 4, 6

522

21

веза између Нове 2 и
Колско пешачке 2

КО Брзеће: кп 321, 323

22

веза између Колскопешачке 2 и 0

КО Брзеће: кп 329/1

23

прилаз из Колско-пешачке 0 КО Брзеће: кп 330

24

прилаз из Улице 4а крак 2

КО Брзеће: кп 365/1

227

25

сокак

КО Брзеће: кп 390

161

26

сокак

КО Брзеће: кп 742/14

29

27

сокак

КО Брзеће: кп 742/14

51

28

паркинг за аутобусе

752, 754, 755, 756

3.326

29

паркинг за скијалиште

КО Гочманци: кп 163, 166, КО Брзеће: кп 250/1

8.812

30

објекат културе

КО Брзеће: кп 375, 376, 377,

31

школа

КО Брзеће: кп 369/1, 370/2, 372, 373, 374, 1895/2

4.964

32

пошта

КО Брзеће: кп 369/2, 1895/2

1.403

33

гробље Брзеће

КО Брзеће: кп 296, 348, 349, 350/1, 351, 352, 358,
363/3

7.308

34

гробље Гочманци

КО Гочманци: кп 91, 92, 95, 258, 416

1.865

35

ППОВ

КО Брзеће: кп 398, 400, 1895/2

2.553

36

скијалиште – ски-стадион

37

скијалиште – пратећи обј.

КО Брзеће: кп 249/1, 250/1

2.062

38

скијалиште – ски-пункт

КО Гочманци: кп 162

2.515

39

учитељски станови

КО Брзеће: кп 369/1

322

40

резервоар 2

КО Гочманци: кп 154

400

76
87
99

КО Брзеће: кп 743/2,3, 744, 745, 746, 750, 751/1,2,

915

КО Брзеће: кп 249/1,2, 250/1, КО Гочманци: кп 49,
52/8, 9, 10, 11, 13, 154, 161, 162, 166

25.906
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41

резервоар 1 и ЦС2

КО Гочманци: кп 162

750

42

ГМРС

КО Брзеће: кп 290

625

Укупно

185.959

II.4.
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Решење саобраћајних површина приказано је на графичком прилогу – карта 3 „План
регулације и нивелације и решење саобраћајних површина“, Р – 1:1000, а све планиране
мреже и објекти инфраструктуре, приказани су на графичком прилогу – карта 7 „Синхрон
план инфраструктуре“, Р – 1:1000.

II.4.1. Саобраћајне површине и објекти
Државни пут IIа реда бр. 211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник (раније Р-218а)
делимично тангира подручје обухваћено планом, а делимично пролази кроз њега (у делу старог села
Брзеће). Овим планом се не планирају нови саобраћајни прикључци на државни пут, већ се планира
само уређење и регулисање постојећих, у складу са важећим прописима и урбанистичко-техничким

захтевима. У важећем ПГР насеља Брзеће део државног пута кроз насеље означен је као
Улица 1 и планиран са попречним профилом регулационе ширине 12 m, ширине коловоза 7 m,
са обостраним тротоарима ширине 2,5 m.
Интерна саобраћајна мрежа формира се увођењем нових саобраћајница сходно концепту нових
садржаја. Интерни саобраћајни систем, у оквиру комплекса, планиран је тако да, у функционалном и
техничком смислу, омогући приступ свакој парцели, нормално кретање оне структуре возила која ће га
користити – путничких возила, комуналних возила, мањих теретних возила и других специфичних
возила сходно садржају зоне.
Постојеће улице чија регулација је планирана ПГР-ом насеља Брзеће, као и новопланиране
улице из ПГР-а, овим планом третирају се као стечена обавеза, сем ако је њихова реализација немогућа
(због морфологије терена или физичких препрека, као што је нпр. постојећи стуб далековода). То су:
Улица 4 (промењено место прикључка на Нову 2, због нивелације), Улица 6, Улица 7, Нова 2
(нивелационо није могла да прође са доње стране гробља, због висинске разлике од око 18 m. па је
померена на горњу стране гробља) и Нова 5 (ситуационо мало измештене због стуба од далековода).
Све ове улице имају планирану регулациону ширину 9 m. Овим планом се укидају Улица 5 (због
великог подужног нагиба) и Нова 1 (саобраћајно непотребна). У ПГР-у насеља Брзеће ове улице су
цртане и ван граница планског обухвата, те самим тим њихово решење није планска обавеза.
Нова саобраћајна мрежа обрађене локације повезује се на државни пут IIа реда бр. 211 преко
две постојеће трокраке раскрснце које су предвиђене за тоталну реконструкцију. На раскрсница
државног пута и централне улице Нове 16 на државном путу је прдвиђена из правца насеља трака за
лева скретања. Код друге раскрснице државног пута и колско-пешачке улице 1 (интерна саобраћајница
са малим саобраћајем) нису предвиђена никаква проширења. Ширине коловоза свих нових улица су
планиране са 6,0 m и обостраним тротоарима ширине 1,5 m, осим што Нова 16 као главна

прилазна улица има ширину коловоза 7,0 m.
Регулационе ширине и основни елементи нормалних попречних профила дати у графичким
прилозима. С обзиром да су скоро све саобраћајнице на нагнутим теренима и њихова траса захтева
израду усека и насипа, предвиђена су проширења регулационог појаса улица, од крајње ивице тротоара
односно коловоза, кад тротоар није планиран, и то 1,5 m у изграђеном делу обухвата Плана и 2,5 m у
делу обухвата Плана у коме није планирана изградња обострано. Потребна проширења на новој
уличној мрежи за мимоилажење аутобуса и путничког аутомобила у кривинама урадити на
унутрашњим странама кривина а на осталим колско-пешачким улицама предвидети проширења за
пролазак два путничка аутомобила уз коришћење ширине коловоза заједно са тротоаром.
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ППППН НП Копаоник, резервисан је потенцијални коридор континуалног кружног
пута, приближно око границе НПК у висинској зони од око 1 000 до 1 200 m н.в., чији
настанак је планиран повезивањем постојећих шумских, локалних и регионалних путева, а
мањим делом изградњом нових деоница путева. Траса потенцијалног коридора овог кружног
пута пролази и кроз подручје овог плана, приближно правцем југ-север, преко Брзеће до
Гочманца, где се одваја од државног пута, иде трасом новопланиране улице Нова 16,
настављајући даље ван граница овог плана као планирани регионални пут изнад села Ливађе и
Паљевштица и долином Мраморске реке преко засеока Симићи и Јанковићи до засеока
Пршићи и центра Криве Реке.
За потребе јавног паркирања нових капацитета предвиђен је паркинг поред улице Нове
17 у зони спорта и рекреације и хотела, са 220 паркинг места и 5 места за пристајање аутобуса
који могу да служе и за паркирање. На паркиралишту су предвиђена паркинг места величине
2,5х5,0 m са ширином пролазне улице 6,0 m. Дозвољено је делимично наткривање овог
паркинга.
На свим паркинзима оставити могућност за садњу дрвореда после свког другог односно
трећег паркинг места (у зависности од врсте саднице) са удаљењем од пролазне улице најмање
4,0 m.
Нивелационо решење свих саобраћајних површина прилагођено је терену и тако је
обликовано како би одводњавање површинских вода било што лакше. Подужни профили
саобраћајница дати су у документационој основи. Код свих саобраћајница подужни падови не
могу бити већи од 12% изузетно код колско пешачких стаза подужни нагиб не већи од 15%.
Попречно вођење површинских вода обезбеђују попречни падови на правцима за коловоз мин.
2,5%, за паркинге 2,5-4,0% у зависности од површинске обраде и 2,0% за тротоаре. Приликом
нивелационог решавања комплекса избегавати ниска места где постоји могућност задржавања
воде. Одводњавање атмосферских вода обезбедиће се површинским путем до одређених места
на којима ће се вода испустити у околни терен. Могуће је да ће на неким местима постојати
потреба за израду кишне канализације, што ће бити утврђено у фази израде пројектне
документације.
Све нове саобраћајнице пројектовати са коловозном конструкцијом за лако саобраћајно
оптерећење са застором од асфалт бетона. Код димензионисања коловозних конструкција
посебну пажњу треба обратити на дубину мржњења. Застор на паркинзима може бити од
растер елемената по систему бетон-трава или од неког другог одговарајућег материјала.
Пешачке стазе односно тротоаре обрадити са асфалтним застором или бехатон елементима на
одговарајућој подлози.
Сви елементи попречног профила саобраћајних површина који се мађусобно
функционално разликују одвојити одговарајућим елементима визуелно и нивелационо.
Ради безбедног одвијања саобраћаја нарочито на раскрсницама треба предвидети
одговарајућу хоризонталну и вертикалну сигнализацију.
На подручју планског обухвата предвиђа се и бициклистички саобраћај, у оквиру
регулације јавних саобраћајних површина, јавних зелених површина и простора јавног
скијалишта (ван зимске сезоне).

II.4.2. Јавне зелене површине
Основни концепт развоја зелених површина заступа санацију и уређење постојећих и
подизање нових зелених површина. Зеленило, као приоритетну, треба да има заштитну а по
могућности и рекреациону функцију. Основни циљ подразумева заштиту и унапређење
зелених површина као значајног природног потенцијала а коришћењем линијског зеленила
остварује се веза постојећег и планираног.
Основни задатак линеарног зеленила је да постојеће зелене површине повеже са
планираним зеленилом и зеленилом из окружења у систем зеленила. Избор врста за дрворедно
зеленило прилагодити условима: једнострани или обострани дрвореди, прекинуте низове
попунити истом врстом, за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном и формираном
круном, снажним кореновим системом и правим деблом најмање 2,8-3 m висине, у улицама
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где услови захтевају урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном заменом старих
стабала.
Планиран је појас зеленила и парковско уређење површина уз регулисано корито реке

и у зони заштите далековода, намењен за рекреацију, одмор и шетњу, опремљен за игру деце.
Приликом уређењa простора у зони далековода неопходно је уважити сигурносне захтеве у
заштитном појасу. У случају формирања нових засада, неопходна је сагласност
електропривердног предузећа надлежног за далековод.
Остало зеленило јавног карактера су зелене површине школе и гробаља. Ово зеленило
уредити комбинацијом травних површина и солитерских стабала аутохтоне вегетације.
При озелењавању свих јавних површина дати предност аутотхоним врстама (минимално 50%)
које су највише прилагођене локалним и педолошким и климатским условима уз могућност
коришћења егзота за уређење простора око и поред стамбених, угоститељских и туристичких
објеката и паркова, скверова и друго. Планирати очување и заштиту усамљених стабала и
група стабала на ливадама, њивама, поред путева и у шумама.
Површине зеленила могу да садрже пешачке и бициклистичке стазе са пратећом
опремом и објектима, игралишта за децу. У зависности од просторних могућности оне могу да
садрже спортске објекте, ретензије или низ парковски уређених површина и друго. Пешачке
стазе у оквиру овог зеленила су у континуитету са тротоарима.
-

Код подизања нових зелених површина важе следећи услови:
уважавати правце пешачког кретања,
стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије зеленила,
пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна,
објекти могу да заузму до 5% територије зелене површине,
зеленило треба да буде репрезентативно,
планирати учешће цветних површина до 5%,
по могућству планирати водене површине (фонтане, каскаде и др.),
вртно-архитектонске елементе и мобилијар прилагодити типу зеленила.

II.4.3. Јавни објекти
На земљишту јавне намене налазе објекти образовања, културе и јавних служби
(пошта), као и објекти комуналне инфраструктурне.
На парцелама које су планиране за објекте јавне намене могу се подизати само објекти
у функцији планираних намена, уколико није другачије прописано овим планом.
Нормативи за паркирање дати су у поглављу III.11. „Обезбеђивање приступа парцели и
простора за паркирање возила“.

