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ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  2.     29.01..2016. годинe      годишња претплата 2.700.-дин.    

                  (аконтација).  

           Цена овог броја 410,00 дин.  

                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

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 29.01.2016. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу цевовода сирове воде 

од бунарског водозахвата до постројења за прераду воде за пиће - за водоснабдевање туристичких 

локалитета на Kопаонику - општина Брус 

са Извештајем о Стратешкој процени утицаја на животну средину плана 

 

Члан 1. 

Усваја  се  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу цевовода сирове воде од бунарског 

водозахвата до постројења за прераду воде за пиће - за водоснабдевање туристичких локалитета на 

Kопаонику - општина Брус са Извештајем о Стратешкој процени утицаја на животну средину плана. 

 

Члан 2. 

Граница Плана обухвата део територије КО Крива Река. 

Планирани коридор цевовода је у дужини од око 3083 м. 

Површина обухваћена планом износи око 3ха 10а. 

Грађевинско подручје јесте уређени и изграђени део насељеног места, као и неизграђени део подручја 

одређен планским документом за заштиту, уређење или изградњу објекта. 

 

У оквиру границе плана налазе се следеће катастарске парцеле : 

 3450/1, 3453/1, 3455/1, 3455/2, 3460, 3470, 3482/2, 3483/2, 3484, 3485, 3488, 3489, 3502, 3505, 3519, 3523, 

3524, 3530/3, 3570/3, 3574, 3575, 3602, 3603, 3604, 3605, 3609, 3612, 3614, 3620, 3622, 3627, 3524, 3530/3, 

3521, 3522, 3526, 3530/1, 3531/3, 3530/4, 3531/4, 3443/4, 3443/7, 3443/2, 3447/7, 3792/3, 3447/2, 3447/33 и 

3447/32 КО Крива Река и 3/11 КО Брзеће. 

Члан 3. 

 План  садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења,графички део и обавезне 

прилоге. 

План нарочито садржи: 

1. Уводни део ( правни и плански основ, повод и циљ израде,обухват и границу плана;извод из усвојеног 

концепта плана) 

2. Плански део ( правила уређења, правила грађења) 

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

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

регулационо-нивелациони план за грађење објекатаса аналаитичко-геодетским елементима за 

обележавање, план грађевинских парцела за јавне намене са планом спровођења, синхрон план) 

Извештајем о Стратешкој процени утицаја на животну средину  је саставни део плана. 
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Члан 4.  

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу цевовода сирове воде од бунарског водозахвата до 

постројења за прераду воде за пиће - за водоснабдевање туристичких локалитета на Kопаонику - 

општина Брус  са СПУ израдио је ''УРБАНИКА'' д.о.о., Београд 

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

изградњу Брус 

Члан 5.  

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

који с еобјављује у Службеном листу општине Брус. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

 БРОЈ:350-8/2016-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године      Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

_____________________________________ 

 
 
 

План детаљне регулације за изградњу цевовода 
сирове воде од бунарског водозахвата 

до постројења за прераду воде за пиће - за водоснабдевање 
туристичких локалитета на Kопаонику - општина Брус 
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Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. 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 за изградњу цевовода сирове воде од бунарског водозахвата до постројења за 
прераду воде за пиће - за водоснабдевање туристичких локалитета на Kопаонику - општина Брус 

 

I    ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
1.  УВОДНИ ДЕО 

1.1.    ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације су: 

1) Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 
24/11,121/12,42/13 – УС,50/13 - УС и 98/13 - УС) и Закона о Изменама и допунама Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник Републике Србије“ бр.132/14); 

2) Правилник  о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 31/10, 69/10, 
16/11); 

3) Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу цевовода сирове воде од бунарског 
водозахвата до постројења за прераду воде за пиће – за водоснабдевање туристичких локалитета на 
Копаонику – општина Брус (''Сл. лист општине Брус'', бр. 9/14); 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је: 
1) Просторни план подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' (''Службени гласник РС'', број 95/09); 
2) Просторни план општине Брус (''Сл. лист општине Брус'', бр. 3/13). 

