ГОДИНА ХХIX БРОЈ 21.

19.12.2016. 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 8. став 1. Закона о матичним књигама (''Службени гласник РС'', број
20/09), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
20/2009 и 145/14) ,
Скупштина општине Брус, по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и
локалне самоуправе број: 20-00-533/2016-26 од 29.11.2016. године, на седници одржаној дана
19.12.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
1.Овом Одлуком одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге на територији
општине Брус, и седишта матичних подручја.
2. Матична подручја за која се воде матичне књиге на територији општине Брус,су:
1) Матично подручје Брус, које чине насељена места: : Брус, Дртевци, Мала Грабовница,
Кобиље, Ботуња, Мала Врбница, Жиљци, Велика Грабовница, Кочине, Дренова ,Тршановци,
Лепенац, Брђани ,Игрош. Влајковци, Грашевци, Радманово, Горњи Липовац, Шошиће,
Паљевштица, Ливађе ,Брзеће, Крива Река Осредци, Милентија, Рибари , Будиловина, Град,Батоте,
Жарево и Доњи Липовац.
2) Матично подручје Разбојна, које чине насељена места :Разбојна, Стројинци ,Ковиоци,
Дупци , Равни ,Жуње,Златари, Богише и Жилинци
3) Матично подручје Блажево,које чине насељена места: Блажево, Чокотар, Градац,
Домишевина, Боранци, Стануловићи, Витоше, Ковизла, Радуње, Бело Поље, Иричићи, Судимља
,Доње Левиће, Ђерекари, Бозољин, Равниште, Горње Левиће и Кнежево.
3.Седишта матичних подручја из тачке 2. ове одлуке су:
1) седиште матичног подручја Брус је у Брусу.
2) седиште матичног подручја Разбојна је у Разбојни.
3) седиште матичног подручја Блажево је у Блажеву.
4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичних подручја
на територији општине Брус,бр.20-8/2014-I, од 24.2.2014 године,(Службени гласник РС. Број
34/14).
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“, а почеће да се примењује од 1. Јануара 2017. године .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:20-10/2016-I
19.12.2016. 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. 72/2009,
81/2009 - испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 33.став 10. Закона о планирању и изградњи
("Сл.гласник РС“", бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и 26. Статута
општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11 и 2/2014, 10/14),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У
ОПШТИНИ БРУС
Члан 1.
Усваја се ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА
У ОПШТИНИ БРУС .
Члан 2.
ГРАНИЦЕ И ПОВРШИНА ПЛАНА
Граница предметног Плана обухвата подручје од око 3ха површине јавног и осталог земљишта у
оквиру Плана генералне регулације Бруса(''Службени лист општине Брус,''бр. 18/16).
Члан 3.
Циљ израде ПДР-а Агро бизнис центра у општини Брус где се дефинише просторни развој насеља
Бруси то простор за изградњу управне зграде и ветеринарске станице, простор за регулацију реке
Расине, локација сточне и кванташке пијаце и изграднја саобраћајница и уређења зеленила.
Планом су обухваћене саобраћајнице њихова правила регулације ,правила уређења као и правила
грађења, при сагледавању постојећег стања .
Члан 4.
План садржи текстуални део, који садржи полазне основе, правила уређења и правила
грађења,графички део и обавезне прилоге.
План нарочито садржи:
1. Уводни део ( правни и плански основ, повод и циљ израде,обухват и границу плана;извод из
усвојеног ПГР-а)
2. Плански део ( правила уређења, правила грађења простора)
3. Завршне одредбе ( смернице за примену и спровођење и др.)
4. Графички део ( катастарски план са границом плана, постојећа намена површина , планирана
намена површина, план мреже и објекта инфраструктуре ,план јавних намена са аналитичко геод.
Елементима , планирана намена површина, подела на зоне и целине, урбанистичка регулација са
грађевинским линијама , синхрон план инфраструктурне мреже .
Члан 5.
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У ОПШТИНИ БРУС У израдио је
''УРБАНИКА д.о.о. Београд'' из Београда
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ЈП ''ДИРЕКЦИЈА'' за грађевинско земљиште, путеве, планирање и
изградњу Брус
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења у „Сл.листу општине Брус“ као и текстуални део
плана који се објављује у Службеном листу општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-185/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У
ОПШТИНИ БРУС

БЕОГРАД,
ДЕЦЕМБАР, 2016. године

1326

19.12.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

ОПШТИНА Брус
Краља Петра Првог бр. 120, Брус

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

''УРБАНИКА'' д.о.о., Београд
Булевар краља Александра 235, Београд

РУКОВОДИоци ИЗРАДЕ ПЛАНА:

ТАЊА КЛИШМАНИЋ, ДИПЛ.ИНЖ.АРХ.
МР. НАТАША КРСТИЋ, ДИПЛ.ИНЖ.АРХ.

РАДНИ ТИМ:

Миша Јовић, д.и.е.,
Александар Ранковић, д.и.г.,
Небојша Вучковић, д.и.г.,
Александра Везмар, дипл.геог.,
Тања Поткоњак, дипл. физ. хем.,
Весна Митрески, д.и.а.,
Јовица Симеоновић, м.инг.арх.,
Јелена Балабан, и.а.,
Младен Грбић, д.и.а.,
Босиљка Радевић, д.и.а..,
Драган Ђак струк. инж. геод.

САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА
Књига 1. Текстуални и графички део Плана
I Текстуални део План детаљне регулације

II Графички прилози Плана детаљне регулације:
Шира ситуација са границом плана на орто-фото снимку
Извод из плана генералне регулације
Постојећа намена површина
Планирана намена површина
Регулационо-нивелациони план са саобраћајним решењем
План грађевинских парцела за јавне намене са
аналитичко-геодетским елементима за обележавање
План мреже и објеката инфраструктуре (Синхрон план)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Р 1: 2500
Р 1: 2500
Р 1: 2500
Р 1: 1000
Р 1: 1000
Р 1: 1000
Р 1: 1000

Документација Плана детаљне регулације
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Регистрација предузећа
Лиценца и потврда одговорног урбанисте
Одлука о приступању изради Плана
Извештај о Јавном увиду
Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана
Решење о приступању Стратешкој процени утицаја на животну средину
Извештај о стратешкој процени
Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана
Извод из Плана генералне регулације Бруса (текстуални и графички прилог)
Извештај о извршеној стручној контроли Концепта плана
Концепт плана

Графички прилози документације
1.
2.
3.

Топографски план са радног оригинала са границом Плана
Катастарски план са радног оригинала са границом Плана
Подаци о постојећој планској документацији
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Скупштина општине Брус на седници одржаној 19.12.2016.године, на основу члана... став... Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12 ) и члана... Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр. 14/08 и 4/11), донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У
ОПШТИНИ БРУС

I

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

А)

ОПШТИ ДЕО

1.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Чланом 27.и 28.Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'' ,бр. 72/09, 81/09 - исправка 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС,
98/13 - УС,132/14 и 145/14) регулисана је израда Плана детаљне регулације.
Усклађен ПГР-е Бруса ( ''Службени лист општине Брус'' бр. 08/14) са планом вишег реда дефинисао је обавезну израду ПДР-е агро бизнис центра.
Одлука о изради Плана детаљне регулације АГРО БИЗНИС центра у општини Брус донета је 18.08.2015.год. под бројем 350-215/2015-I.
Циљ израде Плана је дефинисање правила уређења простора и грађења за реализацију циља развоја аграрног бизниса и стварање просторно
уређеног насеља – центар Брус као привлачне туристичке дестинације у складу са важећим планским документима вишег реда.
Саставни део Плана је и Стратешка процена утицаја плана на животну средину.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину за ПДР-е АГРО БИЗНИС центра у општини Брус донета је 18.08.2015.год. под бројем
350-216/2015-I.

Овај документ израђен је у оквиру пројекта „Израда планова детаљне регулације у општини Брус'' који финансирају Европска унија,
Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС. Садржај овог документа искључива је
одговорност општине Брус и ни на један начин не представља ставове Европске уније и Владе Швајцарске.
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ОБУХВАТ ПЛАНА

У границама овог Плана дефинише се просторни развој насеља Брус и то:





простор за изградњу управне зграде и ветеринарске станице;
простор за регулацију реке Расине;
локација сточне и кванташке пијаце; и
изградња саобраћајница и уређење зеленила.

2.1.
ОПИС ГРАНИЦЕ И ПОВРШИНА ОБУХВАЋЕНА ПЛАНОМ
(граница плана је приказана у свим графичким прилозима)

Површина обухваћена Планом детаљне регулације, износи око 2,56 ha. Површина у обухвату прелиминарне границе која је Одлуком о изради Плана
дефинисана, износи око 3,00 ha.
За израду елабората коришћене су следеће подлоге:



орто-фото снимак;
подлоге катастарско – топографског плана у Р 1 : 500;

Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: „Шира ситуација са границом Плана на орто-фото снимку'' Р 1: 2500
2.2.
ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА
(графички прилог бр. 6 - ''План грађевинских парцела за јавне намене'', Р 1: 1000)
У складу са Одлуком о приступању изради Плана, Оквирна граница Плана обухваћена је следећим кат.парц.: 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211,
2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2224/1, 2223/1, 2223/2, 2224/2, 2225/2, 2225/1, 2224/3, 2225/3, 2223/3 и 2229/1 све КО
Брус у Брусу и делови кат. парц. бр. 2101, 2124, 2167, 2125, 2168, 1570, 2099, 2266, 1579 и 1548 све КО Брус у Брусу. Обухваћен је део територије КО
Брус у југо-источном делу насеља. Граница је дефинисана: регулацијом улице Војводе Мишића са западне стране, регулацијом реке Расине са
источне стране обухватајући део кат. парцеле бр. 1548 КО Брус, са северо - западне стране оградом постојећег хуманог гробља, са северо источне –
стране дуж катастарске парцеле бр. 2229/1, КО Брус, са југо – источне стране регулацијом планираног кружног тока и саобраћајнице преко реке
Расине, завршно са делом катастарске парцеле бр. 1548 КО Брус.

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког
прилога бр. 6 – ''План грађевинских парцела за јавне намене'' у размери 1:1000.

КО БРУС
КП

НАЧИН КОРИШЋЕЊА

ВЛАСНИШТВО

њива 1. класе

ВРСТА
ЗЕМЉИШТА
остало

2205
2206

њива 5. класе

остало

приватно

2207

њива 5. класе

остало

државно, РС

2208

њива 5. класе

остало

приватно

2209

њива 5. класе

остало

приватно

2210

њива 5. класе

остало

приватно

2211

њива 5. класе

остало

приватно

2212

ливада 2. класе

остало

приватно

2213

њива 1. класе

остало

приватно

2214

ливада 2. класе

остало

државно, РС

2215

ливада 2. класе

остало

приватно

приватно
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2216

ливада 2. класе

остало

приватно

2217

ливада 2. класе

остало

приватно

2218

ливада 2. класе

остало

приватно

2219

ливада 2. класе

остало

државно, РС

2220

ливада 2. класе

остало

државно, РС

2221

воћњак 1. класе

остало

државно, РС

2222

ливада 2. класе
пашњак 4. класе

остало

државно, РС

2224/1

њива 2. класе

остало

2223/1

воћњак 1. класе

остало

2223/2

воћњак 1. класе

остало

2223/3

воћњак 1. класе

остало

2224/2

њива 2. класе

остало

2224/3

њива 2. класе

остало

2225/1

воћњак 3. класе

остало

2225/2

воћњак 3. класе

остало

2225/3

воћњак 3. класе

остало

1570

земљ.под делом зграде
ливада 3.класе
-земљ.под зградом и другим
објектом
-ливада 1.класе
остало вештачки створено неплодно
земљиште
ливада 1. класе
ливада 1. класе
остало природно неплодно
земљиште
њива 3. класе

2099

њива 5. класе

градско грађевинско

2266

земљ.под зградом и другим објектом

градско грађевинско

1579

река

остало

1548

воћњак 2. класе

остало

2229/1
2101
2124
2125
2167
2168

остало

Ј.К.П. "Расина"
државно, РС
Ј.К.П. "Расина"
Државно, РС
Ј.К.П. "Расина"
државно, РС
Ј.К.П. "Расина"
државно, РС
Ј.К.П. "Расина"
државно, РС
Ј.К.П. "Расина"
државно, РС
Ј.К.П. "Расина"
државно
Ј.К.П. "Расина"
државно, РС
Ј.К.П. "Расина"
државно, РС
Ј.К.П. "Расина"
државно, РС

остало

државно, РС

остало

државно, РС

остало
остало

приватно
државно, РС

остало

државно, РС

остало

приватно
Општина Брус
државно, РС
Општина Брус
државно, РС
Србија воде
државно, РС
приватно

3.
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
(Одлука је саставни део документације Плана. Извод из Плана генералне регулације Бруса је саставни део документације Плана)

Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама:





Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'' ,бр. 72/09, 81/09 - исправка 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 УС,132/14 и 145/14) – у даљем тексту: Закон о планирању и изградњи,
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 64/15),
Одлуци о изради плана детаљне регулације Агро бизнис центра бр.350-215/2015-I
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Плански основ за израду и доношење Плана представља План генералне регулације Бруса ("Службени лист општине Брус", бр. 08/2014)..

ПГР Брус ( ''Службени лист општине Брус'' бр.08/14)

Слика 1: извод из Плана генералне регулације Бруса са границом Плана из Одлуке о Изради Плана

Опис основних намена и одговарајућих типологија у граници ПДР-а
Према начину коришћења земљишта, Планом генералне регулације, предметно подручје планирано је за:





зелене површине,
комуналне делатности и инфраструктурне површине,
саобраћај и саобраћајне површине,
водне површине.

Агробизнис центар - Сточна и кванташка пијаца
Сточна пијаца је планирана у југо-источном делу насеља, поред локације постојећег гробља. Овај простор задовољава и потребе кванташке пијаце, и
намера је да се овај простор трансформише у савремени агро – бизнис центар са свим пратећим и допунским функцијама.
Услови за уређење агро-бизнис центра:
–
формирати пијачни плато, опремити га комуналном инфраструктуром и оградити га, у складу са санитарним и еколошким условима;
–
изградити пратеће садржаје (вага, санитарни чвор, ветеринарска служба и др.)
–
изградити пратеће садржаје (санитарни чвор, инспекција и др.);
–
обезбедити паркинг простор за путничка возила корисника.
–
обезбедити минимум уређених зелених површина 30% комплекса
Услови за уређење кванташке пијаце:
–
формирати пијачни плато, на коме ће се паркирати возила из којих се врши продаја; опремити га комуналном инфраструктуром и оградити га
–
изградити пратеће садржаје (санитарни чвор, инспекција и др.);
–
обезбедити паркинг простор за путничка возила купаца.
–
обезбедити минимум уређених зелених површина 30% комплекса

Ветеринарска станица
У Брусу се ветеринараска апотека „Брус“ налази у Улици Краља Петра Првог бб, у оквиру које функционише и ветринарска станица, која не
задоваљава ни услове и потребе службе, односно делатности коју обавља.
Ветеринсрску станицу је потребно изместити у оквиру новопланираног агробизнис центра. Планира се изградња и опремање објекта и пратећих
садржаја у складу са потребним нормативима за ову врсту делатности. Ветеринарску станицу организовати тако да обезбеђује услуге и агробизнис
центру и грађанима, са посебним комникацијама за различите функције.
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4.
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
(графички прилог бр. 3 - „Постојећа намена површина“ Р 1:2500)

У постојећем стању издвајају се површине намењене за:
пољопривредне површине,
неизграђене и зелене површине,
комуналне и инфраструктурне површине,
саобраћајне површине, и
водне површине.
Опис постојећег стања по наменама дат је у Концепту плана који је саставни део документације плана.

Б)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

1.

ПОЈМОВНИК

''З'' - Индекс заузетости
Зузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузетости парцеле ''З''. Индекс заузетости ''З'', исказан као %, представља однос (количник)
површине хоризонталне пројекције надземног габарита свих објеката (изграђених или планираних) и укупне површине парцеле.
Спратност и висина објеката
Спратност је висина објекта изражена кроз број надземних етажа.
Висина објекта представља удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од коте приступне саобраћајнице. Код грађевинских
парцела у нагибу висина се дефинише удаљењем од коте средње линије фронта грађевинске парцеле. Изражава се у метрима дужним.
Регулациона линија (Р.Л.)
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.
Грађевинска линија (Г.Л.)
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта

Зона грађења
Зона грађења представља простор дефинисана грађевинском линијом у оквиру кога је могућа изградња објеката.

2.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И БИЛАНС ПОВРШИНА

2.1.
ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНИХ НАМЕНА У ОКВИРУ ПЛАНА
(графички прилог бр. 4 - „Планирана намена површина“ Р 1: 1000)

Површине јавне намене:

саобраћај и саобраћајне површине,

јавне зелене површине,

комуналне делатности и инфраструктурне површине,

водне површине.
Површине осталих јавних намена:

површине и објекти здравствене заштите.

У оквиру границе Плана предвиђене су површине јавних и осталих јавних намена:
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ:
 ЈКП ''РАСИНА'' – управна зграда
 Сточна пијаца
 Кванташка пијаца
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ:
–
Приступна саобраћајница
–
Паркирне површине за запослене и посетиоце центра (паркинзи за путничка возила)
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Манипулативне површине
Паркирне површине за возила са којих ће се вршити продаја

ВОДНЕ ПОВРШИНЕ са инфраструктуром:
 планирана регулација реке Расине
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ:
–
Зелене површине у оквиру комуналних површина
–
Зелене површине у оквиру водопривредне површине

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ:
–
Површине и објекти здравствене заштите - ветеринарска амбуланта

НАМЕНА ПОВРШИНА
саобраћај и саобраћајне површине
комуналне делат. и инфраструктурне површине
Површине и објекти здравствене заштите
зелене површине
водне површине
пољопривредне површине
УКУПНО
Табела 1 - Табела биланса површина

3.

постојеће
(ha)
0.108
0.004
0
0
0.215
2.233
2.560

%

планирано (ha)
4.21
0.14
0
0
8.42
87.23
100.00

0.372
1.636
0.09
0,462
0.00
0.00
2.560

%
14.5
64
3.5
18
0
0
100.00

ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА

3.1.
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
(графички прилог бр. 5 - „Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних“ Р 1: 1000)

3.1.1.

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ

На предметном подручју постојећa саобраћајнa површинa је локални пут на ободу предметне локације који је ширине од 3.50 до 4.50 метара.
Локални пут повезује парцеле уз реку са постојећом улицом Војводе Мишића и задржава се.
Постојећи профил улице Војводе Мишића је од 3.00 до 5.00 метара, а планирани 10.00 метара (6.00 метара коловоза + два тротоара ширине по 2.00
метра).
У оквиру обухвата границе Плана саобраћајне површине заузимају површину од око 0.372ha.
Планиране јавне саобраћајне површине
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације.
У оквиру агро-бизнис центра планиране су следеће саобраћајне површине:
- Приступна саобраћајница
- Паркирне површине за запослене и посетиоце центра (паркинзи за путничка возила)
- Манипулативне површине
- Паркирне површине за возила са којих ће се вршити продаја
Приступна саобраћајница треба да омогући прилаз моторним возилима агро-бизнис центру. Она такође повезује предметни центар са планираном
улицом уз реку преко које је центар повезан са уличном мрежом. Ширина коловоза приступне саобраћајнице треба да износи 7.00 метара, а радијуси
лепеза на прикључку на улицу уз реку треба да износе 7.00 метара. На овај начин омогућује се несметан двосмерни саобраћај и прилаз агро-бизнис
центру теретних возила и комуналних возила (ватрогасна возила, возила градске чистоће...).
На локацији центра потребно је предвидети површине за паркирање путничких возила запослених у центру, као и посетилаца, односно корисника.
Паркинг места за путничка возила треба да буду димензија 5.00 x 2.50 метара.
Манипулативне површине треба да обезбеде приступ возилима са којих ће се вршити продаја одговарајућим паркирним површинама. Такође оне
треба да омогуће несметана и безбедна пешачка кретања до предметних паркирних површина. Да би се обезбедила безбедност пешака на
манипулативним површинама центра неопходно је да се раздвоје површине за кретање моторних возила (пре свега камиона) и површине за кретање
пешака. Раздвајање поменутих површина извршити или физички (боља варијанта) или одговарајућом саобраћајном сигнализацијом (пре свега
хоризонталном).
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Планом је предвиђена и изградња пешачког моста преко реке Расине. Мост је планиран у зони улаза у агробизнис центар са супротне стране
планиране улице уз реку Расину. Ширина моста износи 1.80 метара, а дужина око 20 метара.

3.1.3.

УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА

У току спровођења плана применити одредбе Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особа са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15).
На пешачким прелазима и другим пешачким комуникацијама не постављати шахтове и канализационе поклопце.
3.2.
ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ
(графички прилог бр. 7 - „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“

3.2.1.
ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
(графички прилог бр. 7 - „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“

Р 1: 1000)

Р 1: 1000)

Локација предметног плана припада првој висинској зони водоснабдевања насеља Брус. На предметном подручју, на северној страни плана, изграђен
је водовод 200 mm.
Према Плану Генералне регулације Бруса дуж улице са западне стране (улица Расадничка) планиран је дистрибутивни водовод.
За уредно снабдевање водом планираних потрошача у оквиру границе Плана потребно је изградити водоводну мрежу дуж најпре дуж планиране
улице поред реке Расине а потом и дуж улице Расадничка. Планирани водовод повезати са једне стране на постојећи 200 mm а са друге на
планирани у улици Расадничка.
Предметни комплекс прикључити на градски водовод преко водомерног шахта. Водомерни шахт поставити на минимум 1,5 m унутар регулационе
линије. У водомерном окниу предвидети за сваког порошача водомер. Димензије водомерног окна одредити техничком документацијом.
Водоводна мрежа унутар комплекса је интерног карактера.
Водоводну мрежу унутар разматраног простора, планирати сходно наменама, потребама корисника, распореду објеката, саобраћајном решењу и др. а
у складу са потребним нормативима за ову врсту делатности.
Кроз израду техничке документације димезионисати водоводну мрежу тако да обезбедити довољан притисак и довољне количине вода за санитарне и
противпожарне потребе.
Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном одстојању поштујући важећи Правилник о техничким нормативима за спољну
и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (''Службени лист СФРЈ'', бр. 30/1991), затварачима, испустима и свим осталим елементима
неопходним за њено правилно функционисање и одржавање.
Карактеристике објеката водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Израду пројектне документације, изградњу интерне
водоводне мреже, начин и место прикључења објеката на градску водоводну мрежу радити у сарадњи и према условима надлежног јавног комуналног
предузећа.
3.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
(графички прилог бр. 7 - „План мреже и објеката инфраструктуре (Синхрон план)“
Р 1: 1000)
У насељу Брус а самим тим и на предметној локацији, канализациони систем планиран је по сепарационом принципу. Канализациони систем је
делимично заснован, изграђени су канализациони водови али не и објекти. Фекалне отпадне воде сакупљају се цевним системом и доводе до локације
будућег постројења за пречишћавање отпадних вода, које је планирано ван граница Плана у насељу Лепенац али није изграђено.
На предметном подручју, дуж улице са западне стране (улица Расадничка) изграђена је фекална канализација 200 mm са везом на колектор 350 mm
поред реке Расине. На локацији плана и у улицама у окружењу нема израђене канализационе мреже за прихват кишних вода.
Према Плану Генералне регулације Бруса са северне стране планирана је атмосферска канализација са изливом у реку Расину. По овом плану у
ободним улицама није планирана фекална канализација.
Реципијент кишних вода је река Расина а употребљених колектор 350 mm поред реке Расине.
За уредно одвођење кишних и употребљених вода са предметног подручја поребно је дуж планиране улице поред реке Расине:
планирати кишну канализацију са испустом у реку Расину,
планирати фекалну канализацију до везе на постојећу канализацију 200 mm у улици Расадничка.
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Сакупљене кишне воде пре упуштања у реципијент, путем одговарајућег сепаратора пречистити до прописаног нивоа квалитета за II класу вода. Тип,
облик, димензије, положај у простору и остале карактеристике сепаратора дефинисати техничном документацијом.
Предметни комплекс прикључити на градску канализацију преко ревизионог шахта. Димензије канализационог прикључка одредити на основу
хидруличког прорачуна.
До изградње градске канализације, одвођење отпадних вода решавати путем септичких јама. Септичку јаму удаљити од регулационе линије мин 5 m,
од суседне парцеле мин. 2 m, од објеката мин. 3 m. Кроз техничку документацију дати прорачун капацитета септичких јама имајући у виду динамику
пражњења, коју мора вршити надлежна комунална радна организација. Конструкција септичких јама мора бити таква, да се задовоље санитарни
услови.
Канализациона мрежа унутар комплекса је интерног карактера. Димензије канализационе мреже дефинисати техничком докунетацијом.
Канализациону мрежу унутар разматраног простора, планирати сходно наменама, потребама корисника, распореду објеката, саобраћајном решењу и
др. а у складу са потребним нормативима за ову врсту делатности. Исту повезати на градски канализациони систем у сарадњи и према условима
надлежне комуналне куће. Није допуштено прикључење отпадних вода на кишне канале, нити кишних вода на фекалне канале.
Карактеристике објеката канализационе мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Израду пројектне документације, изградњу интерне
канализационе мреже, начин и место прикључења објеката на градску канализациону мрежу радити у сарадњи и према условима надлежног јавног
комуналног предузећа.
3.2.3.
ВОДОПРИВРЕДА
(графички прилог бр. 7 - „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“
Р 1: 1000)
Локација предметног плана припада сливу реке Расине, која на том делу није регулисана. Предметно подручје и непосредно окружење карактерише
неуређен водни режим и високи ниво подземне воде, па је кроз израду пројектне документације потребно дефинисати хидротехничко решење којим се
изградњом неће нарушити режим и квалитет подземних и површинских вода.
Према категоризацији водотока река Расина је сврстана је у II класу водотокова. Она је уједно и рецијијент кишних вода са подручја плана.Сакупљене
кишне воде пре упуштања у реципијент, путем одговарајућег таложника и сепаратора за нафту и њене деривате пречистити до прописаног нивоа
квалитета за II класу вода.
Планом Генералне регулације Бруса дефинисан је простор ширине 11,5 m за потребе регулације реке Расине. Тип, облик, димензије и остале
карактеристике регулације реке Расине дефинисати техничном документацијом.
-

-

Планирати изградњу сепарационог канализационог система за кишне и употребљене воде;
Загађене атмосферске воде са манипулативних, саобраћајних и паркинг површина, пре упуштања у реципијент, путем одговарајућег
сепаратора пречистити до прописаног нивоа квалитета за II класу вода. Само чисте кишне воде (воде са кровова, надстрешница и сл.) могу
се без претходног пречишћавања упуштати у реципијент;
Садржај материја у реципијенту, након пречишћавања треба да буде у границама максималних количина опасних материја које се не смеју
прекорачити, а дефинисане су Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
("Службени гласник РС", бр. 67/11 и 48/12), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које
загађују површинске воде и и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 24/14), којом је дефинисано да ће се до истека
преипитаног рока примењивати максималне количине опасних материја у водама прописане Правилником о опасним материјама у водама
("Службени гласник РС", бр. 31/82), као и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и
роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 50/12).
Атмосферске воде са коловоза прикупити посебним системом канализације и одвести до реципијента;
Планиране испусте атмосферских вода уклопити у планиране профиле регулисаног корита реке Расине;
Излив треба да је под углом ради бољег течења;
Уколико је излив лоциран у зони где је необложено корито реке Расине, у зони испуста, у циљу заштите од ерозије, потребно је узводно и
низводно обезбедити протицајни профил необложеног минор корита;
Изградња планираних објеката и инфраструктуре на сме да угрози нормално функционисање и одржавање постојећих водопривредних
објеката.
Планиране намене и потребан степен уређења терена радити према условима и уз сагласност надлежне комуналне куће.

3.2.4.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
(графички прилог бр. 7 - „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“
Р 1: 1000)
У границама предметног Плана, изграђен је надземни електроенергетски вод 10 kV који повезује постојећу трафостаницу ТС 35/10 kV „Брус“ и
постојећу ТС 10/0,4 kV „Отпад“. У оквиру постојеће Улице Војводе Мишића изведене су инсталације јавног осветљења, односно 1 kV мрежа.
За одређивање потребног једновременог оптерећења за стамбене објекте коришћена је Препорука ЕПС-а бр. 14б. Процена једновременог
оптерећења за одговарајуће делатности се може извршити директним поступком помоћу усвојеног специфичног оптерећења по јединици активне
површине објекта помоћу израза:
Pмоs= pмоs ∙Sоb ∙ 10-3
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где је:
Pмоs - прогнозирано максимално оптерећење у kW
pмоs - специфично оптерећење делатности у W/m2
Sоb - површина објекта у којој се обавља делатност у m2
Подаци о потребном специфичном оптерећењу (pмос) за поједине врсте објеката дати су табеларно:
ДЕЛАТНОСТ
Oбјекти пословања
Трговине
Остале намене

Специфично оптерећење pмоs
(W/m²)
50-100
25-60
30-120

Планирана једновремена снага за посматрано подручје је око 290 kW. На основу процењене једновремене снаге, потребно је изградити jедну ТС
10/0,4 kV, потребне снаге трансформатора, капацитета 1000 kVA. Планирану ТС 10/0,4 kV изградити као слободностојећи објекат на следећи начин:





предвидети је у оквиру површина за јавне или остале намене и обезбедити простор димензија 5х6 m²;
колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине 3,0m до најближе саобраћајнице;
просторија за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да послуже за смештај трансформатора и одговарајуће
опреме;
трансформаторска станица мора имати два одвојена оделења и то:
одељење за смештај трансформатора и
одељење за смештај развода високог и ниског напона.

Планирану ТС 10/0,4 kV повезати, по принципу "улаз-излаз", на постојећи електроенергетски вод 10 kV који повезује постојећу трафостаницу ТС 35/10
kV „Брус“ и постојећу ТС 10/0,4 kV „Отпад“. Изградњу ТС 10/0,4 kV и каблирање електроенергетског вода 10 kV у оквиру граница Плана, извести у
складу са графичким прилогом уз обавезну сарадњу са „Eлектродистрибуцијом Крушевац у току пројектне документације.
На основу препорука EПС постоји могућност полагања инсталација у исти ров. Међусобни размак НН и СН енергетских каблова при паралелном
вођењу у истом кабловском рову одређује се на основу дозвољеног струјног оптерећења, примењене кабловске постељице и броја каблова, али не
сме да буде мањи од 0,07 m. Како би се обезбедило да се у рову каблови међусобно не додирују, дуж целе трасе се између каблова поставља низ
опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1 m.
3.2.5.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
(графички прилог бр. 7 - „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“
Р 1: 1000)

Предметно подручје припада кабловском подручју комутационог центра „Брус“ (ТК центар Брус) са изграђеном приступном телекомуникационом (тк)
мрежом. У оквиру постојеће Улице Расадничка положени су тк каблови (примарна тк мрежа), а претплатници су преко унутрашњих и спољашњих
извода повезани надземном мрежом (секундарна тк мрежа).
Предметно подручје је покривено бежичним сигналом са базне станице Брус – КС07/КСУ07.
На основу усвојеног принципа и урбанистичких показатеља дошло се до става да је за нове претплатнике у границама комплекса потребно обезбедити
укупно око 40 телефонских прикључака.
За пословне објекте планира се реализација FTTB (Fiber To the Building) решења полагањем приводног оптичког кабла до предметног објеката и
монтажом одговарајуће активне тк опреме у њима.
У том смислу, за планиране објекте предвидети приводну тк канализацију капацитета 2 PE цеви Ø50mm из постојеће тк канализације у складу са
графичким прилогом уз обавезну сарадњу са „Телеком Србија” ИЈ Крушевац, у току пројектне документације.
Предвидети минималну удаљеност између спољнег зида горњег реда цеви и нивелете саобраћајнице од 1,2m, а између спољнег зида горњег реда
цеви и нивелете тротоара 0,8m.
У складу са важећим правилником, који је прописала Републичка агенција за електронске комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена
изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних тк каблова или
кабловске тк канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (тк
објеката).
Овим планом није предвиђена гасификација подручја у складу са ПГР- Бруса.
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3.3.
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
(графички прилог бр. 4 - „Планирана намена површина“ Р 1: 1000)
Зону „КПО“ – комуналне и инфраструктурне површине и објекти (коју чине ''ЈКП РАСИНА'', кванташка и сточна пијаца и ветеринарска служба. У оквиру
границе плана планирана је на површини од око П=1,726ha. У површини није обрачунато водно земљиште.
Зона З.1. ЈКП - „ЈКП РАСИНА“ – управна зграда
Планирано учешће комуналних функија у обухвату границе Плана износи око 1556м².
Планирани урбанистички параметри за зону „З.1.“ су:
Индекс изграђености у зависности од величине парцеле Ии=0,5-1,0; Индекс заузетости макс. Из=50%, при чему у површину под објектима не улазе
манипулативне ни саобраћајне површине (паркирање). Укупна максимално процењена БРГП у оквиру планиране зоне З.1. износи око 1000,00м².
Максимална висина објеката у овој зони је h=12m, спратност П до П+2.

Правила парцелације
Површина комплекса
Зона градње / положај
објеката

Висина / спратност
Индекс заузетости (%)
Индекс изграђености
Услови за архитектонско
обликовање
Уређење зелених и
слободних површина

Грађевинска парцела (КП 1) за потребе комплекса „ЈКП РАСИНА“ – управна зграда, дефинисана је овим Планом (графички
прилог бр. 6 – "План грађевинских парцела за јавне намене").
КП1= око 0,156 ha
Зона градње за потребе изградње објеката комплекса „ЈКП РАСИНА“ – управна зграда , дефинисан је грађевинским
линијама како је приказано на графички прилог бр. 5 „Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних
површина са аналитичко-геодетским елементима за обележавање“.
У оквиру зоне градње могућа је изградња више објеката, а према техничко-технолошком решењу.
Међусобно растојање објеката зависи од технолошког решења и дефинисаће се кроз техничку документацију.
Висина објеката је до 12 m, односно спратност објеката је П до П+2.
З=50%
И=0,5-1,0;
Објекте обликовно прилагодити основној функцији комплекса. Применити савремене и примерене материјале који су у
складу, како са технологијом комплекса, тако и са новим техничком захтевима.
На слободним површинама између границе комплекса и грађевинске линије, формирати заштитно-санационо зеленило
састављено од компактних засада листопадне и четинарске вегетације у циљу просторно-визуелне изолације.
За садњу засада заштитног зеленила, планирати врсте дрвећа које је одабрано у складу са природним потенцијалом
станишта.
Уређење слободног простора комплекса, као и композиционо решење зеленила, прилагодити функцији и планираној намени
примењујући аутохтоне врсте вегетације.

Ограђивање
Приступ и паркирање

Инжeњерскогеолошки
услови

За засену паркинг места, применити дрворедне саднице високих лишћара (Acer pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp. и
сл.).
У оквиру комплекса постројења планира се минимум 20% површина под зеленилом.
Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом висине око 2,2 m, која се поставља по граници самог комплекса.
Колски приступ комплексу остварује се преко комуналне саобраћајнице.
За потребе запослених неопходно је обезбедити 10 ПМ унутар комплекса, као и паркинг површину за смештај теретних
возила.
У даљој фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11).

Зона „З.3.“ СП – Сточна пијаца
Сточна пијаца мора имати:
1) улаз-излаз,
2) затворени простор за управу и инспекције,
3) простор за смештај крупних животиња,
4) оборе или кавезе за смештај ситних животиња,
5) простор за привремено издвајање заражених животиња,
6) место са опремом за чишћење и дезинфекцију превозних средстава којима се
животиње допремају, односно отпремају,
7) довољан број утоварних и истоварних рампи,
8) појилиште за стоку,
9) ваге за мерење крупне и ситне стоке,
10) простор за продају сточне хране,
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Сточна пијаца може имати и:
1) услужну кланицу,
2) занатско- угоститељске објекте.
Основна концепција сточне пијаце на површини од око 7472м² је продаја и смештај крупних и ситних животиња. Потребно је формирати оптималне
површине за стационарна возила са манипулативним површинама које ће се димензионисати према највећим теретним возилима, као и довољан број
утоварних и истоварних рампи. Улазна зона омогућава контролу улаза и излаза, наплату, дезинфекциону баријеру, теретну вагу и друго. Целина
управне зграде формираће се као један објекат у оквиру кога су просторије управе и инспекције. Предвидети настрешницу над улазом, простор за
продају сточне хране и простор са опремом за чишћење и дезинфекцију, простор за привремено издвајање заражених животиња.
У оквиру ове површине је и основна инфраструктура. Септичка јама предвидеће се у оквиру зелене површине ради лакшег пражњења. Наспрам улаза
предвидети формирање платоа са чесмом и пратећим партерним елементима за одмор посетилаца, са примереним високим зеленилом. Комплекс
треба бити ограђен и осветљен.