II.4.3.1 Образовање
У складу са ПГР Брзеће, планира се повећање коплекса школе са 0,34 ha на 0,5 ha. Од
ове површине пројектом парцелације треба издвојити парцелу за учитељске станове у
површини од 0,03 ha (новопланирана грађевинска парцела бр. 39). У оквиру новопланиране
грађевинске парцеле бр. 31 планира се изградња спортског терена, који може бити и
затвореног типа (балон сала). По могућству обезбедити топлу везу затвореног терена и школе.
Објекат школе је могуће доградити и надградити (максимално једна етажа) у случају
повећања броја деце на преко 10 по разреду.
Дозвољена је доградња или изградња нових објеката према следећим критеријумима:

-

2

потребна изграђена површина (БРГП) 6-8 m /по детету;
2
потребна површина комплекса 20-25 m /по детету;
индекс заузетости max. 40%;
максимална висина (кота венца) 8 m;
уређена зелена површина минимално 20%.
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Дозвољене пратеће намене су друге јавне површине и објекти јавних намена, зеленило,
спортско рекреативни садржаји мањег обима (терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.).
Забрањено је обављање делатности у објектима које вибрацијама, буком, гасовима,
мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе околину и не
представљају намену компатибилну образовању.
У објекту школе обавља се и предшколско васпитање. Дозвољена је изградња објеката
предшколског васпитања и дечје заштите и на површинама других, јавних или осталих
намена, према следећим нормативима:
2
- потребна изграђена површина (БРГП) 6-8 m /по детету;
2
- потребна површина комплекса 25-30 m /по детету;
- индекс заузетости 40%;
- максимална висина (кота венца) 8 m;
- уређена зелена површина минимално 50%.
Дозвољава се претварање стамбених, или нестамбених простора у просторе за

дневни боровак деце, у приземљима и са приземљима повезаним просторима, који чине
јединствену целину, под условом да: постоји или је могуће формирати посебан улаз, постоји могућност
за задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са бројем деце, постоји начин за
решавање утицаја додатне буке на суседне намене. Није могуће организовати објекте предшколског
васпитања уколико се у склопу преовлађујуће намене становања планирају и следеће намене:
производња, производно занатство, складишта и други садржаји који загађују животну средину или
могу да утичу на безб едност боравка деце.

За све објекте образовања паркирање и гаражирање обезбедити ван комплекса, осим за
сопствена возила и возила запослених (мин 10% запослених).
Обавезно је озелењавање комплекса, уређење простора за игру на отвореном и
ограђивање транспарентном оградом максималне висине 4 m.

II.4.3.2 Култура
Планира се изградња објекта културе на новопланираној грађевинској парцели јавне
намене бр. 30. Планирана површина парцеле је око 9 ари. Дозвољени индекс заузетости је
50%, а спратност П + 2 (П + 1 + Пк). Последња етажа може бити пројектована као поткровље
или као пун спрат (у том случају тавански простор испод косог крова не пројектовати као
користан простор). Максимална висина венца објекта од коте уређеног терена на месту улаза
је 9,0 m, уколико се пројектује поткровље, односно 10,5 m, уколико се пројектује пун спрат.
Кота пода приземља може бити највише 1,5 m изнад коте уређеног терена на месту улаза.
Поред културних догађаја у оквиру овог простора се могу наћи и услужне делатности,
угоститељство, трговина, информациони пункт, туристичке организације и сл.

Простор организовати тако да се обезбеди довољан број паркинг места према
нормативима, као и минимум 30% површине парцеле под зеленилом.

II.4.3.3 Јавне службе – пошта
Пошта се налази на парцели новопланираној грађевинској парцели бр. 32, која одговара
катастарској парцели 369/2 КО Брзеће. Дозвољени индекс заузетости је 40%, а спратност П + 1 (П +
Пк). Последња етажа може бити пројектована као поткровље или као пун спрат (у том случају тавански
простор испод косог крова не пројектовати као користан простор). Максимална висина венца објекта
од коте уређеног терена на месту улаза је 6,0 m, уколико се пројектује поткровље, односно 7,5 m,
уколико се пројектује пун спрат. Кота пода приземља може бити највише 1,5 m изнад коте уређеног
терена на месту улаза.

Простор организовати тако да се обезбеди довољан број паркинг места према
нормативима, као и минимум 30% површине парцеле под зеленилом.
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II.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

МРЕЖЕ

390

И

ОБЈЕКАТА

II.5.1. Водоводна мрежа
Веза са постојећим цевоводом је остварена на почетку Улице 6 код државног пута Брзеће-Брус. На
самом почетку цевовода је предвиђена црпна станица ЦС1 која ће обезбедити довољну количину воде
и притисак за потрошаче који се налазе испод висинске коте 1025 m н.в. ЦС1 планира се у оквиру
објекта културе на новопланираној грађевинској парцели бр. 30, са директним и независним улазом
споља. Потисни цевовод минималног пречника Ø110 се простире од ЦС1 дуж Улице 6, Улице 2 и
Улице 1 до прекидне коморе/резервоара Р1 и црпне станице ЦС2. ЦС2 и резервоар Р1 налазе се на
новопланираној грађевинској парцели бр. 41. На коти 1035 m н.в. у Улици 1 је планирана прекидна
комора/резервоар Р1, која ће бити црпилиште за ЦС2 која се налази непосредно уз прекидну комору.
Преко ЦС2 вода ће се потискивати цевоводом минималног пречника Ø110 до Р2 који се налази на коти
1090 m н.в, на новопланираној грађевинској парцели бр. 40. Цевовод од ЦС2 до Р2 је искључиво
потисни цевовод и није предвиђено повезивање корисника на овај цевовод. За снабдевање водом
корисника који се налазе изнад коте 1025 m н.в. је предвиђен повратни цевовод минималног пречника
Ø110 који иде од резервоара Р2 ка овим потрошачима. На овај начин је у појединим улицама

које се налазе између кота 1090 m н.в. и 1025 m н.в . потребно предвидети по два цевовода,
један повратни на који ће бити повезани корисници и један потисни који ће служити
искључиво за пуњење резервоар Р2.
3
Запремина резервоара Р2 је мин =600 m , док запремина прекидне коморе/резервоара
Р1 може бити мањи и та величина зависи од карактеристика пумпе које ће бити уграђена у
ЦС2.
Укупна дужина водоводне мрже износи око 6700 m.
Водоводна мрежа је гранатог типа осим у улици Нова 17 где је прстенастог типа.
Овакав облик водоводне мреже је условљен саобраћајним решењем.
Водоводне цеви се налазе на 0,5 m од ивичњака.
Водоводни систем треба опремити довољним бројем затварача, испуста и осталим
арматурама потребним за његово лако одржавање и правилно функционисање, а такође
обезбедити довољне количине и довољан притисак за санитарне и противпожарне потребе.
Минимални унутрашњи пречник цевовода је Ø110. Минимална дубина укопавања цеви је 0,8
m од врха цеви. Прикључке објеката на водоводну мрежу треба извести у шахтовима са свим
потребним арматурама.
Приликом мимоилажења са мрежом фекалне канализације потребно је да водоводна мрежа
буде изнад, а приликом мимоилажења са ТТ и електро мрежом да водоводна мрежа буде испод ових
инсталација. Минимално растојање између водоводних и канализационих цеви је 0,4 m, а између
водоводних и ТТ и електо каблова 0,5 m.

На планираној водоводној мрежи неопходно је предвидети надземне противпожарне
хидранте Ø80 на међусобном растојању максимално 50 m. Хидранти трeба да буду видно
обележени и постављени тако да буду увек приступачни.

II.5.2. Канализациона мрежа
За оптимално функционисање канализације потребно је предвидети сепарациони
систем каналисања.
Атмосферске воде
Одвођење атмосферске воде је планирано преко канала уз саобраћајницу. Приликом
израде пројектне документације за одвођење атмосферских вода с паркинга потребно је
предвидети сепараторе за масти и уља.
Није дозвољено уводити атмосферске воде у фекалну канализацију.
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Фекалне воде
Планирана фекална канализација је гравитационог типа. Цеви фекалне канализације
постављати у осовини свих саобраћајница. Све фекалне воде са подручја овог плана
гравитирају ка планираном постројењу за пречишћавање отадних вода, на постојећој локацији
на простору између државног пута и Брзећке реке.
Пречнике цеви одредити техничком документацијом на основу хидрауличк ог
прорачуна, а као минимални пречник усвојити Ø250. Дубина укопавања цеви износи
минимално 1,2 m до врха цеви. Положај цеви фекалне канализације трба да буде испод
водоводних, ТТ и електо инсталација. На преломима нивелета и праваца предвидети
ревизиона окна, као и каскаде на местима где је то потребно. Укупна дужина фекалне
канализације је око 4500 m.
Пројекте фекалне канализације и прикључака објеката радити у складу са важећим
пропирсима и стандардима.
Није дозвољено упуштање фекалне у атмосферску канализацију.

II.5.3. Електроенергетска мрежа
Развој енергетске инфраструктуре на подручју обухваћеном планом засниваће се на:

- успостављању ефикасног система планског управљања и експлоатације енергетских
ресурса, уз примену савремених решења и модернизације система преноса и
дистрибуције према светским стандардима која су адекватна за високопланинска
подручја; и
- стварању услова за поуздано и рационално напајање електричном енергијом конзумног
подручја обухваћеног планом, водећи рачуна и о потребама развоја постојећих насеља.
Сагласно сагледавању постојећег стања, условима „Електросрбије“ бр. 9966/1 од 24.11.2014.
године и решењима из просторног плана на планском подручју треба извршити реконструкцију
постојећих електроенергетских објеката у циљу повећања снаге и изградити нове електроенергетске
објекте за задовољење будућих потреба потрошача електричне енергије. Задржавају се у функцији све
постојеће ТС, и оне које се не налазе у уз границе планског подручја и оне које се налазе у границама
плана, уз потребне рехабилитац ије. Постојећу мрежу ниског напона треба сукцесивно реконструисати
уз замену недовољног пресека проводника и смањењења дужина водова до потрошача чиме се смањују
губитци електричне енергије и повећава квалитет и поузданост напајања.
За обрачун вршне потрошње електричне енергије усвојени су следеће нормативе по врстама
корисника и локалитетима: минимум 2,5 kW по стационарном кориснику, 1,5 kW по
запосленом/службеном лежају и 1,0 kW по планираном становнику. По нормативима потребне
инсталисане снаге за стационарне кориснике, запослене, дневне излетнике, рекреативну и скијашку
инфраструктуру, хотелске, апартманске, спортске капацитете, јавне и услужне објекте, становање

инсталисана снага износи минимум 10 МW. Са коефицијентом једновремености од 0,8 треба
обезбедити укупну снагу од око 8 МW. За будуће потребе планског подручја и окружења
потребно је изградити 13 нових ТС 10(20)/0,4 kV највећим делом за обезбеђење електричне
енергије и снаге за потребе новопредвиђених садржаја и објеката. Предвидети ТС 10/0,4 kV
типске капацитета 1 МV, са уграђеним трансформаторима 630 kVА. Напајање
новопланираних ТС 10/0,4 kV могуће је обезбедити уз изградњу ТС 110/10 kV на локацији
Брзеће, која није обухваћена предметним планом, уз планирање изградње 110 kV вода из
правца ТС Копаоник – ТС Брзеће – ТС Брус – ТС Александровац.
Процес изградње нових електроенергетских објеката обухваћених планом се сагледава
на следећи начин:
- за напајање треба користити кабловске водове типа HP00-А или PP00-А одговарајућег
пресека;
-

у периферним зонама планска подручја и зонама са индивидуалним становањем

мале и средње густине мрежу ниског напона је могуће градити и као надземну на
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-

-

-

бетонским стубовима са СКС-ом ниског напона типа Х00/0-А 3х50+54,6 mm +2х16
2
mm ;
јавна расвета треба да постоји поред свих саобраћајница – у зонам где постоји надземна
нисконапонска мрежа уградњом светиљки на стубовима мреже а у зонама са
кабловским напајањем потрошача постављањем светиљки на челичне канделабре.
Напајање јавне расвете се мора вршити из најближе ТС која напаја и припадајућу
нисконапоснку мрежу;
као светлосне изворе треба користити савремене светиљке ко што су натријумове
светиљке високог притиска или металхалогене светиљке;
избор локација за нове ТС морају да обезбеде услове за прилаз теретним возилима са
хидрауличном дизалицом, минималних димензија ширине 2,8 m и висине 4 m а
обезбедити такође и коридор за кабловску канализацију од два 10 kV кабла и 8 0,4 kV
кабла;
трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво уз саобраћајницу или неки
други регулисани простор;
трасе кабловске канализације постављати са обе стране саобраћајница или са једне у
зависности од потерба на терену;
надземне трасе нисконапонске мреже водити увек са једне стране саобраћајница (десна
коловозна трака).