 
1.2.    ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 
Израда Плана детаљне регулације за изградњу цевовода сирове воде од бунарског водозахвата до постројења за 
прераду воде за пиће – за водоснабдевање туристичких локалитета на Копаонику – општина Брус иницирана је од 
стране ЈП ’’Дирекције’’ за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, у сврху снабдевања водом 
планираног туристичких локалитета на Копаонику. 

 
Циљ израде Плана је утврђивање услова за уређење простора за изградњу цевовода и црпних станица у складу са 
Просторним планом општине Брус, кроз дефинисање површина јавне намене, дефинисање регулације саобраћајница, 
утврђивање правила градње, зона заштите и других елемената. 
 
 
1.3.     ОБУХВАТ ПЛАНА  
 
План  обухвата: 
 
A. Потисни магистрални цевовод сирове воде од бунара са црпном станицом у зони око Сребрначке реке до 

постројења за прераду воде "Сребрнац"; 
B. Бунар са црпном станицом у зони око Сребрначке реке, потребног капацитета 15 l/s; 
C. Бустер црпна станица "Сребрнац" на локацији поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-

Брзеће-Копаоник; 

D. Постројење за прераду воде "Сребрнац"; 
E. Сервисну саобраћајницу и 
F. Три трафостанице ТС 10/0,4 kV. 

 
 

1.3.1. Опис границе и површина обухваћена планом 
Приказ границе плана дат је у свим картама у графичком делу плана. 
(графички прилог бр. 1.0.''Постојећа намена површина са границом плана,  Р 1: 1000'') 
 
Граница Плана обухвата део територије КО Крива Река. 
Планирани коридор цевовода је у дужини од око 3083 м. 
Површина обухваћена планом износи око 3ха 10а. 
Грађевинско подручје јесте уређени и изграђени део насељеног места, као и неизграђени део подручја одређен 
планским документом за заштиту, уређење или изградњу објекта. 
 

1.3.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе Плана 
(графички прилог  бр. 0.4. - ''План грађевинских парцела за јавне намене'',  
Р 1: 1000) 

 
У оквиру границе плана налазе се следеће катастарске парцеле : 
3450/1, 3453/1, 3455/1, 3455/2, 3460, 3470, 3482/2, 3483/2, 3484, 3485, 3488, 3489, 3502, 3505, 3519, 3523, 3524, 3530/3, 
3570/3, 3574, 3575, 3600, 3601/3, 3602, 3603, 3604, 3605, 3609, 3612, 3614, 3620, 3622, 3627, 3524, 3530/3, 3521, 3522, 
3526, 3530/1, 3531/3, 3530/4, 3531/4, 3443/4, 3443/7, 3443/2, 3447/7, 3792/3, 3447/2, 3447/33 и 3447/32 КО Крива Река и 
3/11 КО Брзеће. 

 
Све на територији општине Брус. 
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У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у графичким прилозима, као и у случају 
промене бројева катастарских парцела, као предмет овог Плана важи граница утврђена у графичким листовима 
Документације плана: оверена катастарско - топографска подлога са границом плана, Р = 1:1000. 
 
 
1.4. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

1.4.1. Постојећа намена површина и стање изграђености простора  

На подручју Плана детаљне регулације за изградњу цевовода сирове воде од  бунарског водозахвата до постројења за 
прераду воде за пиће - за водоснабдевање туристичких локалитета на Копаонику - општина Брус, заступљене су 
основне намене земљишта, и то: 

 
Пољопривредно земљиште je сконцентрисано скоро дуж целог обухвата плана. Укупна површина пољопривредног 
земљишта у обухвату плана је 1.72ха. 

 
Шумско земљиште је заступљено у једном мањем делу са јужне стране обухвата плана. Укупна површина шумског 
земљишта у обухвату плана је 0.035ха. 

 
Водно земљиште обухвата површине потока у јужном делу плана у површини од 0.1ха. 

 
Грађевинско земљиште ван компактног грађевинског подручја обухваћеним ППО Брус, обухвата постојеће 
саобраћајне површине. 
Укупна површина грађевинског земљишта на подручју плана износи 1.25ха. 
 
Укупна површина обухвата плана је 3ха 10а. 
 