Правила парцелације
Површина комплекса
Зона градње / положај
објеката

Висина / спратност
Индекс заузетости (%)
Индекс изграђености
Услови за архитектонско
обликовање
Уређење зелених и
слободних површина

Грађевинска парцела (КП 3) за потребе комплекса Сточне пијаце дефинисана је овим Планом (графички прилог бр. 6 –
"План грађевинских парцела за јавне намене").
КП3= око 0,75 ha
Зона градње за потребе изградње објеката комплекса Сточне пијаце дефинисан је грађевинским линијама како је приказано
на графички прилог бр. 5 „Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних површина са аналитичкогеодетским елементима за обележавање“.
У оквиру зоне градње могућа је изградња више објеката, а према техничко-технолошком решењу.
Међусобно растојање објеката зависи од технолошког решења и дефинисаће се кроз техничку документацију.
Висина објеката је h=9m, односно спратност објеката је П+0 – П+1 .
З=50%
И=0,5
Објекте обликовно прилагодити основној функцији комплекса. Применити савремене и примерене материјале који су у
складу, како са технологијом комплекса, тако и са новим техничком захтевима.
На слободним површинама између границе комплекса постројења и грађевинске линије, формирати заштитно-санационо
зеленило састављено од компактних засада листопадне и четинарске вегетације у циљу просторно-визуелне изолације
комплекса и делимичног спречавања ширења непријатних мириса на околне просторе.
За садњу засада заштитног зеленила, планирати врсте дрвећа које је одабрано у складу са природним потенцијалом
станишта.
Уређење слободног простора комплекса постројења, као и композиционо решење зеленила, прилагодити функцији и
планираној намени примењујући аутохтоне врсте вегетације.

Ограђивање
Приступ и паркирање

Инжeњерскогеолошки
услови

За засену паркинг места, применити дрворедне саднице високих лишћара (Acer pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp. и
сл.).
У оквиру комплекса постројења планира се минимум 20% површина под зеленилом.
Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом – (монтажно / демонтажна), висине око 2,2 m, која се поставља по
граници самог комплекса.
Колски приступ комплексу остварује се преко комуналне саобраћајнице.
За потребе запослених и посетилаца неопходно је обезбедити мин. 25 ПМ унутар комплекса, као и паркинг површину за
смештај теретних возила.
У даљој фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11).

У оквиру сточне пијаце планирана намена је подељена на две целине:
Целина ''А'' површине у оквиру које разликујемо:
– саобраћајнице,
– паркинг простор,
– јавне зелене површине,
– појас регулације реке Расине.
Саобраћајнице
Ова површина намењена је за изградњу саобраћајног приступа локацији и саобраћајних површина за приступ паркинг простору.
Паркинг простор
Површина намењена паркирању возила посетилаца и возилима корисника.
Јавне зелене површине
Јавне зелене површине су у функцији заштите комплекс, односно паркинг простора. У оквиру ових површина не могу се градити објекти свих врста и
карактера.
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Појас регулације реке Расине
Појас регулације реке Расине је површина у оквиру које са налази корито реке Расине, обала потока и појас за потребе одржавања потока. У оквиру
ове површине не могу се градити објекти свих врста и карактера.
Целина ''Б'' остале површине у оквиру које разликујемо:
– манипулативне површине,
– пешачки саобраћај,
– паркинг простор,
– површине за стационарна возила,
– простор за излагање робе,
– простор за смештај крупних животиња,
– оборе или кавезе за смештај ситних животиња,
– затворени простор за управу и инспекције
– поплочане површине,
– заштитне зелене површине,
– колска вага,
– улазна капија.

Манипулативне површине
Унутар комплекса сточне пијаце разликујемо манипулативне површине које су намењене кретању возила, утовару и истовару купљене робе. Ове
површине су финално обрађене асфалтним застором. У првој фази изградње промет робе може се одвијати и на подлози која није финално обрађена,
односно на набијеном поваљаном камену.
У оквиру ове површине не могу се градити објекти нити постављати било какви партерни елементи. Манипулативне површине су димензионисане на
теретни саобраћај возила највећих габарита.
Пешачки саобраћај
Пешачки саобраћај у оквиру комплекса одвија се по пешачким стазама које су формиране око улазне капије, управне зграде и друго. Остали пешачки
саобраћај одвијаће се по манипулативним површинама.
Паркинг простор
Паркинг простор у оквиру комплекса намењен је паркирању возила запослених.
Површине за стационарна возила
У овиру ових површина планирано је паркирање теретних возила из којих се директно врши продаја робе. Роба се такође продаје и на површини
испред камиона која је намењена излагању робе. Камиони остају у стационарном положају за време вршења продаје пољопривредних производа.
Могуће је да возила остају и више дана на једном месту а да се роба доноси и утоварује.
Простор за постављење крупних и ситних животиња
У оквиру ове површине могу се поставити монтажни објекти.
Ово су приземни објекти монтажно-демонтажни. Објекти су груписани у три зоне. У свакој зони објекти морају бити архитектонски исти. Зидани објекти
на овим местима нису дозвољени. Спратност објекта је приземна П+0.
Управна зграда и инспекција
На овој површини предвиђена је изградња објекта управне зграде и инспекције, санитарног чвора који је намењен коришћењу свих корисника и
посетилаца, јавна чесма, бунар, резервоар, хидрофорско постројење, контролна вага. Максимална спратност објекта је П+0 – П+1. Објекат управне
зграде и инспекције архитектонски укомпоновати са улазном капијом у јединствену архитектонску целину. Друге објекте није могуће градити. Над
контролном вагом могуће је формирати надстрешницу.
Заштитне зелене површине
Око комплекса формиран је заштитни зелени појас. У оквиру ове површине није могуће градити објекте било које врсте и карактера.
Улазна капија
У оквиру улазне капије налазе се улазна рампа са наплатном кућицом за улаз и излаз возила, пешачка капија са контролом улаза, колска вага и
надстрешница. Функционално, овде се врши контрола улаза и излаза, наплата, мерење, дезобаријера и сл. У оквиру ове зоне могуће је постављати
монтажне објекте који су у функцији улазне капије.
Планирани урбанистички параметри за зону „3.3“ су:
Максимални индекс изграђености Ии=0,5; Индекс заузетости макс. Из=50% при чему у површину под објектима не улазе манипулативне ни
саобраћајне површине (паркирање). Укупна максимално процењена БРГП у оквиру планиране зоне СП за управни објекат износи око 350,00m².
Максимална висина објеката у овој зони је h=9m, спратност П за монтажне објекте и надстрешницу, до П+1 за управну зграду.
Зона „З.4. “ КП – Кванташка пијаца
Кванташка пијаца мора имати:
1) улаз- излаз,
2) затворени простор за управу и инспекције,
3) затворени простор за складиштење и истовар и утовар робе,
4) отворени простор за камионе ради утовара и истовара робе,
5) ваге за мерење,
6) хигијенски исправну текућу воду за пиће, прикључену на водоводну мрежу,
7) довољно хидраната прикључених на водоводну мрежу и довољно сливника за
одвођење отпадних вода, прикључених на водоводну и канализациону мрежу,
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8) клозете за јавну употребу, посебно за жене и мушкарце, прикључених на
канализациону мрежу,
9) вештачко осветљење,
10) довољно хигијенских судова за сакупљање смећа,
11) ограду

Кванташка пијаца може имати:
1) сервис за поправку возила и продају резервних делова за возила,
2) угоститељско-смештајне објекте,
3) паркинг купаца (ван круга пијаце)

Основна концепција кванташке пијаце на површини од око 7362 м² је продаја пољопривредних производа на велико и на мало директно са возила.
Потребно је формирати оптималне површине за стационарна возила са манипулативним површинама које ће се димензионисати према највећим
теретним возилима. Предвидети и места за излагање робе испред или поред стационираног камиона. Улазна зона омогућава контролу улаза и излаза,
наплату, дезинфекциону баријеру, теретну вагу и друго. Предвидети настрешницу над улазом.
Целина управне зграде формираће се као један објекат у оквиру кога су просторије управе, кафе ресторан и санитарни чвор у оквиру кога је
предвиђено формирање блока за туширање. У оквиру ове површине је и основна инфраструктура, односно бунар резервоар и др. Септичка јама
предвидеће се у оквиру зелене површине ради лакшег пражњења. Наспрам улаза предвидети формирање платоа са чесмом и пратећим партерним
елементима за одмор посетилаца, са примереним високим зеленилом. Комплекс треба бити ограђен и осветљен.

Правила парцелације
Површина комплекса
Зона градње / положај
објеката

Висина / спратност
Индекс заузетости (%)
Индекс изграђености
Услови за архитектонско
обликовање
Уређење зелених и
слободних површина

Грађевинска парцела (КП 3) за потребе комплекса Кванташке пијаце дефинисана је овим Планом (графички прилог бр. 6 –
"План грађевинских парцела за јавне намене").
КП3= око 0,74 ha
Зона градње за потребе изградње објеката комплекса Кванташке пијаце дефинисан је грађевинским линијама како је
приказано на графички прилог бр. 5 „Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних површина са
аналитичко-геодетским елементима за обележавање“.
У оквиру зоне градње могућа је изградња више објеката, а према техничко-технолошком решењу.
Међусобно растојање објеката зависи од технолошког решења и дефинисаће се кроз техничку документацију.
Висина објеката је h=9m, односно спратност објеката је П+0 – П+1 .
З=50%
И=0,5
Објекте обликовно прилагодити основној функцији комплекса. Применити савремене и примерене материјале који су у
складу, како са технологијом комплекса, тако и са новим техничком захтевима.
На слободним површинама између границе комплекса постројења и грађевинске линије, формирати заштитно-санационо
зеленило састављено од компактних засада листопадне и четинарске вегетације у циљу просторно-визуелне изолације
комплекса и делимичног спречавања ширења непријатних мириса на околне просторе.
За садњу засада заштитног зеленила, планирати врсте дрвећа које је одабрано у складу са природним потенцијалом
станишта.
Уређење слободног простора комплекса постројења, као и композиционо решење зеленила, прилагодити функцији и
планираној намени примењујући аутохтоне врсте вегетације.

Ограђивање
Приступ и паркирање

Инжeњерскогеолошки
услови

За засену паркинг места, применити дрворедне саднице високих лишћара (Acer pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp. и
сл.).
У оквиру комплекса постројења планира се минимум 20% површина под зеленилом.
Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом – (монтажно / демонтажна), висине око 2,2 m, која се поставља по
граници самог комплекса.
Колски приступ комплексу остварује се преко комуналне саобраћајнице.
За потребе запослених и посетилаца неопходно је обезбедити минимум 15 ПМ унутар комплекса, као и паркинг површину за
смештај теретних возила.
У даљој фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11).

У оквиру кванташке пијаце планирана намена је подељена на две целине:
Целина ''А'' површине у оквиру које разликујемо:
– саобраћајнице,
– паркинг простор,
– јавне зелене површине,
– појас регулације реке Расине.
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Саобраћајнице
Ова површина намењена је за изградњу саобраћајног приступа локацији и саобраћајних површина за приступ паркинг простору.
Паркинг простор
Површина намењена паркирању возила посетилаца и возилима корисника. На овом простору нема продаје производа из возила.
Јавне зелене површине
Јавне зелене површине су у функцији заштите комплекс, односно паркинг простора. У оквиру ових површина не могу се градити објекти свих врста и
карактера.
Појас регулације реке Расине
Појас регулације реке Расине је површина у оквиру које са налази корито реке Расине, обала потока и појас за потребе одржавања потока. У оквиру
ове површине не могу се градити објекти свих врста и карактера.
Целина ''Б'' остале површине у оквиру које разликујемо:
– манипулативне површине,
– пешачки саобраћај,
– паркинг простор,
– површине за стационарна возила,
– простор за излагање робе,
– површина за постављење монтажних објеката,
– управна зграда и санитарни чвор,
– поплочане површине,
– заштитне зелене површине,
– колска вага,
– улазна капија.
Манипулативне површине
Унутар комплекса кванташке пијаце разликујемо манипулативне површине које су намењене кретању возила, утовару и истовару купљене робе. Ове
површине су финално обрађене асфалтним застором. У првој фази изградње промет робе може се одвијати и на подлози која није финално обрађена,
односно на набијеном поваљаном камену.
У оквиру ове површине не могу се градити објекти нити постављати било какви партерни елементи. Манипулативне површине су димензионисане на
теретни саобраћај возила највећих габарита.
Пешачки саобраћај
Пешачки саобраћај у оквиру комплекса одвија се по пешачким стазама које су формиране око улазне капије, управне зграде и друго. Остали пешачки
саобраћај одвијаће се по манипулативним површинама.
Паркинг простор
Паркинг простор у оквиру комплекса намењен је паркирању возила запослених.
Површине за стационарна возила
У овиру ових површина планирано је паркирање теретних возила из којих се директно врши продаја робе. Роба се такође продаје и на површини
испред камиона која је намењена излагању робе. Камиони остају у стационарном положају за време вршења продаје пољопривредних производа.
Могуће је да возила остају и више дана на једном месту а да се роба доноси и утоварује. На ове локације могуће је поставити теретна возила свих
врста укључујући и хладњаче и слично.
Простор за излагање робе
Овај простор који је уз простор за стационарна возила и служи и излагању робе испред камиона. На овом месту може се изложити роба на монтажним
постаментима који се дневно уклањају. На овим местима није могуће градити нити поставити објекте било које врсте и карактера.
Површина за постављење монтажних објеката
У оквиру ове површине могу се поставити монтажни објекти за продају пољопривредних и других производа.
Ово су приземни објекти монтажно-демонтажни. Објекти су груписани у три зоне. У свакој зони објекти морају бити архитектонски исти. Зидани објекти
на овим местима нису дозвољени. Спратност објекта је приземна П+0.
Управна зграда и санитарни чвор
На овој површини предвиђена је изградња објекта управне зграде, санитарног чвора који је намењен коришћењу свих корисника и посетилаца, кафе
ресторан, јавна чесма, бунар, резервоар, хидрофорско постројење, контролна вага. Максимална спратност објекта је П+0 – П+1. Објекат управне
зграде архитектонски укомпоновати са улазном капијом у јединствену архитектонску целину. Друге објекте није могуће градити. Над контролном вагом
могуће је формирати надстрешницу.
Заштитне зелене површине
Око комплекса формиран је заштитни зелени појас. У оквиру ове површине није могуће градити објекте било које врсте и карактера.
Улазна капија
У оквиру улазне капије налазе се улазна рампа са наплатном кућицом за улаз и излаз возила, пешачка капија са контролом улаза, колска вага и
надстрешница. Функционално, овде се врши контрола улаза и излаза, наплата, мерење, дезобаријера и сл. У оквиру ове зоне могуће је постављати
монтажне објекте који су у функцији улазне капије.

Планирани урбанистички параметри за зону „3.4“ су:
Максимални индекс изграђености Ии=0,5; Индекс заузетости макс. Из=50% при чему у површину под објектима не улазе манипулативне ни
саобраћајне површине (паркирање). Укупна максимално процењена БРГП у оквиру планиране зоне КП за управни објекат износи око 500,00m².
Максимална висина објеката у овој зони је h=9m, спратност П за монтажне објекте и надстрешницу, до П+1 за управну зграду.
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Приступна саобраћајница се планира као заједничка и кванташкој и сточној пијаци и управној згради, као и заједнички паркинг простор.
3.4.
ВОДНЕ ПОВРШИНЕ
(графички прилог бр. 4 - „Планирана намена површина“ Р 1: 1000)

У оквиру водних површина зелене површине планирати формирањем травних застора, а зони улаза у комплексе планирати засаде ниске вегетације листопадног, зимзеленог и четинарског шибља.
4. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ НАМЕНА
Зона „З.2“ ВС – Ветеринарска станица
Планира се изградња и опремање објекта и пратећих садржаја, на површини од око 870м², у складу са потребним нормативима за ову врсту
делатности. Ветеринарску станицу организовати тако да обезбеђује услуге и агробизнис центру и грађанима, са посебним комникацијама за различите
функције. Минимална планирана грађевинска парцела у овој зони износи 0,087 ha.
Планирани урбанистички параметри за зону „З.2.“ су:
Максимални индекс изграђености Ии=0,5; Индекс заузетости макс. Из=50%, при чему у површину под објектима не улазе манипулативне ни
саобраћајне површине (паркирање). Укупна максимално процењена БРГП у оквиру планиране зоне З.2. износи око 350,00 м²
Максимална висина објекта у овој зони је h=9m, спратност П до П+1.

Правила парцелације
Површина комплекса
Зона градње / положај
објеката
Висина / спратност
Индекс заузетости (%)
Индекс изграђености
Услови за архитектонско
обликовање
Уређење зелених и
слободних површина

Грађевинска парцела (КП 2) за потребе Ветеринарске станице, дефинисана је овим Планом (графички прилог бр. 6 –
"План грађевинских парцела за јавне намене").
КП2= око 0,087 ha
Зона градње за потребе изградње Ветеринарске станице, дефинисан је грађевинским линијама како је приказано на
графички прилог бр. 6 „Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних површина са аналитичкогеодетским елементима за обележавање“.
Висина објеката је до 9 m, односно спратност објеката је П до П+1.
З=50%
И=0,5;
Објекте обликовно прилагодити основној функцији комплекса. Применити савремене и примерене материјале који су у
складу, како са технологијом комплекса, тако и са новим техничком захтевима.
На слободним површинама између границе комплекса и грађевинске линије, формирати заштитно-санационо зеленило
састављено од компактних засада листопадне и четинарске вегетације у циљу просторно-визуелне изолације.
За садњу засада заштитног зеленила, планирати врсте дрвећа које је одабрано у складу са природним потенцијалом
станишта.
Уређење слободног простора комплекса, као и композиционо решење зеленила, прилагодити функцији и планираној
намени примењујући аутохтоне врсте вегетације.

Ограђивање

За засену паркинг места, применити дрворедне саднице високих лишћара (Acer pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp.
и сл.).
У оквиру комплекса постројења планира се минимум 20% површина под зеленилом.
Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом висине око 1,6 m, која се поставља по граници самог комплекса.

Приступ и паркирање

Колски приступ комплексу остварује се преко комуналне саобраћајнице.
За потребе запослених неопходно је обезбедити 2 ПМ унутар комплекса.

Инжeњерскогеолошки
услови

У даљој фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11).

4.1.
ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
(графички прилог бр. 6 - „План грађевинских парцела за јавне намене са аналитичко геодетским елементима за обележевање“ Р 1: 1000)

У оквиру границе плана следеће катастарске парцеле се издвајају за површине јавних намена:
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САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
саобраћајне површине
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА САОБРАЋАЈНОГ ОБЈЕКТА –
пешачки мост - веза са локалним путем

број катастарске парцеле
К.о. Брус
Делови кп: 1579, 2223/1 и 2223/2

ознака
грађ. парц.
ПМ

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ – ГРАЂ. ПАРЦЕЛЕ од КП-1 до КП-3
број катастарске парцеле

ознака
грађ. парц.

ГРАЂЕВИНСКА ЈКП ''РАСИНА''

К.о. Брус
Целе кп: 2212, 2214, 2215, 2216 и 2217
Делови кп: 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2213,
2218 и 2266

КП-1

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА КВАНТАШКА ПИЈАЦА

К.о. Брус
Делови кп: 2219, 2220, 2221, 2222, 2223/1, 2224/1, 2225/2
и 2225/1.

КП-2

комуналне површине

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ

К.о. Брус
Целe кп: 2224/2
Делови кп: 2223/1, 2223/2, 2224/1, 2225/2, 2225/1, 2224/3,
2225/3 и 2229/71.

КП-3

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
саобраћајне површине

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ

број катастарске парцеле
К.о. Брус
Целe кп: 2223/3
Делови кп: 2224/3, 2223/2 и 2229/1.

ознака
грађ. парц.
КП-4

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког
прилога бр. 6 – ''План грађевинских парцела за јавне намене са аналитичко геодетским елементима за обележевање '' у размери 1: 1000.
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5.1.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На подручју у обухвату Плана детаљне регулације нема евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе, као ни заштићених
амбијенталних целина.
Уколико се приликом уређивања подручја, изградње и одржавања објеката наиђе на археолошке остатке, трагове или појаве које указују на постојање
посебних споменичких културних или природних вредности, започети радови се прекидају и обавестиће се без одлагања надлежни орган или
организација (Завод за заштиту споменика културе у Краљву или Завод за заштиту природе Србије у Београду).

5.2.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За предметни план урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја на
животну средину за План детаљне регулације АГРО БИЗНИС центра у општини Брус под бројем 350-216/2015-I, дана 18.08.2015.год.
Извештај о стратешкој процени утицаја урађен је у складу са законом о стратешкој процени утицаја («Сл. Гласник РС», бр. 135/04, 88/10) и саставни је
део документације плана.
У циљу заштите животне средине и здравља људи потребно је у току спровођења и реализације планског документа реализовати следеће мере
заштите животне средине:
Приликом израде пројектне и техничке документације, у току извођења радова на градилишту и током експлоатације објеката, морају се поштовати сви
закони, правилници, прописи и стандарди и правила струке из области заштите животне средине.
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Заштита вода и тла спроводи се са циљем спречавања загађења која могу настати током изградње и експлоатације планираних објеката, а односи
се на следеће мере:



извршити анализу геолошко-геотехничких и хидрогеолошких карактеристика терена на предметном простору, у складу са одредбама
Закона о рударству и геолошким истраживањима (‘‘СлужбенигласникРС“, број 88/11), а у циљу утврђивања адекватних услова будуће
изградње и уређења простора;



спроводити мере заштите подземних вода и земљишта, које су прописане Правилником о начину одређивања и одржавања зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС", бр.92/08), током изградње објеката, коришћења и у случају њиховог
уклањања;
пројектовање, изградњу и експлоатацију објеката извршити у складу са важећим нормативима и стандардима прописаним за ту врсту
објеката; посебно испоштовати све опште и посебне санитарне мере и услове прописане Законом о санитарном надзору ("Службени
гласник РС", бр. 125/04) и Правилником о ветеринарско-санитарним условима објеката за промет животиња ( „Службени гласнику РС”, број
105/13);
обезбедити дезинфекцију пијаце од стране овлашћеног лица;
планиране објекте прикључити на комуналну инфраструктуру;
обезбедити одговарајућу величину и довољан број сливника за прикупљање отпадних вода са платоа продајног простора пијаце и њихово
примарно пречишћавање, пре упуштања у канализациони систем;
обезбедити пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и чишћењем простора у коме се врши припрема готове хране (кухиња
ресторана и сл.) на таложницима – сепараторима и сепаратору масти и уља;
обезбедити потпуни контролисани прихват зауљених атмосферских и отпадних вода са свих манипулативних површина, интерних
саобраћајница и паркинга, њихов предтретман у сепаратору масти и уља пре упуштања у реципијент; таложник и сепаратор масти и уља
димензионисати на основу сливне површине и меродавних падавина;
изградњом не сме доћи до значајног промена режима, а посебно квалитативних карактеристика подземних и површинских вода на
предметном подручју;
забрањено је одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, упуштати загађене воде или друге материје и вршити радње, којима се
може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену његове трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност
заштитних и других водних објеката или отежати одржавање водног система;
обезбедити заштиту земљишта и подземних вода изградњом непропусне подземне танкване испод трансформатора за сакупљање
трансформаторског уља;
забрањено је формирање позајмишта и површинских копова ради обезбеђивања геолошког грађевинског материјала (камена, песка,
шљунка и сл.), изузев из ископа на месту предвиђених објеката;
дефинисати локације за постављање контејнера за привремено депоновање комуналног, грађевинског и осталог отпада;
грађевински и остали отпадни материјал који настане у току изградње нових објеката сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и
искоришћење или одлагање искључиво преко овлашћеног правног лица које има дозволу за управљање отпадом;
ако при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и горива у
земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине;
на микролокацији на којој се изводе радови није дозвољено вршити сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме као и одлагање и
претакање било каквих деривата нафте или других погонских горива или формирање било какве депоније;
забрањено је угрожавање опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом биодиверзитета,
геодиверзитета и предеоног диверзитета на предметном подручју, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у склад са
важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе;
обавезно санирати или рекултивисати све деградиране површине. Уз сагласност надлежне комуналне службе превидети локације на
којима ће се трајно депоновати неискоришћени геолошки грађевински и остали материјал настао предметним радовима;
уколико се приликом извођења грађевинских радова наиђе на археолошке остатке, или локалитете са геолошко-палеонтолошким или
минералошко-петролошким објектима, за које се предпоставља да има својство природног добра, или вреднија/ретка или угрожена стабла
и заштићени примерци флоре, све радове треба обуставити и обавестити надлежне Заводе за заштиту;



















Заштита ваздуха



реализовати планом предвиђено заштитно зеленило, како ради визуелне заштите тако и ради спречавања ширења непријатних мириса;

Заштита од буке



обезбедити одговарајућу звучну заштиту, тако да бука емитована из техничких и других делова планираних објеката (систем за
вентилацију и климатизацију, ДЕА, трафостаница, расхладна опрема и др) не прекорачује прописане граничне вредности;

Управљање отпадом







обезбедити простор /објекат и одговарајућу опрему (посуде и сл) за контролисано сакупљање, разврставање, привремено складиштење и
испоруку материја и материјала лицу које је овлашћено или има дозволу за управљање том врстом отпада (сакупљање, третман) и то:
o органског отпада (баштенски "зелени" отпад, отпад из ресторана и продавница меса и хране),
o отпадног јестивог уља,
o отпада који има карактеристике штетних и опасних материја (из уређаја за пречишћавање вода, сепаратора масти и уља и сл);
обезбедити простор за сакупљање и привремено складиштење амбалажног отпада у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду
("Службени гласник РС", бр. 36/09),
обезбедити одговарајући број и врсту контејнера за одлагање неопасног отпада (комунални отпад, рециклабилни отпад – папир, стакло,
лименке, ПВЦ боце и сл),
размотрити могућност/потребу уређења посебног простора за опремање центра за селективно сакупљање опасног отпада из домаћинства
(отпадне батерије, уља, боје, лакови, пестициди и сл) и другог отпада из домаћинства које се не може одложити у контејнере за комунални
отпад.
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Објекте намењене промету (складиштење, дистрибуција, продаја) хране, односно хране за животиње пројектовати и изградити у складу са Законом о
санитарном надзору ("Службени гласник РС", бр.125/04) и Законом о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр.41/09);
Обезбедити услове за неометано спровођење контроле квалитета и здравствене исправности /безбедности хране (санитарни, ветеринарски,
пољопривредни и други вид надзора) у складу са Законом;

При пројектовању и коришћењу објекта намењеног продаји цвећа и баштенског материјала (садни материјал, семе, вештачка ђубрива, препарати за
заштиту биља, сузбијање корова, и сл), испоштовати све опште и посебне мере и услове прописане Законом о семену ("Службени гласник РС",
бр.36/09), Законом о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр.36/09), Законом о биоцидним производима ("Службени гласник РС", бр.36/09) као и
услове министарства надлежног за послове пољопривреде и других надлежних органа и организација.

Неопходно је успоставити ефикасан систем мониторинга и контроле процеса рада, који подразумева:

редовно одржавање и рационално коришћење простора за смештај животиња и то: чишћење, прање и дезинфекција објеката;

стриктно придржавање мера превенције, дезинсекције и дератизације које пропише надлежна ветеринарска служба;

поступање са отпадом у складу са Законом.

5.3.
ЗЕМЉЕ

5.3.1.

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода

Ради заштите од потреса, објекти морају бити реализовани и категорисани према Правикнику о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81,49/83, 21/88, 52/90).
5.3.2.

Мере заштите од пожара

У вези са заштитом од пожара за предметну изградњу потребно је испунити следеће услове:
 Објекте реализовати у складу са Законом о заштити од пожара (''Службени гласник СРС'', бр. 111/2009);
 Објекте реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (''Сл. лист СФРЈ'', бр.
53, 54/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (''Сл. лист СРЈ'', бр. 11/96);
 Објекту обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице
и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (''Службени лист СРЈ'', бр. 8/95);
 Предвидети хидрантску мрежу у складу са Правилником о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење
пожара (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 30/91);
 Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству(''Сл. лист
СФРЈ'', бр. 21/90).

5.4.

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

У складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) - у даљем тексту Правилник, сви новопланирани
објекти морају да задовољавају прописе везане за енергетску ефикасност објеката. Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени
минимални услови конфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије на годишњем нивоу не прелази дозвољене максималне вредности
по m².
При пројектовању и изградњи планиране управне зграде применити следеће мере енергетске ефикасности:












максимално користити нова техничка и технолошка решења у циљу енергетски ефикасније градње и употребе објеката;
приликом пројектовања објекта неопходно је обратити пажњу на оријентацију и функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и
природних ресурса предметне локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила;
пројектовати топлотно зонирање зграде, односно груписати просторије сличних функција и сличних унутрашњих температура;
у обликовању избегавати велику разуђеност објекта, јер разуђен објекат за разлику од компактног има веће губитке енергије, односно
пројектовати облик зграде којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у
односу на климатске факторе и намену зграде;
потребно је обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими,
односно, заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем;
оптимализовати величину прозора како би се смањили губици енергије, а просторије добиле довољно светлости;
зеленилом и другим мерама заштитити делове објекта који су лети изложени јаком сунчевом зрачењу;
приликом пројектовања планирати систем природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата, други грађевински отвори) тако да
губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буду што мањи;
у зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем периоду повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет топлотне изолације целокупног термичког омотача (у складу са
постојећим стандардима и прописима).
структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење пасивних и активних соларних система;
користити потенцијал обновљивих извора енергије локације – енергију сунца, подземних вода, ветра и других применом стаклених башти,
фотонапонских панела, соларних колектора, топлотних пумпи и сл. Топлотне пумпе код ових система могу радити у режиму грејања зими, а у
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режиму хлађења у току лета тако да се постиже угодна и равномерна клима током читаве године. За производњу електричне енергије
користити фотонапонске панеле у максималном обиму;
при пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе система грејања, климатизације и вентилације са високим
степеном корисности;
системе централног грејања потребно је пројектовати и изводити тако да буде омогућена централна и локална регулација и мерење
потрошње енергије за грејање;
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
водити рачуна и о економичној потрошњи свих облика енергије, било да су они обновљиви или необновљиви;
користити грађевинске материјале из окружења.

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

За планирану изградњу на овом простору неопходно је урадити геотехничка истраживања на локацији.
У даљој фази пројектовања за сваки новопланирани објекат урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и
геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11).

В)

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услове и формирање грађевинских парцела за јавне намене у складу
са Законом о планирању и изградњи.

Могућа је фазна реализација како објекта управне зграде, тако и комплекса пијаца.
Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се одобрава изградња објеката,
односно реконструкција или уклањање објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 114/08), обрати
надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама
Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09). Студија о процени утицаја израђује се на нивоу
генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање грађевинске дозволе.
Саставни део овог Плана су и
II

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

III

Шира ситуација са границом плана на орто-фото снимку
Извод из плана генералне регулације
Постојећа намена површина
Планирана намена површина
Регулационо-нивелациони план са саобраћајним решењем
План грађевинских парцела за јавне намене са
аналитичко-геодетским елементима за обележавање
План мреже и објеката инфраструктуре (Синхрон план)

Р 1: 2500
Р 1: 2500
Р 1: 2500
Р 1: 1000
Р 1: 1000
Р 1: 1000
Р 1: 1000

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ:
12. Регистрација предузећа
13. Лиценца и потврда одговорног урбанисте
14. Одлука о приступању изради Плана
15. Извештај о Јавном увиду
16. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана
17. Решење о приступању Стратешкој процени утицаја на животну средину
18. Извештај о стратешкој процени
19. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана
20. Извод из Плана генералне регулације (текстуални и графички прилог)
21. Извештај о извршеној стручној контроли Концепта плана
22. Концепт плана
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1.
Топографски план са радног оригинала са границом Плана
2.
Катастарски план са радног оригинала са границом Плана
3.
Подаци о постојећој планској документацији

Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-185 /2016-I
19.12.2016.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. 72/2009,
81/2009 - испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 33.став 10. Закона о планирању и изградњи
("Сл.гласник РС“", бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и 26. Статута
општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11 и 2/2014, 10/14),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
ОДЛУКЕ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКОГ ПАРКА У ОПШТИНИ
БРУС
Члан 1.
Усваја се ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКОГ ПАРКА
У ОПШТИНИ БРУС .
Члан 2.
ГРАНИЦЕ И ПОВРШИНА ПЛАНА
Граница предметног Плана обухвата подручје од око 7,64ха површине јавног земљишта је око
1,79ха а осталих намена 5,29ха земљишта у оквиру Плана генералне регулације Бруса(''Службени
лист општине Брус,''бр. 18/16).
Члан 3.
ПДР-а Бањског парка у општини Брус има за циљ изградњу-угоститељски комплекс са
максималним искоришћењем природних потенцијала- минералне воде која је неопходна за развој
здравственог и wellens туризма као и саме бање, простор за спортско рекреативним садржајима и
изграднја саобраћајница и уређења зеленила. Планом су обухваћене саобраћајнице њихова
правила регулације, као и правила уређења и правила грађења, при сагледавању постојећег стања .
.
Члан 4.
План садржи текстуални део, који садржи полазне основе, правила уређења и правила
грађења,графички део и обавезне прилоге.
План нарочито садржи:
1. Уводни део ( правни и плански основ, повод и циљ израде,обухват и границу плана;извод из
усвојеног ПГР-а)
2. Плански део ( правила уређења, правила грађења простора)
3. Завршне одредбе ( смернице за примену и спровођење и др.)
4. Графички део ( катастарски план са границом плана, постојећа намена површина , планирана
намена површина, план мреже и објекта инфраструктуре ,план јавних намена са аналитичко геод.
Елементима , планирана намена површина са границом грађевинског подручја, урбанистичка
регулација са грађевинским линијама , синхрон план инфраструктурне мреже .
Члан 5.
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКОГ ПАРКА У ОПШТИНИ БРУС
израдило је
Друштво са ограниченом одговорношћу за планирање,пројектовање,аутоматску обраду података
и инжињеринг ''ИНФОПЛАН'' Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ из Аранђеловца
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ЈП ''ДИРЕКЦИЈА'' за грађевинско земљиште, путеве, планирање и
изградњу Брус
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења у „Сл.листу општине Брус“ као и текстуални део
плана који се објављује у Службеном листу општине Брус.

БРОЈ:350-184/2016-I
19.12.2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
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На основу члана 36. Закона о планирању и изградњи изгрдњи
(''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12,
42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 26. Статута
општине Брус (сл. Лист општине Брус, бр.14/08, 4/11 и 2/2014) и Одлуке о
изради Плана детаљне регулације Бањског парка у општини Брус ради
се

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКОГ ПАРКА У ОПШТИНИ
БРУС

План детаљне регулације Бањског парка у општини Брус (у даљем тексту:
План,План детаљне регулације - ПДР) састоји се из:
 Текстуалног дела који садржи:
– општи део, односно полазне основе плана,
– плански део (правила уређења и правила грађења),
– смернице за спровођење плана,
 Графичког дела (постојеће стање и планска решења)
 Документационог дела
Текстуални део плана садржи Полазне основе плана и Плански део који се
објављује по доношењу планског документа.
Овај документ израђен је у оквиру пројекта ''План детаљне регулације Бањског
парка''
у општини Брус који финасирају Европска унија, Влада
Швајцарске и Влада Србије преко програма Европски ПРОГРЕС.
Садржај овог документа искључива је одговорност општине Брус и на на који начин
не представља ставове Европске уније и Владе Швајцарске.

I.

ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ:
- Закон о планирању и изгрдњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09– исправка,
64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
- Одлукa о изради Плана детаљне регулације Бањског парка у општини Брус, бр. 35044/2015-I, од 28.02.2015.
Плански основ:
- План генералне регулације општине Брус („Службени лист општине Брус“,
бр.8/2014)
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2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Граница обухвата Плана почиње на тромеђи к.п. бр. 736/2, 763/1 и 1251 на северу Плана
у К.о. Брус и иде у смеру казаљке на сату пратећи границу к.п. бр. 1251, 770, 769/2 и
стиже до планиране регулације пута коју прати (необухватајући пут) у дужини од око 75
метара, а потом наставља границом к.п. бр. 1251 у дужини од око 190 метара, онда се
ломи, пресеца к.п. бр. 1251 и наставља пратећи границу к.п. бр. 913, 912 и 908 и стиже до
планиране регулације Ул. Балканске коју прати (необухватајући улицу) у дужини од око 30
метара а затим скреће на југ пресецајући регулацију пута, стазе и Грашевачке реке, даље
иде северном страном планиране регулације пута и прати је (необухватајући пут) у
дужини од око 200 метара, па се ломи ка северозападу у дужини од око 23 метра, долази
до регулације пута коју прати (обухватајући пут) у дужини од око 60 метара, а затим
наставља границом к.п. бр. 1825, 1819, па иде планираном регулацијом реке коју прати
(необухватајући реку) у дужини од око 40 метара, па наставља границом к.п. бр. 1816,
1814, 1815, 1812, 1811, 1804, 1803, 1802, 1800, 1799, долази до планиране регулације
пута коју прати (обухватајући пут) у дужини од око 54 метара, па се ломи на исток и прати
планирану регулацију пута (необухватајући пут) у дужини од око 135 метара па наставља
границом к.п. б.р. 739/1, 739/3, 737/3, а затим границом к.п. бр. 1251 долази до тромеђе
к.п. бр. 736/2, 763/1 и 1251 одакле је опис и почео.
Површина Плана детаљне регулације износи 7.64 ha.
У случају неког неслагања описа и графичког прилога важи графички прилог бр.2
„Катастарско-топографски план са границом плана“.

3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
За потребе израде Плана коришћене су следеће подлоге:
1. Дигитални катастарски план К.о. Брус
2. Топографски план „Бањски парк“ размере Р = 1 : 1000
Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана у
складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС''
бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14).
4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, затражени су и
добијени од следећих надлежних организација и предузећа:
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табела бр 1: Списак тражених и добијених услова:

Услови

1. Електро мрежа Србија

2.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије електродистрибуција Краљево

Добијен

Број услова

Датум
добијања
услова

Да

бр. 0-1-2-206/1

30.06.2016.

Не

159518

21.06.2016.

Пословница Брус
3. Завод за заштиту природе Србије

Не

4. Републички сеизмолошки завод

Да

02-356/16

20.07.2016.год.

5. ЈП Путеви Србије

Да

903-12292/16-2

06.07.2016.