Овим планом се утврђују оријентационе локације и капацитети електроенергетских
објеката и критеријуми за њихов избор.
Нове трафо-станице за потребе изградње планираних капацитета могу бити:
- слободностојеће стубне;
- слободностојеће у монтажним или зиданим кућиштима на тлу; и
- у објектима друге намене.
II.5.4. Телекомуникациона мрежа
Овим планом предвиђају се потребне мере како би сваком кориснику био обезбеђен
приступ јавној мрежи електронских комуникација и омогућено коришћење свих савремених
услуга са потребним квалитетом и поуздано. То се постиже применом и изградњом оптичких
телекомуникационих каблова и мултисервисних приступних чворова (МСАН) одговарајућег
типа.
Да би се утврдило решење мреже електронских јавних комуникација на одређеном
подручју треба најпре утврдити очекивани број и просторни распооред корисника, а затим,
полазећи од постојећег стања инфраструктуре, дефинисати број и просторни распоред уређаја
за приступ мрежи (приступних чворова). Након тога се могу дефинисати остали елементи
мреже а то су потребни спојни оптички каблови, потребна ТК канализација и евентуално
приступна претплатничка кабловска мрежа.
Најважнији елементи основног концепта инфраструктуре јавних електронских
комуникација на планском подручју, су:
- очекивани број и просторни распоред корисника односно прикључака;
- оријентациони број и просторни распоред приступних чворова;
- основни правци спојних оптичких каблова;
- основни прaвци и оријентацоиона дужина изградње потребне ТК канализације.
Овим планом не може се дефинисати приступна (претплатничка) кабловска мрежа
бакарних каблова, већ ће се она одредити тек у фази израде техничке документације.
Одређивање оријентационог броја и просторног распореда корисника односно
прикључака
Подручје Плана је подељено на пет целина. За одређивање приближног броја очекиваних
прикључака на јавну мрежу електронских комуникација свих врста примењени су следећи нормативи:
за становништво у насељу Брзеће (са јавним службама и услугама) 50 прикључака на 100 становника,
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за становништво у насељу Гочманци 40 прикључака на 100 становника, за хотеле 1 прикључак на 6
лежајева, за апартмане 50 прикључака на 100 лежајева, за виле и викендице 40 прикључака на 100
становника /лежајева.

Применом ових норматива добија се следећи оријентациони број прикључака по
просторним целинама плана:
- целина 1
420 прикључака
- целина 2
220 прикључака
- целина 3
660 прикључака
- целина 4
65 прикључака
Укупно
1350 прикључака на јавну мрежу
Одређивање оријентационог броја и капацитета приступних чворова
Концептуално планско опредељење је да се оријентациони број приступних чворова
одреди према броју и просторном распореду планираних корисника, како би дошли до
потребних праваца и дужине оптичких каблова. Савремени приступни чворови у насељима
планирају се по принципу примене такозваних „мини ИПАН“ за број од 50 до 120 корисника и
„ИПАН“ за више од 240 корисника.
Овим концептом предвиђен је следећи оријентациони број и распоред приступних
чворова:
-

у целини 1 – 2 приступна чвора типа ИПАН капацитете по око 300 прикључака. Први чвор биће
лоциран у згради садашње комутације Брзеће и опслуживао би 300 корисника у ближем првом
делу садашњег насеља. Други чвор лоциран је ближе граници са просторном целином 3 и
покривао би око 250 корисника просторне целине 1 и око 50 корисника дела апартмани, виле и
викенд куће из целине 3. Максимална дужина претплатничког вода за чвор 1 је око 450 m, а за
чвор 2 око 350 m;

- у целини 2 – 1 приступни чвор типа ИПАН капацитета око 220 прикључака који би
опслуживао све кориснике те целине;

за целину 3, за коју није могуће предвидети динамику реализације предвиђених објеката – 6
мини ИПАН чворова капацитета по око 120 прикључака сваки. Планирано је 6 чворова због
тога што се мањи капацитети чворова могу прилагодити лакше динамици реализације

објеката, тако што ће се лоцирати чвор на оном делу где почне реализација.
Максималне дужине претплатничких водова крећу се од 250 до 350 m, како за који
чвор;
- за целину 4 – планирана је изградња мањег туристичког насеља од вила, викендица и
апартмана за које је процењена потреба од око 65 прикључака. Центар насеља је
удаљен око 400 m од најближег објекта у комплексу. Повезивање ових корисника у
телекомуникациону мрежу може изврши се повезивањем претплатничким бакарним
каблом на чвор у Гочманцима (целина 2), при чему би капацитет тог чвора био 285
прикључака, а максимална дужина претплатничког вода би износила 750 m, што је
технички прихватљиво.
Према томе овим концептом предвиђени су следећи приступни чворови:
- у просторној целини 1 – 2 чвора типа ИПАН – капацитета по 300 прикључака;
- у просторној целини 2 – 1 чвор типа ИПАН – капацитета 285 прикључака;
- у просторној целини 2 – 6 чворова типа мини ИПАН – капацитета 120 прикључака
сваки.
Изградња ТК канализације, оптичких каблова и приступне мреже
Да би се телекомуникациона мрежа у насељима оваквог типа економично реализовала
и да би могла касније да се успешно модернизује и прилагођава свим новим типовима услуга,
мора постојати могућност да се на главним правцима полажу оптички и други каблови без
поновног раскопавања, односно мора постојати ТК канализација која повезује најмање
локације свих чворова мреже у насељу.
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Планира се изградња ТК канализације, према условима „Телекома Србија“ бр. 52714/12015 од 10.02.2015. године, д 4 ПВЦ/ПЕХД цеви пречника 110 mm, на главним
саобраћајницама које повезују локације чворова и од 2 такве цеви на неким од споредних
саобраћајница. Укупна оријентациона дужина ТК канализације предвиђена за изградњу овим
планом износи: са 4 цеви око 2000 m и са 2 цеви око 1500 m. Кроз ову ТК канализацију
поставиће се оптички и бакарни каблови телекомуникационе мреже.
Оптички каблови предвиђени су за повезивање локације постојећег чвора смештеног

у згради АТЦ Брзеће са свих осталих 6 чворова у насељу. Укупна дужина оптичких каблова
износи око 2500 m.
Бакарни каблови приступне мреже полагаће се највећим делом у ТК канализацији, а
мањим делом у блоковима насеља директно у земљу и неће бити више ваздушне мреже до
корисника.

II.5.5. Гасоводна мрежа
Гасификација територије плана, утврђена је на основу приоритетне потребе еколошке
заштите туристичког центра и избора рационалног енергента.
Овим планом се утврђују трасе будуће мреже дистрибутивног гасовода. Траса прикључног
гасовода, којим је подручје у обухвату овог плана повезано са разводним (магистралним) гасоводом,
приказана је оријентационо. Та траса планирана је у важећем ПГР Брзеће. С обзиром да коначна траса
разводног гасовода није дефинитивно утврђена, траса прикључног гасовода и позиција главне мернорегулационе станице (ГМРС) дате су у складу са решењем из ПГР Брзеће. Након усвајања коначне
трасе разводног гасовода, решење прикључног гасовода треба да буде дато посебним планским
документом.

Предвиђено је повећање капацитета ГМРС Брзеће, планиране у ПГР Брзеће. Планирани
3
3
капацитет Q=4.200m /h увећава се за капацитет потребан за обухват овог Плана Q=2.200m /h.
3
Укупни планирани капацитет ГМРС Брзеће износи Q=6.400m /h. У оквиру објекта ГМРС
Брзеће планирана је и МРС Брзеће истог капацитета, са излазним притиском од 4 bar, која
напаја дистрибутивну гасоводну мрежу ниског притиска.
Карактеристике ГМРС „Брзеће“ су:
3
- капацитет Q=6.400 m /h;
- улазни притисак Pу л. = 16-50 bar; и
- излазни притисак Pизл. = 8-16 bar.
Машинска опрема ГМРС и котларнице смештени су у два посебна метална објекта (контејнера).
Простор око ГМРС ограђује се жичаном оградом димензија 25 x 25 м и смештен је на катастарској

парцели 290 КО Брзеће. Заштитна зона око ГМРС има димензије 90 х 90 m, а заштитна зона
око гасовода има ширину 30 m обострано, и обележене су на карти 3 „План регулације и
нивелације и решење саобраћајних површина“, Р – 1:1000.
Дистрибутивни гасовод ниског притиска за територију Гочманци прикључен је преко
саобраћајнице – моста на заједнички дистрибутивни гасовод Брзеће – Гочманци. Планиран је
на целој територији обухвата Плана, како би омогућио снабдевање природним гасом
туристичких објеката, домаћинстава, терцијарних садржаја и мале привреде. Трасе
дистрибутивног гасовода планиране су у коридорима јавних саобраћајница уз усклађивање са
трасама осталих инфраструктурних инсталација.
По реализацији гасне мреже потрошачи се обавезују да примарно користе гас у сврху загревања
простора, кувања и производње топле воде. Постојеће локалне котларнице на чврсто гориво,
задржавају се као резервни алтернативни начин загревања.

II.5.6. Смештај водова у профилу улица
Због ограниченог простора у урбанизованим насељима, за полагање појединих
подземних инсталација препоручује се подела расположивог простора на зоне:
В – зона за санитарни водовод;
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Х – зона за противпожарни водовод – хидрантску
мрежу; АК – атмосферска канализација; ФК – фекална
канализација;
E – зона за електроенергетске каблове; JO
– зона за јавно осветљење;

TТ – зона за телекомуникационе каблове;
и Г – зона за гасовод.
На графичком прилогу – карта 7 „Синхрон план инфраструктуре“ Р – 1:1000, приказан

је пример поделе пешачког тротоара и улице на зоне.
Ширина појединих зона зависи од расположивог простора. Ако је овај простор мали,
тада магистралне инсталације водовода и топловода, а по потреби и друге инсталације, могу
да се полажу у коловоз. Уобичајена ширина зоне за енергетске каб лове износи 0,7 m, док
ширине зона за остале инсталације зависе од капацитета тих инсталација и расположивог
простора. Препоручује се да се за смештај појединих инсталација одреди зона са обе стране
улице. У оквиру расположиве зоне, енергетски каблови се распоређују по ширини и дубини.
Полагање енергетског кабла паралелно са зидом или темељем врши се на растојању од
најмање 0,3 m.
Најмања дубина укопавања у земљу за подземне водове је:
електро каблови ниског напона 0,5-0,8 m;
телефонски каблови 0,4-0.8 m;
гасовод 1,0-1,5 m;
топловод 0,5-1,5 m;
водовод 1,4-1,8 m; и
канализација 1,4-2,0 m.
Најмањи хоризонтални размаци између паралелних водова су:
телефонски кабл – електро кабл високог напона 1,0 m;
телефонски кабл – електро кабл ниског напона 0,5 m;
телефонски кабл – водовод 0,8-1,0 m;
телефонски кабл – топловод 2,0 m;
телефонски кабл – гасовод 1,0-2,5 m;
водовод – електро кабл високог напона 0,8 m;
водовод – електро кабл ниског напона 0,5 m;
водовод – канализација 1,0-1,5 m;
водовод – гасовод 0,5-1,0 m;
гасовод – канализација 1,0-3,0 m; и
електро кабл високог напона – топловод 1,5-2,0 m.
Смештај (лоцирање) водова у профилу улице
Положај водова дат је са следећим елементима:
хоризонтална удаљност од регулационе линије;
дубина вода, односно кота горње ивице вода и кота терена; и
размак водова, односно хоризонтална удаљеност спољних ивица суседних водова.