Табела 1 - Основна намена земљишта у обухвату ПДР 
 

 основна намена  површина  
(ха) 

проценат учешћа  
(%) 

1 грађевинско земљиште (ван компактног грађевинског подручја 
обухваћеним ППО Брус) 

1,25 40 

2 пољопривредно земљиште  1,72 55 

3 шумско земљиште 0,035 1 

 водно земљиште 0,1 4 

 УКУПНО  
(подручје Плана детаљне регулације) 

3,10  

 

Табела 2 – Намена површина у  постојећем Грађевинскom земљиштu изван грађевинског подручја ПДР-а 

 
Грађевинско земљиште изван грађевинског 
подручја 

Постојеће (ha) 

 Саобраћајнице и саобраћајни објекти  1,08 

 Укупно (грађ.земљиште јавних намена) 1,08 

 УКУПНО (грађ. земљиште изван грађевинског 
подручја) 

1,08 

 
 

1.4.2. Концепција планских решења 

 
Подручје обухвата Плана детаљне регулације обухвата четри урбанистичке целине, проистекле из постојећих и 
планираних садржаја на подручју, а условљених специфичностима правила изградње и уређења у зонама изван 
грађевинског подручја.  
 
ЗОНА / ЦЕЛИНА 1 – Обухвата простор на подручју са трасом цевовода и коридором исте, као будуће планирано 
решење.  
 
ЗОНА / ЦЕЛИНА 2 – Обухвата простор предвиђен за изградњу црпних станица и трафостаница. 
 
ЗОНА / ЦЕЛИНА 3 – Обухвата простор предвиђен за изградњу постројења за прераду воде. 
 
ЗОНА / ЦЕЛИНА 4 – Обухвата појас заштитног зеленила који оивичује трасу регулисане саобраћајнице и део водотока 
Сребрначке реке у границама обухвата плана и постојећу сабирну комору (каптажу). 
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II    ПЛАНСКИ ДЕО 
 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА И ЗОНА 

Подручје Плана детаљне регулације подељено је на три урбанистичке целине, проистекле из постојећих и планираних 
садржаја на подручју, а условљене специфичностима правила уређења и изградње у зонама ван компактног 
грађевинског подручја обухваћеним ППО Брус и налази се у режиму заштите Трећег степена Националног парка 
''Копаоник''. 
 
 
ЗОНА / ЦЕЛИНА 1 – Обухвата простор планираног магистралног цевовода сирове воде, који се планира од локације 

бунарске црпне станице поред Сребрначке реке, углавном кроз шумско земљиште и при томе се једном укршта са 

државним путем II А реда бр. 211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник. На траси се уочавају две деонице: 

 Од бунарске црпне станице поред Сребрначке реке до бустер црпне станице "Сребрнац" на локацији поред 

државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник – дужина планираног цевовода је око 

1075 m, 

 Од бустер црпне станице "Сребрнац" до границе ПДР-а локалитета "Сребрнац" на Копаонику – дужина 

планираног цевовода је око 825 m.  

 
ЗОНА / ЦЕЛИНА 2 – Обухвата простор предвиђен за изградњу две црпне станице и две трафостанице. 
 
ЗОНА / ЦЕЛИНА 3 – Обухвата простор предвиђен за постројења за прераду воде и трафостанице. 
 
ЗОНА / ЦЕЛИНА 4 – Обухвата појас шумског зеленила који оивичује трасу сервисне саобраћајнице у границама 
обухвата плана. Уређење ове зоне подразумева ревитализацију постојећих шума и формирање нових шумских засада 
високог и средњег шумског растиња аутохтоних врста. Саставни део ове зоне је и планирана сервисна саобраћајница 
која повезује комплекс са постојећим локалним путевима и постојећа сабирна комора (каптажа). 
 
 
2.1.1. Основна намена у обухвату Плана и биланс површина 

Пољопривредно земљиште се смањује за 100%, ради изградње цевовода, проширења приступног пута у функцији 
сервисне саобраћајнице и ради формирања заштитног зеленила. 
 
Постојеће површине шумског земљишта се задржавају, стим што се минимално смањују на рачун проширења 
саобраћајнице. 
 