6. "Телеком Србија",Регија Крагујевац ИЈ Крушевац

Да

бр: 224874/22016

23.06.2016.

7. ЈКР “Србијашуме”

Да

бр:11310

06.07.2016.

Да

09/18/2 бр:217-623/16

18.07.2016.

2-07-3749/2

12.10.2016.год.

06-03/23284

21.11.2016.год.

8.

Министарство унутрашњих
ванредне ситуације

послова,сектор

за

9. Републички хидрометеоролошки завод

Не

ЈАВНО ВОДОВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ’’СРБИЈАВОДЕ’’
10. Водопривредни центар ’’Морава’’Ниш

Да

РЈ’’Западна Морава’’Чачак
11. Јавно комунално предузеће ’’Расина’’

Не

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБРАЋАЈА ’’СРБИЈА’’
12. РЈ поштански саобраћаја ’’Крушевац’’

Не

Пословница Брус
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ’’СРБИЈАГАС’’
Да

13.
Испостава Крушевац
14. Завод за заштиту споменика културе

Не

5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА
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5.1. План генералне регулације Бруса ("Службени лист општине Брус"
бр. 8/2014.“)
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА
ЗОНА 7 - БАЊСКИ ПАРК
За зону бањског парка утврђен је простор јужно од комплекса осмогодишње школе,
индивидуалног становања и Дома културе у меандру Грашевачке реке.
На основу комплетне физичко-хемијске анализе воде, из бушотине Б-1 која се налази на
левој обали Грашевачке реке, иста ће моћи да се користи као допунско средство
лечења. У овој зони је предвиђена градња базена, терена за спорт и рекреацију као и
угоститељски објекат.
Комплекс се за сада претежно користи као пољопривредно земљиште. Површина ове
зоне је 7,53ha.
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА
„БАЊА“ И БАЊСКИ ТУРИЗАМ
У граду постоји бања која у просторном смислу, није значајна, али када би се
довела на потребан и пожељан ниво уређености дала би квалитетнији изглед урбаном
језгру. Ова локација се налази у меандру Грашевачке реке. Комплекс се за сада
претежно користи као пољопривредно земљиште. На овом локалитету, 100m од
задњих кућа, урађена је бушотина којом је утврђено налазиште минералне воде.
Припада натријум-хидро-карбонатима, слабо сулфидних хипотермима са издашношћу
од 7.5 l/sec и температуром од 26.7ºC.
За реализацију циља развоја туризма и стварање специфичног туристичког
центра Брус као привлачне туристичке дестинације потребно је суделовање како
институција јавног сектора, приватних улагача тако и локалног становништва.
Поред транзитног туризма као потенцијалног на коридору ка Брзећу и
Копаонику, уређењем бање и стварањем на овом простору здравсвено, рекреативно
туристичког центра отвара се низ могућности за развој целог подручја.
Бању треба формирати као функционалну целину у претежно парковски
уређеном амбијенту. Централно место је само извориште бањске воде. Од центра
треба да се шири туристичка инфраструктура са услугама и објектима за смештај,
као и здравственим и рекреативним садржајима. Сви ови садржаји су саставни део
бање, али су и у функцији града и укупне урбане градске структуре, почевши од
здравствених и рекреативних центара са отвореним и затвореним базенима, до
ресторана, трговина, сервиса и хотела, апартмана и вила.
Здравствено туристичке намене подразумевају широк спектар понуда
(апартмани, wеllness центри, мањи хотели, базени, угоститељство). Акценат је на
мирном бањском туризму у природном окружењу.
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Спортско-рекреативне намене подразумевају отворене и затворене базене са
забавним садржајима, отворене и затворене спортске терене као и просторе за
рекреацију у природи (стазе за трчање и шетњу, справе за вежбање, игралиште за
децу..).
Угоститељско-смештајни садржаји су ресторан, кафеи, мањи градски хотел.
Викенд становање и становање, као и било која врста привређивања се не могу наћи у
оквиру целине Бање.

6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Подручје Плана детаљне регулације Бањског парка налази се у јужном делу града
Бруса, поред Грашевачке реке на пољопривредном земљишту. Сам положај општине
Брус која се налази у подножју планине Копаоник са просечном надморском висином од
450 метара. Брус је познат као и ваздушна бања, налазиште минерлне воде употпуњује
садржај развоја бање.
Природни услови
Геосаобраћајни положај
Територија општине Брус налази се у Расинском округу. Општина Брус заузима
простор од око 605km2 и обухвата падине Копаоника, долину реке Расине и део жупског
виногорја. Граничи се са општинама Александровац, Рашка, Блаце, Куршумлија,
Лепосавић и Крушевац. Средиште општине је град Брус. Са осталим општинама и
градовима повезан је добром мрежом регионалних и локалних путева.
Подручје Плана детаљне регулације Бањског парка са осталим делом градског
насеља Брус повезан је саобраћајницама које се налазе уз саму границу Плана.
Педолошке карактеристике
Површина општине Бруса налази се у долини реке Расине. Алувијални наноси
Расине представљају једине плодне површине, а заостале речне терасе места лоцирања
најзначајнијег насеља општине.
Терени који се простиру дуж тока река су невезане и слабо везане меке стене
(алувијални седименти – шљункови, пескови, глине, песковите глине, глиновити пескови),
веома до средње деформабилних својстава у погледу стишљивости. Вода је основни
фактор неповољности инжењерскогеолошких својстава терена.
Нестабилност терена у погледу клижења и одроњавања није претежно изражена на
подручју Плана, међутим јавља се опасност од ерозије на стрмијим падинама које су
искрчене ради изградње претежно нелегалних стамбених објеката. Овакви терени су
посебно осетљиви на сеизмичне појаве и категоришу се као Зоне повећаног сеизмичког
ризика (>8˚ MCS).
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Климатске карактеристике
Клима општине Бруса је умерено-континентална са низом специфичности, које су
утицале и на климу подручја Плана, условљених великом разликом у надморској висини,
успоном планинских маса и експозицијом терена. Промена надморске висине и
екпозиције терена на планинама општине Брус условљава пад средњих годишњих
температурних вредности од 7-9 степени целзијуса, као и повећање температурних
екстрема и количина падавина на 800 до 900mm годишње. Минималне средње месечне
температуре ваздуха су у месецу јануару и фебруару а максималне у јулу и августу.
Најчешћи и најјачи ветрови дувају у току зимског периода и углавном су северозападног и западног правца. Пролећни и јесењи ветрови су најчешћи југоисточни и
источни.
6.1. Постојећа намена површина и врста градње
Обухват плана детаљне регулације Бањског парка налази се у подножју планине
Копаоник, поред Грашевачке реке на површини од 7,60 ha. У планском обухвату парцеле
су углавном у приватном власништву, припадају пољопривредном земљишту (њиве,
воћнаци и ливаде) и заузимају 6,32 ha од укупне површине плана. Шест парцела (кп.бр.
1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1819 КО Брус) у оквиру плана припадају власништву
општине које такође припадају пољопривредном земљишту.
У оквиру плана налази се и површине која су неизграђене и то на кп. бр. 740, 739/1,
739/3, 737/3, 737/4 КО Брус које су у власништву општине са укупном површином од 0,28
ha. Остали део неизграђене површине налази се на деловима парцела кп. бр. 908, 724,
725, 726, 726, 730 КО Брус које се налазе у приватном власништву са укупном површином
од 0,13 ha.
Стамбени објекти изграђени су на две парцеле и заузимају површину од 0,17 ha.
Парцела се налазе у североисточном делу плана поред постојећих саобраћајница ван
граница плана.
Поред Грашевачке реке, а у оквиру плана је кп. бр. 1825 КО Брус површине од 0,07
ha у власништву општине, на којој се налази неуређено купалиште и ограђена бушотина
топле воде.
На простору предвиђеном за израду Плана детаљне регулације Бањског парка
постоји део фекална канализација, водоводна мрежа не постоји . У оквиру плана постоји
далеков од 10kV и далековод од 35kV са планираним капацитетом од 110kV у дужини од
око 503m. На подручју плана нема телекомуникационе инфраструктуре коју треба у
целости изградити за потребе туристичких објеката.
Планско подручје Бањског парка налази се у оквиру градског насеља Брус.
Саобраћајну везу остварује преко постојећих саобраћајница које се налазе са
северозападне и североисточне стране планског подручја. У оквиру плана тренутно не
постоји путна инфраструктура. Према катастру такође не постоји означена путна
инфраструктура.
Дуж обухваћеног плана протиче Грашевачка река у дужини од око 357 m и јаз који је
зацевљен у дужини од око 556 m .
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Табела 2. Биланс постојеће површина по намени:

НАМЕНА ПРОСТОРА

Постојећа

Постојећа

површина (hа)

површина (%)

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Површине јавне намене
1.

Извориште термоминералне воде
∑

0,01

0,13

0,01

0,13

2.Спорт и рекреација
Базен

0,06

0,78

0,06

0,78

0,07

0,91

0,18

2,36

0,18

2,36

6,74

88,22

6,74

88,22

0,08

1,05

0,08

1,05

свега – површине остале намене

7,00

91,63

Укупно грађевинско подручје

7,07

92,54

0,33

4,32

∑
свега – површине јавне намене
Површине остале намене
2. Становање
Становање
∑
3. Пољопривреда
Пољопривреда
∑
4. Неизграђено земљиште

∑

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Водно земљиште
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Јаз

0,24

3,14

Укупно земљиште ван грађевинског подручја

0.57

7,46

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

7,64

100

7. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
У складу са смерницама Плана генералне регулације Бруса, дефинисан је концепт
планског решења Плана детаљне регулације Бањског парка.
Обухват плана Бањског парка у постојећем стању заузима пољопривредно
земљиште. На овом простору планирано је формирање бање и парка, а самим тим и
развој туризма на подручју Бруса.
Израда плана има за циљ изградњу туристичко – угоститељски комплес са
максималним искоришћењем природних потенцијала – минералне воде која је неопходна
за развој здравственог и wellness туризма као и саме бање. Поред ових садржаја планира
се да подручје плана буде употпуњено са спортско – рекреативним саджајима,
саобраћајном инфраструктуром, уређеном зеленом површином.

II.

ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Укупна површина грађевинског подручја поклапа се са границом Плана детаљне
регулације Бањског парка и износи 7,64 ha од чега су површине јавне намене 1,79 ha а
површина осталих намена 5,29 ha
Преовладајућа намена на простору обухвата плана су површине намењене бањском
лечилишту и туризму. У склопу грађевинског земљишта обухваћене су и површине
намењене саобраћајној и комуналној инфраструктури.
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Табела 4. Биланс планираних намена површина:

НАМЕНА ПРОСТОРА

Планирана

Планирана

површина
(hа)

површина (%)

0,95

12,43

0,95

12,43

0,01

0,13

0,01

0,13

0,07

0,92

0,07

0,92

0,36

4,71

0,36

4,71

0,40

5,24

0,40

5,24

1,79

23,43

1,56

20,42

1,56

20,42

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.1 Саобраћајне површине
Саобраћајнице
∑
1.2 Извориште термоминералне воде
Извор
∑
1.3 Базен

∑
1.4 Уређено зеленило

∑
1.5 Заштитно зеленило

∑
свега – површине јавне намене
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
1.6 Бањски туризам

∑
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1.7 Туристички комплекс
Апартмани, хотел, ...

2,65

34,68

2,65

34,68

1,08

14,14

1,08

14,14

свега – површине остале намене

5,29

69,24

Укупно грађевинско подручје

7,09

92,67

Грашевачка река

0,32

4,19

Јаз

0,24

3,14

0,56

7,33

Свега-површина ван грађевинског
подручја

0,56

7,32

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

7,64

100

∑
2.2 Спорт и рекреација

∑

Земљиште ван грађевинског подручја

∑

1.1. Грађевинско подручје
Укупна површина грађевинског подручја се поклапа са границом Плана и
износи 7,64 ha,од чега су површине јавне намене 1,79 ha а површине осталих
намена 5,29 ha.

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
2.1. Правила уређења за целине и зоне одређене планом
На основу анализе постојећих намена и процене развоја, узимајући у
обзир ограничења, просторне могућности планирања саобраћаја и комуналне
инфраструктуре, простор обухваћен Планом може се поделити на три
просторне целине:
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Целина I. Зона туризма и угоститељства,
Целина II. Зона Бањског - здравственог туризма,
Целина III. Зона спорта и рекреације
Целина I. Зона туризма и угоститељства
Ова целина предвиђена је за изградњу објеката намењених смештају као што су:
хотели, апартмани и виле. Поред објеката за смештај у овој целини се планира и смештај
објеката намењених угоститељству: ресторани, кафеи, трговина.
Целина II. Зона Бањског - здравственог туризма,
Просторна целина II заузима највећу површину планског обухвата и
представља простор
предвиђен за изградњу бањског комплекса који ће
прдстављати репер самог парка.
За максимално искоришћавање природног
потенцијала – минералне воде необходно је предвидети објекте за развој здравственог и
wellness туризма, што би значајно допринело развоју како бање тако и саме општине
Брус. Потребно је предвидети објекте са садржајима као што су: базени, сауне, масаже.
Целина III. Зона спорта и рекреације
Предвиђа се дуж Грашевачке реке. У овом делу Бањског парка планирају се стазе
за шетњу, трчање и бициклистичка стаза, справе за вежбање, спортски терени, отворени
и затворени базени, плажа и купалиште као и мањи угоститељски објекти.
2.2. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и
мреже саобраћајне и друге инфраструктуре
Граница површина јавне намене је дефинисана линијама и луковима (регулациона
линија). Линија је дефинисана тачкама за које су дате координате, а лук је дефинисан са
две тачке (координате на почетку и крају лука) и радијусом који је приказан на графичком
прилогу бр. 4. ” План регулације површина јавне намене “.
Саобраћајне површине
ПЈН бр. 1: део к.п. бр. 723, 724, 1251, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806,
1811, 1807, 1808, 1817, 1818, 1809, 1810, 1820, 1819, 1821, 1824, 429/3
ПЈН бр. 2: део к.п. бр. 769/2, 770, 773, 1831, 1251, 1829, 1832, 1833, 906, 907, 908, 917
ПЈН бр. 3: део к.п. бр. 1830, 1829
ПЈН бр. 4: део к.п. бр. 1824, 1826, 1827, 2265, 1828, 1829, 1831, 1832, 1833, 906, 907, 917
ПЈН бр. 5: део к.п. бр. 739/1, 739/3, 1251, 1820, 1821
Комунални објекти
ПЈН бр. 6: део к.п. бр. 1824, 1819, 1825, 429/3
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Спорт и рекреација
ПЈН бр. 7: део к.п. бр. 1826, 1825, 1824, 1827
Зеленило
ПЈН бр. 8: део к.п. бр. 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1811, 1812, 1815, 1814, 1816,
1817, 1818, 1819
ПЈН бр. 9: део к.п. бр. 1824, 1826, 1827, 1828, 1829
ПЈН бр. 10: део к.п. бр. 723, 724, 725, 726, 729, 730, 740, 741, 739/1
ПЈН бр. 11: део к.п. бр. 739/1, 739/3 и целе парцеле 737/3 и 737/4
ПЈН бр. 12: део к.п. бр. 1822, 1823, 1830, 1829
ПЈН бр. 13: део к.п. бр. 1804
ПЈН бр. 14: део к.п. бр. 1811, 1812, 1815, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 429/3
ПЈН бр. 15: део к.п. бр. 429/3, 2265, 1827
ПЈН бр. 16: део к.п. бр. 1827, 1828, 2265, 1831, 1832, 1833, 906, 907
ПЈН бр. 17: део к.п. бр. 1831, 1832, 1833, 906, 907
ПЈН бр. 18: део к.п. бр. 908, 917
Водно земљиште
ПЈН бр. 19: део к.п. бр. 1827, 2265, 1837/2, 1828, 1838, 1831, 1837/2, 1837/1, 1836/1, 1833,
1836/1, 1834
У случају неслагања текстуалног и графичког дела, важи графички прилог бр.6. ” План
регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима“.
У случају неслагања графичког и текстуалног дела Плана по питању података о
катастарским парцелама, меродаван је графички прилог бр. 6 - “План парцелације
површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима“ Р=1:1000 на коме су и
приказани аналитичко-геодетски елементи.
2.2.1.

Саобраћајна инфраструктура

Циљ планског решења је да се дефинишу јавне саобраћајне површине које би
уредиле постојеће стање, омогућиле приступ свим парцелама и створиле могућност за
постављање све потребне инфрастуктуре.
 Правила уређења
Планском подручју се приступа преко постојећих саобраћајница и то ул. Омладинских
бригада и преко Балканске улице, и преко новопланиране саобраћајнице која се налази
са десне стране Грашевачке реке (ова саобраћајница планирана је Планом генералне
регулације Бруса). Посматрано подручје је неизграћено и на њему нема изграђених
саобраћајних површина, нити има издвојених површина (парцела) које су дефинисане као
путно земљиште. Ово подручје је потребно саобраћајно дефинисати и повезати са
постојећим и планираним саобраћајницама које га окружују. Планиране су две
саобраћајнице, које опслужују планско подручје и налазе се у источном и западном делу
плана. Саобраћајница у источном делу плана је дужине око L=293m, док је у западном
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делу саобраћајница дужине око L=295m. Ове новопланиране саобраћајнице су по
функцији сабирног карактера, ширине коловоза 5m.
Дуж Грашевачке реке планирана је пешачка стаза ширине 2.5m, и бициклистичка стаза
2.5m. У профилу попречне саобраћајнице планиран је тротоар са једне стране ширине
1.5m.
Посебна површина за паркирање возила планирана је у делу заштитног појаса
далековода са 43 паркинг места.
 Правила грађења
Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија којe представљају и границу
катастарске парцеле површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације,
катастарске парцеле пута, смештени су сви конструктивни елементи доњег и горњег
строја саобраћајнице.
Саобраћајнице у појасу регулације изводе се са савременом коловозном површином
намењеном моторном саобраћају. У појасу регулације улица, смешта се и сва потребна
инфраструктура према условима и техничким захтевима који важе за конкретну
инфраструктуру а који се односе и на међусобан однос различитих инфраструктурних
капацитета и међусобна ограничења.
Саобраћајна инфраструктура се пројектује, гради, реконструише и одржава у складу са
Законом о јавним путевима („Службени гласник“ РС 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, бр.
50/11), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени
лист СРЈ“, бр. 8/95), Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени
гласник РС“, бр. 19/12) као и другим законским, подзаконским и другим актима који
регулишу ову област, односно важећи технички нормативи који регулишу област
изградње, одржавања, заштите и реконстрикције јавних путева.
Генерална нивелација нових спроводи се тако да се прате услови на терену , водећи
рачуна при томе да се обезбеде оптимални услови евакуације атмосферских вода и
заштите од површинских.
Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне
конструкције је за осовинско оптерећење меродавног возила од 115 KN или ако општина
донесе такву одлуку за мање оптерећене правце 60 KN. Материјали и процедуре при
производњи и уградњи у свему према пројекту и техничким нормативима и стандардима.
Коловоз се изводи са ивичњацима или ивичним тракама са стране.
Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин да не
угрози слободни профил чија прегледност мора бити обезбеђена у сваком тренутку.
Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти.
Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно
одржава.
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Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што
се доказује атестима.
Тротоари су посебне површине, намењене за кретање пешакa који не могу бити мање
ширине од 1.5 m.
Постављају са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у
односу на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија 24/18 или
20/18 према стандарду за ову врсту производа.
На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, жардињере,
запреке према коловозу и сл). Тип је одређен одлуком Скупштине општине или посебним
пројектом.
Могуће је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2.5 m или више.
На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и
техничким нормативима.
При постављању мобилијара, саобраћајне сигнализације или садње мора се очувати
минимално 0.90 m између покретних и непокретних објеката на тротоару за пролаз
инвалидских колица.
На пешачким прелазима, прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне
ширине 1.8 m, дужине мин. 0.45 m и са мин. нагибом од 20%. Рампа је посебно и видно
обележена.
2.2.2.Комунална инфраструктура


Постојеће стање

Брус и сеоска насеља обухваћена централним општинским водоводним системом
снабдевају се водом из постојећег изворишта Паљевштица, састављеног од више
каптираних извора, где се у просеку захвата око 35 L/s воде, у максимуму око 50 L/s, а у
минимуму око 30 L/s. Положај изворишта је омогућавао да се водовод развија као
гравитациони, без пумпних станица. Квалитет воде на изворишту омогућава да се вода
третира само дизинфекцијом. Из података добијених од ЈКП „Расина“ из Бруса, бр.
1566/10 од 19.10.2010., закључује се да је водоводом је покривено око 90% потрошача.
Мрежа има прстенасту структуру у самом градском језгру, док је у ободним деловима
насељима гранатог типа. Магистрални довод воде ка насељу до прекидне коморе
„Жиљци“ је челични цеводод пречика Ø330 mm, а и остали разводни магистрални правци
у оквиру ПГР-а су такође челични или ливено гвоздени цевоводи пречника Ø200 mm.
Потребне количине воде зависе и од коефицијената неравномерности потрошње воде у
току године, односно у току дана, који износе:
Kmaxdn=1,50 Кmaxčas=1,60
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На основу претходно изнетог за насеље Брус биће потребно да се обезбеде следеће
количине пијаће воде:
Средњи годишњи протицај:
Протицај у дану максималне потрошње:
Максимални часовни протицај:

Qsr=4.768x600/86.400=33,11 l/s
Qmaxdn=33,11 x 1,50 = 49,67 l/s
Qmaxčas=49,67 x 1,60 = 79,47 l/s

Просечна и максимална дневна потрошња се покривају из изворишта Вигњиште
(Паљевштица), док се максимални часовни протицај покриваја из резервоара. Постоји
могућност да се као извориште за Бруски систем у будућности користе и површинске
воде, пречишћаване у постројењу за пречишћавање воде (ППВ). Могао би се остварити
капацитет ППВ до око 100 L/s, што би потпуно подмирило потребе Бруског субсистема,
који снабдева водом и околна села, у свим фазама његовог развоја, чак и по
најоптимистичкијем сценарију социјалне и привредна обнове.
Регулациона запремина резервоара
У оквиру система за водоснабдевање насеља постоји резервоар Росуље запремине 1000
m3. Препорука је да специфична запремина резервоара износи 300 L/кор, односно према
критеријумима међународне асоцијације за снабдевање водом (IWSA) 400 L/кор,
потребна запремина резервоарског простора износи:
Vrez=4.768x400/1000=1.907,2 m3 ~ 1.900 m3
Потребно је проширити резервоарски простор за око 900 m3.
Обзиром на конфигурацију терена и просторни распоред Бањског парка, дистрибутивна
мрежа објеката прве висинске зоне:
I висинска зона за потрошаче од коте 400 до коте 455 m.n.m.
Резервоар Р1 са котом дна 475 mнм и запремином V=1.000 m3.
Простор обухваћен Планом детаљне регулације je покривен водовоном мрежом
прстенастог типа, по ободу, паје потребно проширити је дуж планираних саобраћајница.
Анализа потреба за водом
За изградњу Бањског парка као туристичког комплекса и пројектовани број једновремених
корисника простора:
1) повремени корисници:
туристи у хотелима и апартманима око 120 корисника.
Нормативи потрошње воде износе 400л/кор, па би дневна потрошња воде била:
120 x 400
Qsr = --------------- =0,56l/sek
86.400
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Qmax/dn = Qsr x 1,4 = 0,56 x 1,4 = 0,78l/sek
Из мреже треба обезбедити 0,78 l/sek


Правила уређења

Дуж планиране саобраћајнице је предвиђен је цевовод пречника 150 мм (ПЕ Ø160) који по
капацитету може да задовољи потребе за санитарном водом као и за противпожарну
заштиту. За пуњење тог цвовода потребно је реконструисати део цевовода Ø 200 и
продужити га до веза са пројектованим цевоводом. Противпожарни хидранти су
предвиђени на око 80м што би требало да омогући сигурно гашење пожара.
Фекална канализација
Каналисање насеља Брус је планирано по сепаратном канализационом систему, па се
одвојеном мрежом прикупљају и одводе фекалне отпадне воде до локације будућег
Постројења за пречишћавање отпадних вода, пре њиховог упуштања у реципијент – реку
Расину, а отпадне воде из индустрије морају проћи кроз третман предпречишћавања до
нивоа квалитета фекалних отпадних вода. Планирано је постројење ван граница Плана у
насељу Лепенац.


Правила уређења

У планском подручју постоји фекална канализација која је делимично реконструисана. За
каналисање насеља Брус постоји урађен пројекат који је основ за развијање мреже
фекалне канализације.
Кишна канализација
Конфигурација терена са падовима ка два водотока Расини и Грашевачкој реци,
омогућава рационална решења за пречишћавање и одвођење атмосферских вода
најкраћим путем до најближег водотокова. Овакво опредељење омогућава етапну
реализацију канализационих подсистема за прикупљање и третман атмосферских вода.
Планиран је систем за прикупљање атмосферских вода дуж саобрађајница у централном
делу насеља, као и у урбанизованијим деловима насеља. Пре испуштања сакупљене
кишнице у водоток мора се поставити одговарајући уређај за третман отпадних
атмосферских вода (сепаратори уља и масти) чиме би се одстранили нечистоће доспеле
спирањем са коловоза.
За одређивање количине атмосферских вода користити меродавне кише (повратног
период 2 или 5 година), са одговрајућим коефицијентима отицаја.
У планском подручју атмосферске воде са објеката и зеленик површина системом ригола
и цвовода одвести до реципијента, а површинске воде са коловоза и пакиралишта
одвести до реципијента и обавезно их третирати таложењем и сепарацијом масти и уља.
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 Правила грађења комуналне инфраструктуре
Водоснабдевање
Водовод се мора трасирати тако:
- Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта
- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте
- Минимална дубина укопавања цеви водовода је 0,8 m од врха цеви до коте
терена, односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења
- У случају да извориште има такав капацитет да у моменту вршне потрошње не
може да задовољи потражњу, предвидети изградњу резервоара за изравнање потрошње
-Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде 100mm (због
противпожарне заштите објекта). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је
то могуће због повољнијег хидрауличког рада система
-Предвидети постављање противпожарних хидраната на прописаном растојању у
свему према важећем правилнику о против пожарној заштити. Хидранти треба да буду
надземни, видно обележени и постављени тако да увек буду приступачни.
-Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 бара због могућих кварова а ако негде и
буде већи предвидети уградњу регулатора притиска
- Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m. Минимално
дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи:
- међусобно водовод и канализација 0,40m
- до електричних и телефонских каблова 0,50m
- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних
каблова при укрштању.
- Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се уз
услове и сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, и морају да задовољавају
све прописане стандарде и поседује атесте сертификационих кућа које контролишу
квалитет истих
- Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице
цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења радњи које могу
загадити воду или угрозити стабилност цевовода.
- Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом
водовода и канализације. Власника непокретности која се налази испод, изнад или поред
комуналних објеката (водовод или канализација) не може обављати радове који би
ометали пружање комуналних услуга.
- Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди
надлежно комунално предузеће
- Водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати прописане
стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се на мах 2,0m од
регулационе линије.
- Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог
изворишта: хидрофори, бунари, пумпе итд.
- Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о
безбедности и здравља на раду
Фекална канализација
Изградњу канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода планирати
истовремено или прво изградњу постројења, па затим канализације, јер се непречишћена
отпадна вода насеља не сме упуштати у водоток. Квалитет ефлуента мора обезбедити II
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класу воде у реципијенту, а у складу са Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник
СРС“, бр. 5/68). Препоручује се да у складу са Европским директивима о водама,
конценрација појединих параметара након пречишћавања, буде у следећим границама:
- БПК5 ср. дневни до 20 mg/l
- суспендоване материје до 25 mg/l
- ХПК до 125 mg/l
- укупан N до 15 mg/l
- укупан P до 2 mg/l
- штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у водама
(„Сл. гласник СРС“, бр. 31/82)
Канализација се мора трасиорати тако:
- Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта
- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте
- Колекторе за сакупљање и одвођење фекални отпадних вода трасирати дуж
осовине саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односи на колекторе
атмосферских вода.
- Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7
m). Минимална дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на
темена оптерећења
- Ревизиона окна морају се постављати на:
- местима споја два колектора
- ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду на
правцима на растојању највише 160D
- при промени пречника колектора
- Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом
извршити каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести
са падом од 2 – 6 %, управно на улични канал, искључиво у правој линији без
хоризонталних и вертикалних ломова.
- У правцу тока не сме се ни код једне врсте коректора са прикупљање и одвођење
отпадних вода вршити презалаз са већег на мањи пречник колектора.
- Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка
је Ø150mm.
- Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из
објекта ка уличној канализацији.
- Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да
одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у
градску канализацију.
- Прикључење гаража и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем
уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти.
Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове области.
- Квалитет воде који се испушта у реципиент мора да одговара Правилнику и не сме
да буде квалитета нижег него у реципенту
Атмосферска канализација
Атмосферска канализација се гради по сепарационом систему. Због непосредне
близине водотока воде се са површина са индивидуалном стамбеном изградњом и
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зелених површина одводе директно у њих. Код осталих објеката: хотели, паркинг
простори, главне саобраћајнице треба се придржавати следећег:
- Минимални пречник уличне атмосферске канализације је Ø300mm.
- Прикључење кишних и дренажних вода објеката извршити преко таложника пре
граничног ревизионог силаза.
- Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација,
прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале поред
саобраћајница или у затрављене површине у оквиру локације.
- Пре испуста у реципијент колектора који спроводе атмосферске отпадне воде
предвидети уређај за пречишћавање ових вода (таложник, сепаратор уља и масти).
- Приликом изградње атмосферске канализације важе иста правила као и код
фекалне канализације
2.2.3.Електроенергетска инфраструктура
Подручје општине Брус поседује одговарајуће електроенергетске објекте који
задовољавају потребе постојећих потрошача. Планско подручје које предвиђено за
изградњу Бањског парка је неизграђено, смештено у меандру Грашевачке реке и
претежно се користи као пољопривредно земљиште.
Преко планског подручја прелазе електроенергетски објекти вишег напонског нивоа – ДВ
110kV бр. 1161/1 Крушевац 1 – Александровац – Брус – Брзеће, као и ДВ 10кВ Влајковци.
Напајање целокупног конзумног подручја електричном енергијом је реализовано преко ТС
35/10kV Брус, укупне инсталисане снаге 12МVА, која је повезана са два далековода 110кV
који тренутно раде под напоном 35кV (ДВ бр. 1189 Брус – Брзеће и ДВ бр. 1161/2
Александровац – Брус). Трафoстаница 35/10кV Брус је довољног капацитета да подмири
потребе садашње потрошње, али је планирано да се у будућности изврши изградња нове
ТС 110/х кV са повезним далеководом. Од ТС 35/10кV Брус се електрична енергија
дистрибуира на средњенапонском нивоу 10kV, а потом се преко трансформације 10/0.4kV
испоручује крајњим потрошачима - купцима.
Средњенапонска мрежа 35 и 10кV је квалитетно изграђена и у технички добром стању.
Објекти датог напонског нивоа ће бити заступљени и у наредном периоду.
Постојећи ДВ 10kV Влајковци, који се од ТС 10/0.4kV “Брус 5” простире ка западу и
прелази преко планског подручја будућег Бањског парка, служи за напајање ТС 10/0.4 kV
„Брус 8“ и ТС 10/0.4 kV „Попекс Брус“. Далековод је изграђен као надземни на армирано
– бетонским и делом дрвеним стубовима са Ал-ч проводницима одговарајућег пресека.
У близини планског подручја налазе се објекти Т.С. 10/0.4 kV:
- „БРУС 8“ - тип "ЗИДАНА", снаге 250kVA, ред.број 522541
- „ПОПЕКС БРУС“ - тип "ЗИДАНА", снаге 400kVA, ред.број 522978
- „БРУС 7“ - тип "МБТС", снаге 630kVA, ред.број 522540
Планом генералне регулације општине Брус предвиђена је изградња још једне ТС
10/0.4кV типа МБТС снаге 630кVА, у близини источног дела обухвата плана.
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Нисконапонска мрежа је најугроженији сегмент електродистрибутивног система општине
Брус. У знатној мери је изграђена на дрвеним стубовима са недовољним пресеком
проводника.
Распоред и напајање електроенергетских објеката (далеководи 110кV, 35кV и 10кV и
ваздушна НН мрежа) је приказан на ситуационом плану – графички прилог, у оној мери у
којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарској подлози надлежне Службе за
катастар и непокретности.
У тренутку израде Плана детаљне регулације Бањског парка издати су Претходни услови
за планско подручје од стране Електропривреде Србије – ЕПС Дистрибуције бр. 159518.
За израду Плана детаљне регулације коришћени су технички параметри и подаци из
Плана генералне регулације општине Брус, као и услови ЈП Електромрежа Србије бр. 0-12-206/1.