II.5.7. Гробље
Гробље у Брзећу
Постојеће гробље налази се на к.п. 352 КО Брзеће и нема довољну површину. За
2
гравитационо подручје овог гробља, по нормативу од 5 m /становник, потребно је проширење.
Проширење се планира на укупну површину од око 73 ара (новопланирана грађевинска
парцела бр. 33).
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Услови за уређење гробља:
формирати појас заштитног зеленила према суседним парцелама;
формирати ограду око гробља;
при уређењу гробља и гробних места, поштовати здравствено – хигијенске и друге
еколошке услове;
изградити пратеће садржаје и комуналну инфраструктуру;

Терене са евентуално високим нивоом подземних вода или насути, како би се
омогућило сахрањивање или их планирати као зелене површине. Ниво подземних вода за
гробље не сме бити изнад 2,5 метaра. Уколико је ниво подземних вода виши потребно је
дренирати земљиште.
Табела 6. Основни елементи за димензионисање површина за сахрањивање
врсте гробница
гробнице -двојне
гробови у низу
гробови за урне

димензија (m)
2,50 х 2,75
2,20 х 1,0 и 2,30 x 1,10

бруто површина
2
око 12,0 m
2
око 5,0 m
2
око 1,2 m

Улазни део уредити планирањем простора за паркирање, платоа за испраћај посмртних
остатака и изградњом објекта капеле. Објекат капеле пројектовати као приземни, са
2
максималном бруто површином од 250 m . Изградити пратеће садржаје и комуналну
инфраструктуру. Формирати појас заштитног зеленила према суседним зонама и ограду око
гробља.
Пешачко-колске стазе планирати тако да омогуће неометан приступ простору за
сахрањивање. У оквиру парцеле, у непосредној близини улаза, предвидети место за одлагање
чврстог комуналног отпада и решити питања његовог одношења.
Интерне пешачко-колске саобраћајнице чине комуникације између платоа за испраћај
посмртних остатака и парцела предвиђених за сахрањивање. Саобраћајнице су ширине од 3-5
m (2,5 m само пешачке).
Гробље у Гочманцима
Постојеће гробље у Гочманцима налази се на к.п. 91 КО Гочманци, којој одговара
новопланирана грађевинска парцела бр. 34, површине око 19 ари. Није планирано проширење
овог гробља, већ само његово уређење и одржавање.

II.5.8. Услови за прикупљање и одношење отпада
На подручју Плана није дозвољено депоновање отпада. До изградње регионалне депоније за
одлагање отпада ће се користити постојећа општинска депонија. На подручју Плана, сав отпад из
домаћинстава, туристичких објеката и свих других површина се мора прикупљати у посебне судове
које ће надлежна служба периодично празнити и одвозити на градску депонију. Због преовлађујуће
туристичке намене, очекивано је да ће основни састав у структури отпада имати комунални отпад,

односно папир, стакло, пластика, метал, као и одређени процентуални удео био отпада.
Преовлађујућа туристичка намена генерише и одређену количину отпада који се класификује
као опасан.
Створена количина отпада на предметној територији, након реализације свих планских решења
и остваривања максималних капацитета, апроксимирана је на око 2,5 тоне

у току једног дана, с обзиром на број једновремених корисника туристичког центра (око 0,8
kg отпада по стационарном кориснику).
Основни услов је да се се примарно сакупљање отпада врши у затвореном простору, без
обзира на намену објеката, у посебно одређеним просторима или у објектима за такозвано
кућно смеће. Сакупљање отпада у свему ускладити са важећим прописима којима се регулише
управљање отпадом. Сакупљање комуналног отпада, по функцији објеката, разврстано је на
следеће типове:
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Хотели, апартмански објекти, услуге
Објекти свих категорија који морају имати посебне просторије за привремено одлагање
смећа. Величина просторије одређује се према броју корисника у складу са прописима за
планирану категорију. Просторије се граде у оквиру објеката као засебне просторије, без
прозора, са електричним осветљењем, са једним точећим местом са славином, холендером и
Гајгер сливником и решетком. Приступ овим просторима мора бити везан непосредно за
саобраћајницу, преко рампе за приступ комуналног возила.
Стамбени објекти; јавни објекти; виле, апартмани и викенд куће; и др.
На површинама ових намена као и тамо где није могуће изградити посебне просторије
за прикупљање отпада, изградиће се објекти за смештај планираних судова-контејнера, према
следећим правилима:
минимална габаритна димензија објеката за прикупљање отпадака, састава као кућно
смеће, за смештај два контејнера, износи 5,00 х 2,00 m, чиста унутрашња висина 2,20 m; и

- минимална габаритна димензија објеката за привремено прикупљање отпадака, састава
као кућно смеће, за смештај једног контејнера, износи 2,50 х 2,00 m, чиста унутрашња
висина 2,20 m.
Објекат треба да је на бетонској подлози подигнут изнад те подлоге за мин 15 cm, због
прања. Конструкција, зидови, кровна конструкција и покривач су дрвени или метални.
Фасадна облога је од дрвених талпи или перфорираног лима, постављених тако да штите од
ветра али и омогућавају природно проветравање.
Стандард за сакупљање отпада, састава као кућно смеће, на предметним просторима је у
судовима-контејнерима запремине 1100 литара, габаритних димензија 1,37 х 1,20 х 1,45
m, и то за објекте у овим зонама је апроксимативно:
2
А. 1 контејнер на 1000 m бруто површине за становање и туристички смештај,
2
Б. 1 контејнер на 750 m бруто површине за остале намене.
Поред тога, на овим локацијама неопходно је постављање посуда за одлагање батерија,
које се евакуишу засебно.
Прикупљање отпада на микролокацијама
На микролокацијама отпад се прикупља путем посуда (канти) за одлагање отпадака,
запремине 120 или 240 литара, које се постављају на местима значајног окупљања,
одмориштима, раскрсницама, паркинзима и сл.
Остали услови
Неопходно је обезбедити свим локацијама посуда и контејнера за одлагање комуналног
отпада директан и неометан прилаз за комунална возила и раднике чистоће, при чему ручно
гурање контејнера не сме бити дуже од 15 m, по равној подлози, без иједног степеника
(тротоар се обавезно гради са закошењем). Саобраћајнице којима ће се кретати специјална
комунална возила за одвоз смећа, морају бити најмање ширине 3,5 m за једносмерни и 6,0 m за
двосмерни саобраћај.

II.6. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
За издавање локацијских услова потребно је да грађевинска парцела има приступ јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. За издавање
грађевинске дозволе потребно је да грађевинска парцела има могућност прикључења на саобраћајну и
електроенергетску инфраструктуру, водовод и канализацију.
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II.7. СКИЈАЛИШТЕ
Секундарни туристички центар Гочманци и стари центар села Брзеће, у обухвату овог плана,
наслањају се на секторе 5 (исток, Бела Река) и 6 (исток, Гобеља) алпског скијалишта Копаоник, чији је
капацитет планиран на укупно око 7.600 једновремених скијаша. У овим секторима планиран је
изградња кабинских жичара Бела река – Караман гребен – Суво Рудиште (са ФИС полигоном „Бела
река”) и Брзеће – Брегови – Сребрнац и више планираних жичара, од којих је за овај план посебно
значајна инсталација висинског превоза из правца Гочманца ка Бреговима као и кабинских жичара
Брзеће – Брегови – Сребрнац.
Јавно скијалиште се налази у целини 5. У оквиру површине скијалишта која се налази
у обухвату овог плана, планирају се исходиште ски-стаза, ски-полигон за обуку скијаша, полазиште
инсталације висинског превоза (ван Националног парка Копаоник) и пратеће садржаје у функцији
пружања услуга скијашима и у функцији коришћења простора скијалишта у летњем периоду. На овим
површинама се и у летњем периоду могу одвијати рекреативне активности које су у складу са
основном функцијом. Приступ јавном скијалишту биће омогућен са новопланиране улице Нова 17 и
новопланираног јавног паркинга.

Јавно скијалиште се дели на простор за:
- ски-стадион, на новопланираној грађевинској парцели бр. 36. У оквиру ове површине
налазе се исходиште ски-стаза, ски-полигони за обуку, а дозвољено је и постављање
дечјих ски-лифтова, уколико не угрожавају основну функцију;
- ски-пункт, на новопланираној грађевинској парцели бр. 37. У оквиру ове површине
планирано је полазиште инсталације висинског превоза Гочманци-Брегови-Сребрнац,
објекти администрације, услуге ски-ренте, ски-сервиса, тоалети и слични пратећи
садржаји јавног скијалишта; и
- пратећи објекти, на новопланираној грађевинској парцели бр. 38. У оквиру ове
површине планирају се угоститељски садржаји намењени за целогодишње коришћење.
Планом су дате осе инсталација висинског превоза и површина за ски-стадион, скипункт и пратеће објекте. Коначна решења биће дефинисана урбанистичким пројектима, према
условима терена и надлежних јавних предузећа и установа, узимајући у обзир решење дато у
овом плану, на графичком прилогу - карта 2 „План намене простора са поделом на целине“ Р –
1:2500.
У целини 1, у оквиру намене услуге, у складу са ППППН НП Копаоник, могуће је
формирати полазну станицу гондолске жичаре Брзеће-Брегови-Сребрнац, са пратећим
садржајима у функцији пружања услуге скијашима и паркинг или гаражним простором.
Правила грађења за ову намену дата су у поглављу III „Плански део – правила грађења“.
Безбедносни појас жичаре је простор изнад, испод или поред жичаре, и то са обе стране у
односу на осу жичаре, у ширини од 18 m. У безбедносном појасу жичаре забрањена је изградња
објеката који нису у функцији жичара, као и извођење других радова, супротно закону, техничким и
другим прописима. Забрањено је предузимање радова или других радњи у безбедносном појасу
жичаре, без претходне сагласности управљача жичаром.
Заштитни појас жичаре је простор изнад, испод или поред жичаре, и то са обе стране
у односу на осу жичаре почев од границе безбедносног појаса жичаре до границе појаса на

растојању од 25 m са обе стране у односу на осу жичаре (укупна ширина заштитног појаса 50
m). Забрањено је предузимање радова или других радњи ван безбедносног појаса жичаре, а до
границе заштитног појаса од 50 m (25 m у односу на осу жичаре обострано), без претходне
сагласности управљача жичаром. Сађење дрвећа и другог растиња није дозвољено у
безбедносном појасу жичаре, с тим да је власник непокретности и ималац других права на
непокретности дужан да уредно и редовно одржава непокретност тако да безбедност и
функционалност жичаре не буду угрожене.
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II.8. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Извод из „Извештаја о геолошкој грађи и хидрогеолошким карактеристикама за ПДР
Гочманци у општини Брус“, који је саставни део документационе основе:
На основу свеобухватне анализе постојеће документације и досадашњих сазнања о истражном
подручју, као и изведених теренских истражних радова, а у функцији постављеног задатка, може се
извести закључак да је генерално, геолошко-хидрогеолошки-инжењерскогеолошки модел терена, у
коме се налази и простор предметног плана, по дубини релативно довољно истражен за извођење
одређених закључака.

Тачније, на подручју обухваћеним Планом Детаљне регулације Гочманци, не постоји
нити један изведени истражни геотехнички рад (раскопи, засеци, истражне бушотине и др.)
који би послужили као основа за анализу предметне подлоге-матрикса, односно чиме би се
доказала геометрија литолошких средина и стање подземних вода до дубине утицаја
реализације планираног садржаја.
Испитивани микролокалитет претежно је изграђен од дијабаз-рожнаке формације која се
јавља виду низа мањих и већих партија по ободу масива Копаоника. Истраживања су показала да су
најзаступљеније седиментне стене кварц-серицитски пешчари, грауваке и субграуваке, те глинци,
глинени шкриљци, рожнаци. Ове стене образују или веће хомогене масе или се смењују са изливима
дијабаза. У вишим деловима ове серије налазе се и мање партије кречњака. Серија је слабог степена
водопропусности по дубини јер испуцалост опада са дубином осим у деловима навлачења и раседања
ге локално може имати значајну водопропусност и стабилну издашност извора током целе године.