Грађевинско земљиште се повећава за око 40%, ради проширења саобраћајнице, изградње трафостаница и црпних 
станица и трафостанице и постројења за прераду воде. 
 

Табела 3 - Основне намене земљишта у обухвату ПДР-а - планирано стање 

 основна намена  површина  
(ха) 

проценат учешћа  
(%) 

1 грађевинско земљиште (ван компактног грађевинског 
подручја обухваћеним ППО Брус) 

2,51 80 

2 пољопривредно земљиште  0  0 

3 шумско земљиште - заштитно зеленило 0,49 16 

 водно земљиште 0,1  4 

 УКУПНО  
(подручје Плана детаљне регулације  
за изградњу цевовода сирове воде) 

3,10  
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Табела 4 - Основне намене земљишта у обухвату ПДР-а – упоредни приказ постојеће и планирано стање  

 основна намена  постојеће (ха) планирано (ха) 

1 грађевинско земљиште  
изван компактног грађ. подручја 

1,25 2,51 

2 пољопривредно земљиште  1,72 0 

 шумско земљиште - заштитно зеленило 0,035 0,49 

 водно земљиште 0,1 0,1 

 УКУПНО (подручје Плана) 3,10 3,10 

 

У структури грађевинског подручја, концептом је предвиђено: 
- повећање површине земљишта намењено за комуналне површине и објекте (изградња цевовода, постројења 

за прераду воде, црпних станица и трафостаница); 
- повећавају се површине јавног зеленила за формирање заштитног зеленила; 
- грађевинско земљиште изван грађевинског подручја промене у структури бележи за постојеће кориговане и 

планирану регулацију улице. 
 
Планирана концепција уређења и подела на карактеристичне целине и зоне приказани су на графичком прилогу 02. 
„Планирана намена површина“. 
 
Објекти и површине јавне намене 
 
У обухвату плана, објекти и површине јавне намене су: површине планираних комуналних зона, саобраћајне, 
електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре,  као и површине водног земљишта намењеног за изградњу 
цевовода Укупна површина земљишта планираног за јавне намене је 2.51ха (80%). 
 
Планом детаљне регулације одређује се детаљна намена земљишта у складу са карактером овог плана, а појам 
површина јавне намене не дефинише аутоматски и својински статус. Површине јавне намене обухватају просторе и 
објекте у јавној употреби, а својински статус грађевинског земљишта као јавног мора се утврђивати кроз процедуре 
утврђивања јавног интереса у складу са посебним законом. 
 
 
2.2. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

2.2.1. Саобраћајна инфраструктура 

Планско решење развоја саобраћајне инфраструктуре обухвата реконструкцију постојећeг сеоског пута у сервисну 
саобраћајницу за потребе опслуживања локације бунарског водозахвата и реконструкције прикључка предметне 
саобраћајнице на државни пут. 
 
Прикључак сервисне саобраћајнице на државни пут II А реда бр. 211 планира се у складу са условима ЈП Путеви Србије 
број 953- 21545/14-1 од 28.11.2014. године.     
 
У ситуационом смислу сервисна саобраћајница у целој својој дужини прати постојећи сеоски пут, уз неопходне 
минималне корекције хоризонталне геометрије. 
 
И у нивелационом смислу сервисна саобраћајница прати постојећи сеоски пут, уз неопходна издизања због нове 
коловозне конструкције. 
 
На предметној саобраћајници планирана је коловозна конструкција од невезаног – дробљеног каменог материјала. 
 
Планирани попречни профил сервисне саобраћајнице је следећи: 
 
- ширина коловоза                 3.50м 
- ширина банкина 2 x 0.50 = 1.00м 
Укупно:                                   4.50м           
 
Одводњавање сервисне саобраћајнице врши се гравитационим путем (подужним и попречним нагибима) у околни 
терен. 
 
Сервисна саобраћајница укршта се на четири места са постојећим водотоцима (потоцима). На местима укрштања са 
водотоцима планирати изградњу нових објеката – косих плочастих пропуста отвора од 5.00 до 6.00 метара. 
 