Правила уређења електроенергетске инфраструктуре

Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и
прилагођена потребама програмског развоја за разматрана подручја, као и усклађена са
одредбама из планова вишег реда, односно Просторног плана Републике Србије. Такође,
морају се поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који су дали одређене смернице
и дефинисали поставке и циљеве.
Планско подручје је неизграђено а предмет плана је изградња бањског парка са следећим
садржајима: базен, терени за спорт и рекреацију, објекти хотелско – апартманског типа,
објекти здравствено – бањског туризма, као и приступне саобраћајнице. Такође је
планирана експлоатација термоминералних вода на локалитету „Грашевачка река“ у
сврху допунског бањског лечења. Потребно je обезбедити напајање наведених објеката
као и изградња / реконструкција инсталације јавне расвете дуж свих саобраћајница у
планском подручју.
У делу планског подручја предвиђеног за изградњу бањског парка ограничена је изградња
објеката због близине надземних водова 110kV и 10kV који туда пролазе.
У наредном периоду, очекује се значајнији раст потрошње ел.енергије. Недостајућа
електрична енергија се највећим делом може обезбедити изградњом нових објеката, а
мањим делом реконструкцијом постојећих електроенергетских објеката у циљу повећања
снаге. Потребно је изградити нову трафо-станицу 10/0.4 кV сличну типу MБТС снаге
630кVA, коју треба лоцирати у централној зони бањског парка, чиме ће се омогућити
безбедно и квалитетно напајање већег дела објеката који ће се градити на планском
подручју. Прикључак нове МБТС извести кабловским водом типа XHE 49-A 3х150mm2,
10кV из правца ТС 10/0.4 кV „Брус 8“. Нова ТС 10/0.4 кV треба да има могућност напајања
из 2 правца, односно да је повезана у прстен са постојећим ТС 10/0.4kV „Брус 8“ и „Попекс
Брус“ кабловима наведеног типа и пресека. На тај начин ће се извршити каблирање дела
постојећег надземног ДВ 10кV Влајковци који прелази преко планског подручја, а који
смета градњи објеката у оквиру ново планираног бањског парка. Део хотелско –
апартманских објеката који ће се градити у северо-источном делу планског подручја
могуће је напојити из постојеће ТС 10/0.4kV „Брус 8“, снаге 400/250kVA, тип "зидана", која
је на граници планског подручја, уз услов реконструкције постојеће ТС са повећањем
снаге, тако што би се заменио трансформатор и део СН и НН опреме у самој ТС до
400kVА. Део објеката спорта и рекреације, као и део инсталација јавног осветљења који
ће се градити у северо-источном делу планског подручја могуће је напојити из ново
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планиране ТС 10/0.4kV, снаге 630kVA, тип "МБТС", која је предвиђена планом генералне
регулације и налази се у непосредној близини планског подручја.
Нисконапонску мрежу градити као кабловску поред планираних саобраћајница, кабловима
типа ХР00-А и РР00-А одговарајућег пресека. Избор и полагање кабловских водова треба
извршити сагласно одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3. Каблове
полагати слободно у земљишту поред планираних саобраћајница, а на местима
укрштања кроз кабловску канализацију изграђену ПВЦ цевима минималног пречника
110мм. Каблове разводити до слободностојећих кабловских прикључних разводних
ормана типа КПРО, израђених од полиестера, а прикључење у исте вршити на принципу
улаз – излаз. КПРО се испоручују заједно са носачем – постољем које се укопава
директно у земљу. Од ових ормана се врши полагање прикључних каблова типа РР00-А
одговарајућег пресека до кабловских прикључних кутија КПК и појединих мерно разводних
ормана МРО у свему према условима надлежног Електродистрибутивног предузећа.
Све саобраћајнице, као и пешачке и бициклистичке стазе у планском подручју бањског
парка морају имати јавну расвету коју треба градити са светиљкама које се постављају на
челичне стубове – канделабере, а напајање истих се врши кабловским водовима
4х25mm2 типа РР00-А из најближе ТС 10/0.4kV.
Треба користити економичне светлосне изворе као што су натријумове светиљке високог
притиска и метал-халогене светиљке одговарајуће снаге, које ангажују мању потрошњу
ел. енергије уз већу ефикасност осветљења.
У планираним ТС 10/0.4kV треба уградити одговарајућу опрему за напајање и управљање
јавном расветом као и за мерење потрошње ел. енергије за ове намене.
ГРАФИЧКИ ПЛАН
Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко
новоизграђених и реконструисаних електроенергетских објеката приказаних на графичком
прилогу бр. 8 План мреже и објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:2500.
 Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру
Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску
дозволу и друге услове према Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14).
Инвеститор је дужан да 8 дана пре почетка радова изврши пријаву почетка радова
надлежном органу који је издао грађевинску дозволу и грађевинској инспекцији на чијој се
територији граде објекти.
У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова,
инвеститор (извођач радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова
јави надлежном Електродистрибутивном предузећу са захтевом за одређивање стручног
лица, које ће вршити надзор над извођењем радова, као и да након отпочињања радова
на откопавању каблова који су под напоном обезбеди чувара који ће ван радног времена
водити рачуна да не дође до њиховог оштећења и угрожавања безбедности људи.
Предвидети да се земљани радови обављају искључиво ручно уз повећану опрезност и
присуство стручног лица надлежне Електродистрибуције.
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Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и
канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним
електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС
– Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије.
Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и
планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком
препоруком бр. 10 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног
напона од 1kV до 400kV.
Електроенергетски објекти напонског нивоа 110кV
Свака градња испод или у близини ДВ 110кV је условљена:
- Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014);
- Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр.
18/92);
- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног
напона изнад 1000V ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/74);
- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења
називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95);
- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр.36/2009) са
припадајућим правилницима од којих посебно треба издвојити Правилник о границама
нејонизујућим зрачењима ("Сл. гласник РС", бр.104/2009) и Правилник о изворима
нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог
испитивања ("Сл. гласник РС", бр.104/2009);
- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);
SRPS
N.C0.101
Заштитом
телекомуникационих
постројења
од
утицаја
електроенергетских постројења – заштита од опасности као и SRPS N.C0.102 Заштитом
телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – заштита од
сметњи ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);
Дозвољена је градња објеката ван заштитног појаса ДВ 110кV који износи 25м са обе
стране вода мерено од крајњег фазног проводника.
Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5м у односу на проводнике
далековода напонског нивоа 110kV.
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У заштитном појасу, испод, изнад и у близини далековода не садити високо дрвеће које се
својим растом може приближити на мање од 5м у односу на проводнике далековода
напонског нивоа 110kV, као и случају пада дрвета.
Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји
могућност да се млаз воде приближи на мање од 5м од проводника далековода напонског
нивоа 110kV.
Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних
радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.
Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови
(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу
потенцијала.
У постојећим коридорима далековода могу се изводити санације, адаптације и
реконструкције, ако то у будућности због потребе интервенција и ревитализација
електроенергетског система буде неопходно, а не може бити тренутно сагледано.
За постојеће и планиране високонапонске и средњенапонске надземне водове мора се
обезбедити заштитни коридор који за водове 110kV износи 25m, за водове 35kV износи
15m, а за водове 10kV износи 6m.
У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају
угрожавања електроенергетских објеката напона 110кV, 35кV, 10кV и 1кV (далеководи,
трафостанице,
кабловски
водови)
потребно
је
обратити
се
надлежној
Електродистрибуцији са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора
за измештање истих.
При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV
до 400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“).
Електроенергетски објекти напонског нивоа 1-35кV
Надземни водови напона 35kV и виших напонских нивоа морају бити заштићени од
атмосферских пражњења према „Правилнику о техничким нормативима за заштиту од
атмосферских пражњења“ („Службени лист СФРЈ бр.11/96“).
У односу на коловоз пута стубови С.Н. надземне мреже 10 kV морају бити удаљени
минимално:
-

10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је
најмање 20˚ за регионални пут и без ограничења за локалне путеве.
20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање
30˚.
40m......за ауто пут, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚.
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За надземне нисконапонске водове заштитни коридор зависи од врсте проводника (Алч
или СКС).
Стубови надземне Н.Н. мреже треба да су удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални,
регионални и локални пут.
У односу на саобраћајнице у насељу, код укрштања, приближавања и паралелног вођења
надземне НН мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз,
пожељно на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу.
Сигурносна висина од највишег водостаја при коме је могућа пловидба износи, по
правилу, 15m.
Хоризонтална удаљеност било ког дела стуба износи најмање:
-

10m ... од обале
6m ... од стопе насипа

Изолација вода мора бити механички и електрично појачана.
Дозвољено напрезање (нормално и изузетно) проводника и заштитне ужади смањити на
75% од прописане вредности.
У распону укрштања није дозвољено настављање проводика и заштитне ужади.
Угао укрштања са водотоком не сме бити мањи од 30˚
При вођењу паралелно са пловним рекама и каналима по потезима од 5km, удаљеност
од обале, односно од насипа не сме бити мања од 50m.
Сигурносна удаљеност вода од мостне конструкције износи:
-

5m ... од приступачних делова моста
3m ... од неприступачних делова моста

На мосту се мора уградити заштитна ограда која ће онемогућити додир са деловима под
напоном.
Код изградње надземних водова СН и НН морају се поштовати прописи дефинисани:
„ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до
400 kV“ (Сл.лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) и
- „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92)
Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних
цевовода од утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист
СФРЈ 68/86), прописи о заштити телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења, заштита од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ
бр.68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09).
-
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Обновљиви извори енергије се такође могу градити уз поштовање прописа за ову врсту
објекта.
За све објекте морају се прибавити услови заштите природе, услови водопривреде и за
не угрожавање осталих корисника простора.
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови,
нити засађивати дрвеће и друго растиње.
Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални
размаци од других врста инсталација и објеката који износе:
0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката
0,5m ... од телекомуникацијских каблова
0,8m ... од гасовода у насељу
1,2m ... од гасовода ван насеља
У односу на путеве , кабл се код прелаза преко истих полаже у заштитну цев, на дубини
најмање 0,8m испод површине коловоза.
Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је :
мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања
мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања
Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине
најмање 2m. са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења,
при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m.
На прелазу преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже у заштитну цев, на дубини
минимално 0,8m.
Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод .
Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему према условима
надлежне електродистрибуције, сагласно СРПС Н.Б2.741.
2.2.4.Телекомуникациона инфраструктура


Правила уређења телекомуникациону инфраструктуру

Сагледавајући телекомуникационе потребе у обухвату плана потребно је изградити ТК
мрежу капацитета који ће задовољити перспективне захтеве корисника да би се
остварила могућност употребе најзахтевнијих и најсавременијих телекомуникационих
сервиса. Неопходно је извршити следеће:
1. Са резерве планираног оптичког кабла који напаја планирани МСАН Дртевци1
дуж пута , неопходно је извршити полагање оптичког кабла у PVC цеви пречника
ø40mm до планиране телефонске централе ИПАН Бањски парк ( приказано у
графичком прилогу ) .

1374

19.12.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

2. У Од планираног ИПАН „ Бањски парк “, неопходно је извршити полагање
подземног телефонског кабла типа ТК59DSL ( на једном делу трасе у исти ров са
оптичким каблом , приказано у графичком прилогу ) потребног капацитета до
планираних IRO ( изводно разводних ормана ), као и ПЕ цеви пречника ø40mm , са
којих ће се разводним подземним телефонским кабловима типа DSL потребног
капацитета као и по потреби оптичког телефонског кабла потребног капацитета,
омогућити телефонски прикључак за сваки објекат у зависности од намене, као што
је приказано на графичком прилогу.
3. У планираном хотелским комплексима неопходно је обезбедити минимум 6m²
простора у приземном делу, обезбеђеним електричним прикључком, за монтажу
мултисервисног приступног чвора .
4. Изградити кабловску канализацију за дистрибутивне и приводне каблове ( на траси
каблова приказаним у графичком прилогу ) , употребом малих монтажних или
зиданих окана ПО-2, ДО-1 или ДО-2 на раскрсницама саобраћајица обухваћеним
ПДР. Дистрибутивну ТК канализацију изградити од цеви пречника Ø110 mm а за
приводну канализацију цеви пречника ø40mm
Прелазе каблова преко саобраћајница обавезно извршити кроз ПВЦ цеви ø110mm


Правила грађења телекомуникациону инфраструктуру

Приликом извођења радова, обавезно је узети у обзир места приближавања и
укрштања са ТТ капацитетима и у свему се придржавати важећих техничких прописа.
Уколико се изводе нове приводне инсталације, на местима укрштања са постојећим ТТ
кабловима вертикално растојање не сме бити мање од 0,5m , и обавезна је заштита
каблова постављањем у цев Ø110 mm. Код паралелног вођења поменутих инсталација,
хоризонтално растојање не сме бити мање од 1 m, а то се односи и на приближавању
објекту.
Извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере
предострожности како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке
стабилности и електричне исправности постојећих ТТ капацитета.
Како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и
електричне исправности постојећих ТТ каблова и како би се обезбедило нормално
функционисање ТТ саобраћаја, инвеститор - извођач радова је дужан да све
грађевинске радове у непосредној близини ТТ капацитета изводи искључиво
ручним путем без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера
заштите.
Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова потребно је извршити
идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТТ калацитета, како би се
утврдио тачан положај и дубина, и дефинисали коначни услови заштите
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2.2.5.Термоенергетска инфраструктура


Правила уређења

Према условима Србијагаса , добијених за израду ПДР Бањског парка у општини Брус, на
подручју плана нема изграђених гасовода и гасоводних објеката.
Стратешким развојем гасификације Србије, један од приоритетних пројеката изградње
разводних магистралних гасовода јесте гасовод Жупа – Александровац – Брус – Копаоник
– Каска – Нови Пазар који има транзитни и дистрибутивни карактер на простору општине
Брус. Изградњом овог гасовода стичу се услови за изградњу ГМРС „Брус“ чији је задатак
да изврши редукцију притиска са магистралног гасовода на излазни притисак да 4 бара,
задовољење потреба широке потрошње и 12 бара заиндустријске потрошаче. Капацитет
ГМРС „Брус“ одредио би се након израде елебората о потребама конзума гаса на
подручју ПГР-а за период до 2025. године. У ГМРС „Брус“ уградити уређај за одаризацију
гаса.
Планирани ГМРС „Брус“ се налази ван граница плана у селу Кобиље. Од овог ГМРС
планиран је дистрибутивни гасовод од 12 бара до МРС „Индустријска зона“, a одатле
гасовод од 4 бара за широку потрошњу.
Дистрибутивне гасоводе водити зеленим површинама у јавном земљишту. Изградити на
отвореном простору, са пратећим објектима, контролним приступним путем,
противпожарним шахтама, оградити уз примену мера противпожарне заштите.
При изградњи гасовода обезбедити заштитне појасеве и забрану сађења засада и
изградње објеката, уз постављање минималних остојања од других инсталација. У појасу
ширине од 5m обострано од осе гасовода забрањени су засади чији корени досежу
дубину већу од један метар. Обезбедити коридоре за изградњу гасовода до 50 бара и
дистрибутивних гасовода до 4 бара.
Правила грађења
Приликом планирања, пројектовања и извођења гасоводне мреже у насељу, потребно је
придржавати се следећег:
- Поштовати услове који су дати у Правилнику о техничким условима и нормативима за
безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и
гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт
- Поштовати услове који су дати у правилнику о техничким нормативима за пројектовање
и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar
- Придржавти се услова који су дати у правилнику о о техничким нормативима за кућни
гасни прикључак за радни притисак до 4 bar
- Минимална дубина укопавања гасовода високог притиска:
-у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. Изузетно, дубина укопавања може бити
минимално 0,6 m али на деоницама краћим од 50 m и на местима где нема опасности од
великих оптерећења.
-при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m
-при укрштању са улицама је 1,3 m
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-на обрадивим површинама је 1,0 m
Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m за
гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава
стабилност објекта
- Када се гасовод високог притиска води паралелно са путевима нижег или вишег реда,
његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити
минимално 0,5 m
- Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске
и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5
m слободног размака.
- Минимално дозвољено растојање при укрштању паралелном вођењу гасовода високог
притиска са другим подземним инсталацијама је:
паралелно вођење
укрштање
нафтовод, продуктовод
0,8 m
0,3 m
гасовод
0,5 m
0,3 m
водовод
0,5 m
0,3 m
вреловод или топловод
0,7 m
0,3 m
канализација од бет. цеви
0,7 m
0,3 m
ПТТ инсталације
0,6 m
0,3 m
ТВ и комуникациони каблови
0,5 m
0,3 m
високонапонски водови
0,5 m
0,5 m
нисконапонски водови
0,5 m
0,3 m
вишегодишње дрвенасто
растиње
1,0 m
НЕ
шахтови
0,3 m
НЕ
- Минимално дозвољено растојање гасовода високог притиска до ближе ивице темеља
објекта јe 3,0 m
- Минимална дубина укопавања гасовода високог притиска при укрштању са железничком
пругом и индустријским колосеком износи 1,5 m, рачунајући од горње ивице прага и 1 m
испод пратећег продужног јарка. Није дозвољено укрштање са пругом испод скретница
- Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод се
по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и
осе гасовода може бити од угла од 60°
- Мернорегулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или
металне ормаре са посебним темељима. Растојања од других објеката су:
улазни притисак до 7 bar

Улазни притисак
од 7 до 13 bar
до зграда и других објеката
10 m
15 m
од железничких пруга
10 m
15 m
од ивице пута
5m
8m
од надземних електричних водова
1,5 пута висина стуба
- Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом
ограде. Удаљеност ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда мора бити
висока најмање 2 m.
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2.2.6.Прикупљање и одлагање чврстог отпада
На предметном подручју врши се организовано одношење чврстог отпада.
Одношење отпада врши се у складу са условима надлежног ЈКП "Расина".
Прикупљање и одлагање чврстог отпада унутар плана вршиће се у типске
контејнере капацитета 1,1 m3, који ће бити лоцирани на позицијама и у капацитетима у
складу са условима надлежног комуналног предузећа које врши уклањање чврстог
отпада.
2.2.7.Зеленило и зелене површине
У оквиру плана јавно зеленило и зелене површине се јављају као допунска
намена уоквиру путног земљишта и као заштитно зеленило у појасу водотокова као
и основна намене у зони уређеног зеленила.
Путно зеленило – све површине у оквиру путног земљишта које нису део
саобраћајнице морају се уређивати као зелене површине. Зеленило треба да буде
комбинација травнатих површина и ниског зеленила у кобинацији са дрворедним врстама.
Код планирања ниског и високог растиња водити рачуна да се не угрози прегледност
саобраћајних површина.
Мобилијар прилагодити у односу на шири потез саме саобраћајнице и потребама
непосредног окружења.
Не дозвољава се било каква градња објеката на површинама путног зеленила, осим
инфраструктурних објеката од општег интереса утврђених на основу закона.
Заштитно зеленило – у границама планског обухвата заштитно зеленило јавља се
као линијско зеленило у коридору водотока и бициклистичке стазе.
Уређено зеленило – предвиђено је на терену неповољном за изградњу услед лоше
конфигурације терена и утицаја далековода који пролази кроз планско подручје.
Зелене површине у границама плана морају да заузму знатно место због самог карактера
планираних садржаја. Дефинисана правила овим планом важе и за зелене површине
јавне намене и остале намене.
2.2.8.Спорт и рекреација
Површина за спорт и рекреацију планирана је као јавна површина на кат.пар. бр.
1825 КО Брус. Парцела је у непосредној близини изворишта термо-минералне воде
на којој се налази базен за купање димензија 17,85 х 8,75 m. У планском периоду
планира се реконструкција постојећег базена и уређење површина око базена. Цела
површина мора бити уређена према условима прописаним елаборатом о зонама
санитарне заштите чија се израда прописује овим планом. Потребно је простор око
базена уредити постављањем лежаљки и сунцобрана.

1378

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

19.12.2016.године

1379

Садржаји који се могу наћи на површини за спорт и рекреацију:
- Уређене зелене површине
- Санитарни чвор са кабинама за пресвлачење
- Тушеви
Минимални степен комуналне опремљености: саобраћајни приступ, водовод,
канализација, струја.
Као саобраћајни приступ се користити пешачка комуникација..
Електроенергетску, водоводну и канализациону инфраструктуру је потребно потпуно
изградити у првој фази.
Није дозвољено: изградња других објеката; организовање делатности или било
које друге активности која може да наруши стање животне средине; девастирање
простора и нарушавање природног амбијента осим већ планираним садржајима;
одлагање отпада или било ког материјала;
Услови за уређење:
Обавезно поплочавање платоа око базена. Простор за сунчање мора бити
поплочан. Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати у свом природном
стању.
2.3. Правила уређења и грађења за изградњу површина и објеката
осталих намена
Укупна површина осталих намена у оквиру грађевинског подручја износи 5,29 ha, од
чега 1,56 ha заузима површина планирана за бањски туризам, 2,65 ha површине
планирана је за изградњу туристичког комплекса и 1,08 ha за спорт и рекреацију.
Планирани капацитети
Табела 6 - Оптимални капацитет по видовима смештаја.

намена/ врста
туризма

А

Б

Ц

Д

E

Ф

просторна
целина/
подцелина

Површина
намене

И
зауз.

БРГП
(БxЦ)

површина
по лежају

број
лежаја
Д/Е*0,5

m2

m2

ha
Хотелски

I и II

4,21

50

21050

90

117

Апартмански

I

2,65

25

6625

50

66
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2.3.1.Бањски- здравствени туризам


Правила уређења

Полазна тачка за даље планирање простора у границама планског обухвата, свакако
представља место на коме се налази бушотина са термо-минералном водом која се
налази на обали Грашевачке реке а у северном делу плана.
Централно место за формирање бање биће свакако ово извориште. Извориште је
капацитета 7.5l/s са температуром воде од 26.7º. За потребе Бање потребно је
обезбедити већу количину термо-минералне воде. Нове бушотине на овом подручју
морају бити у сагласности са условима Министарства рударства и енергетике.
На површинама резервисаним за бањско-здравствени туризам потребно изградити:
- wеllness центре
- здравствено-рехабилитациони објекте
- објекте за смештај
Простор бање потребно је парковски уредити са доста зеленила и цветних аранжмана,
фонтанама и воденим површинама. У оквиру комплекса Бање забрањен је моторни
саобраћај осим возила за снабдевање, дозвољен је само пешачки саобраћај. Све стазе
унутар комплекса морају бити снабдевенe одговарајућим мобилијаром (клупе,
осветљење, канте за отпатке) и обрађене одговарајућом обрадом.


Правила грађења
Површини од око 1,57 ha, планирана је изградња бањског комплекса.

-

Основна намена: бањски туризам, са здравствено
садржајима у складу са прописима из ове области.

-

рехабилитационим

Компатибилне намене: спорт и рекреација, здравство, услуге (мање трговине). Однос
пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 20% на нивоу
намене. На парцели се може наћи и само компатиблна намена. Правила изградње
основне намене примењују се и за компатибилну намену.
Тип изградње:
Слободностојећи објекти - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле
Дозвољени урбанистички параметри
Табела 8: Правила грађења за објекте туризма и угоститељства

Простор туризам

(ниво парцеле)

100% површине
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Положај објекта на парцели
Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана
грађевинском линијом и растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле.
Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи.
Положај објекта у односу на регулацију

мин. 5 m

Положај објекта у односу на јаз

мин. 5 m

дефинисано на графичком прилогу бр. 7 Урбанистичка регулација са грађевинским
линијама.
Положај објекта у односу на бочне границе парцеле
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта,
али не мање од 5 m.
– минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара отворени базени, сеници, стакленици, зимске баште и отворени спортски
терени) је 2,5 m.
Растојање од задње границе парцеле
1/4 висине објекта
али не мање од 3 m.
– изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама
парцеле и изградњом у непосредном суседству могу се утврдити израдом
урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање од објекта на суседној
парцели.
Растојање објекта од бочног суседног објекта

1/2 висине објекта
али не мање од 6 m.

Растојање од суседних објекта

мин. 10 m

Индекс заузетости

максимум

50%

Спратност објеката

максимално

П+2+Пк

Висина објеката (метара)
до коте слемена максимално

15 m

Број објеката на парцели
На грађевинској парцели планираној за бањски комплекс, гради се један објекат
претежне намене. Могућа је изградња других објеката у функцији допуне основне
намене, то су објекти за спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру
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дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, стакленика,
зимских башти и отворених спортских терена, који не улазе у обрачун
урбанистичких параметара

Паркирање
Број паркинг места

- за хотелијерске установе
(зависно од категорије)
- за угоститељски објекат

ПМ
на
кревета

2-10

ПМ на осам столица

– максимална заузетост подземном гаражом је 80% површине парцеле
– уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња
кота плоче гараже на равном терену мора бити усклађена са котом терена,
насута земљом и партерно уређена

Минимални степен комуналне опремљености: саобраћајни приступ, водовод,
струја и канализација.
Водовод и електроенергетску инфраструктуру је потребно потпуно изградити у првој
фази.
Није дозвољено: изградња других намена осим прописаних Планом; организовање
делатности или било које друге активности која може да наруши стање животне средине;
девастирање простора и нарушавање природног амбијента осим већ планираним
објектима и садржајима; одлагање отпада или било ког материјала; складиштење опреме
и робе ван објеката.

Забрањена је изградња објеката у зони санитарне заштите (зона II). Површине које
се налазе у зони санитарне заштите је потребно максимално озеленити и партерно
уредити.
Услови за формирање грађевинске парцеле
- свака катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и
површину који омогућавају изградњу објеката у складу са правилима грађења и
техничким прописима и која има приступ јавној саобраћајној површини
– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне
ширине фронта према јавној саобраћајној површини 12.0m и минималне
површине 400 m 2 .
– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној
саобраћајној површини 20.0 m и минималну површину 700m2.
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– За објекте спратности П+2+Пк величина парцеле је мин 1500m2
Слободне и зелене површине:
–
–
–
–

минимални проценат слободних површина на парцели је 45% .
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без
подземних објеката и/или делова подземних објеката) износи 30%.
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).

Инжењерскогеолошки услови
У даљој фази пројектовања за сваку планирану изградњу објеката урадити
детаљна геолошка истраживања како би се дефинисале могућности и услови за
фундирање објеката. Сва истраживања урадити у складу са Законом о рударству и
геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 88/11) као и Правилником о садржини
Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања
(Сл.гласник РС бр. 51/96).
Услови за уређење:
Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати.
Објекте и све поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да
се уклопе у природни амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој мери
за завршну обраду (дрво, камен, опека).
ОСТАЛИ УСЛОВИ:
Постављање ограде
Није дозвољено постављање ограде.
Обликовање
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
утврђују се архитектонским пројектом. Тежити уједначеним архитектонским обликовањем
на нивоу блока, односно дуж потеза регулације.
Равни кровови се не препоручују.
Изградња објеката са равним кровом је дозвољена уколико је пројектом предвиђен
као зелени кров.
Обавезна је изградња кровова на две или више вода.
Мансардни кровови се дозвољавају изузетно као традиционални облик мансардног
крова, само у деловима или блоковима где је то преовлађујући тип крова. Мансардни
кров не може да излази ван габарита објекта.
Кровне баџе се не дозвољавају у оквиру кровних равни према улици. Баџе се могу
формирати као покривач истуреног (вишег) дела фасадног платна (осветљење, излази на
терасе или лође и сл.) са максималном висином до 2,4 m мерено од коте пода до
преломне линије баџе. Део фасаде под баџама не може бити већи од 10% површине
фасаде.
Калкански зидови не могу бити према улици.
Повучена етажа се сматра она која је у односу на грађевинску линију повучена минимум
2.0 m. На објекту не може да буде више од 2 повучене етаже. Део који остаје од пувученог
спрата третира се као кровна тераса, која може бити наткривена, али не и затворена
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бочним зидовима. Уколико је тераса наткривена висина објекта се рачуна до стрехе
крова, у супротном до зидане ограде, односно венца кровне терасе.
Спровођење плана за намену Бањски- здравствени туризам:
Прописује се израда урбанистичког пројекта за парцеле које немају излаз на јавну
површину и уколико је потребна детаљнија разрада.
2.3.2.Зона туризма и угоститељства
На површини од око 2,65ha, планирана је изградња туристичког комплекса.
Зона туризма и угоститељства заузима 34,68% планског обухвата и простире се у
источном и западном делу плана. На овом простору даје се могућност изградње хотела
мањих капацитета и апартмана.
Основна намена: туристичке комерцијалне услуге хотелског и хотелско-апартманског
типа стационарне намене.
Компатибилне намене: услуге у функцији туризма (угоститељство), спорт и рекреација,
здравство. Однос пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 50% на
нивоу намене. На парцели се може наћи и само пратећа намена. Правила изградње
основне намене примењују се и за компатибилну намену.
Тип изградње:
Слободностојећи објекти - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле
Дозвољени урбанистички параметри

Табела 8: Правила грађења за објекте туризма и угоститељства

Простор туризам

(ниво парцеле)

100% површине

Положај објекта на парцели
Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана
грађевинском линијом и растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле.
Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи.
Положај објекта у односу на регулацију

мин. 5 m

Положај објекта у односу на реку и јаз

мин. 5 m

дефинисано на графичком прилогу бр. 7 Урбанистичка регулација са грађевинским
линијама.
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Положај објекта у односу на бочне границе парцеле
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта,
али не мање од 5 m.
– минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара отворени базени, сеници, стакленици, зимске баште и отворени спортски
терени) је 2,5 m.
Растојање од задње границе парцеле
1/4 висине објекта
али не мање од 3 m.
– изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама
парцеле и изградњом у непосредном суседству могу се утврдити израдом
урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање од објекта на суседној
парцели.
Растојање објекта од бочног суседног објекта

1/2 висине објекта
али не мање од 6 m.

Растојање од суседних објекта

мин. 10 m

Индекс заузетости за хотеле

максимум

50%

Индекс заузетости за апартмане

максимум

25%

Слободне зелене површине

минимум

30%

Спратност објеката за хотеле

максимално

П+2+Пк

Спратност објеката за апартмане

максимално

П+Пк

Висина објеката (метара)
За П+2+Пк до коте слемена максимално
За П+Пк до коте слемена максимално

15m
9m

Број објеката на парцели
на грађевинској парцели планираној за туризам и угоститељство, гради се један
објекат претежне намене – хотелски, апартмански или угоститељски објекат.
Могућа је изградња других објеката у функцији допуне стационарног смештаја, то
су објекти за спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру дозвољених
урбанистичких параметара за парцелу.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених
базена, стакленика, зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у
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обрачун урбанистичких параметара

Паркирање
Број паркинг места - за хотелијерске
установе (зависно од
категорије)
- за угоститељски објекат

ПМ на 2-10 кревета

ПМ на осам столица

– максимална заузетост подземном гаражом је 80% површине парцеле
– уколико је грађевинска линија подземне гараже изван габарита објекта, горња
кота плоче гараже на равном терену мора бити усклађена са котом терена,
насута земљом и партерно уређена

Минимални степен комуналне опремљености: саобраћајни приступ, водовод,
струја и канализација.
Водовод и електроенергетску инфраструктуру је потребно потпуно изградити у првој
фази.
Није дозвољено: изградња других намена осим прописаних Планом; организовање
делатности или било које друге активности која може да наруши стање животне средине;
девастирање простора и нарушавање природног амбијента осим већ планираним
објектима и садржајима; одлагање отпада или било ког материјала; складиштење опреме
и робе ван објеката.
Забрањена је изградња објеката у зони санитарне заштите (зона II). Површине које
се налазе у зони санитарне заштите је потребно максимално озеленити и партерно
уредити.
Услови за формирање грађевинске парцеле
- свака катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и
површину који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и
техничким прописима и која има приступ јавној саобраћајној површини
– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне
ширине фронта према јавној саобраћајној површини 12.0m и минималне
површине 400 m 2 .
нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној
саобраћајној површини 20.0 m и минималну површину 700m2.
– За објекте спратности П+2+Пк величина парцеле је мин 1000m2
–

Слободне и зелене површине:
–

минимални проценат слободних површина на парцели је 45% .
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минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без
подземних објеката и/или делова подземних објеката) износи 30%.
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).

Инжењерскогеолошки услови
У даљој фази пројектовања засваку планирану изградњу објеката урадити
детаљна геолошка истраживања како би се дефинисали могућности и услови за
фундирање објеката. Сва истраживања урадити у складу са Законом о рударству и
геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 88/11) као и Правилником о садржини
Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања
(Сл.гласник РС бр. 51/96).
Услови за уређење:
Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати.
Објекате и све поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да
се уклопе у природни амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој мери
за завршну обраду (дрво, камен, опека).
ОСТАЛИ УСЛОВИ:
Постављање ограде
Грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од
1,4m. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код
комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m.
Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9 m од коте тротоара због
прегледности раскрснице.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се
сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине
1.4m која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду
на земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Обликовање
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
утврђују се архитектонским пројектом. Тежити уједначеним архитектонским обликовањем
на нивоу блока, односно дуж потеза регулације.
Равни кровови се не препоручују.
Изградња хотела са равним кровом је дозвољена уколико је пројектом предвиђен
као зелени кров. .
Обавезна је изградња кровова на две или више вода.
Мансардни кровови се дозвољавају изузетно као традиционални облик мансардног
крова, само у деловима или блоковима где је то преовлађујући тип крова. Мансардни
кров не може да излази ван габарита објекта.
Кровне баџе се не дозвољавају у оквиру кровних равни према улици. Баџе се могу
формирати као покривач истуреног (вишег) дела фасадног платна (осветљење, излази на
терасе или лође и сл.) са максималном висином до 2,4 m мерено од коте пода до
преломне линије баџе. Део фасаде под баxама не може бити већи од 10% површине
фасаде.
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Калкански зидови не могу бити према улици.
Повучена етажа се сматра она која је у односу на грађевинску линију повучена минимум
2.0 m. На објекту не може да буде више од 2 повучене етаже. Део који остаје од пувученог
спрата третира се као кровна тераса, која може бити наткривена, али не и затворена
бочним зидовима. Уколико је тераса наткривена висина објекта се рачуна до стрехе
крова, у супротном до зидане ограде, односно венца кровне терасе.
Спровођење плана за намену туристички комплекси:
Директно спровођење плана
2.3.3.Зона спорта и рекреације
Површина од око 1,08 ha, планирана је изградња објеката за спорт и рекреацију са
пратећим садржајима.
Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих
садржаја у функцији спорта и рекреације је условљено нормативима за величину
спортских терена на отвореном и затвореном простору у зависности од врсте планираних
спортских активности.
Могуће пратеће намене:
Услуге и пословање, зеленило.
Садржаји који се могу наћи у комплексу:
–

спортски објекти,

–

спортски терени, терени за мале спортове, нови базени и сл.

–

остали садржаји (површине за играње деце, простори за одмор и сл.)

–

зеленило

–

локали (угоститељство, туризам, трговина)

–

паркинг простор и друге манипулативне површине (стазе, сунчалиште...)

У оквиру намене спорта и рекреације забрањена је изградња било каквих објеката, који
би могли да угрозе животну средину и основну намену (Процена ризика). Забрањени су
објекти привређивања, мешовитог пословања, трговине на велико. Такође није
дозвољена изградња објеката услужног и производног занатства и других делатности
рада, комерцијалних објеката типа робно-тржних центара, велепродајних објеката, као ни
објеката сервисно - услужних делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила,
заједничке гараже и сл.).
Дозвољени урбанистички параметри:
- Степен заузетости:
- Степен заузетости за затворене објекте до 25 %

1388

19.12.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

- Степен заузетости за отворене објекте до 50 %
Укупан степен заузетости, рачунајући објекте и спортске терене је максимално
50% (отворени и затворени објекти и терени)
Максимални степен заузетости парцеле је 70% (рачунајући све објекте и платое
са саобраћајницама, стазама, сунчалиштем, базенима и спортским теренима).
-

Проценат учешћа зеленила је мин 30%.

- Максимална висина (кота венца) објеката спорта је 12 m, где је приземље, или део
приземља са технолошком висином спортске хале.
- Паркирање

- 1ПМ на 2 запослена+1ПМ на сваког играча и члана управе+ 1 ПМ на 10
седишта, за стадионе и спортске хале
- 1 ПМ на 50 m2 БРГП површине спортског центра
- за аутобусе 1ПМ на 100 седишта

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 3 m, у зависности
од врсте спортске и рекреативне активности, односно према условима које одреди
надлежни орган ради контролисаног приступа корисника.
У оквиру спортских комплекса, могу се наћи специјализоване школе (спортске, тренерске),
или спортски кампуси који користе садржаје спортског центра.
У зеленим површинама, изузетно је дозвољена изградња појединачних јавних објеката
републичког и општинског значаја, под условом да њихова изградња не ремети основни
карактер те површине, њену еколошку равнотежу.
Постојећи објекти у оквиру намене спорта и рекреације
У зони спорта и рекреације налазе се изграђене парцеле. Изграђене парцеле задржавају
своју првобитну намену.
Могуће интервенције на постојећим објектима
Код постојећих објеката када прелазе дозвољене параметре, задржава се постојеће
стање, и не дозвољава се повећање капацитета постојећег објекта, осим у случајевима
дефинисаним у овом поглављу.
Код замене постојећег објекта новим, примењују се параметри и услови за новоизграђене
објекте.
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Постојећи изграђени објекти, и објекти за које је издато одобрење за изградњу, а који
имају параметре веће од максимално датих у плану, се не могу дограђивати или
надграђивати (задржавају постојеће параметре као наслеђену урбанистичку обавезу у
време израде плана). Односно, могуће су интервенције на објекту без промене габарита
објекта (реконструкција, адаптација, санација, као и претварање таванског простора у
користан без промене висине венца објекта).
Постојећи квалитетни објекти се могу реконструисати, извршити доградњу или надградњу
у складу са дозвољеним параметрима.
Све интервенције на постојећем објекту могу се извести под следећим условима:
-

све интервенције на објектима и изградња нових објеката не смеју да угрозе
стабилност и функционалност других објеката.
интервенције на објектима извести у складу са законима који третирају изградњу
објеката, одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и
ауторство.
у случају када се у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не
дозвољава се доградња објеката

Параметри за нове објекте.
Положај објекта на парцели
Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана
грађевинском линијом и растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле.
Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи.
Положај објекта у односу на регулацију

мин. 5 m

дефинисано на графичком прилогу бр. 7 Урбанистичка регулација са грађевинским
линијама.
Положај објекта у односу на бочне границе парцеле
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта,
али не мање од 5 m.
– минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара отворени базени, сеници, стакленици, зимске баште и отворени спортски
терени) је 2,5 m.
Растојање од задње границе парцеле
1/4 висине објекта
али не мање од 3 m.
– изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама
парцеле и изградњом у непосредном суседству могу се утврдити израдом
урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање од објекта на суседној
парцели.
Растојање објекта од бочног суседног објекта

1/2 висине објекта
али не мање од 6 m.
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Растојање од суседних објекта

мин. 10 m

Индекс заузетости

максимум

25%

Спратност објеката

максимално

П+1+Пк

Висина објеката (метара)
до коте слемена максимално

9m

3. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
3.1. Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције морају
израдити конзерваторски или други услови
На подручју плана нема грађевинског фонда са споменичким вредностима и не
планира се реконструкција постојећих објеката за које је потребна израда
конзерваторских или других услова.
Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести
надлежни завод за заштиту споменика културе и предузме мере да се налаз не уништи и
не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. (Закон о културним
добрима "Сл. Гласник" бр.71/94).
3.2. Услови заштите природе
Услови Завода за заштиту природе нису пристигли у законском року. Смернице
Завода за заштиту природе биће уграђени у план накнадно.
Општи услови
–
комунално опремити простор по највишим еколошким стандардима
–
начин грејања објеката организовати уз употребу енергената који неће
угрозити квалитет ваздуха
–
изградњу објеката планирати у складу са принципима енергетске
ефикасности
–
у простору заштитног појаса далековада није дозвољена изградња објеката
за боравак људи
–
обезбедити простор за смештај контејнера за прикупљање комуналног
отпада и обезбедити приступ комуналним возилима.
–
обавеза је да се све површине које се на било који начин деградирају током
извођења радова, одмах санирају након завршетка радова

1391

19.12.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

3.3. Закључци стратешке процене утицаја (нетехнички резиме)
Закључци о израђеном Извештају о стратешкој процени, тј. закључна разматрања
према важећој регулативи представљају део документа који је намењен широј јавности.
Основни смисао је да се омогући лакши увид у налазе стратешке процене. Другим
речима, закључна разматрања представљају „нетехнички резиме” који се израђује у
складу са Европском директивом. У нетехничком резимеу представља се сумаријум
информација датих у Извештају о стратешкој процени. Ове информације, с обзиром да су
намењене јавности, представљају се на поједностављен начин. Закључна разматрања
ове стратешке процене условно говорећи, представљају резиме или врсту завршног
прегледа стратешке процене.
На основу увида у стање на терену, положаја подручја у простору и увида у планску
документацију, утврђено је да на подручју Плана не постоје значајнији фактори
угрожавања стања животне средине. Квалитет животне средине је очуван и у постојећем
стању нема већих потенцијалних загађивача.
Заштита животне средине оствариће се комплексним решењима и мерама у
области одржавања и унапређења квалитета ваздуха, унапређења квалитета земљишта,
управљања отпадом и финансирања у заштиту и развијања програма мониторинга,
имплементацијом различитих комплементарних докумената.
Мере заштите ваздуха
Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда
квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите:














инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим
возилима друмског саобраћаја
унапређење квалитета ваздуха обезбедити даљим развојем заснованом на
рационалнијој употреби енергије и повећању енергетске ефикасности
обавезно је постављање филтера у објектима у којима се врши термичка обрада
хране (свих врста)
спречити градњу објеката који могу угрозити околину, односно који користе
токсичне, или у процесу производње производе опасне материје, буку, непријатне
мирисе и сл..
реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим
еколошким принципима према европским стандардима
приликом грађевинских радова на изградњи туристичких, угоститељских и
комерцијалних објеката током летњих месеци посебну пажњу усмерити ка
смањењу запрашености честицама грађевинског отпада местимичним заливањем
површина на којима је депонован грађевински шут и остали отпад;
подићи степен комуналне хигијене
успoстaвити систeм мoнитoрингa квaлитeтa вaздухa на територији Плана
обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва
обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха
редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим
Законом
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неопходна је стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета
ваздуха и животне средине
чешћим прањем бетонских површина и заливањем вегетације битно ће се
смањити присуство прашине у ваздуху (од возила и ветра).