Простор испуцалости унутар ДРФ комплекса је скоро увек испуњен ситнозрном
о
испуном различите гранулације која уз велика годишња температурна колебања (од – 26 Ц до
о
о
+ 28 Ц, тј. око 55 Ц) и отвореност локалитета ка спољним утицајима, долази до интензивног
распадања основног стенског матрикса и стварања површинског распаднутог наноса са
пукотинском порозношћу. Тако створени растресити површински део различите дебљине
омогућава акумулирање и стварање локалних издани подземних вода, забарених површина
које, генерално, представљају ризична места за будућу градњу и имају недефинисану носивост
терена (и захтева детаљна истраживања и испитивања микролокалитета). Тачније, таква
подлога се најпре мора потпуно очистити од нестабилног наноса до основног матрикса и онда
припремити за даљу градњу и темељење. За део терена који није оптерећен овим нестабилним
седиментима може се директно вршити израда геотехничких подлога за потребе утемељења.
Нивои подземних вода у тако створеним изданима пукотинског типа је невелике
дубине, тј. највероватније плитко испод површине терена.
Приликом израде већих засека, усека и раскопа мора се водити рачуна о стабилности
косина, затим о начину појављивања, степену свежине и тектонско-механичкој оштећености
стенске масе.
За обимније радове неопходно је дубље фундирање и обезбеђење терена при засецању. Рад у
овим стенама је променљив и директно условљен минералошким саставом
и степеном свежине матрикса. Матрикс-фундамент у дубини је генерално водонепропусан, међутим у
приповршинском делу скоро увек садржи појаве локалних изданака, а у јаче изломљеним зонама и
значајнија изворишта подземних вода стабилна током целе године.

С обзиром на предвиђену изградњу објеката висине до две подземне и четири
надземне етаже, уз адекватне и неопходне претходне истражне (геотехничка испитивања)
и радове на припреми терена, може се рећи да су услови извођења планираних радова на
основној геолошкој подлози (дијабази и рожнаци и њиховим варијететима) погодни за
изградњу, уз стручну потврду за сваки појединачни планирани објекат (геотехнички
извештај) и предлог предложене спратности.
За даљу израду детаљне геолошке документације неопходне за ниво израде идејних
главних пројеката појединачних објеката или комплекса објеката, а у циљу дефинисања стварних
инжењерско-геолошких и хидрогеолошких услова простора обухваћеним планом, потребно је да се,
поред познатих података обавезно изведу и допунска-наменска, детаљна геотехничка испитивања
терена, са израдом одговарајућег броја засека и раскопа уз извођење потребног броја истражних
бушотина и испитивањима извађеног језгра. Предметна детаљна инжењерско-геолошка истраживања
ускладити са потребама хидрогеолошких испитивања постојећих издани подземних вода (утврђивање
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нивоа подземних вода, краткотрајна црпења са одређивањем параметара геолошке средине и

др.) у циљу добијања референтних резултата.
Тек након таквих истражних радњи и лабораторијских испитивања, уз добијање
одговарајућих егзактних података о терену, могуће је дати надградњу за конкретно и детаљно
пројектовање објеката и пратећих садржаја на локалитетима који су предмет обухвата овог
плана.

II.9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА
Према условима Завода за заштиту споменика културе Краљево, бр. 121/2 од
30.03.2015. године, на простору обухвата Плана не постоје објекти који би се могли
евидентирати или заштитити као непокретна културна добра. Постојећи објекти који имају
карактеристике традиционалне архитектуре или градске архитектуре у сеоском подручју,
углавном су запуштени или девастирани неадекватним преправкама и доградњама. Стара
сеоска домаћинства са традиционалним објектима су ишчезла.
Зидане куће, настале између два светска рата са одликама градске архитектуре
заступљене су у великој мери и у употребљивом су стању. Архитектонски елементи, пиластри
и украсне прозорске шембране, доста су оштећени али се могу обновити. Посебну вредност
овим објектима даје савршено занатски изведена столарија (прозори и врата). Без обзира на
лоше стање блатних малтера, подова и таваница, ови објекти завређују пажњу и потребно их
је ревитализовати уз адекватне конзерваторско-рестаураторске радове (куће Огњена и
Драгомира Костића).
Поред старе школе, која је порушена и на њеном месту изграђена нова, постоје
учитељски станови изграђени вероватно по типском пројекту тадашњег министарства
грађевина. Објекат је једноставних линија и конструкција са угаоном декорацијом од камених
квадера, који би требало да асоцирају на угаоне тесанике. Око овог објекта требало би
уредити двориште и прилазне стазе.
С обзиром да су археолошки локалитети специфични јер се налазе испод површине земље и често није
могуће знати за њихово постојање, приликом било каквих земљаних радова могуће је наићи на
остатке материјалне културе из прошлости, те је у том слућају неопходно организовати праћење
спровођења мера техничке заштите од стране археолога надлежног Завода за заштиту споменика
културе. Све остале мере заштите предузимају се у складу са предметним Условима Завода за

заштиту споменика културе Краљево.

II.10. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
II.10.1.

Заштита природе и природних добара

Према условима Завода за заштиту природе, бр. 020-2675/2 од 26.12.2014. године,
предметно подручје налази се у заштитној зони Националног парка Копаоник и у обухвату
еколошке мреже под називом Копаоник (које обухвата Емералд подручје, међународно
значајно подручје за биљке и птице и одабрано подручје за дневне лептире). Цело подручје
плана се налази у трећој зони санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације
Ћелије.
Усклађивање коришћења простора за потребе развоја туризма, становања и спортско
рекреативних активности с потребема и циљевима очувања природе и природних добара
засниваће се на потпуном поштовању прописаних мера и режима заштите од стране
надлежних установа. Уважавајући планове вишег реда који прописују мере заштите и начин
коришћења простора, а у вези са зонама заштите, у Плану се дефинишу посебни услови
заштите природе и природних добара.
Поштујући основне принципе заштите природе, постојећу законску и планску основу
као и актуелно стање предметног простора основна концепција промовише заштиту, очување

400

19.08.2017.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 5

и унапређење биолошке, геолошке и предеоне разноврсности. Под тиме се подразумева
заштита издвојених ресусра и одрживо коришћење и управљање односно минимизирање
негативних утицаја коришћења предметног простора као и санација оштећених и угрожених
подручја предметног плана.
Ради заштите орнитофауне није дозвољено коришћење јаких светлосних извора
(рекламни ротирајући рефлектори, ласери и слично) усмерених ка небу.

II.10.2.

Заштита животне средине

У складу са позитивном регулативом на целом подручју плана се забрањује изградња
објеката који би својим постојањем или употребом непосредно или на други начин
угрожавали живот, здравље и рад људи или угрожавали животну средину. Забрањује се
уређивање и коришћење земљишта које би могло имати штетне последице на живот, здравље
и рад људи, односно штетне последице на окружење.
Заштита, очување и унапређење квалитета ваздуха и успостављање вишег стандарда
квалитета ваздуха, оствариће се применом следећих правила и мера заштите:

- топлификацијом подручја и увођењем природног гаса као енергента, уместо фосилних
горива у појединачним котларницама;
- коришћењем обновљивих извора енергије за загревање стамбених просторија у
домаћинствима;
-

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

- делатности, које могу сметати буком, прашином или непријатним мирисима, треба
јасно физички издвојити, и формирати одговарајуће заштитне зелене засаде од
листопадних, зимзелених и четинарских врста, стварајући спратну конструкцију,
почевши од травног покривача, преко шибља до дрвећа густе крошње, чиме ће се
обезбедити функционалност зеленила, у смислу заштите, током читаве године;
- обавезно је постављање филтера у објектима у којима се врши термичка обрада хране
(свих врста)
- регулисањем саобраћајних токова;
- израдом процене утицаја на животну средину свих објеката у складу са прописима;
Заштиту и унапређење квалитета вода спроводити на основу Закона о водама („Сл.гл. РС
број 30/10), Плана за заштиту вода од загађивања (Сл.гласник РС број 6/91), као

и других одредби које се односе на заштиту вода и од вода прописани су услови које је
неопходно испоштовати у процесу израде ПДР.
При изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и
прописе, спроводити континулано развој канализационе мреже, одржавање ППОB и
санитација насеља, подстицање рационалне потрошње воде у домаћинствима, и другим
делатностима, систематско праћење квалитета вода и, према дефинисаном линијом заштите
приобаља према водотоку од минимнално 7m, у тој није дозвољена изградња објеката било
које намене.
Заштиту водотокова спроводити забраном спровођења и испуштања отпадних и загађених
вода у водотокове и приобаље, забраном изградње потенцијалних извора загађења у непосредном
приобаљу (Правилник о Анализи утицаја и радова на животну средину, "Службени гласник РС", број
61/92), уређивањем и одржавањем речних корита и обалоутврда, као и максималним очувањем
аутохтоне флоре и фауне. Заштита од вода - одбрана од поплава спроводи се у комбинацији
хидротехничких и организационих мера.

Мере заштите и унапређења квалитета земљишта обухватају:
- спречавање стварања дивљих сметлишта и рекултивација постојећих,
-

обавезно прописивање изградње водонепропусних септичких јама до изградње

канализационе инфраструктуре.
-

приоритетно смањење екцесивних и јаких ерозионих процеса у угроженим подручјима;

- рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта;
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- рекултивација деградираног земљишта и предела;
- контролисана употреба пестицида, ограничавање употреба хербицида и вештачких
ђубрива;
-

подстицање традиционалних пољопривредних грана које имају повољне услове за развој и
доприносе очувању структуре предела; пажљив избор одговарајућих култура и начина обраде
земљишта према педолошким условима, нагибу и експозицији терена; успостављање
антиерозивног плодореда; и побољшање сортног састава травних екосистема ради повећања
њихове продуктивности и заштите земљишта;

припреме превентивних и оперативних мера заштите, реаговања и поступака санације
земљишта у случају хаваријског изливања опасних материја у околину;
Све атмосферске воде и воде са саобраћајних и манипулативних површина, водити у
атмосферску канализацију по потребни са предтретманом, а обавезно пре упуштања у
реципијент.
Као мере заштите и ублажавања ефеката буке око извора буке (саобраћајне
површине и коридори, већа игралишта и места окупљања), подизати тампон зеленила са
комбинацијом ниског и високог растиња, а где је то просторно немогуће постављати баријере
у виду зидова, панела и других објеката.Највиши нивои буке утврђени су Правилником
методологији за одређивање акустичних зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10).
Од могућих јонизујућих

зрачења, заштиту

спроводити сталним праћењем

кретања и

израдом катастра радиоактивности (Ра громобрани, јонизујући јављачи пожара, рентген
апарати, евентуално базне станице и остали извори) као и опремањем насеља за смањивање
ове врсте загађења. У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и
постављање уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на
објектима: дечијих вртића, школа, простора и дечијих игралишта.
Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се

предложене мере заштите животне средине у Плану детаљне регулације, могле успешно
контролисати и пратити при имплементацији Плана.
С обзиром да се подручје Плана налази у зони III акумулације „Ћелије“, успоставља се
режим контролисане изградње и коришћења простора који обезбеђује заштиту квалитета вода
и здравствену исправност воде изворишта. Ради се само о појачаним мерама санитације, а не о
рестрикцији која би угрожавала развој насеља. У овој зони није дозвољено неконтролисано
депоновање комуналног и другог отпада, лоцирање и уређење депонија чврстог отпада,
депоновање, складиштење и транспорт опасних материја и материја које се не смеју директно
или индиректно уносити у воде.
Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта засниваће се на програму
уређења пољопривредно-шумског земљишта у зонама заштите изворишта вода. Није
дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које
се користи у пољопривредне сврхе.

II.10.3.

Заштита предела

План обухвата источну страну планине Копаоник, у оквиру заштитне зоне Национaлног парка
Копаоник. Налази се на надморској висини од 1000-1100 m и припада групи руралних културних
предела. Заступљени предеони елеменати у структури предела обухватају засеок Гочманци и део
насеља Брзеће, ливаде, шибљаке, аграрне просторе (оранице и воћњаци), водене токове, групе шумског
дрвећа, а као предеона вредност од националног и међународног значаја издваја се еколошка мрежа
Копаоник.