Мере заштите вода
Приоритетне активности са становишта заштите вода у наредном планском периоду
односиће се на заштиту постојећих токова и водоизворишта у оквиру планског обухвата ,
што ће се остварити применом следећих мера заштите:


неопходно је утврдити зоне санитарне заштите водоизворишта термо-минералне
воде; прописује се израда Елабората о зонама санитарне заштите. Након израде
Елабората биће дефинисане зоне санитарне заштите изворишта водоизворишта
термо-минералне воде до израде истог важе правила прописана Правилником.

Зоне санитарне заштите одређују се у циљу заштите воде за пиће од намерног или
случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност
изворишта и природни састав воде на изворишту. Начин одређивања и одржавања зона
санитарне заштите се прописује Правилником о начину одређивања и одржавања зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл, гласник PC бр. 92/08 од 10,10,2008.
године),
Правилником су предвиђене следеће зоне и појасеви санитарне заштите:
зона непосредне заштите (зона I);
o ужа зона санитарне заштите (зона II);
o шира зона санитарне заштите (зона III)
o







обавезна је континуирана контрола квалитета воде за пиће, како из водовода, тако
и из бунара
неопходно је применити принцип “загађивач плаћа”- власници на време морају да
знају све економске последице на том плану (улагање у заштитне системе за
пречишћавање) или плаћање надокнаде које морају да буду веће од ефективних
трошкова пречишћавања отпадних вода;
отпадне воде из ресторана и хотела где постоји могућност појаве масти и уља
морају се подвргнути претходном пречишћавању (сепаратор масти и уља) до
нивоа квалитета фекалних отпадних вода
неопходна је едукација становништва и потрошача ради смањења примарног
загађења

Мере заштите земљишта
Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите:



обавезно је спровести систематско/периодишно праћење квалитета земљишта
у зонама где нема видљивих трагова активних клизишних процеса али постоје
геолошке предиспозиције, поготово при антропогеним захватима, неопходно је
детаљно инжењерско-геолошко истраживање целе површине, утврђивање
потенцијалних генератора нестабилности и могућност њихове контроле
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неопходно је при извођењу земљаних радова на ископу терена применити таква
решења и мере који ће се обезбедити услови за очување стабилности терена.
Земљаним радовима на засецању, усецању и укопавању, не сме се угрозити
стабилност тла, нити изазвати инжењерско-геолошки процеси, односно процеси
ерозије терена под нагибом. У случају да у току извођења грађевинских радова и
приликом експлоатације објекта дође до појаве ерозије земљишта са околних
падина, Инвеститор је у обавези да хитно предузме одговарајуће антиерозивне
мере
ископани материјал, хумус, земљу, стенски материјал, вишкове грађевинског
материјала, камена, и сл., привремено депоновати на за то унапред предвиђене
локације на предметној парцели. Исте заштити од спирања и касније користити за
радове на санацији терена. Предвидети да одлагалиште вишка материјала мора
бити на непропусној подлози, а не на тлу/земљишту. Неискоришћени ископани
материјал, као и вишкове грађевинског материјала, евакуисати на локацију, коју
одреди надпежна комунална служба;
обавезно је постављање контејнера за комунални и грађевински отпад (шут,
земљу и други отпадни материјал), за чију ће периодичну евакуацију бити
надлежна општинска комунална служба;
обавезна је санација и рекултивација свих деградираних површина, локација и
објеката који не задовољавају санитарно-еколошке стандарде;
редовним одржавањем партерног зеленила и слободних необрађених површина
сузбијати и контролисати амброзију
забрањене је уношење алохтоних врста
предлаже се коришћење ЛЕД светиљки као еколошки прихватљивијих светиљки у
јавној расвети
забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада
обезбедити услове за спречавање стварања ''дивљих'' депонија

Мере за управљање отпадом
У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:



●
●

обавезна је примена Плана управљања отпадом општине Брус који се односи на
подручје Плана детаљне регулације
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/општинску депонију.
до изградње регионалне депоније, која је предвиђена на територији општине
Крушевац користити постојећу градску/ општинску депонију
повећати броја становника обухваћених организованим сакупљањем комуналног
отпада
едукација становништва, јавних служби и бизнис сектора о значају и начинима
исправног поступања са отпадом.

Мере заштите од буке
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух.
Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих.
Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине
буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у децибелима,
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односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и
редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A).
Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и
мера заштите:
–
–
–

поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у
животној средини у складу са прописима
подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим
локацијама
обавезном израдом Студија о процени утицаја на животну средину за све објекте и
делатности, потенцијалне изворе буке и вибрација.

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.
С обзиром да планско подручје није угрожено повећаним нивоом комуналне буке, основне
мере заштите од њеног неповољног дејства односе се поштовањем граничних вредности
о дозвољеним вредностима нивоа буке у животној средини у складу са прописима
приликом изградње саобраћајница и паркинг простора.
Заштита од нејонизујућег зрачења1 - обухвата услове и мере заштите здравља људи и
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању,
коришћењу и уређењу простора.
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним
системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид
нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у
надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође,
ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне
телефоније. Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је
евентуално нејонизујуће (електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором
најповољнијих и најсавременијих технологија, а у складу са прописима.
По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми:
 дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских
објеката или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено
особље на пословима одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m,
 дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских
објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено
особље на пословима одржавања објеката износи Beff = 500 μТ.
Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења су:
За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег
зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе
1

Извор података: Препорука секретаријата за заштиту животне средине
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високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва,
електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама
излагања нејонизујућим зрачењима.
У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање
уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на
објектима: болница, породилишта, дечијих вртића, школа, простора дечијих игралишта.
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости,
могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под
условом да:
–
–
–

се поставља на крову највишег објекта у окружењу,
удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи
најмање 30м,
удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може
бити мања од 30м,искључиво када је висинска разлика између базне антене и
кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10м.

При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне
телефиније узети у обзир следеће:
–

–

могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима
других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са
рефлекторима, телевизијских стубова и сл.,
неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа,
избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културноисторијске целине, парковске површине и сл.Инвеститор је дужан да се обрати
надлежном органу за заштиту животне средине који ће утврдити потребу израде
Студије о процени утицаја.
3.4. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља
људи и заштита од елементарних непогода

Општи и посебни услови као и мере заштите представљају сет правила који ближе
дефинишу однос човека и природе као и непредвиђених ситуација све у смислу
обезбеђивања бољих услова живота.
3.4.1.Заштита од пожара
 Заштита од ерозионих процеса
Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије,
механичке и суфозије, клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике
акцидентних ситуација – релативно брза, велика оштећења објеката инфра и
супраструктуре, у смислу интензитета и броја, спречавају се правовременом анализом
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стабилности терена и геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем адекватних
правила изградње, коришћења и уређења простора.
 Заштита од пожара
Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати
следеће смернице:
 при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите;
 правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних
објеката смањити опасност преношења пожара;
 обезбедити правилном диспозицијом објеката у односу на саобраћајнице несметан
приступ противпожарних возила;
 у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне
хидранте.
 лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом
прописаним условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере
заштите од пожара;
 Заштита од земљотреса
Подручје плана се налази у сеизмичкој зони од 8 МКС.
У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице:
– обавезна примена важећих сеизмичких прописа при изградњи нових објеката;
– обезбедити довољно слободних површина, водећи рачуна да се поштују
планирани проценти изграђености парцела, системи изградње, габарити, спратност и
темељење објеката;
– главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и
кроз зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од
грађевина
Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и
строго поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз
детаљно истраживање терена.
3.4.2.Заштита од ратних дејстава
У све сегменте Плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних
добара, који су дефинисани кроз:
- повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском
мрежом из најмање два правца кроз прстенасто повезивање чиме је омогућено
функционисање у случају разарања једног од праваца;
- потребно је обезбедити систем саобраћајне мреже која обезбеђује кретање,
нормално функционисање насеља и несметану евакуацију становништва у условима
разорене физичке структуре.
Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се испуњавањем
следећих услова:
- планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у
условима рушења и пожара, при чему се коридори саобраћајница својом ширином
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обезбеђују од домета рушења и пожара, а у склопу тога обезбеђене су слободне
површине које прожимају изграђену структуру насеља;
- планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке
и брзе промене праваца саобраћајних токова.
3.5. Правила коришћења водног земљишта
Правила коришћења водног земљишта дефинисана су на основу Закона о водама („Сл.
гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12).
Коришћење вода
Опште коришћење вода подразумева коришћење вода без претходног третмана, односно
без употребе посебних уређаја (пумпе, натеге и друго) или изградње водних објеката, и то
за пиће; санитарно-хигијенске потребе; рекреацију, укључујући и купање; гашење пожара.
Право на посебно (оно које није опште) коришћење вода и водног земљишта стиче се
водном дозволом. Водна дозвола не може се издати без прибављених водних услова и
издате водне сагласности.
Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и
других водних објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза
великих вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне средине,
забрањено је:
1. на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати крупну
стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на
којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих
објеката;
2. на водном земљишту:
1) градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,
2) одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
3) складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови
проласка великих вода,
4) садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10
m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим
водним условима;
5) прати возила и друге машине,
6) вршити друге радње, осим у случају:
(1) изградње објеката јавне инфраструктуре,
(2) спровођења мера очувања, унапређења и презентације природних вредности,
(3) изградње објеката за коришћење вода, уређење водотока, обезбеђења пловидбе
и спровођење заштитних мера на природним купалиштима,
(4) изградње објеката за заштиту вода од загађења,
(5) изградње објеката намењених одбрани државе,
(6) формирања привремених депонија шљунка и песка тако да се не ремети
пролазак великих вода, и на удаљености не мањој од 30 m од небрањене ножице
насипа,
(7) предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовине,
(8) вршења експлоатације минералних сировина у складу са законом о водама;
3. у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда
или супротно прописима за градњу у поплавном подручју;
4. садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m
од небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони на удаљености до 50 m од
унутрашње ножице насипа;
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5. копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од
небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном подручју,
осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода или је техничком
документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није угрожена
стабилност насипа;
6. мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у
обиму којим се угрожава снабдевање питком или технолошком водом, угрожавају
минерална и термална изворишта, стабилност тла и објеката;
7. мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са
водног земљишта које је у приватној својини;
8. градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима
се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у
обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима се
омета редовно одржавање ових канала;
9. одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије,
мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде или друге материје и вршити
радње, којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену његове
трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других
водних објеката или отежати одржавање водног система;
10. вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала,
преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго);
12. изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање
регулационих, заштитних и других водних објеката.
Водни услови се издају за изградњу, односно реконструкцију објеката, извођење радова,
израду планских докумената, и то за:
1) брану са акумулацијом;
2) јавни водовод;
3) индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и
подземних вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у
површинске воде, подземне воде или јавну канализацију;
4) постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и испуштање
отпадних вода;
5) магистрални и регионални пут, железнице и мостове на њима, аеродром;
6) преводницу, пловни пут, луку, марину и пристаниште;
7) магистрални нафтовод, гасовод, далековод, трафостаницу, продуктовод, кабловски
вод испод корита реке за пренос електричне енергије, ТТ и оптички кабл;
8) систем за одводњавање;
9) систем за наводњавање;
10) систем за одвођење атмосферских вода насеља;
11) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и
приоритетне супстанце;
12) складиштење на обалама материја које могу загадити воду;
13) рударске истражне и експлоатационе радове и објекте;
14) уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката;
15) експлоатацију и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог
материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних
водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију
експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеној експлоатацији;
16) вештачко обогаћивање или повећање запремине подземних издани;
17) рибњак;
18) изградњу или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за потребе
рударских, геолошких и других радова;
19) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали;
20) воденицу и стамбени објекат на сплаву;
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21) други објекат и радове, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују
промене у водном режиму или на које може утицати водни режим.
3.6. Мере енергетске ефикасности
У складу са концептом одрживог развоја, а у вези очувања и унапређења еколошких
капацитета простора односно животне средине, мере унапређења енергетске
ефикасности у зградарству представљају један од кључних фактора.
Унапређење постојећег грађевинског фонда и изградња нових објеката и урбаних
структура морају бити засновани на принципима енергетски ефикасне градње и
постизања минималних услова комфора боравка у објектима, и усклађени са привредноекономским, друштвеним и техничко-технолошким активностима у оквиру укупног развоја,
где се на принципима одрживости користе природне и створене вредности и ресурси овог
подручја водећи очувању и унапређењу квалитета животне средине.
План увођења мера енергетски ефикасне изградње подручја у захвату Плана
заснован је на:
- одрживом коришћењу природних и створених ресурса и вредности,
- изградњи новог и обнови постојећег грађевинског фонда у складу са прописаним
енергетским својствима објеката,
- превенцији и контроли потенцијалних облика и извора загађивања.
Мере енергетске ефикасности (ЕЕ) у зградарству подразумевају континуирани и
широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије уз
исте или боље услове у објекту. Мерама унапређења енергетске ефикасности у
зградарству утиче се на смањење потрошње конвенционалних-фосилних енергената
(добијених из необновљивих извора енергије) и тиме доприноси смањењу емисије
штетних гасова и загађења животне средине, односно штити животна средина, смањују
глобалне климатске промене и подстиче одрживи развој земље.
Унапређење енергетске ефикасности јесте смањење потрошње свих врста енергије,
уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и
услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објекта.
Енергетска својства објекта јесу стварно потрошена или оцењена количина енергије
која задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем
објекта, што укључује грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење.
Објекти високоградње, у зависности од врсте и намене, потребно је да буду
пројектовани, изграђени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска
својства.
Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским
својствима објекта, који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз
захтев за издавање употребне дозволе, а издаје га овлашћена организација која
испуњава прописане услове за издавање сертификата о енергетским својствима објекта.
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Како би се обезбедила прописана енергетска својства, при пројектовању, изградњи
и одржавању објеката високоградње потребно је поштовати актуелне прописе и
стандарде који се односе на:
- техничке захтеве у погледу рационалне употребе енергије и топлотне заштите које
треба испунити приликом пројектовања и грађења нових објеката, као и током употребе
постојећих објеката, који се греју на унутрашњу температуру вишу од 12°C,
- остале техничке захтеве за рационалну употребу енергије и топлотну заштиту у
зградарству,
- техничка својства и друге захтеве за неке грађевинске производе који се уграђују у
објекат у сврху рационалне употребе енергије и топлотне заштите и оцењивање
усклађености тих производа с наведеним захтевима,
- одржавање објекта у односу на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту.
Обавезно је поштовање техничких захтева за рационалну употребу енергије и
топлотну заштиту у објектима којима се прописују:
- највећа допуштена годишња потребна топлотна енергија за грејање по јединици
корисне површине објекта, односно по јединици запремине грејаног дела објекта,
- највећи допуштени коефицијент трансмисије топлотног губитка по јединици
површине омотача грејаног дела објекта,
- спречавање прегревања просторија објекта због деловања сунчевог зрачења
током лета,
- ограничења ваздушне пропустљивости омотача објекта,
- највећи допуштени коефицијенти пролаза топлоте појединих грађевинских делова
омотача објекта,
- смањење утицаја топлотних мостова на омотачу грађевине,
- највећа допуштена кондензација водене паре унутар грађевинског дела објекта,
- спречавање површинске кондензације водене паре, ако регулативом није другачије
одређено.
3.7. Посебни услови приступачности објеката и површина јавне
намене особама са посебним потребама
У складу са Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени
гласник РС" бр.22/2015) дефинисани
су услови за планирање простора јавних
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката
(стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се
обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника, а налазе се у оквиру Плана
јесуcаобраћајни објекти.
Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима,
пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају
имати максимални нагиб од 5%,а изузетно до 8,3%.
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и
пешачких стаза треба да износи 180cm изузетно 120cm, док ширина пролаза између
непокретних препрека износи најмање 90cm.
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Ове површине треба да су чврсте , равне и отпорне на клизање.
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац
кретања износи 2%.
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге
препреке, док се постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су
балкони, еркери, доњи делови крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке
коридоре уздигнути су најмање 250cm у односу на површину којом се пешаци крећу.
Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге
тротоара. Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке
прелазе треба опремити и светлосном и звучном сигнализацијом. За савладавање
висинске разлике између коловоза и тротоара користите се закошени ивичњаци који се
изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом
закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до
10%.Површина пролаза кроз пешачко острво изводи се са тактилнимпољем
безбедности/упозорења, на целој површини кроз острво.
3.8. Локације за које је дата могућност израде урбанистичког
пројеката
-

У оквиру Плана могућа је израда урбанистичког пројекта за:
Зону Бањског - здравственог туризма
3.9. Расписивање јавних конкурса

У оквиру подручја плана, не предвиђају се површине и објекти за које се предлаже
расписивање јавних конкурса.
3.10.
Правила парцелације, препарцелације и исправке граница
парцеле
Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су:
-Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.
-Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним
парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима.
-Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној
површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним
тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима.
-Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и
бочним странама постављена управно на осовину јавне саобраћајнице.
-Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу
са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
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-Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта врши се на захтев власника
односно корисника земљишта.
-Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим
условима:
а) подела се врши у оквиру граница парцеле
б)приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са
сукорисничких површина
-Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену не могу се
мењати, а капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и
искоришћености простора он може бити већи од збира појединачних капацитета спојених
парцела.
-Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину
парцеле треба да буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима
у складу са условима заштите.
-Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
-Ако се грађевинска парцела не ослања, односно нема прилаз директно на јавну
саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом остварује се преко приступног пута
максималне дужине 50 m чија је минимална ширина:
1)за услужно-комерцијалне делатности............................4,0m
2)за приватне пролазе .........................................................3,0m
3)за пешачке стазе...............................................................1,5m
-Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у
оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела
са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

III.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Информација о локацији и локацијске услове (или други одговарајући акт у
складу са законом) издаје овлашћени орган, на основу Плана детаљне регулације
Бањског парка у општини Брус, у складу са одредбама овог плана.
Грађевинску дозволу издаје надлежни општински орган на основу техничке
документације урађене у складу са локацијским условима.
Правила изградње и регулације дефинишу се појединачно за сваки објекат на
грађевинској парцели.
Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта ради се на захтев власника
земљишта, у складу са правилима парцелације датим у Плану.
Планом се прописује могућност израде Урбанистичког пројекта за зону туризма и
угоститељства и зону Бањског - здравственог туризма.
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Урбанистичка разрада се може реализовати фазно по деловима, у зависности од
могућности и заинтеросованих инвеститора, али се кроз Урбанистички пројекат мора
решавати као целина.
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА
ПРИЛОЗИ
1. Списак табела
2. Елементи за обележавање саобраћајница
3. Координате граничних тачака парцелације
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1.
Катастарско топографски план
...............................................................................1:1000
2.
Извод из плана генералне регулације Бруса........................................................1:2500
3.
Постојећа намена површина са границом грађевинског подручја
.......................1:1000
4.
План саобраћаја са регулационим и нивелационим
решењем............................1:1000
5.
Планирана намена површина са границом грађевинског подручја
.....................1:1000
6.
План регулација површина јавне намене са аналитичко-геодетским
елементима...................................................................................................................1:1000
7.
Урбанистичка регулација са грађевинским
линијама.............................................1:1000
8.
План мреже и објеката комуналне
инфраструктуре.............................................1:1000

IV.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације Бањског парка у општини Брус, урађен је у четири (4)
истоветна примерка у аналогном и четири (4) примерка у дигиталном облику.
План детаљне регулације Бањског парка у општини Брус, ступа на снагу осмог (8)
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Брус".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-184/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________________
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На основу члана 2., 9. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС",
број 88/11), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007) и члана и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“
бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној данa 19.12.2016. године, донела је
OДЛУКУ
О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се комунално уређење на територији општине Брус.
Под комуналним уређењем у смислу ове Oдлуке подразумева се: опште уређење;
одржавање, заузимање и коришћење улица, путева и других површина јавне намене (у даљем
тексту: јавна површина); јавна расвета; засађивање, постављање и одржавање дворишних ограда;
одржавање чистоће и извожење смећа и другог материјала; уклањање снега и леда; уређење и
одржавање паркова, зелених и рекреационих површина; постављање и одржавање фирми, натписа,
рекламних паноа, огласа и сл.; изградња и одржавање пољских клозета, септичких јама, стаја,
обора и стајских ђубришта и држање домаћих животиња.
Члан 2.
О комуналном уређењу старају се:
1. На јавним површинама и комуналним објектима у Брусу ЈКП „Расина“ Брус, а у осталим
насељеним местима Месне заједнице уз помоћ општине Брус;
2. На пословним објектима и око њих, пословним просторима и двориштима власници, односно
корисници истих;
3. На индивидуалним зградама, двориштима и неизграђеним грађевинским парцелама њихови
власници или корисници;
4. У колективним стамбеним зградама, у двориштима или празним површинама око тих зграда,
орган оформљен од стране власника станова – станара;
5. На градилиштима извођачи радова или инвеститори.
Члан 3.
Јавне површине у смислу ове Одлуке су:
1. Израђено грађевинско земљиште које је у општој употреби и то:
- коловоз, тротоар, сквер, трг, пешачка и бициклистичка стаза, пешачко острво, пролаз,
степениште које повезује јавне површине, мост, кеј;
- аутобуска и такси стајалишта и паркиралишта;
- јавне зелене површине између и око зграда, улични травњаци, паркови;
- јавна купалишта;
- спортски и забавни терени и
- друге изграђене површине намењене за јавно коришћење.
2. Неизграђено јавно грађевинско земиште које је планом намењено за изградњу јавних
објеката од општег интереса и за јавне површине и које је у јавној својини општине Брус.
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II - ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ
Члан 4.
Под општим уређењем у смислу ове Одлуке подразумева се:
1) уређење и одржавање комуналних и других јавних објеката;
2) уређење и одржавање спољних делова стамбених, пословних и других објеката;
3) уређење дворишта, празних простора између и око зграда, вртова, башти и слично;
4) уређење неизграђених грађевинских парцела и парцела на којима је започета градња;
5) уређење прилаза и стаза;
6) уређење водотокова са обалама који пролазе кроз насељена места;
7) уређење пијачног простора и простора за одржавање вашара;
8) уређење излетишта, спортско-рекреативних терена, отворених простора за културно-забавне и
друге манифестације, уређење дечијих игралишта и сл.;
9) постављање и одржавање табли са називима улица и кућних бројева.
Одржавање комуналних и других јавних објеката
Члан 5.
Комунални и други јавни објекти као што су: аутобуска стајалишта, телефонске говорнице,
јавне чесме, фонтане, киосци, трафо станице, надземни хидранти, стубови за уличну расвету,
телефон и електричну енергију, споменици, јавни клозети и други слични објекти могу се градити
или постављати само на местима која су за то одређена урбанистичким планом или другим актом
органа управе и то по издатом одобрењу надлежног органа управе.
Ови објекти морају да буду исправни, чисти и уређени а о њиховом одржавању старају се
власници или корисници истих.
Забрањено је прљање, оштећење и неовлашћено уклањање ових објеката, исписивање
графита и других натписа по њима, бацање смећа у фонтане, прање веша, тепиха и аутомобила на
јавним чесмама и слично.
Члан 6.
Отвори шахти за подземне инсталације који се налазе на јавним површинама морају се
одржавати у исправном стању и бити затворени одговарајућим поклопцима.
За време извођења радова, када су поклопци отворени, отвори морају да буду ограђени
препрекама и видно обележени знацима, а по завршеној интервенцији и коришћењу морају се
прописно затворити.
О одржавању и замени дотрајалих отвора (шахте, поклопци) старају се власници
подземних инсталација.
Члан 7.
Забрањено је оштећивати и уклањати затвараче или поклопце са отвора.
У случају оштећења или уклањања затварача или поклопца, комунални инспектор ће
решењем наложити постављање новог.
Уређење и одржавање спољних делова зграде
Члан 8.
Под спољним деловима зграде, у смислу ове одлуке, подразумевају се фасаде, орнаменти и
сви други елементи фасаде зграде, терасе, излози, портали, врата, прозори и други отвори на
згради, кровови, димњаци, олуци и други грађевински елементи зграде који су видљиви са јавних
површина.
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Одредбе које се односе на спољне делове зграда односе се и на фасаде и зидове споредних
зграда и помоћних објеката, као и на самостојеће зидове и ограде којима је зграда или други
објекат ( спортски терен, парк и сл.) ограђен према јавној површини.
Члан 9.
Власници, односно корисници зграда су дужни да спољне делове зграда, редовно
одржавају у исправном и уредном стању (са пажњом доброг домаћина).
Радове на одржавању неопходно је предузети ако спољни делови зграде нису у
функционалном и уредном стању (нису омалтерисани, окречени, офарбани, ако су оштећени и
запрљани, исписани графитима, склони паду) и у другим случајевима када спољни делови зграда
нарушавају општи естетски изглед града.
Члан 10.
Код постављање клима уређаја, мора се регулисати одвод воде из клима уређаја тако да се
вода не слива низ фасаду, не излива на јавну површину и не омета пролаз пешака.
Члан 11.
Ако се на постојећој згради изводе грађевински радови којима се мења хоризонтални или
вертикални габарит зграде, инвеститор тих радова је обавезан да у целини уреди фасаду зграде.
Члан 12.
Власници, односно корисници пословних зграда и пословних просторија, дужни су да
излоге пре почетка употребе доведу у стање предвиђено техничком документацијом, да их
одржавају у чистом и исправном стању и да их естетски аранжирају.
Излози пословних просторија који нису у функцији морају се очистити и одржавати на
начин на који неће ружити изглед града.
Члан 13.
На прозорима, терасама, лођама и балконима забрањено је држати ствари или предмете
који би услед пада могли повредита или упрљати пролазнике.
Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, лођама, балконима или на
ивици истих, само у одређеним естетски обликованим посудама осигураним од пада и изливања
воде, а заливање цвећа мора се обављати тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе, терасе,
лође или пролазнике.
Члан 14.
Није дозвољено преко прозора, тераса, лођа и балкона трешење тепиха, постељине и
других ствари, бацање смећа, просипање воде, држање ствари и предмета на њима које нарушавају
изглед зграде ( намештај, огревни материјал и сл.), држање домаћих животиња.
Члан 15.
Забрањено је нa спољним деловима зграде исписивати графите и друге натписе или их на
други начин прљати и оштећивати.
Члан 16.
Власници, односно корисници зграда су дужни да кровни покривач и олуке редовно
одржавају у исправном стању, да их чисте од корова, грана, лишћа а оштећења на њима редовно
поправљају.
Забрањено је прикључивање олука на кућну и јавну канализацију.

1407

19.12.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

Члан 17.
Одржавање спољашњих делова зграде дужни су да врше правна и физичка лица који су
власници или корисници зграда или дела зграде.
Уколико лица из става 1. овог члана не поступе по решењу надлежне инспекције, којим се
налажу радови на одржавању спољашњих делова зграде, ови радове извешће се о њиховом трошку
преко трећег лица.
Уређење дворишта, простора између и око зграда, вртова, башти и слично
Члан 18.
Дворишта или пословни простори правних и физичких лица, дворишта стамбених зграда,
празни простори око и између зграда и дворишта грађана морају да се одржавају у уредном стању
и са њих уклањају коров и други непотребан материјал.
Члан 19.
У дворишту зграда колективног становања и пословних зграда и просторима између зграда
не могу се садити биљке, које на било који начин могу проузроковати оштећења на зградама,
подземним и надземним инсталацијама, нарушавати видик и заклањати светлост.
У случају из става 1. овог члана, комунални инспектор наложиће уклањање дела или целе
биљке, на терет власника односно корисника зграде или скупштине зграде.
Члан 20.
Забрањено је у двориштима и на неизграђеним грађевинским парцелама у оквиру
изграђеног дела Бруса спаљивати смеће, лишће и слично.
У делу дворишта према улици забрањено је складирање грађевинског, огревног и другог
материјала, депоновање смећа и другог отпада и остављање хаварисаних возила и њихових делова.
У дворишту зграда колективног становања и пословних зграда према улици, простору око
зграда и паркинг простору не може стајати возило које није у функцији и коме су скинуте
регистарске таблице, ауто и камп приколице, дуже од месец дана.
Члан 21.
О уређењу дворишта и пословних простора као и осталих површина, из чл. 19. и 20. ове
Одлуке старају се корисници односно власници.
Члан 22.
Баште, вртови, воћњаци и виногради могу се засађивати искључиво ван изграђеног дела
Бруса. Њихови корисници и власници дужни су да ове површине уредно одржавају и чисте од
корова и оштећених стабала.
Чишћење неизграђених грађевинских парцела и парцела на којима је започета градња
Члан 23.
Неизграђене грађевинске парцеле као и парцеле на којима је у току градња објеката морају
се одржавати уредно и чисто.
На неизграђеним грађевинским парцелама не сме се просипати ђубре, складирати отпадни,
грађевински, огревни и др. материјал, остављање хаварисаних возила а власници односно
корисници ових парцела морају исте да чисте од корова и да се старају о њиховом уређењу и
изгледу.
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Члан 24.
На грађевинским парцелама на којима је у току изградња објеката грађевински материјал
мора да буде уредно складиран, а земља од ископа извежена или разасута на самој парцели.
Уколико извођење радова на овим парцелама угрожава безбедно одвијање саобраћаја или
кретање пешака, таква парцела мора бити ограђена, а по потреби морају се предузети и друге мере
обезбеђења.
Са неизграђених грађевинских парцела или са грађевинских парцела на којима се изводе
радови не сме се износити блато или други материјал на јавне површине.
Уређење прилаза и стаза
Члан 25.
Прилаз и стазе до одређених објеката или простора одржавају предузећа, предузетници
или корисници истих. Ове површине могу да се користе само наменски и да буду уређене тако да
се са истих не износи блато на остале саобраћајно-комуналне површине.
Уређење водотокова са обалама које пролазе кроз насељена места
Члан 26.
Речна корита реке Расине и Грашевке и њених притока у Брусу, као и обале поред ових
водотока, морају се одржавати уредним и чистим. Корита река и потока у осталим насељима
такође морају бити одржавани.
У водотоцима из става 1. овог члана и на обалама водотокова и језера Ћелије забрањено је
бацање кућног смећа, отпадног, грађевинског материјала, старог намештаја и апарата из
домаћинства, изливање и испуштање отпадних и других вода, преграђивање корита водотока као и
све друге активности које су у супротности са уређењем водотока.
Уређење пијачног простора и простора за одржавање вашара
Члан 27.
Пијачни простор зелене пијаце и простор за продају крупне стоке и одржавање вашара
мора бити уређен тако да одговара намени.
На пијачном простору зелене пијаце морају бити одређени и уређени посебни простори и
то:
-простор за продају млека и млечних производа са надстрешницом и заштитом од ветра, а за
излагање ових производа морају да постоје застакљене витрине и тезге;
- простор за продају воћа и поврћа са тезгама и заштитом од атмосферски вода;
-простор за продају индустријско прехрамбених производа у оригиналном паковању са тезгама са
надстрешницом;
- простор за продају занатских производа и
- простор за продају садница и цвећа.
Поменути простори морају бити видно обележени.
Пијачни простор зелене пијаце мора имати довољан број WC кабина на водено испирање и
текућу воду за пиће.
Члан 28.
Простор за продају крупне стоке и одржавање вашара мора бити наменски урађен и то:
- за продају крупне и ситне стоке;
- за угоститељство, трговину, занатство и остале делатности.
Поменути простори морају имати текућу воду за пиће као и довољан број WC кабина.
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Члан 29.
О уређењу простора из члана 27. и 28. ове одлуке стара се ЈКП „Расина“, Брус.
Уређење излетишта, спортско-рекреативних терена, отворених простора за културнозабавне и друге манифестације уређење дечијих игралишта и сл.
Члан 30.
Излетишта, спортско рекреативни терени, отворени простори за културно забавне и друге
манифестације, дечија игралишта и сл. морају бити уређени, објекти на њима исправни, простор
очишћен од смећа и отпадака, са довољним бројем корпи за отпатке и са пражњењем тих корпи
најкасније један дан после манифестације.
Оржавање ових простора и објеката, по програму, врши ЈКП „Расина“ Брус.
Постављање и одржаваље табли са називима улица и кућних бројева
Члан 31.
Називи улица и тргова морају бити обележени прописаним таблама а зграда бројевима.
Означавање обавља JKП „Расина“ Брус.
Означавање улица и тргова врши се по одлуци надлежног органа општине у року од 15
дана од дана достављања одлуке Служби за катастар непокретности, а бројеви зграда на захтев
власника, о његовом трошку.
Члан 32.
Власник зграде дужан је да захтевом затражи означавање зграде ако зграда није означена,
да таблицу са бројем постави на видном месту и да је одржава у чистом стању.
Забрањено је неовлашћено означавање или скидање таблица са кућним бројевима и табли
са називима улица и тргова.
III - ОДРЖАВАЊЕ, ЗАУЗИМАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 33.
Под одржавањем улица, путева и других јавних површина у граду и другим насељима
подразумева се поправка, реконструкција, модернизација и извођење других радова на одржавању
улица, саобраћајница, јавних површина (тргова, платоа и сл) и хоризотналне и вертикалне
саобраћајне сигнализације на њима.
Ову делатност обавља Oпштинска управа општине Брус, ЈКП „Расина“ и месне заједнице.
Уређење и одржавање магистралних и регионалних путева и објеката на њима врши се по
посебном пропису.
Раскопавање улица, путева и других јавних површина
Члан 34.
Већ изграђене улице, путеви и друге јавне површине (у даљем тексту јавне површине) не
могу се раскопавати без одобрења надлежног одсека Општинске управе општине Брус. У
одобрењу се наводе услови за раскопавање и начин и рок враћања у првобитно стање.
Одобрење се не може издати без услова надлежних предузећа и установа уколико би се
раскопавањем јавне површине могле пореметити постојеће инсталације (подземни каблови, цеви,
геодетске тачке и сл.).
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Услове за раскопавање јавних површина прибавља подносилац захтева - предузеће које
обавља послове на изградњи или одржавању подземних инсталација.
Уколико је за радове на јавној површини издато одобрење за изградњу услови из става 2.
овог члана се прикупљају у поступку издавања одобрења и нису услов за издавање одобрења за
раскопавање.
Када је издато одобрење за изградњу исто се прилаже захтеву за раскопавање јавне
површине.
Раскопавање јавних површина може се изводити ради изградње, реконструкције или
поправке подземних инсталација у времену од 1. фебруара до 31. маја и од 1. септембра до 30.
новембра, осим ако је то неопходно ради отклањање кварова на инсталацијама, објектима и
уређајима.
Јавни – инвестициони радови се могу изводити током целе године.
Физичким лицима забрањено је раскопавање јавних површина.
Предузеће које је вршило раскопавање обавезно је да раскопане јавне површине доводе у
првобитно стање у року који је наведен одобрењем и да поправи сва настала оштећења приликом
ових радова.
Члан 35.
При извођењу радова на раскопавању јавних површина извођач је обавезан да градилиште
обезбеди, означи сигнализацијом, огради и осветли у складу са законским прописима.
Материјал који се избацује приликом раскопавања, односно материјал који се складира
ради изградње не сме бити у расутом стању, не сме да омета кретање пешака и одвијање
саобраћаја и мора се складирати само са једне стране јавне површине.
Члан 36.
Ако се улица - саобраћајница, раскопава по ширини, радови се морају изводити по
етапама, тако да једна страна улице, саобраћајнице увек буде слободна за одвијање саобраћаја.
Ако се радови из предходног става не могу извршити етапно, извођач радова је дужан да
на том простору затвори саобраћај и да радове изведе у што краћем року, а у складу са одобрењем
надлежног органа.
Раскопавање тротоара се може вршити целом ширином уз обавезу обезбеђења несметаног
пролаза пешака.
Члан 37.
Инсталације, објекти и уређаји на којима дође до оштећења приликом извођења радова
морају се одмах довести у првобитно стање, а евентуалну штету власнику инсталација извођач
радова надокнађује у пуном износу.
Члан 38.
Рок за довођење јавне површине у првобитно стање одређује се одобрењем за раскопавање
јавне површине у зависности од конкретног случаја, и не може бити краћи од 3, нити дужи од 8
дана.
При враћању јавне саобраћајне површине у првобитно стање не сме се у ископ враћати
раскопана земља, већ се прво ставља ситан песак, а онда сабијен шљунак поливен водом и
приликом слегања повремено додаје шљунак у потребним количинама, тако да се не јавља
улегнуће.
Гарантни рок за квалитет изведених радова је две године, од дана враћања у првобитно
стање јавне површине.
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ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 39.
Под заузећем јавне површине подразумева се привремено постављање столова, покретних
тезги и сличних објеката, складирање грађевинског огревног и другог материјала на јавној
површини.
Члан 40.
Заузеће јавне површине може се извршити само уз одобрење надлежног одсека Општинске
управе општине Брус. Жалба на ово решење не одлаже његово извршење.
Члан 41.
Надлежни орган управе може одобрити заузеће тротоара и других јавних саобраћајнокомуналних површина уколико је то неопходно приликом извођења грађевинских радова.
У одобрењу се наводе услови заузећа, рок уклањања материјала, чишћење и евентуалне
поправке оштећеног простора који је коришћен.
Дозвољено је заузеће ових површина и без одобрења надлежног органа, а најдуже до 48
сати, ради истовара огревног и другог материјала, када се истовар због конфигурације терена не
може вршити на парцели.
Члан 42.
Надлежни орган управе може одобрити заузеће јавних површина постављањем апарата за
продају сладоледа, замрзивача, семенки, тезги за продају, средства за забавне игре и др. под
условом да се не омета кретање пешака и одвијање саобраћаја.
Одобрење за заузеће јавних површина издаје надлежни орган управе у складу са Одлукама
или Планом постављања мањих монтажних објеката.
Забрањено је постављање фритеза, скарa, палачинкара, роштиља и сл. на јавној површини
испред сопственог пословног простора, осим апарата за кокице на локацијама које су предвиђене
Планом постављања мањих монтажних објеката.
Забрањено је постављање мањих монтажних објеката и уређаја за обавање делатности на
удаљености мањој од 1 метра од спољашње ивице шеталишта.
Члан 43.
Одобрењем које издаје надлежни орган Општинске управе за постављање појединих
објеката или продају производа и робе одређују се локација, врста и величина објекта или
простора, услови коришћења, рок важења и време и начин уклањања објекта, поправка
евентуалног оштећења, чишћење коришћеног простора и поседовање корпе за отпатке.
Предузећа и друга правна лица као и власници самосталних угоститељских, трговинских и
занатских радњи, могу у оквиру регистроване делатности привремено користити део простора
испред пословних објеката у којима се обавља делатност, након склапања уговора за коришћење
јавне површине и добијања одобрења надлежног органа управе.
Заузеће јавне површине испред угоститељских радњи може се вршити у ширини
спољашњих димензија локала према јавној површини, а сходно Плану постављања мањих
монтажних објеката – летње баште.
Заузеће јавне површине испред занатских и трговинских радњи може се вршити у ширини
спољашњих димензија локала, а највише на удаљености од 1,50 м од зида локала према јавној
површини.
Одобрењем се одређује површина за коришћење, локација за постављање, време
коришћења као и други посебни услови у погледу обезбеђења пролаза пешака, уређења простора и
сл.
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Члан 44.
Постављање и изградња монтажних објеката на јавним површинама, као што су бараке,
киосци за продају животних намирница или пружање угоститељских услуга, као и други
монтажни објекти врши се на основу одобрења надлежног одсека Општинске управе општине
Брус и услова који су прописани Одлуком о постављању мањих монтажних објеката, а путем
лицитације.
Објекте из предходног става власници или корисници дужни су да уредно одржавају и
оштећења на њима поправљају.
Смештај и чување принудно уклоњених предмета
Члан 45.
За све врсте заузећа јавних површина наплаћује се такса према Одлуци о локалним
комуналним таксама.
Члан 46.
На улицама, трговима, тротоарима и другим јавним саобраћајно-комуналним површинама
у насељеним местима на територији општине Брус не смеју се постављати објекти који не спадају
у објекте за уређење насеља или који нису комунални објекти.
На овим површинама забрањено је поставлање тезги, клупа, витрина, столова, уређаја за
продају робе и производа и сличних објеката, уређаја и предмета, и забрањена је продаја било
какве робе и производа ако за то не постоји одобрење надлежног одсека Општинске управе
општине Брус.
Уколико се заузме јавна површина без одобрења или супротно одобрењу надлежна
инспекција донеће решење о уклањању објекта.
Жалба на ово решење не задржава његово извршење.
Комунални инспектор ће привремено одузети предмете, ствари, апарате, уређаје, машине
или робу у случају да не постоји одобрење надлежног органа, до окончања поступка.
Члан 47.
Смештај и чување принудно уклоњених предмета обезбеђује Општинска управа општине
Брус.
Преузимање предмета уклоњених са јавне површине врши се о трошку власника, односно
корисника.
Ако власник, односно корисник не преузме принудно уклоњене предмете у року од 120
дана од дана принудног уклањања, Општинска управа општине Брус ће их продати на јавној
лицитацији, а средства остварена од такве продаје користе се за подмирење трошкова уклањања и
чувања, а уколико нису довољна, разлика се наплаћује од власника, односно корисника.
Када власник, односно корисник у року утврђеном у решењу комуналног инспектора не
преузме предмете-лако кварљиву робу затечену на или у објекту, уређаје односно опрему који је
принудно уклоњен, Општинска управа општине Брус ће их предати предузећу или предузетнику
регистрованом за њихов промет, а на основу закљученог уговора.
Ценовник за утврђивање трошкова принудног уклањања и чувања предмета, доноси
Општинско веће општине Брус.
Општинска управа општине Брус не сноси одговорност за оштећење предмета који се
налазе на или у објекту, уређају односно опреми која се уклања, као ни ризик од њихове
евентуалне пропасти.
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Члан 48.
Забрањено је на улицама, трговима, тротоарима, паркинг просторима и другим јавним
саобраћајно-комуналним површинама, као и на неизграђеним грађевинским парцелама у јавној
својини складирање грађевинског, огревног, отпадног и другог материјала, паркирање и
остављање неисправних и нерегистрованих возила и радних машина, остављање било каквих
предмета и уређаја, оправка, прање или подмазивање возила, извођење било каквих радова који
нису у вези са одржавањем ових површина, спремање отпадног и другог материјала, испуштање
отпадних и других вода, истезање гвожђа и сличне радње.
Уколико власник или корисник остављеног неисправног и нерегистрованог возила исто не
уклони у року одређеном решењем, возило ће бити уклоњено са јавне површине, а трошкови
уклањања ће се обезбедити продајом уклоњеног возила путем јавне лицитације.
Члан 49.
Комунална инсепкција наложиће комуналном предузећу, другом предузећу или
предузетнику да са јавне површине уклони огревни, грађевински, отпадни и други материјал,
ствари или објекте који се на јавној површини налазе без одобрења, као и у случају да заузимач
није платио комуналну таксу за заузеће, а наведене материјале, ствари или објекте није уклонио
после налога комуналне инспекције.
Наведене материјале, ствари, објекте и слично из предходног става овог члана комунално
предузеће, друго предузеће или предузетник уклониће са јавне површине на за то одређено место,
а све о трошку заузимача.
IV - ЈАВНА РАСВЕТА
Члан 50.
Све улице у насељеним местима, стазе и паркови у Брусу морају ноћу бити осветљени.
Распоред сијаличних места мора да омогући несметано кретање целом површином улице
односно стазе.
Објекти расвете морају бити исправни, неоштећени, офарбани и чисти.
О одржавању објекта расвете на јавним површинама стара се ЈКП “Расина“ Брус.
Забрањено је оштећивати објекте јавне расвете.
Члан 51.
За расвету код хотела и на другим површинама које не спадају у јавне површине старају се
правна и физичка лица која користе те површине, уколико начин одражавања није посебно
регулисан.
V - ЗАСАЂИВАЊЕ, ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОГРАДА
Члан 52.
У грађевинском реону Бруса и у осталим насељеним местима на територији општине могу
се ради уређења дворишта, празних плачева и сличних површина, засађивати зелене ограде и
постављати ограде од дрвета и гвожђа.
Члан 53.
Зелене ограде морају бити једнобразно поткресане до висине од 80 цм и уредно одржаване.
На местима где би овакве ограде заклањале видик и угрожавале безбедно одвијања саобраћаја
забрањено је њихово подизања.
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Одржавање зелених ограда врше корисници или власници парцела на којима су
формиране.
Ограде од дрвета и кованог гвожђа постављају се на бетонској подлози висине до З0 цм по
предходно прибављеном одобрењу надлежног одсека Општинске управе општине Брус. Наведене
ограде власници и корисници парцела поред којих се налазе морају уредно да одржавају, фарбају и
поправљају оштећења на њима.
VI - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 54.
Одржавање чистоће је сакупљање смећа и других природних и вештачких отпадака и
електронског отпада са јавних површина, и из стамбених, пословних и других објеката, осим
индустријског отпада и опасних материја, њихово одвожење и одлагање, чишћење и прање улица,
тргова, паркиралишта и др. јавних површина, уклањање снега и леда са улица, путева, тротоара и
др. јавних површина на територији општине Брус.
Одржавање чистоће и извожење смећа и другог материјала врши ЈКП „Расина“ Брус.
Члан 55.
Корисници комуналних услуга у смислу ове Одлуке су: грађани, правна лица и
преудзетници ( у даљем тексту: корисници).
Члан 56.
Под одржавањем чистоће на јавним површинама сматра се: чишћење и уклањање блата,
прашине и отпадака и осталих нечистоћа с јавних површина, прање и чишћење улица, тротоара и
других јавних површина, чупање и уклањање корова, изношење и депоновање смећа и других
нечистоћа, уклањање снега и леда са улица, путева, тротоара и других јавних површина.
Члан 57.
Одржавање чистоће на јавним површинама врши се према Програму одржавања чистоће
на јавним површинама који доноси Скупштине општине Брус.
Члан 58.
У складу са Програмом, ЈКП „Расина“ Брус поставља на јавним површинама довољан број
посуда за смеће на начин који омогућава њихово лако пражњење, прање и одржавање, а не омета
несметано одвијање саобраћаја и кретање пешака. Место за постављање посуда за смеће, њихов
изглед и врсту материјала од кога се израђују одређује се у сарадњи са комуналном инспекцијом.
Члан 59.
Јавна површина сматра се очишћеном када је са ње уклоњена сва нечистоћа, трава, коров,
папир, дувански опушци и сл., тј. када су сви отпаци скупљени и одложени на за то одређено
место.
Члан 60.
Прање јавних површина врши се у периоду од 1. априла до 15. октобра у току године у
времену од 00 до 6 часова према усвојеном Програму.
Прање јавних површина може се вршити само на температури изнад + 4°С.
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Члан 61.
У хитним и оправданим случајевима (епидемиолошки разлози, елементарне непогоде и
сл.). комунална инспекција може наредити чишћење или прање одређених јавних површина мимо
времена и динамике предвиђене Програмом.
Члан 62.
"Зелена пијаца" се мора очистити, опрати и са исте изнети смеће сваког пијачног дана
после завршетка радног времена пијаце.
Члан 63.
О одржавању чистоће на јавним површинама око објекта од општег интереса и објеката
намењених за јавно коришћење старају се предузећа, предузетници односно лица која послују,
управљају или користе наведене објекте ако програмом одржавања чистоће није другачије
одређено.
Члан 64.
О одржавању чистоће у јавним објектима старају се власници, закупци односно корисници
тих објеката, који су дужни да обезбеде свакодневно чишћење и одржавање истих, а нарочито:
1) чишћење и уклањање блата, свих врста отпадака, траве, корова, дуванских опушака и осталих
нечистоћа са дворишта, прилаза и др.;
2) чишћење степеништа, ходника, чекаоница и осталих својих просторија, а нарочито оних у
којима се општи са странкама или које служе за саобраћај странака и грађана;
3) чишћење и дезинфекцију санитарног чвора;
4) довољан број корпи за отпатке у просторијама и на двориштима у којима се грађани и странке
задржавају или по којима саобраћају;
5) довољан број канти за смеће.
Члан 65.
Одржавање чистоће на просторима око стамбених зграда за колективно становање старају
се солидарно власници станова и других просторија у згради.
Члан 66.
Ради одржавање чистоће на јавним површинама извођачи грађевинских радова дужни су
да:
1) чисте јавне површине испред градилишта докле допире растурање прашине и грађевинског
материјала и друге нечистоће;
2) квасе растресити материјал за време рушења и транспорта;
3) одржавају функционалност сливника, отворених одводних канала за атмосферске воде у
непосредној близини и на самом градилишту;
4) очисте точкове возила од блата пре изласка са градилитша, односно очисте запрљани коловоз и
друге површине од блата;
5) депоновани грађевински материјал обезбеде од растурања или разношења по јавним
површинама;
6) у току грађења обезбеде довољан број одговарајућих посуда за смеће;
7) благовремено обезбеде локацију од стране надлежног органа за депоновање ископа;
8) очисте површину градилитша од смећа и шута пре уклањања ограде градилишта;
9) по завршетку грађења а најкасније у року од 3 дана, јавну површину доведу у првобитно стање.
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Члан 67.
Јавна површина на којој је вршен привремени смештај, утовар, истовар робе, грађевинског
материјала, огрева или другог сличног материјала мора се очистити одмах по завршетку заузећа.
По завршетку кресања дрвореда, уређења паркова, цветних алеја и других послова на
јавним површинама, материјал и отпаци морају се одмах уклонити и јавне површине очистити.
Приликом прања балкона или заливања цвећа на њима и у дворишту, власници, односно
корисници стамбених или пословних објеката дужни су да обезбеде да се вода не слива на
пролазнике, тротоар, улицу или јавну површину.
Члан 68.
Превоз огрева, грађевинског материјала или течних материја мора да се обавља возилима
која су обезбеђена тако да се спречи расипање ових материјала.
Члан 69.
Смеће и други природни и вештачки отпаци из стамбених, пословних и других објеката, до
одвожења, сакупљају се у одређене посуде за смеће.
Члан 70.
Под одговарајућом посудом за смеће у смислу ове Одлуке подразумева се:
- за физичка лица - типска канта за смеће запремине 50, 80, 100 или 120 литара.
- за колективне зграде, пословни простори (продавнице и сл.) - контејнери.
- за сеоске месне заједнице – контејнери.
Уколико корисник не поседује прописану посуду за смеће одговарајуће величине,
комунална инспекција наложиће кориснику решењем набавку другог суда у складу са овом
одлуком у року од 10 дана.
Члан 71.
Типске канте за смеће власник мора поставити у свом дворишту, на удаљености од
најмање 3 метара од зграде суседа и на довољној удаљености од саобраћајне површине, на месту
са кога радници несметано могу изнети смеће.
Забрањено је канте за смеће и контејнере остављати на јавне и друге површине и одлагати
смеће поред канти и контејнера.
Члан 72.
До одвожења, смеће се држи у посуди за смеће која мора бити затворена, а након
пражњења иста се одлаже у дворишту корисника.
Корисник је обавезан да радницима који извозе смеће обезбеди несметан прилаз и
пражњење посуда за смеће.
Кућно смеће из канти за смеће и контејнера мора се извозити специјалним возилом на
градску депонију. Извожење кућног смећа може да обавља само предузеће или предузетник коме
су ти послови поверени.
Забрањено је извожење смећа предузетницима, правним и физичким лицима којима ти
послови нису поверени.
Овлашћено предузеће коме су поверени послови извожења смећа може допустити
физичком лицу или предузетнику извожење шута и отпадног материјала из дворишта, по пријави
и плаћању накнаде по ценовнику.
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Члан 73.
Забрањено је:
1) спаљивање смећа,
2) одлагање смећа, других отпадака и амбалаже из пословних и стамбених просторија у уличне
посуде за смеће које су намењене пролазницима или у туђе посуде за смеће.
Члан 74.
Предузећа, предузетници и физичка лица код којих у обављању делатности настају
отпадне материје које имају употребну вредност, дужни су да са тим отпадом поступају у складу
са прописима којима се уређују услови разврставања одлагања, коришћења и складирања таквог
отпада.
Предузећа, предузетници и физичка лица код којих у обављању делатности настају отпаци
који имају својство опасних материја, дужни су да са истим поступају у складу са посебним
прописима о њиховом сакупљању и складирању.
Члан 75.
Нови корисници ове комуналне услуге дужни су да набаве одговарајући број прописаних
посуда за смеће и обезбеде и уреде простор за њихов смештај пре почетка коришћења стамбеног,
пословог или другог објекта, по стандардима које прописује пружалац комуналне услуге.
Члан 76.
Корисници ове комуналне услуге чије су посуде за смеће оштећене у већој мери или су
дотрајале дужни су да исте одмах замене или поправе.
Члан 77.
ЈКП „Расина“, Брус дужно је да кућно смеће износи најмање једном недељно из
индивидуалних стамбених објеката и најмање два пута недељно из објеката колективног
становања, а у појединим деловима града (главне улице, занатски центри са доста локала, пијаца и
слично) и чешће у складу са програмом извожења смећа.
ЈКП „Расина“, Брус у обавези је да одржава у уредном и исправном стању посуде за смеће
постављене на јавним површинама.
ЈКП „Расина“, Брус није дужно да износи кућно смеће уколико је одложено у непрописним
кантама.
У изузетним случајевима, комунална инспекција може одредити да се у појединим
деловима града и насељима, смеће извози у краћим или дужим временским интервалима, зависно
од потребе.
Члан 78.
ЈКП „Расина“, Брус стара се о спровођењу Програма за одржавање градске чистоће који
доноси Скупштина општине.
У случају ванредних временских прилика, епидемиолошких и др. оправданих разлога
председник општине, на предлог комуналног инспектора, може одредити да се у појединим
деловима града смеће одвози мимо времена и динамике предвиђене Програмом.
Члан 79.
Корисници ове комуналне услуге Комуналном предузећу и предузетнику плаћају за
извршену услугу одвожења смећа и др. отпадака.
Цене прикупљања кућног смећа утврђује ЈКП „Расина“, Брус сходно законским прописима
и одлукама Скупштине општине, уз сагласност Скупштине општине.
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Члан 80.
При одвожењу је ЈКП „Расина“, Брус дужно водити рачуна да се смеће не расипа, да се не
подиже прашина и да се посуде за смеће не оштећују.
После утовара смећа ЈКП „Расина“, Брус је дужно да очисти простор на коме је вршен
утовар као и простор око контејнера односно посуде за смеће и да спречи растурање смећа
приликом одвожења великих контејнера стављањем мреже.
ЈКП „Расина“, Брус је у обавези да на захтев корисника стамбеног, пословног и др. oбјекта
извезе отпатке који не спадају у смеће уз накнаду коју плаћа наручилац, по ценовнику, пре
извожења.
Члан 81.
ЈКП „Расина“, Брус дужно је да отпатке из предходног члана извезе по налогу комуналне
инспекције, а на терет корисника стамбеног, пословног, или другог објекта.
Члан 82.
Ради одржавања и заштите чистоће на јавним и осталим површинама у јавној својини
забрањено је:
1) бацање хартије и другог смећа ван посуда за отпатке и у туђе посуде за отпатке или уличне
корпе за смеће, прљати или на други начин стварати нечистоћу;
2) изливање и бацање отпадних вода, осоке, држање отпадних материјала, сточног ђубрива и сл.;
3) прање возила, цепање дрва, печење ракије, прање рубља и сл.;
4) спаљивање смећа и другог отпада;
5) бацање жара, сипање воде, штетних и запаљивих материја, сточног ђубрива и сл. у посуде за
смеће,
6) вађење, претурање и расипање смећа из посуда за смеће и одношење истог и отварање посуда за
смеће,
7) истовара ван депонија земље, отпадног грађевинског материјала, индустријског и занатског
отпада, шљаке , шута, амбалаже и другог отпада;
8) трешење тепиха, поњава, кеса усисивача и слично са балкона, прозора и тераса;
9) оправљање и сервисирање возила и других машина и обављање занатских радњи;
10) остављање амбалаже или робе испред трговинских и других радњи;
11) превртање и оштећење посуда за смеће, оштећење јавних клозета, и померање посуда за смеће
са одређених места;
12) лепљење, истицање плаката, огласа, реклама, парола и сл. ван одређених рекламних паноа,
осим уз одобрење надлежног органа;
13) остављање хаварисаних шкољки и делова моторних и запрежних возила и друго;
14) вршити нужду, пљувати, бацати смеће, бацати дуванске опушке и отпатке на јавним и зеленим
површинама;
15) бацати угинуле животиње и изливати фекалије и слично у корита река и потока;
16) бацати животињске лешеве на јавне, пољопривредне и друге површине;
17) одводити отпадне воде из дворишта домаћинства и економских дворишта и зграда на јавне
површине као и у водотоке и напуштене бунаре;
18) кретање возила на којима је наталожено блато и друга нечистоћа;
19) кретање возила која нису обезбеђена од просипања материјала који се транспортује или
испушта непријатне мирисе;
20) употреба непрописних судова за смеће;
21) испуштање воде из чесме на тротоаре и улице;
22) продаја пољопривредних и других производа ван простора за то наменски одређених;
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23) износити блато возилима са споредних путева или других површина на асфалтиране
саобраћајнице;
24) превозити растресити материјал ( песак, земљу, шут, шљака, смеће, харија и сл.) возилима из
којих се тај материјал расипа;
25) остављати ствари и друге предмете на јавним површинама тако да ометају коришћење
комуналних објеката;
26) одлагање различитих врста отпада у водотокове и на обале река:
27) друго поступање супротно одредбама ове Одлуке.
VII - УКЛАЊАЊЕ ЛЕДА И СНЕГА
Члан 83.
Уклањање снега и леда са саобраћајних површина обавља се према Програму рада ЈКП
„Расина“ Брус.
О уклањању леда и снега са тротоара и путева који нису обухваћени Програмом из става 1.
oвог члана, старају се грађани, предузећа, друга правна лица и предузетници.
Члан 84.
Предузећа, друга правна лица и предузетници дужни су да уклањају снег и лед са
прилазних путева и стаза до пословних зграда и просторија које користе.
Власници односно корисници станова и стамбених зграда дужни су да уклањају снег и лед
са тротоара испред стамбених зграда.
Предузећа, друга правна лица и предузетници који су власници, односно корисници
пословних просторија у приземљу стамбених зграда дужни су да уклањају снег и лед са тротоара
испред пословне просторије.
Извођач радова дужан је да уклања снег и лед са тротоара испред објеката у изградњи.
Члан 85.
Обавеза уклањања снега и леда са јавних површина обухвата поред чишћења снега и леда
и посипање јавне површине одговарајућим материјалом у случају поледице, као и уклањање снега
и леда са крова зграде ако снег, односно лед, представља опасност за пролазнике или саму зграду.
При уклањању снега и леда са крова зграде морају се упозорити пролазници или
обезбедити место одговарајућим упозорењем, водити рачуна да се не оштете ваздушне
инсталације и водови и да се олуци и сливници не затрпавају.
Уклоњен снег се депонује на начин којим се не омета саобраћај пешака на тротоару,
односно возила на коловозу.
VIII УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАШЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Члан 86.
Под уређењем и одржавањем паркова, зелених и рекреативних површина подразумева се
засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња и трава, кошење и сакупљање траве,
одржавање опреме у парковима и излетиштима, одржавање јавних плажа и сл.
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Члан 87.
Под уређеним парковима, зеленим и рекреационим површинама, подразумева се површина
са које је уклоњена сва нечистоћа, а нарочито, разне врсте отпадака, покошена трава, коров, блато
и сл. и ако је све зеленило засађено на јавној површини, уређено и одржавано на начин тако да
одговара функционалном и естетском изгледу површине.
Члан 88.
Уређење и одржавање зелених, јавних и рекреационих површина, врши се у складу са
програмом који се доноси за сваку календарску годину.
Члан 89.
Уређење и одржавање зелених површина испред и у круговима објеката правних лица и
предузетника врше власници, односно, корисници.
Уређење и одржавање површина из претходног става, правна лица и предузетници могу
уговором поверити ЈКП „Расина“, Брус , другом правном лицу или предузетнику.
Уколико власници, односно корисници не одржавају зелене површине, комунални
инспектор наложиће ЈКП, „Расина“, Брус да изврши радове на одржавању зелених површина о
њиховом трошку.
Члан 90.
У парковима морају бити изграђене стазе за шетњу, објекти за одводњавање и осветљење,
а могу бити изграђени и објекти који доприносе лепшем изгледу парка.
У парку се постављају клупе за седење и корпе за отпатке.
Ако је планом предвиђено, у парку се могу постављати разни објекти за игру деце
(љуљашке, тобогани и сл.) , чесме, фонтане и сл.
Члан 91.
Уклањање дрвећа из дрвореда, парка или са друге јавне површине, као и уклањање разног
шибља и сл. врши се само уз одобрење надлежног органа Општинске управе, и то у следећим
случајевима:
-због старости и дотрајалости;
-због угрожавања темеља објеката;
-ради омогућавања уласка у објекте или дворишта;
-ради коришћења, изградње и реконструкције комуналних објеката, електричних , ПТТ и
других инсталација или уређаја и сл.
Члан 92.
У циљу заштите паркова, зелених и рекреационих површина, уличних травњака,
забрањено је:
- увођење животиња (осим паса) у паркове, зелене и рекреационе површине;
- кидање свих врста биљака;
- неовлашћено уклањање и кресање дрвећа и украсног шибља;
-кретање и паркирање моторних и запрежних возила у парковима и зеленим, односно
рекреационим површинама;
- шетање ван уређених стаза у парковима;
-уништење, оштећење, премештање или уклањање постављених реквизита са јавних
површина;
- лепљење парола, реклама и сл. на дрвећу или на стубовима јавне расвете;
- бацање отпадака ван корпи за смеће;
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- постављање шатора, покретних паноа, тезги и сличних објеката;
- испуштање отпадних вода;
- чишћење снега и леда на начин којим се оштећују површине;
- вуча терета којим се оштећују паркови, зелене и рекреационе површине;
- кретање возила са гусеницама;
- пуштање паса ван за то предвиђених површина;
- прање возила или загађење зелених и рекреационих површина уљем или другим
материјалом и сл.;
- ложење ватре или паљење лишћа;
- сеча стабала у парковима, и уличним дрворедима ако за то не постоји одобрење
надлежног органа;
- бетонирање, асвалтирање и смањивања укупна површине паркова и осталих зелених
површина, осим кад је то предвиђено урбанистичким планом;
- постављање монтажних објеката и средстава за забаву и игру, осим објеката који се ту
постављају према урбанистичком плану.
Члан 93.
ЈКП, „Расина“, Брус обавезно је да у складу са Програмом уређења и одржавања зелених и
рекреационих површина:
- ручно или машински орезује, окопава, полива ђубривом и штити од биљних штеточина и
болести сво растиње на тим површинама;
- редовно коси и износи траву;
- прикупља лишће и други отпадни материјал;
- уклони оштећена стабла услед утицаја више силе или других узрока;
- врши замену уништених садница новим;
- редовно празни корпе за смеће;
- одржава у исправном стању клупе за седење, корпе за смеће и елементе парковске
опреме;
- истакне упозоравајуће натписе у циљу заштите зеленила;
- прикупља лишће или други отпадни материја;
- врши и друге радње којима се уређују и одржавају паркови, зелене и рекреационе
површине.
Члан 94.
Рекреационим површинама у смислу ове Одлуке, сматрају се терени за спорт и забаву,
стадиони, игралишта, плаже и базени и слични објекти, и о њиховом уређењу и одржавању старају
се власници односно, корисници тих површина, уколико њихово уређење и одржавање није
предвиђено да према Програму одржава ЈКП „Расина“ Брус.
Начин и време коришћења површина из претходног става утврђују власници, односно
корисници својим актом који мора бити истакнут на видном месту.
Члан 95.
Свако раскопавање паркова, зелених и рекреационих површина ради извођења радова на
постављању инфраструктурне мреже, може се извршити по добијању одобрења од надлежног
органа, и јавна површина се мора довести у првобитно стање, од стране извођача радова, у року
који је одређено добрењем.
Одобрење из предходног става овог члана издаје надлежни орган Општинске управе
општине Брус, уз доказе предвиђене чланом 34. став 2. , 3. и 4. ове Одлуке.
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IX - ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ФИРМИ, НАТПИСА, РЕКЛАМА, ПАНОА, ОГЛАСА
И СЛИЧНО
Члан 96.
Фирме, натписи, рекламни панои, рекламне табле и други јавни натписи могу се
поставлљати на јавним површинама и на другим јавним местима по одобрењу надлежног органа
управе.
Одобрење издаје орган управе надлежан за комуналне послове.
Забрањено је постављање фирми, натписа, рекламних паноа, рекламних табли и других
јавних натписа на јавним зеленим површинама, тротоарима, око дрвећа и на дрвећу, стубовима
електричне и јавне расвете, на саобраћајној и туристичкој сигнализацији, на прилазима до објеката
и пролазима за пешаке и око летњих башти.
Члан 97.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање реклама и других јавних натписа прилаже
се и скица са обликом и димензијама рекламне табле, текстом реклама, где ће бити наведен
материјал од кога је табла изграђена и локација на којој ће рекламна табла бити постављена,
сагласност електродистрибуције ако се захтев подноси за билборде и рекламне паное који су
светлећи.
Члан 98.
Натписи фирми, рекламне табле и слични објекти морају се одржавати у уредном и
исправном стању.
Светлосне рекламе морају бити осветљене ноћу, од момента паљења до момента гашења
уличног осветљења.
Неисправном се сматрају рекламне табле и панои на којима је боја избледела, слова су
нечитка, испуцала, не светле, стакла су поломљена, да су склоне паду и слично.
Члан 99.
Одржавање натписа фирми, реклама и других јавних натписа врше правна и физичка лица
која су добила одобрење за њихово постављање.
Орган комуналне инспекције наложиће решењем уклањање реклама и других јавних
натписа који су постављени без одобрења или у супротности са одобрењем.
Члан 100.
Билборди, рекламни панои и слични објекти се постављају на јавним површинама и
спољним деловима зграда тако да својом величином и положајем не ремете функционисање
саобраћаја и не ремете основну функцију објекта на који се постављају.
Члан 101.
Билборди и рекламни панои морају бити постављени на минималној удаљености од 15
метара од саобраћајног знака тако да не заклањају саобраћајни знак.
Распоред боја и симбола на билборду и рекламној табли не може да подсећа на саобраћајни
знак.
Слова бројеви и симболи на билборду и рекламном паноу морају да се висином, бојом - и
обликом разликују од слова, бројева и симбола на саобраћајном знаку.
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Члан 102.
Билборди, рекламне табле и рекламни панои могу да се поставе на тротоар под условом да
је за несметани пролаз пешака обезбеђена ширина од 3 м. а на уличну фасаду зграде под условом
да се обезбеди минимална висина од 2,20 м. од тротоара.
Члан 103.
Плакате, огласи и слични јавни натписи могу се истицати само на објектима који су за ту
намену саграђени као и на огласним таблама.
Посмртни плакати (умрлице) могу се истицати на објекту у којој је покојник становао, на
посебним таблама гробља, цркве, као и на таблама које су за ту намену постављене.
Члан 104.
У Брусу мора да постоји довољан број огласних табли на којима могу да се истичу огласи
и други јавни натписи.
Члан 105.
Забрањено је истицање плаката и јавних натписа на стаблима дрвећа, фасадама зграда, или
на објектима који нису изграђени за ту намену.
Члан 106.
Поводом државних празника и јавних манифестација општина може посебно да се
декорише декоративним паноима и другим декоративним средствима.
За привремену или сталну декорацију града израђује се план декорације од стране
надлежног органа управе који се и стара о извршењу истог.
Правна и физичка лица која врше декорацију дужна су да се придржавају плана, да у датом
року уклоне све елементе декорације и да сва евентуална оштећења настала услед декорације
врате у првобитно стање.
X - ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉСКИХ КЛОЗЕТА, СЕПТИЧКИХ ЈАМА, СТАЈА,
ОБОРА И СТАЈСКИХ ЂУБРИШТА
Члан 107.
У насељу Брус забрањена је израда сувих пољских клозета.
Домаћинства у Брусу која у склопу стамбених зграда имају изграђене хигијенске клозете,
односно чим у склопу зграде изграде хигијенске клозете, дужна су да суве пољске клозете одмах
поруше и уклоне.
Члан 108.
Домаћинства у осталим насељеним местима на територији општине Брус могу да граде
септичке јаме, пољске клозете, стаје, оборе, живинарнике, стајска ђубришта, јаме за осоку и
слично под следећим условима:
- септичке јаме и пољски клозети морају да буду удаљени од стамбене зграде суседа и од
објекта за водоснабдевање најмање 10 метара, од водотока и бунара морају да буду удаљени
најмање 15 метара, а од пута најмање 10 метара.
- да је јама за пољски клозет дубока најмање 2 метра, да је зидана од тврдог грађевиског
материјала, да је водонепропустљива и омалтерисана.
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Члан 109.
Стајска ђубришта и јаме за осоку не могу се постављати поред стамбених зграда суседа на
одстојању ближем од 10 метара, од бунара и водотока на растојању ближем од 15 метара, а према
улици односно путу на одстојању ближем од 10 метара. Забрањено је складирање стајског
ђубришта на отвореном простору у двориштима, јавним и другим површинама.
Стајска ђубришта морају се градити од чврстог грађевинског материјала и водоотпорног
бетона са јамом за осоку.
Члан 110.
Отпадне воде фекалног порекла не смеју се просипати или испуштати у парцеле корисника
или суседа, на јавне и друге површине или у водотоке, већ се морају скупљати у канализацију или
септичке јаме.
Члан 111.
Септичке јаме и јаме за осоку морају да буду изграђене на такав начин да се учине
водонепропустљивим за отпадне воде и материје, да буду таквих димензија да обезбеде
једномесечни циклус пражњења и да су од стамбене зграде суседа удаљене најмање 10 метара, а
од пута или улице такође најмање 10 метара.
Члан 112.
У случају да власници стамбених, економских и пословних зграда, односно корисници тих
објеката не очисте своје септичке јаме или јаме за осоку, па дође до изливања отпадних вода на
јавне и друге површине, комунални инспектор ће решењем наложити јавном комуналном
предузећу хитно чишћење јама на терет власника.
Жалба на решење из претходног става не одлаже његово извршење.
ХI - ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 113.