Oсновна концепција промовише интегралну заштита предела у смислу простора који
подразумева одређену територију чији карактер представља специфичан спој природних и
створених вредности карактеристичних за дати регион. То подразумева заштиту природних и
културних ресурса која се мора обезбедити очувањем издвојених значајних и
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карактеристичних обележја предела а у складу са основним стратешким опредељењима које
промовише Просторни план Републике Србије (ППРС). Заштита, уређење и развој предела
заснива се на реализацији различитих приступа у обезбеђивању квалитета предела, а темељи
се на очувању предела и његовог идентитета, унапређењу предела и предеоне разноврсности,
планирању развоја на принципима одрживости у складу са предеоним одликама и карактером,
санацији и ревитализацији нарушеног предела као и подстицању позитивних и минимизирању
негативних утицаја кроз механизме управљања пределом.
Мере заштите и очувања предела обухватају очување постојећег високог зеленила, вредних
појединачних стабала, групе стабала, очување и заштиту водотока (Брзећке реке) од деградације и
загађивања, формирање зелених коридора који би били у функцији заштите и рекреације и повезивање
зеленила у урбаном ткиву са зеленилом околног простора ради побољшања санитарно-хигијенских,
естетских и микроклиматских услова, обавезно санирање свих деградираних површина након
завршетка грађевинских радова уз обавезно прибављање сагласности надлежних институција

(Завод за заштиту природе) за сечу одраслих, вредних примерака дендофлоре. Озелењавања
обављати применом декоративних врста дендофлоре, без уношења инвазивних врста и
избегавање алергених врста. На местима угроженим ерозијом применити шумску
рекултивацију. Са циљем заштите подручја од утицаја у коридорима путева већег интезитета,
ради заштите од емисије штетних гасова, применити мере техничке и биолошке заштите и
подизање заштитних имисионих шума.
Минимизирати утицај на предеоне карактеристике прилагођавањем просторног
распореда и архитектуре објеката природним структурама и амбијенталним и естетским
критеријумима. Водити рачуна о положају објеката који опредељују просторну композицију и
избегавати примену неаутентичних стилских радова и мотива у обради фасадне пластике,
стубова, ограда и других архитектонско-грађевинских елемената објеката и партера.
Препоручују се типови објекта који прате постојећу физичку структуру окружења,
традиционални начин организације и уређења парцеле и коришћење локалних грађевинских
материјала за изградњу објекта.

II.11. ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
II.11.1.

Цивилна заштита

У туристичком центру, цивилна заштита се планира у склоништима допунске заштите
(у угроженим рејонима; обим заштите 30 kPa) и заклонима (подрумске и друге погодне
просторије, природни објекти (шуме), рововски заклони и сл.), у складу са Уредбом о
организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“ бр. 21/92). Надлежни
локални штаб цивилне заштите утврђује степен угрожености сваког насељеног места на
територији локалне самоуправе, као и рејоне угрожености у самом насељеном месту, и на
основу тога одређује врсту и обим заштите у тим рејонима.

II.11.2.

Заштита од елементарних непогода

Подручје плана подложно је у одређеној мери опасностима од елементарних непогода и
то од: земљотреса, пожара, временских непогода (посебно зимских) и др. За одбрану од
земљотреса важе практично исти услови као за одбрану и заштиту од ратних разарања. У
превентиви против земљотреса обавезна је примена важећих асеизмичких прописа при
санацији постојећих и изградњи нових објеката.
Заштита од акцидената и елементарних непогода и обезбеђење услова и мера за
заштиту подручја остварују се:
- мерама заштите од зимских и летњих непогода;
- мерама заштите од шумских пожара, као најопасније елементарне непогоде која може
захватити шире подручје Плана;
- мерама заштите од земљотреса;
мерама институционалне организованости.
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Заштита од пожара

Планом је предвиђено уређење и проширење мреже улица и њихово прилагођавање
потребама заштите од пожара у складу са техничким могућностима.
Заштита од пожара предвиђа следеће мере које је потребно применити при изради
техничке документације:
- потребно је предвидети реконструкцију и изградњу уличне хидрантске мреже, пре
свега на главним путним правцима и у рејонима већих четинарских комплекса, и
извођење унутрашње хидрантске мреже у објектима, сходно важећим прописима о
техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење
пожара;
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара;
- објекте реализовати у складу са важећим техничким препорукама СРПС;
- уколико се предвиђа фазна изградња објеката, обезбедити да свака фаза представља
техничко-економску целину;
- приступне путеве до објеката обезбедити и извести у складу са важећим правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара;

- уколико се предвиђа изградња гаража за путничке аутомобиле, пројектну
документацију урадити у складу са важећим правилником о техничким захтевима за
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија;
- електричну инсталацију у објектима пројектовати и извести у складу са важећим правилником
о техничким нормативима за електричне инсталације високог напона;

- пројектовање и извођење громобранске инсталације за заштиту објеката од
атмосферског пражњења, извршити на основу прорачунатог нивоа заштите и урадити
у складу са Законом о заштити од пожара, важећим правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења и СРПС стандардима;
- системе вентилације и климатизације у објектима предвидети у складу са важећим
правилником о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију;
- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта, сходно важећем СРПС
стандарду;
- предвидети употребу материјала и опреме за које се могу обезбедити извештаји и
атестна документација домаћин акредитованих лабораторија и овлашћених
институција за издавање атеста;
- применити одредбе важећих правилника о техничким нормативима за пројектовање и
извођење завршних радова у грађевинарству;
обезбедити сигурну евакуацију људи употребом негоривих материјала у складу са
важећим СРПС стандардом, у обради ентеријера и избором конструкције одговарајуће
отпорности на пожар, као и постављањем врата на објектима са одговарајућим смером и
начином отварања;
При изради техничке документације и изградњи објеката применити и остале
позитивне прописе и стандарде са обавезном применом.

II.12. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ
Услови за неометано кретање инвалидних и других лица у овом плану, дефинишу се за
ниво решења саобраћајних и слободних површина као и приступ објектима.
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За неометано кретање инвалидних лица дуж јавних површина не предвиђати
денивелацију. На раскрсницама и пешачким прелазима радити оборене или упуштене
ивичњаке, у складу са важећим правилником који регулише техничке стандарде
приступачности.
У оквиру решења слободних површина предвиђену денивелацију, поред степеништа,
савладавати и одговарајућим рампама. Рампе предвидети и на улазу у јавне објекте и објекте
за јавно коришћење, како би се омогућио неометан приступ садржајима и вертикалним
комуникацијама.
Јавне саобраћајне (и пешачке) површине, објекти намењени за јавно коришћење као и прилази
до истих морају бити урађени у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.гласник РС“ бр. 22/15).

За остало земљиште приликом пројектовања обезбедити услове за несметано кретање и
коришћење простора хендикепираних, старих лица и родитеља са децом, у складу са важећим
правилником.

II.13. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред
„А“ или „А+“, Б“ или „Ц“, према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини
и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ бр. 69/12).
Препоруке за планирање, пројектовање и изградњу:
- задовољити услов рационалног коришћења смештајног и радног простора, односно да
нето површине задовољавају услове и нормативе за одговарајућу намену, број
корисника и број запослених;
- водити рачуна о правилној оријентацији просторија; унутрашњу организацију
смештајних и осталих главних просторија у оквиру објекта прилагодити у највећој
могућој мери јужној оријентацији; ка северној страни оријентисати просторије
секундарног значаја, као и помоћне просторије;
- препоручују се да се на северној, североисточној и северозападној страни предвиђају
прозори величине једнаке или мање од 1/7 површине просторије. На јужној,
југоисточној и југозападној страни тада могу бити прозори величине већи од 1/7
површине просторије, тако да би се могло максимално користити енергија сунца у
зимском периоду. Покретном топлотном заштитом треба обезбедити заштиту тих
просторија од прекомерног прегревања (и неповољног осветљења) лети као и од
прекомерних губитака када сунца нема.
- уколико се приликом пројектовања и извођења придржава препорука датих у оквиру
оријентације, и организације просторија и објеката остварена је могућност за
коришћење активних и пасивних система за за коришћење сунчеве енергије;
- за све објекте где је предвиђена примена система за коришћење енергије сунца и
геотермалне енергије треба урадити техноекономски елаборат; и
- техноекономски најприхватљивији системи за коришћење енергије сунца су системи за
грејање топле санитарне воде сунчевом енергијом.

II.14. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ
Локације за даљу разраду, за које је обавезна израда урбанистичких пројеката за
потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичкоархитектонске разраде локација, су све грађевинске парцеле у целини 3, на којима су
планиране намене хотели; апартмански објекти; и скијалиште, као и локација у целини 1, са
наменом услуге. Ове локације су приказане на графичком прилогу – карта 8 „Начин
спровођења плана“ Р – 1:2500.
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Урбанистички пројекти могу се израђивати на основу претходно спроведених архитектонскоурбанистичких конкурса, а спровођење конкурса обавезно је за локације са наменом хотели.
Препоручује се и спровођење конкурса за јавне објекте. Расписивање и спровођење конкурса обавезно
вршити у складу са важећим Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење
урбанистичко-архитектонског конкурса.

Промена планиране намене у компатибилну намену обавезно се утврђује и детаљно
разрађује Урбанистичким пројектом. У случају промене намене неке грађевинске парцеле у
даљој разради урбанистичким пројектом, у другу компатибилну намену, важиће правила
грађења за ону намену за коју су рестриктивнија (нижи индекс заузетости, спратност
објеката...). За парцеле на којима су планиране две намене, такође је обавезна израда
Урбанистичких пројеката.

III

ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења која се прописују овим планом важе за цео обухват плана, или за
одређену зону, када је то посебно наглашено. Изградња објеката мора да буде у складу са
важећим Законом о планирању и изградњи, правилима грађења из овог плана и техничким
прописима.

III.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Није дозвољена изградња или било каква промена у простору, која би могла да наруши
или угрози објекат или функцију на суседној парцели. Нису дозвољене намене које производе
ниво буке, аерозагађења и отпадне материје које могу да угрозе друге намене у непосредном
окружењу.
Забрањена је изградња индустријских објеката, складишта индустријске и друге робе,
великих објеката за узгој стоке и живине и других објеката који неповољно утич у на ваздух,
воде, земљиште и шуме или изгледом, прекомерном буком или на други начин могу нарушити
или уништити природне и остале вредности подручја, а посебно лепоту предела, ретке и
значајне врсте биљака и животиња и њихова станишта.
Постојећи објекти који не припадају планираној (или њој компатибилној) намени,
задржавају се до привођења земљишта намени, а за њих важе правила дата у поглављу III.7.
„Услови за обнову и реконструкцију објеката“.
У складу са поглављем II.1.2.2. „Површине осталих намена“, у оквиру сваке намене
одређене овим планом, могућа је изградња и објеката других компатибилних намена, а према
табели 2. „Компатибилне намене“. Евентуална промена и прецизно дефинисање намене
утврђује се Урбанистичким пројектом, с тим да није дозвољена промена намене у целом блоку
(део простора између јавних површина и/или површина које нису планиране за изградњу). У
случају промене намене неке грађевинске парцеле у даљој разради урбанистичким пројектом,
у другу компатибилну намену (у складу са табелом 2), важе правила грађења за ону намену за
коју су рестриктивнија (нижи индекс заузетости, спратност објеката...).
Врста и намена објеката који се могу градити на површинама јавних намена дефинисане су у
поглављу II.1.2.1. „Површине јавних намена“, и поглављима II.4., II.5. и II.7.

Врста и намена објеката који се могу градити на површинама осталих намена одређене
су детаљном наменом:
- хотели су објекти који пружају услуге смештаја, хране, пића и сл. Сем смештаја
туриста, могућ је смештај запослених, као и додатни пратећи садржаји за културу,
рекреацију, спорт, угоститељство, трговину, услужно занатство, медицинску
рехабилитацију и сл. (до 30% укупно изграђене површине на парцели);
- апартмански објекти су објекти за смештај туриста, у којима је могућ и смештај
запослених, као и додатни пратећи садржаји за културу, рекреацију, спорт,
угоститељство, трговину, медицинску рехабилитацију и сл. (до 20% укупно изграђене
површине на парцели). Објекти могу бити павиљонског типа (главни објекат са
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рецепцијом и павиљони – депаданси). У депадансима се, по правилу, пружају услуге
смештаја, а остале услуге у главном објекту;
виле, апартмани и викенд куће су објекти који пружају услуге смештаја (са једном и

-

више смештајних јединица), уз могућност додатних пратећих услуга (хране, пића и
сл.), као и објекти за повремено становање и одмор (куће за одмор – викендице). У овој
намени могућа је изградња и нових стамбених објеката за потребе становника који
имају пребивалиште на подручју овог плана;
спорт и рекреација. У ову намену спадају отворени терени за рекреацију и
спорт.
Дозвољено је постављање пратећег монтажно-демонтажног објекта на парцели, у
служби главне намене (санитарни чворови, свлачионице, мањи кафе), максималне
2
спратности П и БРГП 150 m ;
- услуге. У ову намену спадају: трговина, угоститељство, пратеће услуге у области
туризма, култура, занатство (услужни део), пословне и финансијске услуге и друге услужне
делатности. Објекти у приземљу морају да имају садржаје који су доступни за јавност,

односно спољашње кориснике. На спратовима могу бити смештајни капацитети. У
оквиру ове намене, у целини 1, могуће је формирати полазну станицу гондолске
жичаре Брзеће-Брегови-Сребрнац, са пратећим садржајима у функцији пружања
услуге скијашима и паркинг или гаражним простором;
- мешовито становање. У ову намену спада постојеће насеље у Брзећу са
проширењем. Осим становања, дозвољено је пословање и услуге (до 30% укупно
изграђене површине на парцели);
- становање сеоског типа. У ову намену спада постојеће насеље у Гочманцима са
проширењем. Осим становања, дозвољени су и мањи економски објекти (до 50%
укупно изграђене површине на парцели);
- водно земљиште – уређује се и користи у складу са одредбама из планова вишег
реда и Законом о водама;
пољопривредно земљиште – уређује се и користи у складу са одредбама из

-

планова вишег реда и Законом о пољопривредном земљишту; и
- шумско земљиште – уређује се и користи у складу са одредбама из планова вишег
реда и Законом о шумама.

III.2. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Површине парцела на земљишту јавне намене дефинисана су у поглављу II.3.
-

Минимална површина грађевинске парцеле остале намене је за:
хотелe....................................................................................
15 а
апартманскe објектe...........................................................
15 а
виле, апартмани и викенд куће...........................................
6а
спорт и рекреацијu...............................................................
20 а
услуге.....................................................................................
35 а
мешовито становање.........................................................
5а
становање сеоског типa.....................................................
10 а

Минимална ширина фронта грађевинске парцеле на осталом земљишту је 15 m.
Изузетно, на постојећим парцелама намењеним становању, минимална ширина фронта је 10
m. Минимална ширина фронта за намену становање сеоског типа је 3,5 m, а минимална
ширина пацеле у зони изградње је 10 m.
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III.3. ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ
Регулација земљишта у оквиру територије Плана обезбеђује заштиту јавног интереса

и резервацију површина за јавне намене и у том смислу регулациона линија раздваја
површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.
Регулационе линије су дефинисане у графичком прилогу – карта 3 „План регулације и
нивелације и решење саобраћајних површина“ Р – 1:1000.
С обзиром да су скоро све саобраћајнице на нагнутим теренима и њихова траса захтева
израду усека и насипа, предвиђена су проширења регулационог појаса улица, од крајње ивице
тротоара односно коловоза, кад тротоар није планиран, и то 1,5 m у изграђеном делу обухвата
Плана и 2,5 m у делу обухвата Плана у коме није планирана изградња обострано.
Планом је дефинисана нивелација јавних површина: висинске коте на раскрсницама
улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају
интерполовањем. Нивелација површина дата је на графичком прилогу – карта 03 „План
регулације и нивелације и решење саобраћајних површина ” Р – 1:1000. При изради главних
пројеката могућа су одступања од задатих нивелета, ако та одступања не ремете основни
концепт – нивелациони план и ако су узрокована техничким и функционалним решењем и
прилагођавању ажурном топографском плану.
Надземна грађевинска линија се утврђује овим планом у односу на регулациону линију и
представља крајњу линију до које се може вршити изградња основног габарита објеката према
регулационој линији. Грађевинске линије дефинисане су у графичком прилогу – карта 3
„План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина“ Р – 1:1000.
Подземна грађевинска линија важи само за изградњу испод површине земље и налази

се:

на свим парцелама које задовољавају услов минималне површине парцеле за планирану намену,
на растојању од 2 m од свих међа за подземне етаже објеката; и
за подземне гараже, према јавној површини, на регулационој линији.
Минимално растојање објекта од бочне границе парцеле је:

-

- за намене мешовито становање и виле, апартмани и викенд куће – 3 m;
- за намену становање сеоског типа – према Правилнику о општим правилима за
парцелацију регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ бр. 22/15)
- за намену хотели – 10 m;
- за остале намене – 5 m; и
- изузетно – за постојеће парцеле чији је фронт ужи од 15 m – 1 m од бочне границе
парцеле.
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле је 5 m или ½ висине вишег
објекта.
Правила за пројектовање отвора стамбених просторија према суседним парцелама
примењују се према Правилнику о општим правилима за парцелацију регулацију и изградњу
(„Сл. гласник РС“ бр. 22/15).

III.4. ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ
Индекс заузетости парцеле („Из”) је однос габарита хоризонталне пројекције објекта и
укупне површине грађевинске парцеле, изражен у%. Подземна етажа може бити већа од
надземне уколико је у функцији гараже или помоћних садржаја као што су оставе, техничке
просторије, кухињске просторије, спа и сл, али не сме да заузима више од 80% површине
парцеле.
Индекс заузетости, по наменама је за:
-

хотелe....................................................................................
апартманскe објектe...........................................................
виле, апартмани и викенд куће...........................................

25%
20%
10%
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- спорт и рекреацијu...............................................................
- услуге.....................................................................................
- мешовито становање.........................................................
- становање сеоског типа..........................

5%
30%
25%
........................... 30% (15% за стамбене/
смештајне објекте и 15% за економске објекте)

Постојеће катастарске парцеле на којима је један део планиран за изградњу, а други део
је зеленило, обавезно парцелисати и формирати нову грађевинску парцелу на делу
предвиђеном за изградњу, за коју се примењује индекс заузетости.

III.5. СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА
Највиша дозвољена спратност објеката јавне намене дефинисана је у поглављу II.4.3.
-

Највиша дозвољена спратност објеката осталих намена је за:
хотелe....................................................................................
П+2+Пк
апартманскe објектe...........................................................
П+1+Пк
виле, апартмани и викенд куће...........................................
П+Пк
спорт и рекреацијu...............................................................
П
услуге.....................................................................................
П+1+Пк
мешовито становање.........................................................
П+Пк
становање сеоског типа.....................................................
П+Пк

Дозвољено је пројектовање сутерена (етажа чији се под налази у просеку до 1 m испод нивоа
терена), с тим да се у њима могу налазити само помоћни, односно пратећи садржаји – рецепција,
оставе, техничке просторије, гараже, кухињске просторије, спа и сл.

Ако је терен у паду преко 25%, дозвољено је предвидети два нивоа приземља – ниско и
високо.
Дозвољено је у свим објектима у оквиру поткровља предвидети и галерије које
припадају јединици на нивоу испод.

III.6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ
На свим грађевинским парцелама дозвољена је изградња више објеката у функцији
претежне намене. Објекти могу да буду повезани тремовима или другом врстом суве везе, уз
услов да је та веза транспарентна. Минимално растојање између два објекта је 5 m или ½
висине вишег објекта.
Дозвољена је изградња помоћног објекта ако услови на парцели и урбанистички
параметри то дозвољавају. Помоћни објекат може имати намену у складу са табелом
компатибилности.
Помоћни објекат се гради на минимално 4 m од главног објекта. Максимална ширина
помоћних објеката је 6,0 m. Помоћни објекат је макс. спратности П и висине 4 m.
Забрањена је изградња гаража, котларница и остава свих врста ван габарита главног
објекта, осим на парцелама намењеним за становање.
За намену становање сеоског типа дозвољена је изградња економских објеката, према
условима из Правилника о општим правилима за парцелацију регулацију и изградњу („Сл.
гласник РС“ бр. 22/15). За изградњу других објеката на истој грађевинској парцели у оквиру
намене мешовито становање примењује се наведени Правилник.

III.7. УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА
Постојећи објекти који не припадају планираној или њој компатибилној намени, задржавају се
до привођења земљишта намени, с тим што је забрањена њихова доградња,
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а дозвољени су радови на текућем и инвестиционом одржавању, санацији и енергетској санацији.
Остали радови су дозвољени само у функцији прилагођавања планираној намени.
Дозвољена је санација, адаптација и реконструкција постојећих објеката који припадају
планираној или њој компатибилној намени. Доградња је дозвољена до постизања максимално
дозвољених урбанистичких параметара за планирану намену. Изузетак од овог правила чине објекти
чија је спратност (или висина) већа од планом прописане за ту намену. На тим објектима дозвољена је
само санација и адаптација и реконструкција.

III.8. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Висина објекта
Висина објекта од коте уређеног терена до венца на месту улаза у објекат може бити
највише, у зависности од спратности:
- П

до 4,5 m; за спортске објекте у зависности од функционалнотехничких захтева и врсте спорта;
- П + 1 (П + Пк)
до 7,5 m;
- П + 2 (П + 1 + Пк) до 10,5 m;
- П + 3 (П + 2 + Пк) до 13,5 m.
Ако је терен у паду преко 25% и објекат има два нивоа приземља – ниско и високо,
дозвољена висина објекта се повећава за 3 m.
Под висином венца се подразумева кота горње ивице фасадног платна. Код објеката са
једноводним и двоводним кровом, висина венца се одређује на фасади која има стреху.

Кота приземља може бити до 1,5 m изнад коте терена на месту главног улаза у објекат.
Обликовање
Архитектонско обликовање објеката треба да буде савремено или у регионалном духу,
али без копирања елемената традиционалне архитектуре. Забрањује се примена
псеудостилских елемената.
Испади изван равни фасаде у виду еркера, тераса, могу бити до 1,4 m. Терасе, лође и
тремови треба по правилу да буду наткривени.
Последњу надземну етажу могуће је пројектовати као пун спрат, повучен спрат или
поткровље (таван се не рачуна као посебна етажа, али у том случају не може бити користан
простор). Висина назитка поткровља није ограничена, већ зависи од максимално дозвољене
висине венца објекта. У поткровљима је могуће пројектовати само кровне прозоре, а кровне
баџе нису дозвољене.
Кровови могу да буду коси (једноводни, четвороводни и комбиновани) или равни.
Нагиби кровних равни могу бити највише 35°. Није дозвољено пројектовање мансардних
кровова. Код већих објеката на терену у паду треба настојати да су слемена кровова паралелна
са изохипсама. Стрехе једноводних и комбинованих кровова пројектовати по дужој страни
основе.
Приликом парцијалног пројектовања и изградње појединих објеката (у фазама)
потребно је водити рачуна о целовитости концепције организације целине, односно
обезбедити да у свакој етапи реализације иста делује целовито не нарушавајући при томе
општи концепт просторног размештаја и организације садржаја.
Материјализација
Видни материјали треба да су природни: камен, дрво, затим малтер и стакло. Сви видни
делови темељних зидова; подрумских зидова и сокле треба да се раде од камена или да се
облажу каменом (ломљеним каменом одређеног слога или неправилним слогом). Пожељно је
да камен буде из локалних мајдана. Фуге између каменова, ако су изражене, не треба бојити.
Дозвољена је умерена употреба кулије зидова као и зидова обрађених фасадном и ломљеном
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опеком (до око 30% површине фасадног платна). На фасадама треба да преовлађује бела боја.
Кровни покривач треба да буде цреп, боје браон, теракота или тамно сиви или дрвена шиндра.