У насељу Брус, у границама грађевинског реона, забрањено је држање домаћих животиња
осим једног пса, једне мачке, подмлатка истих до три месеца старости, егзотичних птица, голубова
и пчела.
Жалба на решење којим се налаже уклањање домаћих животиња не задржава извршење
решења.
Члан 114.
Домаћинства у насељу Брус могу да држе највише 10 комада украсних или егзотичних
птица, највише З0 голубова и највише 5 пчелињих кошница.
Украсне или егзотичне птице држе се у кавезима, а голубови у прописно изграђеним
голубарницима који морају бити удаљени 10 метара од суседне стамбене зграде и најмање 5
метара од јавне површине.
Члан 115.
Пчелине кошнице морају да буду удаљене од улице, суседне стамбене зграде и суседног
плаца најмање 10 метара. Лета кошница морају бити окренута на супротну страну од улице,
суседне стамбене зграде и плаца суседа. У првој и другој градској зони забрањено је држање
пчелињих кошница.
Члан 116.
У насељу Брус могу се одржавати изложбе и смотре паса само на месту одређеном
одобрењем, од стране општинског органа за инспекцијске послове.
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Члан 117.
У колективним стамбеним зградама забрањено је чувати псе на терасама, у подрумима,
степеништу, сутеренским и заједничким просторијама.
Пси се морају чувати у дворишту у прописно изграђеним кућицама од дрвета или тврдог
грађевинског материјала, у боксу или на ланцу који није дужи од 3 метра.
Овакве кућице не могу бити постављене ближе од 3 метара од зграде суседа као и од
улице, а морају се редовно одржавати и дезинфиковати.
Власник је дужан да на улаз у двориште или на вратима стана (када се пас чува у стану)
истакне натпис "чувај се пса".
Члан 118.
Власник свог пса може да изводи у шетњу само на повоцу, а ако се ради о опасном псу
(чија је раса као таква одређена позитивним прописима Републике Србије) мора да има и корпу.
Забрањује се власнику да свог пса пушта да се слободно креће ван дворишта.
Предузеће коме је поверено одржавање зелених површина у граду, по прибављеном
мишљењу надлежног органа Општинске управе, одредиће и обележити зелене површине на које се
пси могу пуштати да се слободно крећу.
Члан 119.
Комунални инспектор ће забранити држање пса ако утврди да се исти чува на тераси или
другом недозвољеном месту и исти лајањем или цвиљењем ремети мир грађана, ако његов
власник не одржава хигијену око кућице, бокса или другог места где држи пса и ако власник свог
пса пушта да се слободно креће ван дворишта.
Жалба на овакво решење не одлаже његово извршење.
Члан 120.
У насељу Брус не могу се чувати дивље животиње.
Члан 121.
Домаће животиње које непосредно служе за исхрану морају се од куповине до клања
држати у затвореном простору али не дуже од 24 сата.
Члан 122.
У осталим насељеним местима на територији општине Брус дозвољено је држање домаћих
животиња.
Члан 123.
Објекти за држање и производњу копитара, папкара и живине могу се градити у
економским двориштима и на пољопривредном земљишту под условом да не спадају у категорију
фарми.
Члан 124.
Дозвољено је формирање мини фарми.
Поменути објекти морају бити удаљени 25 метара од регулационе линије, 10 метара од
суседне стамбене зграде и 25 метара од објекта за снабдевање водом.
Члан 125.
Објекти из претходног члана у којима се држе домаће животиње морају бити изграђени од
чврстог грађевиског материјала, а за сакупљање материјала и отпадних вода морају да буду
изграђене прописне стајске ђубране са јамом за осоку.
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Члан 126.
Пчелињаци се могу постављати ван насељених места ако су удаљени од јавних путева
најмање 10 метара, од осталих путева најмање 5 метара и од суседних парцела најмање 5 метара, с
тим да им лето буде окренуто на супротну страну.
У близини викенд зграда и сличних објеката пчелињак се без дозволе власника не може
поставити ближе од 20 метара од границе имања власника и то са летом кошница окренутим у
супротном правцу.
XII - ИНСЕПКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 127.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши одсек за инспекцијске послове Општинске
управе општине Брус.
Члан 128.
При вршењу надзора над извршењем ове Одлуке и прописа из области комуналног
уређења као и из области саобраћаја и заштите животне средине инспектори су овлашћени да:
- контролишу да ли се комунално уређење обавља на начин у смислу закона и Одлуке,
- контролишу да ли се комуналне услуге врше у складу са прописима,
- нареде извршење утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака,
-изричу и наплаћују новчане казне из своје надлежности у складу са прописима општине,
- предузима друге мере утврђене законом и прописима општине.
Члан 129.
У поступку извршења послова из своје надлежности инспектор, у зависности од природе
посла сарађује са грађанима, месним заједницама и другим субјектима.
Члан 130.
Предузеће, установа и друге организације, односно грађани су дужни да инспектору
омогуће несметано вршење прегледа и ставе на увид потребна документа и да у року који
инспектор одреди доставе потребне податке.
Члан 131.
Кад инспектор утврди да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или
кривично дело, дужан је да без одлагања поднесе захтев за покретање прекршајног поступка,
односно поднесе пријаву за привредни преступ тј. кривично дело.
Члан 132.
Кад инсепктор у поступку вршења службене дужности утврди повреду прописа чију
примену контролише други орган, односно инспекција, дужан је да о томе одмах обавести
надлежни орган, односно инспекцију.
XIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 133.
Казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако без одобрења надлежног органа
постави објекат, уређај, апарат и други предмет на јавној површини и спољним деловима зграда,
изводи радове на спољним деловима зграда, врши промет робе и услуга на јавној површини или
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раскопа јавну површину новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара. (члан 9-16., 18., 22., 34.,40.,
43. и 47).
За прекршај из сава 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 15.000 до 40.000 динара.
Члан 134.
Казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако супротно одобрењу надлежног
органа постави објекат, уређај, апарат и други предмет на јавној површини и спољним деловима
зграда, изводи радове на спољним деловима зграда, врши промет робе и услуга на јавној
површини или раскопа јавну површину новчаном казном од 20.000 до 40.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
Члан 135.
Казниће се за прекршај правно лице и предузетник новчаном казном од 70.000 до 100.000
динара ако не одржава у уредном чистом и исправном стању:
1. комуналне и друге јавне објекте (чл. 5.),
2. отворе шахти за подземне инсталације (чл.6. и 7.),
3. спољне делове зграда, излоге, кровни покривач и олуке (чл. 9., 11.,12., 13., 15., 16.),
4. дворишта, просторе између зграда колективног становања и пословних зграда (чл. 18.,
19. и 20.),
5. прилазе и стазе до одређених објеката или простора (чл. 25.),
6. речно корито реке Расине и Грашевке са притокама (чл. 26.),
7. пијачни простор и простор за одржавање вашара (чл.27.),
8. излетишта, спортско рекреативне терене, отворене просторе за културно забавне и друге
манифестације, дечија игралишта и сл. (чл. 30.),
9. неизграђене грађевинске парцеле и парцеле на којима је градња у току (чл. 23. и 24.),
10. монтажне објекте као што су: бараке, киосци за продају животних намирница или
пружање угоститељских услуга као и друге монтажне објекте (чл. 45.),
11. објекте расвете (чл. 51.),
12. зелене ограде, ограде од дрвета и кованог гвожђа (чл. 54.),
13. улице, тротоаре и друге јавне површине (чл. 57. 60. и 61.),
14. јавне површине око објекта од општег интереса, објекте намењене за јавно коришћење
и у јавним објектима (чл. 64. и 65.)
15. просторе око стамбених зграда колективног становања (чл. 66.),
16. јавну површину на којој је вршен привремени смештај, утовар или истовар робе,
грађевинског, огревног или другог сличног материјала (чл. 68.),
17. простор на коме је вршен утовар смећа као и простор око контејнера одосно посуда за
смеће (чл. 81.),
18. паркове, зелене површине, зелене рекреативне површине (чл. 88. и 94.),
19. натпис фирме, рекламну таблу, пано, билборд (чл. 98.),
20. таблу за означавање кућног броја (чл. 32.),
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 20.000 до 40.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана тачке : 3, 4, 9, 12, 16, 20. казниће се физичко лице
новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
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Члан 136.
Казниће се за прекршај правно лице и предузетник новчаном казном од 50.000 до 100.000
динара у случају да се не придржава прописаних мера:
1. у циљу одржавања чистоће на јавним површинама (чл. 82.),
2. у циљу заштите паркова, зелених и рекреационих површина ( чл. 92.),
3.превозе огрев, грађевински материјал или течне материје возилом које није обезбеђено
па није спречено растурање материјала (чл. 68.),
4. не поседује одговарајући број и величину прописаних посуда за смеће или уопште не
поседује посуду за смеће, посуде за смеће држи на јавној површини ( чл. 69. и 70.),
5. ако држи смеће у посуду која није затворена,спречава раднике који извозе смеће да
несметано уђу у двориште ради пражњења посуда за смеће или сам извози смеће ( чл. 72.),
6. спаљује смеће или смеће из стамбених и пословних просторија одлаже у уличне посуде
за смеће ( чл. 73.),
7. не поступају у складу са прописом са отпадом који има употребну вредност или има
својство отпадних материја (чл. 74.)
8. не придржава се прописаног временског термина приликом прања јавних површина
(чл.60.),
9. оштећене посуде за смеће не поправи или замени новом (чл. 76.),
10. не извози кућно смеће прописаном динамиком (чл. 77.),
11. расипа смеће приликом одвожења и не чисти простор на коме је вршен утовар, као и
простор око контејнера или канте за смеће ( чл. 80),
12. не омогући инспектору обављање контроле;
13. постави фритезу, скару, роштиљ, палачинкару и сл. на јавну површину испред
сопственог пословног простора или постави мањи монтажни објекат или уређај за обавање
делатности на удаљености мањој од 1 метра од спољашње ивице шеталишта.(чл. 42.);
14. без одобрења или супротно одобрењу надлежног органа заузме јавну површину (чл.
43.);
15. постави мањи монтажни објекат без одобрења надлежног органа (чл.44);
16. постави натпис фирме, рекламни пано, рекламну таблу или други јавних натпис на
јавну зелену површину, тротоар, око дрвета, на дрвету, стубу електричне или јавне расвете,
саобраћајној или туристичкој сигнализацији, прилазу до објекта, пролазу за пешаке, око летње
баште (чл. 96.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 20.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана тачке: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7., 8., 12.,13.,14., и 15. казниће се
физичко лице новчаном казном од 15.000 до 40.000 динара.
Члан 137.
Казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном од 15.000 до 40.000 динара у
случају ако се не придржава прописаних мера:
1. прља и оштећује комуналне и друге јавне објекте, црта и исписује графите и друге
натписе по њима, пере веш, тепихе или аутомобиле на јавним чесмама (чл. 5.);
2. оштећује и уклања затвараче или поклопце са отвора шахти (чл. 7.);
3. на прозорима, терасама, лођама и балконима држи предмете и ствари који могу услед
пада да повреде пролазнике или домаће животиње (чл. 14.);
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4. тресе тепихе, постељине и друге ствари преко тераса, лођа и балкона, баца смеће,
просипа воду, држи ствари и предмете који нарушавају изглед зграде. (чл. 14.);
5. исписује графите и друге натписе на спољним деловима зграда или их на други начин
прља и оштећује (чл. 15.);
6. у двориштима у оквиру изграђеног дела Бруса спаљује смеће, складира грађевински,
огревни и други материјал, депонује смеће и други отпад, оставља хаварисана возила и њихове
делове у делу дворишта према улици (чл. 20.);
7. у водотоке и на обале баца смеће, отпади грађевински материјал, стари намештај и
апарате, излива отпадне и друге воде, преграђује корито реке и др. (чл. 26.);
8. неовлашћено означава или скида таблице са кућним бројевима и табле са називима
улица и не одржава их у чистом стању (чл. 32.);
9. складира грађевински, огревни, отпадни и други материјал, паркира и оставља
неисправна и нерегистрована возила, радне машине, оставља било какве предмете и уређаје, пере
или подмазује возила, спаљује отпадни или други материјал, испушта отпадне воде, истеже гвожђе
и врши сличне радње на улицама, трговина, тротоарима, паркинг просторима и изводи било које
радове који нису у вези са одржавањем истих (чл. 48.);
10. оштећује објекте јавне расвете (чл. 50.);
11. не придржава се прописаних мера ради одржавања чистоће на јавним површинама (чл.
82.);
12. не поруши и уклони суви пољски клозет у складу са чл. 107;
13. не придржава се прописаних услова за изградњу пољских клозета, стаја, обора и
сличних објеката на територији општине Брус (чл. 108, 109, и 111.);
14. просипа отпадне воде фекалног порекла или их испушта у двориште, на јавне и друге
површине или у водотоке. (чл. 110.).
Члан 138.
Казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара ако се
не придржава прописаних мера тј. држи домаће животиње супротно одредбама ове одлуке.
Члан 139.
Казниће се за прекршај предузеће које врши раскопавање јавне површине, ако не доведе
раскопану јавну површину у првобитно стање новчаном казном од 70.000 до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко
лице, новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
Члан 140.
Казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако не уклања снег и лед са тротоара,
прилазних путева и стаза до пословних зграда и пословних просторија (чл. 84.), или не поступи у
складу са чл. 85. новчаном казном од 30.000 до 70.000 динара.
Казниће се за прекршај скупштина зграде ако не уклања снег и лед са тротоара, пешачких
путева и стаза до стамбених зграда, или не поступи у складу са чл. 84. новчаном казном од 15.000
до 30.000 динара.
Казниће се за прекршај физичко лице ако не уклони снег и лед са тротоара, прилазних
путева и стаза до стамбеног објекта или не поступи у складу са чл. 84. новчаном казном од 15.000
до 30.000 динара.
Члан 141.
Казниће се за прекршај правно лице и предузетник новчаном казном од 70.000 до 250.000
динара ако не поступи по решењу инспектора.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко
лице новчаном казном од 20.000 до 40.000 динара.
Члан 142.
За прекршаје предвиђене овом Одлуком комунални инспектор и инспектор за заштиту
животне средине може наплатити новчану казну на лицу места за сваки прекршај посебно и то: за
физичко лице и одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000 динара а за правно лице и
предузетника у износу од 20.000 динара.
XIV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 143.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општем и комуналном уређењу
на територији општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 3/90,1/91,2/92,6/93,8/93).
Члан 144.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Брус".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:352-71/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_____________________________
На основу члана 2.,4., 9. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС",
број 88/11), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007) и члана и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“
бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној данa 19.12.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се комуналне делатности пружања комуналних услуга од значаја
за остваривање животних потреба физичких и правних лица код којих је општина Брус дужна да
створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, начин
обављања комуналних делатности за које се не доноси посебна одлука, пружаоци комуналних
услуга и надзор над вршењем комуналнх делатности.
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу ове Одлуке су:
1. Снабдевање водом за пиће;
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
3. Управљање комуналним отпадом;
4. Приградски превоз путника;
5. Управљање гробљима и погребне услуге;
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6. Управљање јавним паркиралиштима;
7. Обезбеђивање јавног осветљења;
8. Управљање пијацама;
9. Одржавање улица и путева;
10. Одржавање чистоће на површинама јавне наменe;
11. Одржавање јавних зелених површина;
12. Димничарске услуге;
13. Делатност зоохигијене;
14.Одржавање стамбених зграда, као комунална делатност од локалног интереса.
За обављање комуналне делатности:
- снабдевање водом за пиће,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- управљање комуналним отпадом,
- управљање гробљима и погребне услуге,
- управљање пијацама,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене,
- одржавање јавних зелених површина
- oбезбеђивање јавног осветљења
одређује се ЈКП „Расина“ Брус.
За обављање комуналне делатности одржавање улица и путева одређује Општинска управа
општине Брус, ЈКП „Расина“ Брус и месне заједнице.
1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
Члан 3.
Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука
водеводоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.
Члан 4.
Комуналну делатност снабдевања водом за пиће обавља Јавно комунално предузеће
„Расина” Брус које је општина основала за трајно обављање комуналне делатности снабдевање
водом за пиће, у складу са урбанистичким и развојним планом Општине.
Корисник ове комуналне делатности је физичко лице (грађанин и предузетник) и правно
лице, као инвеститор или власник, односно закупац стана на неодређено време, чија је стамбена
зграда, стан, пословна просторија или друга просторија прикључена на систем за испоруку воде.
Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност мора да испуњава:
-прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности,
-тачност у погледу рокова испоруке,
-сигурност и заштиту корисника у добијању услуга,
-поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.
Члан 5.
Снабдевање водом за пиће врши се путем одговарајућег система за водоснабдевање који
чине јавни водовод и кућни водовод.
Под јавним водоводом подразумева се систем за водоснабдевање водом за пиће и друге
потребе, који има уређено и заштићено извориште, каптажу, црпну станицу, резервоар, уређај за
прераду, односно пречишћавање воде и водоводну мрежу, до водомера корисника.
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Под кућним водоводом подразумевају се сви уређаји водовода од водомера, укључујући и
водомер, до точећих места у објекту или дворишту корисника, који служе за снабдевање водом
корисника из јавног водовода.
Изграђени јавни водоводи обавезно се предају на коришћење, управљање и одржавање
ЈКП „Расина“ Брус .
Члан 6.
Предузеће је дужно да корисницима обезбеди довољан притисак и количину воде у складу
са техничким могућностима.
Обавеза из става 1. овог члана престаје у случају више силе или већих техничких сметњи
на јавном водоводу.
Под вишом силом у смислу претходног става подразумевају се елементарне непогоде,
прекид испоруке енергената за рад постројења, епидемије, смањење издашности изворишта,
хаварије на цевоводима и сл.
Под већим техничким сметњама на јавном водоводу подразумевају се кварови на цевоводу
од изворишта, пумпним станицама, резервоарима, главним изворним правцима и сл., ако кварови
нису могли бити спречени или предвиђени.
ЈКП „Расина“ Брус је дужно да корисницима обезбеди довољне количине воде и за време
штрајка.
Члан 7.
У случају више силе или већих техничких сметњи на јавном водоводу ЈКП „Расина“ је
обавезно да на други адекватан начин обезбеди снабдевање корисника водом за пиће.
Члан 8.
У случају прекида испоруке воде због реконструкције водоводних објеката или у случају
већих поправки, као и у случају планираног прекида воде ЈКП „Расина“ је обавезно да путем
средстава јавног информисања обавести кориснике најкасније 24 часа пре почетка извођења
радова.
Члан 9.
ЈКП „Расина“ врши испоруку воде корисницима и стара се о одржавању водовода који су
им предати на управљање, а нарочито је дужно да:
- редовно одржава све водоводне уређаје до водомера корисника и да обезбеђује њихову
техничку исправност,
- изводи радове на повезивању кућног на јавни водовод о трошку власника, односно
корисника кућног водовода,
- врши набавке и замене водомера на терет потрошача,
- одржава и сервисира водомере о трошку власника, односно корисника истих,
- редовно очитава водомере и о стању обавештава власника, односно корисника, - уредно
снабдева кориснике довољним количинама хигијенско-санитарно и здравствено исправне
воде за пиће,
- редовно контролише исправност воде за пиће свих јавних водовода,
- наплаћује накнаде за изведене радове за прикључак кућног на јавни водовод и наплаћује
накнаду за утрошену воду,
- врши и друге послове из области пречишћавања и дистрибуције воде.
Члан 10.
Сваки објекат, по правилу, има свој прикључак и водомер.
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Ако не постоји улична водоводна мрежа, може се изузетно дозволити узимање воде са
суседног објекта, уколико то дозвољавају технички услови.
У стамбеним зградама за колективно становање, уколико постоје техички услови, ЈКП
„Расина“ ће одобрити постављање водомера у сваком стану, о трошку власника стана.
Приликом претварања стамбеног и другог простора или дела истог у пословни простор,
обавезно је издвајање инсталације за пословни простор и постављање посебног водомера, по
претходно прибављеном одобрењу и издатим условима од стране ЈКП „Расина“ Брус.
Члан 11.
Све кварове на јавном водоводу, корисници су дужни да одмах пријаве ЈКП „Расина“ Брус.
Мање кварове на јавном водоводу ЈКП „Расина“ је дужно да отклони одмах, а најкасније у
року од 24 часа од часа настанка квара.
За извођење поправки и промена на споју кућног водовода са уличном водоводном мрежом
није потребна сагласност корисника, али је ЈКП „Расина“ дужно да га о томе претходно обавести.
Власник или корисник непокретности дужан је да омогући ЈКП „Расина“ интервенцију на
изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности
да надокнади штету насталу услед интервенције или на други начин отклони последице извршене
интервенције.
ЈКП „Расина“ је дужно да отклони последице извршене интервенције, најкасније у року од
седам дана од дана завршетка интервенције.
Члан 12.
Забрањено је неовлашћено руковање јавним водоводом.
За штету коју претрпе корисници, а која је настала услед више силе или већих техничких
сметњи на јавном водоводу, ЈКП „Расина“ не одговара.
Члан 13.
Утрошак воде утврђује се очитавањем водомера потрошача.
Очитавање водомера врше овлашћени радници ЈКП „Расина“.
Очитавање водомера се врши:
- код грађана једном месечно, уколико дозволе временске прилике,
- код предузећа, установа, радњи и слично једном месечно,
- код промене цена за утрошену воду.
Члан 14.
ЈКП „Расина“ може извршити прикључак на јавни водовод само ако постоји одобрење за
изградњу објекта издато од стране надлежног органа, (осим ако законом није другачије
предвиђено), на основу техничких услова за прикључак на јавни водовод које издаје ЈКП „Расина“
и уговора који закључују ЈКП „Расина“ и власник објекта, по уплати накнаде за прикључак на
јавни водовод.
У случају да одлуком општине Брус није предвиђено закључење појединачних уговора
између вршиоца и корисника комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању
комуналне услуге настао започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања
комуналних услуга.
За прикључак на водоводни систем се плаћа накнада.
Висину накнаде из претходног става овог члана утврђује ЈКП „Расина“ својим актом на
који сагласност даје Скупштине општине Брус.
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Прикључак на јавни водовод може извршити само ЈКП „Расина“.
Члан 15.
За квалитет радова на прикључку на јавни водовод одговара:
- за прикључак до водомера - ЈКП „Расина“ ,
- за остале радове власник, односно корисник објекта.
Све трошкове настале око увођења водоводне инсталације и спајања са уличном
водоводном мрежом сноси власник, односно корисник објекта.
Члан 16.
Забрањено је самовласно прикључење на јавни водовод, односно прикључења на јавни
водовод противно одредбама закона и ове Одлуке.
У случају самовласног прикључења на јавни водовод, ЈКП „Расина“ је дужно да такав
објекат искључи на терет власника, односно корисника објекта.
Комунална инспекција врши контролу прикључења на јавни водовод, сходно одредбама
закона и ове Одлуке, по сазнању или на основу пријаве правних и физичких лица.
Када у поступку контроле, општинска комунална инспекција утврди да је објекат
прикључен на јавни водовод противно одредбама ове Одлуке наложиће решењем ЈКП „Расина“ да
исти искључи о трошку власника, односно корисника објекта.
Уколико ЈКП „Расина“ не поступи по налогу општинске комуналне инспекције, искључење
објекта прикљученог на јавни водовод противно одредбама ове Одлуке извршиће се принудним
путем, преко трећег лица, а на терет ЈКП „Расина“.
Члан 17.
Власник, односно корисник кућног водовода је дужан да радницима ЈКП „Расина“ омогући
очитавање водомера.
Уколико власник, односно, корисник кућног водовода није присутан или постоје сметње за
слободан прилаз водомеру, власник, односно корисник ће бити обавештен о времену накнадног
очитавања.
Уколико ни у заказаном времену није могуће очитавање водомера, власник, односно
корисник је обавезан да сам очита стање на водомеру и исто достави ЈКП „Расина“ у року од 3
дана од дана када је очитавање било заказано.
Уколико у остављеном року власник, односно корисник стање на водомеру не достави,
ЈКП „Расина“ је овлашћено да утрошак воде утврди по потрошњи из претходног периода, а тачан
обрачун утрошене воде изврши приликом следећег редовног очитавања.
Члан 18.
Цена воде утврђује се према м3 утрошене воде.
Корисници плаћају воду по обрачуну и аконтационо.
Аконтације се утврђују (ако се због више силе, временских прилика, квара водомера и др.
не могу очитати водомери) на основу потрошње воде у протеклом месецу за правна лица и
предузетнике, а на основу задње тромесечне потрошње за физичка лица.
Дужничко-поверилачки однос за плаћање аконтације настаје првог дана у месецу за текући
месец.
Корисници су дужни да аконтациони износ плаћају до 15-ог у месецу за текући месец, а
који је утврђен у посебном примљеном обрачуну за утрошену воду.
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Уколико се вода плаћа по обрачуну, ЈКП „Расина“ мора доставити правним лицима и
предузетницима обрачун најкасније у року од пет дана од дана настанка дужничко-поверилачког
односа, а физичким лицима до 15-ог у месецу по истеку месеца за који се врши очитавање.
Количина испоручене воде за стамбене зграде са заједничким водомером дели се на сваког
власника, односно закупца стана, а према броју чланова породичног домаћинства који се њим
живе.
Закупац, односно, власник стана, дужан је све промене броја чланова породичног
домаћинства који са њим живе, да пријави ЈКП „Расина“ у року од 5 дана.
У случају настанка неизмирених доспелих потраживања за комуналне услуге од стране
закупопримца пословног простора, настала доспела потраживања за комуналне услуге могу се
наплатити од закуподавца пословног простора.
Обрачун потрошње код неисправних водомера вршиће се у висини и на начин одређен за
аконтационо плаћање, а висину аконтације утврђује Надзорни одбор ЈКП „Расина“ уз сагласност
СО-е Брус.
Аконтациони начин плаћања може се вршити само до замене водомера.
Члан 19.
Забрањено је спајање кућног са јавним водоводом испред водомера.
Забрањено је преко кућног водовода, који је прикључен на јавни, коришћење воде из
приватних бунара или других изворишта.
Забрањено је физичко спајање индивидуалног и водовода колективног становања са
кућним инсталацијама већ прикљученог објекта на јавни водовод.
Спајање инсталација објекта на инсталације већ прикљученог објеката је изузетно могуће,
под условима ЈКП „Расина“ и уз сагласност власника већ прикљученог објекта.
Члан 20.
Корисник воде из јавног водовода дужан је да:
- за свој објекат, зграду или други објекат обезбеди најмање један водомер,
- сваки квар на водомеру, кућном или јавном водоводу одмах пријави ЈКП „Расина“,
- водомер смести у прописано изграђеној шахти, по условима ЈКП „Расина“, тако да исти
буде доступан за очитавање,
- водомер одмах поправи код ЈКП „Расина“, а најкасније у року од 30 дана,
-изгради шахту на својој парцели,
- утрошену воду плати према утошку утврђеном очитавањем водомера,
- утрошену воду, код квара водомера, плати према аконтацији утврђеној на основу задње
тромесечне потрошње за физичка лица,
- поднесе захтев за ослобађање од плаћања употребљене воде за гашење пожара,
- изврши прикључење на јавни водовод у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 21.
Редовну и повремену контролу исправности водомера врши ЈКП „Расина“ уз обавезно
присуство власника, односно корисника.
Редовна контрола врши се на пет година, а повремена контрола приликом сваког
очитавања или на захтев корисника.
Уколико се контролом установи неисправност водомера, ЈКП „Расина“ је дужно да о
трошку власника, односно корисника изврши замену истог, а уколико је до неисправности
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водомера дошло услед нестручног рада на водомеру од стране радника ЈКП „Расина“, о свом
трошку.
Уколико корисник посумња у неисправност водомера пре времена одређеног за редовну
контролу и затражи да се изврши провера водомера од стране овлашћеног предузећа, ЈКП
„Расина“ је обавезно да такву контролу изврши. Уколико налаз овлашћеног ЈКП „Расина“ буде да
је водомер неисправан, трошкове контроле сноси ЈКП „Расина“, а ако налаз буде да је водомер
исправан, трошкове контроле сноси власник, односно корисник водомера.
Члан 22.
У случају веће несташице воде и других тешкоћа у снабдевању водом за које се очекује да
ће трајати дуже од 24 сата и у другим изузетним околностима ЈКП „Расина“ је дужно да у
средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним
или очекиваним сметњама и прекидима у испоруци воде најкасније 24 сата пре очекиваног
прекида пружања услуге, као и да обезбеди снабдевање корисника водом, путем цистерни или на
други адекватан начин.
Члан 23.
Уколико дође до смањења количине воде у извориштима и услед тога буде неопходно
увођење редукције воде ЈКП „Расина“ је дужно да, на начин предвиђен чланом 22. ове одлуке,
обавести кориснике о намераваним редукцијама воде, времену- распореду привременог прекида
пружања услуге и забрани ненаменског коришћења воде како би се свим корисницима створили
приближно исти услови за снабдевање водом.
За време редукције воде сви корисници су дужни да се придржавају обавештења које
издаје ЈКП „Расина“ и смање потрошњу воде, ради равномернијег снабдевања.
Члан 24.
ЈКП „Расина“ ће у случајевима ненаменског коришћења воде, од стране корисника који је
благовремено обавештен о времену снабдевања водом и забрани ненаменског коришћења воде за
време редукције, истог привремено искључити са јавног водовода у случају да се не придржава
писменог обавештења о начину коришћења воде у време редукције.
Члан 25.
Под ненаменском потрошњом воде за време редукције сматра се: поливање башта са
повртарским и другим културама, прање и поливање улица, паркова, поливање цвећа и травњака,
пуњење базена и сл.
Члан 26.
Промена корисника се обавезно пријављује ЈКП „Расина“ у року од 8 дана од дана настале
промене.
Уколико се промена корисника не пријави у року предвиђеном у претходном ставу овог
члана, дотадашњи корисник је дужан да плати утрошену воду, све до редовног очитавања
водомера и до пријаве новог корисника.
У случају смрти корисника, до оставинске расправе код надлежног суда, утрошену воду ће
платити фактички корисници објекта.
Након окончања оставинске расправе наследници су дужни да пријаве ЈКП „Расина“
обвезнике плаћања воде.
Члан 27.
Корисник воде може oдјавити коришћење исте, писменим захтевом ЈКП „Расина“.
Одјава може бити привремена или трајна.
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У случају одјаве коришћења воде искључење врши ЈКП „Расина“ .
Трајно искључење воде може да се одјави само за зграде које су предвиђене за рушење и из
којих су станари и други корисници исељени.
Трајно искључење воде власник објекта може да одјави и из других разлога уз накнаду
свих трошкова који настају приликом трајног искључења.
Привремено коришћење може да се одјави када се зграда или друга непокретност
привремено престане користити.
Коришћење воде одјављује се у писменој форми ЈКП „Расина“ у року од 15 дана од дана
престанка коришћења објекта.
У случају одјаве коришћења воде или промене корисника, бивши корисник је дужан да
приложи доказе да је измирио своју обавезу према ЈКП „Расина“.
Трошкове искључења коришћења воде, као и трошкове поновног прикључивања, сноси
подносилац захтева.
Привремена одјава коришћења воде може се извршити у случају већег броја корисника,
само уз писмену сагласност осталих корисника, којом ће бити регулисано очитавање и расподела
потрошње.
Члан 28.
Предузеће ће привремено ускратити испоруку воде корисницима у следећим случајевима:
- код отказа коришћења воде;
- ако је шахта водомера загађена, затрпана или на други начин неприступачна, а корисник
не отклони те недостатке ни после опомене ЈКП „Расина“;
- ако на кућном водоводу корисник нема водомер;
- ако је прикључак извршен испред водомера;
- ако настане квар, оштећење или сметње на водоводној инсталацији корисника;
- ако се корисник не придржава наредбе или упутства о штедњи воде;
- ако корисник дуже од три месеца не плаћа утрошену воду, извршене интервенције на
водоводном прикључку и трошкове замене водомера;
- ако корисник дуже од три месеца не плаћа у целости рачун обједињене наплате
комуналних услуга ( вода, канализација и изношење комуналног отпада).
- ако воду испушта на улицу или на другу јавну површину или на други начин штети јавне
објекте или угрожава здравље људи;
- када прикључени објекат нема грађевинску дозволу;
- ко воду користи ненаменски;
- ако воду користи преко дозвољеног обима или другог прописаног услова;
- ако је извршено самовласно прикључење.
У случајевима привременог искључења, ЈКП „Расина“ је дужно да по престанку разлога за
привремено искључење настави пружање комуналне услуге у року од 3 дана од дана подношења
захтева корисника, уз измирење свих трошкова ЈКП „Расина“ од стране корисника.
2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 29.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење,
пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних
вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.
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Члан 30.
Под јавном канализацијом подразумева се целокупна улична мрежа канализације,
канализациони прикључци (од главног колектора до прве ревизионе шахте), објекти за прихватање
и одвођење вода до постројења за њихово пречишћавање, објекти постројења за пречишћавање и
опрему у њима, као и канал - цевовод за одвођење пречишћених вода.
Под кућном канализацијом подразумевају се хоризонтални и вертикални водови у објекту,
дворишту и кругу до прве ревизионе шахте.
Атмосферска канализација обухвата: отворену канализациону мрежу за сабијање и
одвођење атмосферских вода и површинских вода са јавних површина путем цевовода, тунела,
канала, акумулације и сл. и све објекте за њихово пречишћавање и испуштање из мреже.
Корисник ове комуналне делатности је физичко лице (грађанин и предузетник) и правно
лице, као инвеститор или власник, односно закупац стана на неодређено време, чија је стамбена
зграда, стан, пословна просторија или друга просторија прикључена на систем за пречишћавање
воде.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, као комунална делатност мора
да испуњава:
-прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности;
-тачност у погледу рокова испоруке;
-сигурност и заштиту корисника у добијању услуга;
-поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.
Члан 31.
Комуналну делатност пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода обавља
ЈКП „Расина“.
Предузеће које врши пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода стара се о:
- канализационој мрежи као јавном комуналном добру и обавезно је да:
- канализационе објекте и уређаје редовно одржава у исправном стању и обезбеди
њихову техничку исправност;
- изводи радове на повезивању кућне на јавну канализацију о трошку власника, односно,
корисника кућне канализације;
- редовно контролише састав атмосферских и отпадних вода у циљу заштите
канализационих објеката и уређаја и животне средине;
- наплаћује накнаду за прикључак на јавну канализацију, изведене
радове на
прикључење и накнаду за испуштање отпадних вода;
- одржава канале, сливнике и друге објекте за одвођење атмосферских вода и врши
интервенције приликом изливања отпадних и атмосферских вода;
- после интервенције на продувавању инсталације очисти и дезинфикује место излива
отпадних и атмосферскх вода, и врши друге послове из области одвођења и
пречишћавања отпадних и атмосферских вода.
Члан 32.
Трошкове изградње кућне канализације и канализационог прикључка и трошкове
одржавања сноси власник, односно, корисник исте.
Радове на изградњи кућне канализације власник, односно корисник може поверити
извођачу радова по свом избору, а прикључење кућне на јавну канализацију може извршити
искључиво ЈКП „Расина“, уз претходни технички преглед изведених радова кућне канализације.
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Члан 33.
Кућна канализација спаја се са јавном канализацијом преко канализационог прикључка.
Канализациони прикључак је цевни спој од главног колектора јавне канализације до прве
ревизорне шахте.
Власник кућне канализације је обавезан да изгради ревизиону шахту у свом дворишту под
условима које даје ЈКП „Расина“ и исту одржава у исправном стању.
Кућна канализација код постојећих објеката који се налазе у улици у којој се изграђује
улична канализација, морају се прикључити на канализацију упоредо са њеном изградњом,
односно пре довођења улице у првобитно стање.
Инвеститор је дужан да обавести све власнике објеката пре почетка радова о изградњи
уличне канализације у улици у којој се ти објекти налазе и о њиховој обавези из става 3. овог
члана.
Члан 34.
Услове за повезивање кућне на јавну канализацију и услове постављања канализационог
прикључка одређује ЈКП „Расина“.
Уколико инвеститор, односно, власник кућне канализације, не поступи по датим условима
ЈКП „Расина“ не може дозволити прикључак, односно извршиће искључење истог са јавне
канализације.
Ако се канализациони спој кућне канализације са јавном канализацијом не може
непосредно извести због конфигурације терена или других техничких сметњи, а као једино
решење је прелаз преко туђе непокретности, на захтев ЈКП „Расина“, уз сагласност корисника
непокретности, комунална инспекција ће донети решење за привремено прикључивање кућнe на
јавну канализацију, уз накнаду трошкова.
Оверену писмену сагласност власника парцела за пролаз и одржавање доноси корисник
непокретности.
Радове на прекопавању и повезивању кућне канализације са јавном може да изводи само
ЈКП „Расина“.
За канализациони прикључак се плаћа накнада.
Висину накнаде из претходног става овог члана утврђује ЈКП „Расина“ својим актом уз
сагласност Скупштине општине Брус.
Члан 35.
ЈКП „Расина“ не може дозволити прикључење на јавну канализацију ако нису испуњени
услови из ове Одлуке, а нарочито:
- ако је објекат изграђен без одобрења ( грађевинске дозволе) надлежног органа,
- ако би прикључак угрозио функционисање канализационих уређаја и објеката,
- ако би састав отпадних вода угрозио сигурност канализационих објеката и уређаја,
- ако није изграђен посебан скупљач масти по условима ЈКП „Расина“,
- ако не постоји уређај предтретмана код опасних, отровних и агресивних материја,
- ако није плаћена накнада за прикључак,
- у другим оправданим случајевима.
Члан 36.
Уколико не постоје услови за прикључење на јавну канализацију, власник, односно
корисник објекта је дужан да изгради септичку јаму на земљишту које се користи за редовну
употребу објекта, у складу са хигијенско-техничким прописима и урбанистичко- техничким
условима за изградњу ових јама.
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Члан 37.
Пражњење септичких јама врши се специјалном цистерном на захтев и о трошку
корисника.
Испуштање фекалија из цистерни у јавну канализацију врши се на постројењу за прераду
отпадних вода.
Члан 38.
Сагласност за прикључење на јавну канализацију, као и услови за прикључење даје ЈКП
„Расина“.
Члан 39.
ЈКП „Расина“ је обавезно да објекте и уређаје јавне канализације и атмосферске
канализације непрекидно одржава у исправном стању и да стално контролише састав испуштених
вода.
Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне делатности
интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу вршиоца
комуналне делатности да надокнади штету насталу услед интервенције или на други начин
отклони последице извршене интервенције.
ЈКП „Расина“ је дужно да отклони последице извршене интервенције најкасније у року од
седам дана од дана завршетка интервенције.
Члан 40.
ЈКП „Расина“ је обавезно да путем средстава јавног информисања благовремено
обавештава грађане о прекидима у функционисању јавне канализације.
Члан 41.
Власници, односно корисници кућних канализација који имају отпадне воде са
механичким, запаљивим или експлозивним састојцима, штетним хемијским састојцима изнад
дозвољене концентрације, као и друге штетне материје обавезни су да изграде уређај за
пречишћавање.
Услове за изградњу уређаја за пречишћавање даје овлашћена стручна организација.
Члан 42.
Корисници јавне канализације, накнаду за коришћење јавне канализације плаћају према м3
утрошене воде из јавног водовода, на начин и у роковима предвиђеним чланом 18. ове Одлуке.
Ако објекат из ког се испушта отпадна вода није прикључен на јавни водовод, количина
испуштене воде утврђује се према техничким нормативима за обављање одређене врсте
делатности.
Члан 43.
Власник, односно, корисник кућне канализације, дужан је да омогући приступ овлашћеним
радницима за контролу квалитета отпадних вода и исправности кућне канализације.
Када се приликом редовне контроле утврди одступање од прописаног квалитета отпадних
вода, власник, односно корисник кућне канализације, може затражити да се о његовом трошку
изврши поновна анализа.
Предузеће које врши анализу квалитета отпадних вода, свој налаз и мишљење доставља
власнику, односно, кориснику објекта, ЈКП „Расина“ и комуналној инспекцији.
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Члан 44.
Забрањено је:
 самовољно спајање кућне са јавном канализацијом;
 одвођење атмосферских вода прикључењем олука на кућну канализацију;
 одвођење у јавну канализацију отпадних материја које могу оштетити
канализационе објекте и уређаје а нарочито:
- киселина, соли, алкохола, бензина, масти, уља и других разарајућих и запаљивих
отровних материја које могу угрозити сигурност канализације, преко одређене концентрације;
- материја које развијају отровне или експлозивне појаве које могу отежати или оштетити
функционисање канализационих објеката и уређаја;
-узрочника заразних и паразитних болести и материја заражених таквим урзочницима;
 Бацање чврстих отпадака и материјала (ђубре, пепео, песак, шут, конфискате и сл.)
који могу оштетити или угрозити функционисање канализационих објеката и
уређаја;
 отварати поклопце канализационих шахти.
Члан 45.
Власник, односно, корисник објекта, прикљученог на јавну канализацију који неправилном
употребом кућне канализације проузрокује квар или штету на јавној канализацији, сноси трошкове
отклањања квара, односно, трошкове поправке настале штете.
Члан 46.
ЈКП „Расина“ ће привремено ускратити кориснику испуштање отпадних вода у јавну
канализацију у следећим случајевима:
 када власник, односно корисник, изврши самовласно прикључење на јавну
канализацију;
 када кућна канализација није изграђена према датим условима;
 када је кућна канализација изграђена тако да негативно утиче на функционисање
јавне канализације;
 када се из кућне канализације у јавну канализацију испуштају отпадне воде које се
не мере, а власник, односно корисник, одбије да плати утврђени износ накнаде;
 када се из кућне канализације у јавну канализацију испуштају отпадне воде са
већом концентрацијом штетних материја и супстанци, а власник, односно
корисник, одбија да угради уређај за пречишћавање - таложник масти или одбије да
плати увећане трошкове одржавања јавне канализације;
 када се власник, односно, корисник објекта прикљученог на јавну канализацију не
придржава упутства ЈКП „Расина“;
 када накнаду за испуштање отпадних вода не плати дуже од 3 месеца;
 када се утврди да је кућна канализација прикључена на атмосферску канализацију и
обрнуто и
 у другим оправданим случајевима.

Члан 47.
У случају привременог искључења, ЈКП „Расина“ је обавезно да по престанку разлога
искључења, а најкасније у року од 3 дана од дана подношења захтева корисника, настави са
пружањем услуге.

1442

19.12.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

3. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
Члан 48.
Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније,
као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.
У насељеним местима корисници комуналне услуге одлагања комуналног отпада дужни су
да у одређеним данима за сакупљање отпада своје типске посуде изнесу до места проласка
линијског сакупљача комуналног отпада-возила, на удаљености до 50 метара.
У сеоским срединама корисници су дужни да одлажу комунални отпад у постављене
контејнере на удаљености до 500 метара.
Места за постављање контејнера одређује Комисија у саставу комуналног инспектора,
представника ЈКП „Расина“ и представника општинске управе општине Брус, с тим да се комисија
обавезује да мора да предвиди да свака стамбена зграда мора да има свој контејнер на сопственој
катастарској парцели.
Члан 49.
Комуналну делатност управљања комуналним отпадом обавља ЈКП „Расина“ Брус.
Начин обављања ове комуналне делатност регулише се посебном одлуком Скупштине
општине Брус.
4. ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 50.
Приградски превоз је обављање јавног линијског превоза путника на територији општине
Брус између насељених места аутобусима и пријема и отпреме путника на станици и
стајалиштимa, као саобраћајним објектима који се користе у тој врсти превоза.
Члан 51.
Начин обављања ове комуналне делатности регулише се посебном одлуком Скупштине
општине Брус.
5. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА
Члан 52.
Управљање гробљима је одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница и капела), сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и
превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу.
Члан 53.
Комуналну делатност управљање гробљима обавља ЈКП „Расина“ Брус.
Начин обављања ове комуналне делатности регулише се посебном одлуком Скупштине
општине Брус.
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6. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 54.
Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и
укљањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење
возила по налогу надлежног органа.
Члан 55.
Начин обављања ове комуналне делатности регулише се посебном одлуком Скупштине
општине Брус.
7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 56.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију, и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
Комуналну делатност обезбеђивање јавног осветљавања обавља ЈКП „Расина“ Брус.
За реализацију послова проширења електро мреже потребно је закључити уговор између
ЕПС-Електродистрибуција, Општине Брус и ЈКП „Расина“.
Члан 57.
Јавно осветљење је систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних
површина, спољних делова зграда и других објеката јавне намене.
Члан 58.
Одржавање, адаптација и унапређење јавног осветљења обухвата радове на замени
светлећих тела и других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, антикорозивну заштиту и
прање стубова и заштитних облога светлећих тела, и друге мере у циљу заштите и одржавања
употребне вредности јавног осветљења.
Члан 59.
Ради истицања силуета, спољашњим осветљењем трајно се осветљавају објекти и
амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, административни,
привредни или други значај.
Осветљавање објеката и амбијенталних целина врши се на основу пројекта осветљавања
који израђује ЈКП „Расина“ Брус.
Општинско веће општине Брус на основу предложеног пројекта, доноси решење којим
одређује који се објекти и амбијенталне целине осветљавају, у смислу става 1. овог члана.
Члан 60.
Поводом државних празника, одређених верских празника, значајних културних и
спортских приредби и манифестација (Нова година, Божић, Ускрс, и сл.), насеље Брус се свечано
украшава према посебном пројекту свечаног украшавања и осветљавања насеља.
Пројекат из става 1. овог члана израђује ЈКП „Расина“ Брус.
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Члан 61.
Опрема, инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина, као и
свечано украшавање и осветљавање градског насеља, саставни су део система јавног осветљења.
Опрема, инсталације и уређаји из става 1. овог члана одржавају се у исправном, уредном и
чистом стању, а уклањају се после празника, приредбе или манифестације поводом које су
постављени.
8. УПРАВАЊЕ ПИЈАЦАМА
Члан 62.
Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање, и организација делатности на
затвореним и отвореним просторим, који су намењени за обављање промета пољопривреднопрехрамбених и других производа.
Комуналну делатност управљање пијацама обавља ЈКП „Расина“.
Пијаца је посебно одвојен ограђен и опремљен простор одређен посебном одлуком
Скупштине општине за продају прехрамбених и непрехрамбених производа, а сточна пијаца
посебно одвојен, ограђен и опремљен простор за продају стоке.
Робна пијаца је посебна врста пијаце.
Вашар је манифестација за време којег се на посебно одвојеном и опремљеном простору
врши продаја прехрамбених и непрехрамбених производа и врше услуге, а сточни вашар простор
на коме се врши продаја стоке.
Члан 63.
Средства за обављање ове делатности обезбеђују се из накнаде за коришћење пијачног и
вашарског простора и других средстава.
Члан 64.
Ближи услови за обављање ове делатности регулишу се Одлуком о комуналном уређењу.
9. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА
Члан 65.
Одржавање улица и путева у граду и другим насељима је извођење радова којима се
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује вредност улица, путева,
тргова, платоа и сл.
Комуналну делатност одржавања улица и путева обавља ЈКП „Расина“, Општинска управа
општине Брус и месне заједнице.
Члан 66.
Одржавање улица, путева и других саобраћајница у граду и другим насељеним местима је
поправка, реконструкција, модернизација и извођење других радова на одржавању улица, путева и
других саобраћајница (тргова, платоа, тротоара и сл) и саобраћајна сигнализација и јавна расвета.
Члан 67.
Радови на одржавању улица, путева и других саобраћајница у граду и другим насељеним
местима врше се по посебном програму које израђује ЈКП „Расина“ у сарадњи са Општинском
управом општине Брус и месним заједницама, а доноси Скупштина општине Брус.
Комунанлна делатност обавља се у складу са програмом из става 1. овог члана и другим
одлукама које доноси Скупштина општине Брус из ове области.
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10. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 68.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних,
бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног
отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене
као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.
Члан 69.
Комуналну делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља ЈКП
„Расина“ Брус..
Ближи услови за обављање ове комуналне делатности регулишу се Одлуком о комуналном
уређењу.
Члан 70.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене врше се по посебним програмима, које
спроводи ЈКП „Расина“, а доноси Скупштина општине Брус.
11. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 71.
Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање и
санација зелених рекреативних површина и приобаља.
Члан 72.
Радови на одржавању јавних зелених површина врше се по посебним програмима, које
спроводи ЈКП „Расина“, а доноси Скупштина општине Брус.
Члан 73.
Ближи услови за обављање ове комуналне делатности регулише се Одлуком о комуналном
уређењу.
12. ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
Под димничарским услугама подразумева се преглед и чишћење димњака и осталих
димоводних и ложишних објеката и уређења као и контрола исправности ових објеката и уређаја.
Члан 74.
Комуналну делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник
или други привредни субјект (у даљем тексту: предузеће).
Члан 75.
Као обавезне димничарске услуге утврђују се:
- чишћење димњака,
- вађење гара,
- редовна контрола димњака.
Обавезне димничарске услуге врше се најмање једном у шест месеци, а у зимском периоду
најмање једном у три месеца.
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Члан 76.
Остале димничарске услуге обављају се по захтеву корисника.
Члан 77.
Цену димничарских услуга и начин плаћања утврђује предузеће коме је поверено
обављање ове делатности уз сагланост Скупштине општине Брус.
Члан 78.
Корисник објекта је дужан:
- да у случају потребе позове овлашћеног вршиоца димничарских услуга, да гар и чађ и сл.
депонује у канте за отпатке.
13. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 79.
Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и
изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за
неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење
популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина
јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или унуштавање отпада животињског порекла,
спровођење мера контроле и смањење популације штетних организама, глодара и инсеката
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.
Члан 80.
Комуналну делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник
или други привредни субјект.
Обављање ове комуналне делатности регулише се посебном одлуком Скупштине општине
Брус.
14. ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Члан 81.
Одржавање стамбених зграда је инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених
зграда и станова а чије извођење се врши у јавном интересу.
Председник скупштине зграде, односно станари зграде дужни су да испоручиоцу
комуналних услуга- ЈКП „Расина“ доставе евиденцију свих станова са бројем чланова
домаћинства.
Члан 82.
Ова комунална делатност регулише се посебном Одлуком Скупштине општине Брус.
15. НАДЗОР
Члан 83.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши орган управе надлежан за комуналне послове,
послове заштите животне средине и саобраћаја преко својих инспекција.
Члан 84.
При вршењу надзора над извршавањем ове Одлуке и прописа из области комуналних
делатности као и из области саобраћаја и заштите животне средине инспектори су овлашћени да:
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контролишу да ли се комуналне делатности обављају на начин у смислу закона и ове
Одлуке,
контролишу стање комуналних објеката,
контролишу да ли се комуналне услуге врше у складу са прописима,
нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака,
изриче и наплаћује новчане казне из своје надлежности у складу са прописима
општине,
предузима друге мере утврђене законом и прописима општине.

Члан 85.
У поступку извршења послова из своје надлежности инспектор, у зависности од природе
посла сарађује са грађанима, месним заједницама и другим субјектима.
Члан 86.
Предузеће, установа и друге организације, односно грађани су дужни да инспектору
омогуће несметано вршење прегледа и ставе на увид потребна документа и да у року који
инспектор одреди доставе потребне податке.
Члан 87.
Кад инспектор утврди да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или
кривично дело, дужан је да без одлагања поднесе захтев за покретање прекршајног поступка,
односно поднесе пријаву за привредни преступ тј. кривично дело.
Члан 88.
Када инспектор у поступку вршења службене дужности утврди повреду прописа чију
примену контролише други орган, односно, инспекција, дужан је да о томе одмах обавести
надлежни орган, односно иснспекцију.
Члан 89.
По жалби на решење инспекције одлучује Општинско веће општине Брус.
XVIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 90.
За непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање супротно одредбама ове
Одлуке казниће се:
- Новчаном казном у износу од 70.000,00 до 250.000,00 динара предузеће и друго правно
лице;
- Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 25.000,00 динара одговорно лице у правном
лицу;
- Новчаном казном у износу од 30.000,00 до 100.000,00 динара предузетник;
- Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 25.000,00 динара физичко лице.
Ако не изврши решење надлежног инспектора казниће се новчаном казном од 70.000,00 до
250.000,00 динара правно лице, новчаном казном од 10.000,00 до 25.000,00 динара одговорно лице
у правном лицу, новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара предузетник, новчаном
казном од 15.000,00 до 25.000,00 динара физичко лице.
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XIX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 91.
Ступањем на снагу ове Одлуке престајe да важи Одлука о општем и комуналном уређењу
на територији општине Брус (“Службени лист општина Брус“ број 3/90,1/91,2/92,6/93,8/93).
Члан 92.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:352-70/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним услугама («Службени гласник РС», број
88/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26.
Статута општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14/ Пречишћен текст и 15/16)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о субвенционисању плаћања накнаде комуналних услуга
коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус, под бројем
2673/2016-4 на седници одржаној дана 30.11.2016. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-609/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_________________________________
На основу члана 2. и 66. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,
73/10. 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/08 и 83/14) и члана 26.
став 1. тачка 6. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14,
10/14-пречишћен текс и 15/16)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ РАДА И ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
У ОПШТИНИ БРУС
Члан 1.
ПРЕСТАЈЕ да важи Одлука о образовању буџетског фонда за развој пољопривреде у
општини Брус, број 400-39/2005-I од 25.03.2005. године („Службени лист општине Брус“, број
1/2005 и 2/2009), Одлука о активирању буџетског фонда за развој пољопривреде („Службени лист
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општине Брус“, број 12/2015) и престаје са радом Фонд за развој пољопривреде општине Брус, са
седиштем у Брусу у улици Краља Петра I број 120, ПИБ 105564017, матични број 17722867 (у
даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
Фонд престаје са радом даном ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Сва права и обавезе Фонда преносе се на Општину Брус-Општинску управу општине Брус.
Затечена новчана средства са рачуна Фонда преносе се на рачун буџета општине Брус.
Целокупна документација и архива Фонда предаје се надлежној организационој јединици
Општинске управе општине Брус.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје рад органа Фонда, и то:
-

Управног и Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде у општини Брус
именован Решењем Скупштине општине Брус, број:
02-3/2016-I од 29.01.2016. године („Службени лист општине Брус“, број 2/16);
02-33/2016-I од 16.08.2016. године („Службени лист општине Брус“, број 15/16);
02-39/2016-I од 28.10.2016. године („Службени лист општине Брус“, број 18/16).

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-641/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________________
На основу члана 64. 65., 66. и 67. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/09, 73/10. 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/08 и 83/14) и
члана 26. став 1. тачка 6. 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 19.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
У ОПШТИНИ БРУС
Члан 1.
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд за развој пољопривреде у општини Брус, (у даљем
тексту: Фонд) и уређује: сврха Фонда, време за које се оснива Фонд, извори финансирања Фонда и
начин коришћења средстава Фонда.
Члан 2.
Фонд је евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора у општини Брус.
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II – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Фонд се образује ради подстицања, очувања и унапређења пољопривреде и руралног
развоја на територији општине Брус, на неодређено време.
Члан 4.
Фондом управља Председник Општине и одговоран је за законито и наменско трошење
средстава.
Члан 5.
За пренос средстава Фонда користи се рачун извршења буџета и печат председника
општине
Члан 6.
Фонд се финансира из:
1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине за текућу годину;
2) донација;
3) других јавних прихода у складу са законом.
Преузимање обавеза и плаћање на терет Фонда врши се до нивоа средстава одобрених
Фонду.
Члан 7.
Средства Фонда користе се за финансирање активности у складу са усвојеним Програмом
коришћења средстава Фонда (у даљем тексту: Програм), који доноси Општинско веће општине
Брус.
Послове на изради Програма, праћењу реализације програма и изради Извештаја о
реализацији програма обавља Комисија.
Комисија има председника и два члана коју именује Општинско веће општине Брус, на
мандатни период од четири (4) године.
Начин рада и друга питања од значаја за рад Комисије одређују се посебним Правилником
који доноси Општинско веће општине Брус.
Члан 8.
О додели средстава Фонда Комисија одлучује у складу са законом, овом Одлуком и другим
општинским прописима.
Члан 9.
Стручне и администартивно-техничке послове за потребе Комисије обавља надлежна
организациона јединица Општинске управе општине Брус.
III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-642/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_____________________________________
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На основу члана 99. и члана 100. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
РС,, број 72/09, 81/09-Исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС , 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 14. тачка 8. и члана 26. тачка 6. Статута општине
Брус – пречишћен текст (,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/2014 –
пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У тексту Одлуке о грађевинском земљишту број 463-11/2015-I од 15.06.2016. године
(„Службени лист општине Брус“, број 7/15 и 18/16), у члану 6. уместо речи „ЈП Дирекција за
грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус“, треба да стоји: „Општинска управа
општине Брус“.
Члан 2.
У члану 7. уместо речи „Одсек за урбанизам, грађевинсрство и правно-имовинске
послове“, треба да стоји: „Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове“.
Члан 3.
У члану 42. уместо речи „Одсек за урбанизам, грађевинсрство и правно-имовинске
послове“, треба да стоји: „Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 463-75/2016-I
19.12.2016. године

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

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана
26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14пречишћен текст и 15/16)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О НАДЛЕЖНОСТИ ЈКП „РАСИНЕ“ ЗА ИЗАДВАЊЕ УСЛОВА И РЕШАЊА
ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ надлежност ЈКП „Расине“ Брус да у оквиру регистроване делатности од
општег интереса издаје услове и решења за прукључак објеката на водоводну и канализациону
мрежу, свим корисницима комуналних услуга на територији општине Брус.
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Члан 2.
Захтев за издавање техничких услова и решење за прикључак на градску водоводну и
канализациону мрежу подноси инвеститор, односно власник објекта за кога се врши прикључење.
Члан 3.
Сагласност за пројектовање и услове за прикључак са техничким подацима издаје ЈКП
„Расина“ Брус у складу са Законом прописаним нормативима за издавање услова.
1. Услови за прикључак на водоводну мрежу садрже:
- место и начин прикључења
- пречник и квалитет прикључне цеви
- тип и капацитет мерног инструмента
- положај, димензије и начин изградње водомерног шахта, тип поклопца на водомерном
шахту
- забрану повезивања инсталација која се снабдевају водом из других извора са
инсталацијом преко које се користи вода из градског водовода
- обавезу корисника да употребљену воду повеже са канализационом мрежом.
2. Услови за прикључак на канализациону мрежу садрже:
- место, начин и коту приључења
- пречник и квалитет прикључне цеви
- положај, димензије и начин обраде првог приључног дворишног шахта
- тип поклопца на прикључну шахту.
Члан 4.
Решење о одобрењу водоводног и канализационог прикључка по захтеву корисника и
издатим исловима доноси ЈКП „Расина“ Брус.
Водоводни прикључак може бити трајни, привремени или прикључак на одређено време
кога сагласно прописима и испуњености услова одређује ЈКП „Расина“.
Члан 5.
Објекти изграђени без одобрења органа управе надлежног за послове урбанизма, не могу
се прикључити на градску водоводну мрежу.
Изузетно, објекти изграђени без одобрења, а који се налазе у поступку легализације, могу
се прикључити на градску водоводну мрежу на одређено време до окончања поступка
легализације.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:352-66/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________
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На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и члана 26. став 1. тачка
25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.07.2016. - 30.09.2016. године (III
квартал).
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-548/2016-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
19.12.2016. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011,
2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП «РАСИНА» БРУС
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања за 2017. годину ЈКП «Расина» Брус,
који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2016.године, под бројем
2673/2016.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-608/2016-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
19.12.2016. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011,
2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
СУБВЕНЦИЈА ЈКП «РАСИНА» БРУС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на посебан Програм коришћења субвенција ЈКП «Расина»
Брус из буџета општине за 2017. годину, који је донео директор предузећа, под бројем
2673/2016-1 од 30.11.2016.године.
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2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-608/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
__________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011,
2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПРАЊА И ЧИШЋЕЊА
САОБРАЋАЈНИХ И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ И
ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БРУСА И НАСЕЉА БРЗЕЋЕ ЗА 2017.
ГОДИНУ ЈКП «РАСИНА»
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм прања и чишћења саобраћајих и јавних
површина, одржавања комуналне хигијене и јавног зеленила на подручју града Бруса и
насеља Брзеће за 2017. годину ЈКП «Расина» Брус, који је усвојио Надзорни одбор
предузећа, под бројем 2673/2016-3 од 30.11.2016.године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-608/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним услугама («Службени гласник РС», број
88/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26.
Статута општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14/ Пречишћен текст и 15/16)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама комуналних услуга
коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус, под бројем
2673/2016-6 на седници одржаној дана 30.11.2016. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:38-7/2016-I
19.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________
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На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним услугама («Службени гласник РС», број
88/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26.
Статута општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14/ Пречишћен текст и 15/16)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама комуналних услуга
број 38-5/2013-I од 15.04.2013. године коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа «Расина» Брус, под бројем 2673/2016-5 на седници одржаној дана 30.11.2016.
године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:38-6/2016-I
19.12.2016. године

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

На основу члана 20.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број
127/09) и Закључка Владе РС 05 број 023-8267/2016-I од 11.10.2016. године
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016. године доноси
ОДЛУКУ
о конвертовању потраживања општине Брус према
,,Трајал корпорацији” а. д. Крушевац у капитал друштва
Члан 1.
ПРИХВАТА СЕ Препорука Владе Републике Србије дата Закључком 05 број 0238267/2016-1 од 11. октобра 2016. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се у поступку
усвајања унапред припремљеног плана реорганизације ( у даљем тексту: УППР), субјекта
приватизације ,,Трајал корпорација” а.д. Крушевац ( у даљем тексту: Друштво),
потраживања општине Брус према Друштву по основу пореза на зараде у износу од
28.234,96 динара ( уплатни рачун 711111) и пореза по одбитку – обједињена наплата-порез
на зараде у износу од 248.103,17 динара (ШО 029) са стањем неизмирених обавеза на дан
31.12.2015. године и каматом до 11.10. 2016. године, који су утврђени Записником
Републике Србије-Министарство финансија, Пореска управа, Центар за велике пореске
обвезнике број: ЦВП 433-19-1536/2016-Ј6013 од 15. 11. 2016. године, конвертује у удео
општине Брус у капиталу Друштва.
Члан 2.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се потраживања општине Брус по основу необрачунате
камате до дана усвајања УППР конвертују у трајни улог општине Брус у капитал
Друштва, у случају усвајања УППР-а.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Брус”, а примењиваће се са прихватањем унапред припремљеног плана
реорганизације привредногдруштву ,,Трајал корпорација” а.д. Крушевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-6619/2016-I
19.12.2016. године

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

__________________________________
На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС», број
107/05, 72/09-др.закон, 88/10,..., 106/15 ) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома здравља
Брус, коју је донео Управни одбор Дома здравља Брус, на седници одржаној дана
18.10.2016. године, под бројем 411/16-2.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:110-1/2016-I
19.12.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БРУС ЗА
2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Дома здравља Брус за 2016. годинуприходи од оснивача, под бројем 48/16 од 08.12.2016.одине..
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ:400-650/2015-I
19.12.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Скупштине општине Брус
за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-651/2016-I
19.12.2016.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план председника општине и
Општинског већа општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2016. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-649/2016-I
19.12.2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_____________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Општинске управе
општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016.
годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-644/2016-I
19.12.2016.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14 и 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план општинског
правобранилаштва општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2016. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-645/2016-I
19.12.2016.године

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

1459

19.12.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Штаба за ванредне
ситуације општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус
за 2016. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-647/2016-I
19.12.2016.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине
Брус за 2016. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-648/2016-I
19.12.2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Средње школе Брус за
2016. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину, који је
усвојио Школски одбор школе, на седници одржаној 01.12.2016. године, под бројем
2025/1.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
__________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016.године, донела је

БРОЈ:400-611/2016-I
19.12.2016.године

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РАЗБОЈНА ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на прерасподелу трошкова у финансијском плану ОШ
„Бранко Радичевић“ Разбојна, број 1192 од 13.12.2016. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-646/2016-I
19.12.2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени
гласник РС», број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС»,број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ »ПАХУЉИЦЕ» БРУС
I - РАЗРЕШАВА СЕ Андрија Несторовић из Бруса дужности члана Управног одбора
Предшколске установе «Пахуљице» Брус, представник Савета родитеља, због поднете оставке.
II - ИМЕНУЈУ СЕ Неда Лазић из Бруса дужности члана Управног одбора Предшколске
установе «Пахуљице» Брус, представник Савета родитеља.
III – Изборни период новоименованог члана органа управљања траје до истека мандата органа
управљања.
IV - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-47/2016-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
19.12.2016. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07 и 83/14), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст, 15/16), члана 22. Одлуке о усклађивању акта
Туристичке организације општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 1/15) и члана 15.
тачка 3. Статута Туристичке организације општине Брус
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Брус
Марковић Драгољубу, економисти за туризам из Бруса, ПРЕСТАЈЕ мандат вршиоца
дужности директора Туристичке организације општине Брус, због истека периода на који
је именован.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
1.

БРОЈ: 02- 49/2016-I
19.12.2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
__________________________________
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07 и 83/14), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст, 15/16), члана 22. Одлуке о усклађивању акта
Туристичке организације општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 1/15) и члана 15.
тачка 6. Статута Туристичке организације општине Брус
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Брус
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Марковић Драгољуб, економиста за туризам из Бруса, за вршиоца
дужности директора Туристичке организације општине Брус, на мадатни период до 6
(шест) месеци.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ: 02-50/2016-I
19.12.2016.године

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

На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању у случају незапослености
(«Службени гласник РС», број 36/09 и 88/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брис»,
број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ БРУС
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања у општини Брус за 2017. годину.
Члан 2.
Локални акциони план чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине
Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-662/2016-I
19.12.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_____________________________________
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На основу чл.100. став 1. тачка 3.Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС''
број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013,
и 145/2014), чл.29.Закона о јавној својини ( ''Сл.гласник РС''број 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
чл.4.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности напосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(''Сл.гласник РС'' број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чл. 14.Одлуке о прибaвљању и располагању
непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус'' број 7/2014, 11/2015) и
чл. 26.Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14пречишћен текст и 15/16)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.12.2016..године доноси
РЕШЕЊЕ
1. Ратиславу Козићу из Рибара, општина Брус ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом катастарска
парцела број 3276/2 КО Рибари површине 0.01,53 ха, по култури остало вештачки створено
неплодно земљиште, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, уписана у
Лист непокретности број 89 КО Рибари која је јавна својина општине Брус ради формирања
грађевинске парцеле.
2. Цена отуђења за катастарску парцелу број 3276/2 КО Рибари износи укупно 53.550,00 динара,
што је тржишна вредност непокретности која је одређена од стране Пореске управе, Експозитуре
Брус дописом бр.службено/2016 од 15.12.2016.године.
3. Односи између општине Брус и Козић Ратислава из Рибара, након правоснажности овог
решења, биће уређени уговором о отуђењу непокретности из јавне својине, који ће у име општине
Брус закључити председник општине Брус.
4.Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
Број: 463-26/2016-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
19.12.2016.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007
и 83/2014-др. Закона), и члана 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Бру'', број
14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 19.12.2016. године, донела је
ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ
О ЗАБРАНИ ИЗГРАДЊЕ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о забрани изградње малих хидроелектрана на подручју општине Брус, број 350160/2016- I од 28.10.2016. године („службени лист општине Брус“, број 18/2016), члан 1. мења се
и гласи:
„ Забрањује се даља изградња цевоводних малих хидроелектрана на подручју општине Брус, на
подручјима где цевоводи пролазе кроз насељена места и површина пољопривредног земљишта, до
усвајања измена и допуна важеће планске документације у делу који се односи на правила
уређења и грађења, као и других услова за изградњу малих хидроелектрана“
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус“.
БРОЈ: 350-186/2016-I
19.12.2016. године

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

На основу чл.19.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности напосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Сл.гласник РС''број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чл. 8.Одлуке о прибaвљању и
располагању непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус'' број
7/2014, 11/2015) и Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине
Брус Скупштине општине Брус број 463-49/2016-I од 16.08.2016.године и Одлуке о измени
Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Брус број 46349/2016-I од 28.10.2016.године , Скупштина општине Брус на седници одржаној 19.12.2016.године
расписује
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС
1. Предмет јавног огласа су непокретности уписане у Лист непокретности бр. 377 К.О
Брзеће и то:
- кат.парцела бр. 8/3, потес „Јарам“, земљиште под зградом и другим објектом, укупне
површине 0.16,77 ха, грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта,
- објекат саграђен на кат.парцели 8/3 КО Брзеће - зграда туризма укупне бруто површине
621,38 м2, а нето површине 517,54 м2, спратности По+П+1 ( у сутурену-подруму су лоциране :
остава за мобилијар, скијашница, техничка просторија 1, техничка просторија 2, котларница на
пелет, хоризонталне комуникације, вертикалне комуникације; на приземљу објекта су лоциране:
ветробран, кафе бар, остава, кухиња, клуб, канцеларија, сала за састанке, тоалети, хоризонталне
комуникације, вертикалне комуникације; на спрату су лоцирана 5 апартмана, нето површине од
22,21м2 до 43,54м2 који се састоје из улаза, кухиње, трпезарије са дневним боравком, спаваћа соба
и wc и купатило, а поред апартмана се налазе хоризонталне и вертикалне комуникације). Објекат
поседује одобрење за изградњу, објекат је комплетно изграђен у грађевинском и грађевинскозанатском смислу, објекат нема издату употребну дозволу,
све
јавна
својина
Општине
Брус
у
1/1
дела.
- Напомена: на кат.парцели бр.8/3 КО Брзеће постоји незаконито саграђен објекат бруто
површине 260м2 спратности П+1 за који је пред Министарством грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре – Рашки округ поднет захтев за озакоњење у складу са Законом о озакоњењу
објекта ( ''Сл.гласник РС''број 96/2015),
2. Непокретности се отуђују из јавне својине у поступку прикупљања писмених понуда. Поступак
отварања писмених понуда спроводи Комисија.
3. Почетна цена по којој се непокретност отуђује из јавне својине износи 1.082.500,49 евра, а што
представља процењену тржишну вредност предметне непокретности, изражену у еврима, у складу
са проценом овлашћеног судског вештака бр.104-ТП/16 од 15.08.2016.године.
Понуђач је дужан да као услов за учешће у поступку прикупљања писмених понуда уплати
депозит у износу 10% од почетне цене, а што износи 108.250,049 евра, у динарској
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противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на текући
рачун 840-0000001090804-11 бр.модела 97, позив на број (ЈМБГ или ПИБ уплатиоца).
4. Непокретности се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, без права на накнадну
рекламацију.
Непокретности које су предмет отуђења могу се разгледати сваког радног дана у периоду од 10 до
13 часова, до истека рока за подношење понуда , а по претходној најави.
Све потребне информације поводом овог огласа, као и увид у документацију у вези са наведеном
непокретношћу, могу се добити у просторијама Општинске управе општине Брус, Краља Петра
Првог бр. 120, 37220 Брус, сваким радним даном у време од 10,00 до 13,00 часова. Контакт особа:
Грујић Весна телефон 037/826-840, 825-780.
5. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. У случају да два или
више учесника понуде исту цену, између њих изабраће се понуђач који је први поднео понуду.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда
доноси Скупштина општине Брус, на предлог Општинског већа. Одлука Скупштине општине Брус
је коначна.
Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег
понуђача закључи Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине а који, у име општине Брус
закључује Председник општине Брус. У року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу
непокретности из јавне својине, купац је дужан исплатити купопродајну цену. Исплата
купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне
банке Србије на дан уплате. Најповољнијем понуђачу задржава се уплаћени депозит до
потписивања уговора и исти се урачунава у купопродајну цену. Осталим учесницима у Јавном
Огласу депозит се враћа у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег
понуђача. Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за
враћање депозита. Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју
рачуна и назив банке нису потпуни или тачни.
У случају одустанка најповољнијег понуђача од закључења Уговора о отуђењу непокретности из
јавне својине ил уколико најповољнији понуђач не уплати купопродајну цену у предвиђеном року,
депозит се не враћа.
Купац сноси све трошкове овере уговора и пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове
проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима.
6. Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица и физичка
лица.
Пријава за учешће садржи:
- за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, број телефона, порески
идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат;
-за физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, јединствени матични број
грађана, број личне карте и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду
се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Уз понуду се доставља: потврду о извршеној уплати депозита издата од стране банке која садржи
печат банке, податак да је уплату реализована, износ депозита, број рачуна, назив уплатиоца и
потпис овлашћеног лица банке као доказ о уплаћеном депозиту; судски оверено овлашћење,
односно пуномоћје за заступање које мора бити специјално, фотокопија личне
карте за физичка лица, и решење о упису у Регистар привредних субјеката (не старији од 6 месеци
од дана објављивања огласа, у овереној фотокопији), потврда о пореском идентификационом
броју, потписану изјаву да прихвата све услове из јавног огласа, као и услове за враћање депозита.
7. Писмене понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу Општина Брус-Комисија за
спровођење поступка отуђења непокретности, Краља Петра Првог бр. 120, 37220 Брус, и то
непосредно на писарници Општинске управе Брус или препорученом поштом. Коверта са понудом
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мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну
адресу понуђача. Уз понуду понуђач обавезно доставља документацију предвиђену Огласом.
8. Рок за достављање понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног огласа у дневном
листу ''Политика''. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске
управе до наведеног рока, до 13,00 часова. Понуда је непотпуна ако не садржи све што је
прописано, ако нису приложене све исправе, како је предвиђено јавним огласом. Подносиоци
неблаговремене, односно непотпуне понуде не могу да учествују у поступку отварања писмених
понуда, непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују. Уколико подносилац
благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао
од понуде. Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини
понуђене цене.
Поступак јавног надметања спровешће се у случају да стигне најмање једна благовремена и
потпуна понуда.
9. Јавно отварање писмених понуда ће се одржати у просторијама општине Брус-Мала сала
Општинске управе, ул. Краља Петра Првог бр.120, наредног радног дана од дана одређеног за
последњи дан за достављање понуда, са почетком у 12,00 часова.
10. Јавни оглас се објављује у дневном листу ''Политика'' , Службеном листу општине Брус и на
сајту општине Брус.

Број:463-36/2016-I
19.12.2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
__________________________________
АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07)
и члана 45. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/2008... 15/2016),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 18.11.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Брус број 020-11/2010-IV од
26.01.2010. године са свим изменама и допунама закључно са бројем 020-30/2016-IV од
29.08.2016. године, коју је донео
начелник Општинске управе општине Брус дана
18.11.2016.године под бројем 020-41/2016-IV.
2. Решење доставити: начелнику Општинске управе општине Брус и архиви .
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 06-76-1/2016-III
18.11. 2016. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р.
____________________________________
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС,, број 129/07) и
члана 17. тачка 6. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације општине Брус
(,,Службени лист општине Брус“, број 1/2015)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 28.11.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних
задатака Туристичке организације општине Брус који је донео Управни одбор Туристичке
организације општине Брус на седници одржаној дана 23.11.2016. године под бројем 161.
2. Решење доставити: директору Туристичке организације општине Брус и архиви .
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 020-42/2016-III
28.11. 2016. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг. ацц., с.р.
_____________________________________

На основу члана 17., 18 и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 41/09 и 53/10) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине
Брус (''Службени лист општине Брус'', број 11/2008), а на предлог Савета за координацију
безбедности саобраћаја на путевима општине Брус,
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 02.12.2016. године донело је
Измену Програма
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Брус за 2016. годину, број: 400-42/2016-III од 19.02.2016. године
Члан 1.
У члану 4. Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Брус за 2016. годину, број: 400-42/2016-III од
19.02.2016. године, Позиција I- Средства за унапређење саобраћајне инфраструктуре мења се у
тачки 1.1., тако што уместо износа од 1.400.000,00 динара сада гласи 1.850.000,00 динара, а у тачки
1.2. исте позиције уместо 600.000,00 динара сада гласи 150.000,00 динара.
Остале позиције овог Програма остају непромењене, као и укупан износ планираних
средстава.
Члан 2.
Измену Програма објавити у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ :400-563/2016-III
02.12.2016. године

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

1468

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

19.12.2016.године

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС,, број 129/07) и
члана 15. тачка 6. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Брус (,,Службени лист
општине Брус“, број 4/2015)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 02.12.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Општинском правобранилаштву општине Брус
који је донео Општински
правобранилац општине Брус дана 29.11.2016. године под бројем 93/2016.
2. Решење доставити:Општинском правобранилаштву општине Брус и архиви.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 020-43/2016-III
02.12. 2016. ГОДИНЕ

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

____________________________________________
АКТА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
На основу члана 4.став 4. Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 2/2016), члана 2. и 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама («Службени гласник РС», број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08др.закон, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др.закон), члана 2. и 5. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у
државним органима («Службени гласник РС», број 44/08-пречишћен текст и 2/12) и члана 7.
Одлуке о радним телима Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус», број 11/08,
16/08, 9/13, 10/14 и 3/15)
Комисија за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска питања
Скупштине општине Брус, на седници одржаној дана 16.12.2016. године, донела је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА
О РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ И КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ ИЛИ ПОСТАВЉА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС

Члан 1.
У Правилнику о радно правном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату плата лица
које бира, именује или поставља Скупштина општине Брус, Општинско веће и Председник
општине Брус, број 120-17/2016-I до 03.06.2016. године („Службени лист општине Брус“, број
12/16), члан 1. мења се и гласи:

1469

19.12.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 21

„Овим Правилником утврђује се радно правни статус и коефицијенти за обрачун и исплату плата
функционера, односно лица које бира, именује или поставља Скупштина општине Брус,
Општинско веће и Председник општине Брус“.
Члан 2.
У члану 3. став 1. четврта алинеја „начелник Општинске управе и“ брише се, a иза прве
алинеје додаје се следећа која гласи:
- „Заменик секретара Скупштине“.
Члан 3.
У члану 4. став 1., брише се четврта алинеја „.
Члан 4.
У чалну 11., табеларном делу, брише се колона 1.:
„Начелник Општинске управе, 14,85, 9,00, 30%, 31,00“.
У табеларном делу, иза секретар Скупштине, додаје се:
„Заменик секретара Скупштине, основни коефицијент 14,85, додатни 7,46, увећање 30%, што
укупно даје коефицијент за обрачун и исплату плате 29,00“.
Иза табеларног дела у члану 11. додаје се став 2. који гласи:
„Заменик секретара Скупштине општине, који није на сталном раду има право на месечну
накнаду по основу допунског рада у висини од 49,5% од коефицијента 29,00, утврђеног за лице на
сталном раду“.
Члан 5.
У члану 12. став 1., табеларном делу, брише се колона 4.:
„ В.Д. директора Центра за социјални рад, 19,38, 30%, 25,20“.
Члан 6.
Иза члана 17. додаје се нов члан 17а. који гласи: „На права и дужности функционера који
нису уређени овим Правилником примењују се општи прописи о раду и Посебан колективни
уговор за запослене у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне
самоуправе“.
Члан 7.
Члан 19. мења се и гласи: Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Брус».
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
БРОЈ: 120-39/2016-I
16.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Саша Чукурановић,с.р.
______________________________
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На основу члана 6. став 2. Одлуке о објављивању општинских прописа и других аката и о
издавању „Службеног листа општине Брус“ („Службени лист општине Брус“, број 17/2008) на
основу захтева шефа Одсека за финансије и планирање, врши се
ИСПРАВКА
ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину „Службени лист општине
Брус“, број 18/2016, у члану 6. Раздео 2. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК, Глава 2.01.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК, ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА И
ПРОГРАМ 1. ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, поткрала се техничка грешка,
где у продужетку треба да стоји „ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС“.
Исправка техничке грешке производи правно дејство од када производи и Одлука о
ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
__________________________________________
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о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места Општинском правобранилаштву
општине Брус
Правилника о радно правном статусу и коефицијентима за обрачун
и исплату плата лица које бира, именује или поставља Скупштина
општине Брус, Општинско веће и председник општине Брус
о буџету општине Брус за 2017. годину

_________________________________________________________________
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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