III.9. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Општи услови и мере за ове озелењавање површина осталих намена исти су као за јавне
зелене површине.
Зелене површине у оквиру намена хотели и апартмански објекти
- минимални проценат слободних површина на парцели је 50%;
- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних
објеката и/или делова подземних објеката) износи 30%;
- обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације
на парцели, посебно вредних стабала и група стабала;
- на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских
вода без спирања горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.
- обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и
дрворедна стабла на свака 2 паркинг места;
- све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30%
озелењене површине (или „зелени“ равни кровови – кровне баште или зеленило у
посудама).
Зелене површине у оквиру намене виле, апартмани и викенд куће
- минимални проценат слободних површина на парцели је 60% .
- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних
објеката и/или делова подземних објеката) износи 40%
Зелене површине у оквиру намене мешовито становање
минимални проценат слободних површина на парцели је 40%
- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних
објеката и/или делова подземних објеката) износи 20%
Зелене површине у оквиру намене услуге
- минимални проценат слободних површина на парцели је 30% .
- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних
објеката и/или делова подземних објеката) износи 20%
- обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације
на парцели, посебно вредних стабала и група стабала;
- на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских
вода без спирања горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.
- обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и
дрворедна стабла на свака 2 паркинг места;
Зелене површине у оквиру намене становање сеоског типа
- минимални проценат слободних површина на парцели је 50% .
- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних
објеката и/или делова подземних објеката) износи 30%
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Зелене површине у оквиру намене спорт и рекреација
У
оквиру намене спорт и рекреација проценат учешћа зеленила је мин 30%. Услови за
уређење:
- травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интензивно гажење,
- извршити
функционално заштитно озелењавање уз границу са другим садржајима.
- ограђивање вршити функционалном и естетском оградом чија висина различита у
-зависности од врсте спортске активности.
- Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од
врсте спортске и рекреативне активности, односно према условима које одреди
надлежни орган ради контролисаног приступа корисника.
Општа правила за партерно уређење
Приступне стазе, тротоари, пешачке улице и тргови треба да су обрађени уз минималну
употребу видног бетона. У случају да је бетон видан не сме да буде заступљен у оквиру јединице
2
мере од (1 m ) више од 30%. Ако се употребљава бетон тако да је видан до 30% треба у њега
уграђивати камен, шљунак или неки други природни материјал. Употребљавати природне
материјале: камен, дрво, опека, разне видове калдрме итд.
Спољне степенице треба да буду шире од унутрашњих, како би се скијашима олакшало
њихово коришћење. Пожељан однос висине и ширине газишта је 14/38 cm и 12/40 cm.
Газишта морају да имају опшивке против клизања. Ивица газишта треба да буде истакнута
променом боје или материјала.

Предложени материјали су:
- пуно
дрво са металном ивицом која не клиза;
-

- метална решетка за одвод. Бетонска подлога је обавезна как о би се регулисао одвод и

спречило гомилање отпадака, и мора бити доступан за чишћење;
- камен који се визуелно уклапа са шарама суседних камених површина;
- префабриковане бетонске плоче.
Нагиби, рампе и сигурносна ограда морају да одговарају локалним условима и укључе
могућност приступа особама са отежаним кретањем и посебним потребама у простору. Рампе
могу бити конструисане од било ког материјала за плочнике који су наведени, ако обезбеђују
глатку, употребљиву површину.

III.10. ПРАВИЛА ЗА ОГРАЂИВАЊЕ
и Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. Дозвољена висина
ограде према суседној парцели је 1,4 m. Парцеле је дозвољено оградити и живом зеленом оградом.

Ограда се поставља на земљишту власника ограде, а ако постоји сагласност суседа, може
бити у у осовини граница парцела.
Ограде комуналних инфраструктурних објеката могу имати и већу висину, у
зависности од технолошког процеса који се одвија на парцели и евентуалних безбедносних
захтева, под условом да су транспарентне.

Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико је неопходно
извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција, за њих важе правила
о растојању од суседних парцела и објеката иста као за саме објекте.
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III.11. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ
ВОЗИЛА
При дефинисању површина потребних за стационирање возила за новопланиране
објекте прописују се следећи нормативи:
Табела 7. Предвиђени број паркинг места према намени
врста објекта
треба предвидети 1 паркинг местo на
становање
1 стамбену јединицу
виле, апартмани и викенд куће
1 вилу/викендицу
апартмански објекти
1 апартман
хотели
2-10 кревета (у зависности од категорије)
јавни објекти и службе
6 запослених/ или 1 учионицу за основну школу; 10%
потребног броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле;
3 запослена/ или 1 групу/ или 100m2 нето површине за
предшколске установе;
2
60m БРГП за установе културе;
3 запослена за остале јавне објекте и службе
2
услуге, централни садржаји (пословање,
50m нето површине продајног простора трговинских
трговина, угоститељство)
садржаја;
2
60m нето површине административног или пословног
простора;
2 постављена стола са по 4 столице угоститељског објекта
комунална инфраструктура
0,25 ha површине гробља;
у зависности од технолошког процеса, за остале комуналне
површине и објекте

IV

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план детаљне регулације представља основ:
- за издавање локацијских услова за све локације за које је предвиђено непосредно
спровођење;
- за израду пројеката парцелације и препарцелације; и
- за израду урбанистичких пројеката.

За потребе израде урбанистичког пројекта обавезно је снимање постојеће вегетације
(стабала) и унос у геодетску подлогу, уз обавезу задржавања квалитетног зеленила и
заштићених групација шумског дрвећа.
За све планиране интервенције, пре израде техничке документације, неопходно је
прибавити услове и сагласности надлежних органа, организација и јавних предузећа. Обавезна
је верификација урбанистичких пројеката са идејним решењима од стране Комисије за
планове.
Локације планиране за директно спровођење издавањем локацијских услова из плана,
као и локације за које је потребна израда урбанистичких пројеката, приказане су на графичком
прилогу – карта 8 „Начин спровођења плана“ Р – 1:2500, а према поглављу II.14. „Локације за
даљу разраду“.

IV.1. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Планска решења могу да се реализују фазно. Ради реализације било које целине,
потребно је обезбедити неопходну пратећу инфраструктуру одговарајућег капацитета.
Издавање грађевинских дозвола и повећање смештајних капацитета морају да буду усклађени
са развојем инфраструктурних система и повећањем њиховог капацитета. Фазност реализације
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може да се мења у складу са могућностима финансирања и извођења радова на припремању и
опремању грађевинског земљишта.
Фазна изградња објеката на појединачним парцелама могућа је само уколико свака фаза
чини заокружену функционалну, техничко-технолошку и обликовну целину.

IV.2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Сви потврђени урбанистички пројекти и правоснажне локацијски услови и локацијске и
грађевинске дозволе остају на снази.
Саставни део Плана су:
ГРАФИЧКИ ДЕО:
карта 1 – Граница Плана и постојећа намена простора

1:2500

карта 2 – План намене простора са поделом на целине
карта 3а – План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина
карта 3б – План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина
карта 4 – Водоводна и канализациона мрежа
карта 5 – Електроенергетска и телекомуникациона мрежа
карта 6 – Гасоводна мрежа
карта 7а – Синхрон план инфраструктуре
карта 7б – Синхрон план инфраструктуре
7в – Карактеристични попречни профили
карта 8 – Начин спровођења плана

1:2500
1:1000
1:1000
1:2500
1:2500
1:2500
1:1000
1:1000
1:100
1:2500

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
Одлука о изради плана
Извод из планских докумената вишег реда
Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа
Подлоге
Концепт плана
Извештај о обављеној стручној контроли концепта плана
Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеном јавном увиду
Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан елаборат
Остала документација

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
oпштине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-198/2017-I
19.08.2017.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011
и 88/2013), члана 3. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012) члана 26. тачка 25. Статута општине
Брус и члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08, 4/211, 2/14, 10/14-пречишћени текст и 15/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.08.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О РЕГУЛИСАЊУ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА
У ВЕЗИ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „СРЕБРНАЦ“ НА КОПАОНИКУ
Члан 1.
Овом Одлуком обавезује се општина Брус да преко својих надлежних органа регулише
имовинско правне односе са власницима (корисницима) катастарских парцела, преко којих је
планирана изградња система за водоснабдевање туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику
са пратећим објектима, а у складу са закљученим уговором о комунално-инфраструктурном
опремању земљишта на локалитету „Сребрнац“ који је закључен дана 06.08.2014.године између
уговарача Јавно предузеће „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу
Брус“ и „SILVER-KOP DEVELOPMENT“ д.о.о. Београд , ул. Војводе Степе 78.
Члан 2.
Имовинско правни односи са власницима (корисницима) катастарских парцела биће
регулисани на следеће начин:
1. кат.парц.бр. 3488, 3470, 3489, 3502, 3505, 3460, 3455/2, 3453/1, 3450/1, 3519, 3521, 3627,
3484, 3485, 3483/2, 3524, 3522, 3482/2, 3570/3, 3523, 3531/3, 3443/3 све КО Крива Река и
3/11 КО Брзеће – закључиће се уговор о установљавању права службености пролаза у
корист општине Брус.
2. кат.парц.бр. 3620 и 3455/1 ове КО Крива Река – закључиће се уговор о прибављању делова
непокретности у корист јавне својине општине Брус, који делови су потребни за изградњу
пумпних станица, а све у складу са локацијским условима Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре број: 350-02-02288/2016-14 од 16.01.2017. године и проценом
вештака одговарајуће струке.
Члан 3.
Ода Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-45/2017-I
19.08.2017.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________
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На основу члана 32. став 1. и став 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, 129/07 и 83/2014-др. закон и 101/2016-други закон) и члана 26. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.08.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА
ВРЕМЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА ОПШТИНСКОГ ПРАЗНИКА
ДАНИ БРУСА (ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА)
Члан 1.
За време обележавања општинског празника Дани Бруса (Дани Преображења), радно време
угоститељских објеката траје од 06.00 до 03.00 часова. Наведено радно време примењује се и
наредног дана након завршетка празника, до 03.00 часова.
Члан 2.
На јавним површинама (тротоарима) испред угоститељских објеката за време обележавања
општинског празника Дани Бруса (Дани Преображења) за период назначен у претходном члану
дозвољено је постављање и другог реда столова, уз обавезну накнаду утврђену општинским
Одлукама, које се примењује и наредног дана након завршетка празника, до 03.00 часа.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:130-106/2017-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
19.08.2017. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________
АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 56. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14Пречишћен текст и 15/16), члана 37. Одлуке о Општинској управи општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 2/2017),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 21.07.2017.године донело је
РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност да на радна места шефова Одсека у Општинској управи
општине Брус буду распоређена следећа лица:
шеф Одсека за скупштинске и заједничке послове – Драгана Младеновић, дипл.правник

шеф Одсека за општу управу – Стадија Обрадовић, дипл.правник
шеф Одсека за друштвене делатности – Радован Московљевић, професор народне одбране

шеф Одсека за финансије и планирање – даница Лазаревић, дипл.економиста

416

19.08.2017.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 5

шеф Одсека за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода – Горан Деспотовић,
дипл.правник
шеф Одсека одсека за урбанизам и грађевинарство – Марија Аздејковић, дипл.правник
шеф Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне
средине – Анкица Козић, дипл.инж.саобраћаја
шеф Одсека за јавне набавке и имовинско-правне послове – Валентина Луковић,
дипл.правник
шеф Одсека за локални економски развој и инвестиције – Миломир Миљковић,
дипл.инж.електронике

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 06-44/2017-III
21.07.2017.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 дана 18.07.2017.године донело је
ЗАКЉУЧАК
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Установе за физичку културу
„Спортски центар Брус“ број 260/17 од 13.07.године којом се одобрава коришћење објекта
– Градског базена у Брусу после 19,00 часова ради одржавања културно-забавних
манифестација (концерата музичких звезда, промоција кљига, организовање спортских
игара и сл.)
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:130-103/2017-III
18.07.2017.године

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

___________________________________
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_________________________________________________________________
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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