На локацији водозахвата планиран је плато димензија 30 x 30 метара намењен за смештај бунара и трафостанице. 
Плато је планиран са леве стране сервисне саобраћајнице. Коловозна конструкција на платоу и прилазној 
саобраћајници истоветна је коловозној конструкцији на сервисној саобраћајници.    
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2.2.2. Комунална инфраструктура 

2.2.2.1. Комуналне зоне и хидротеничка инфраструктура 

Водоводна мрежа и објекти 

Брус и околна насеља снабдевају се водом из више независних система. У циљу уреднијег водоснабдевања садржаја 

на Копаонику планира се проширење капацитета изградњом магистралног цевовода сирове воде на делу од 

Сребрначке реке до постројења за прераду воде за пиће "Сребрнац". Овај систем чине: 

 бунар са црпном станицом  у зони око Сребрначке реке, потребног капацитета 15 l/s, 

 потисни магистрални цевовод сирове воде од бунара са црпном станицом у зони око Сребрначке реке до 

постројења за прераду воде "Сребрнац",  

 бустер црпна станица "Сребрнац" на локацији поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-

Брзеће-Копаоник, и 

 постројење за прераду воде "Сребрнац" на локацији поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-

Брус-Брзеће-Копаоник. 

 

Бунар са црпном станицом  у зони око Сребрначке реке није предмет овог плана. 

 

Вишак воде из овог система који је превасходно намењен снабдевању водом туристичких садржаја на Копаонику, 

могуће је преусмерити и објединити са докаптираним сребрначким извором или усмеритити ка постојећем водозахвату 

"Вигњиште". 

 

Пожељни капацитети за садржаје рекреације и туризма 

Преглед пожељних капацитета основних и пратећих туристичких садржаја (без смештајних капацитета) према 

граничним и оствареним капацитетима дефнинисаним Просторним планом развоја НП Копаоник - Сребрнац. 

  стандард 

ПДР 

Сребрнац 

остварено 

    бр лежајева бр лежајева 

 пожељне површине основних и пратећих туристичких 

садржаја (м2) м2/лежају 1500 2610 

садржаји рекреације и културе 0,2-0,3 220-330 400- 600 

спортско-рекреативни садржаји (затворени простор)  0,4-0,5 440-550 800 - 1000 

спортско-рекреативни садржаји ( отворени простор) 5,0-8,0 5500-8800 10000 - 16000 

 

Предмет овог плана је потисни магистрални цевовод на делу од локације планираног бунара са црпном станицом у 

зони око Сребрначке реке (на коти око 1400 mn.v.) до постројење за прераду воде "Сребрнац" (на коти око 1800 mn.v.) 

на локацији поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник.  

 

У границама плана (од локације планираног бунара са црпном станицом у зони око Сребрначке реке до постројење за 

прераду воде "Сребрнац", предметни потисни магистрални цевовод сирове воде, планира се углавном кроз шумско 

земљиште и при томе се на два места укршта са државним путем II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-

Копаоник. Магистрални потисни цевовод је дугачак линијски објекат са неповољном конфигурацијом терена, јер је 

висинска разлика око 400 m, што захтева планирање више деоница са различитим називним притисцима и још једну 

црпну станицу- бустер црпна станица "Сребрнац". Локација за бустер црпну станицу је у зони укрштања са државног 

пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник. 

 
На траси се уочавају две деонице: 

 од бунарске црпне станице поред Сребрначке реке до бустер црпне станице "Сребрнац" на локацији поред 

државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник – дужина планираног цевовода је око 

1075 m, 

 од бустер црпне станице "Сребрнац" до постројење за прераду воде "Сребрнац" – дужина планираног цевовода 

је око 1975 m.  

 

Висинска разлика, која је око 400 m, условљава и планирање цеви од различих материјала и називних притисака. 

Пречник планираног цевовода је у опсегу од Ø160 mm до Ø200 mm, карактеристике цевних материјала са називним 

притисцима предмет су разраде кроз техничку документацију. 

Укупна дужина планираног потисног магистралног цевовода је око 3083 m.  

Трасу планираног цевовода поставити, где год је могуће, у оквиру јавне површине. 
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Бустер црпна станица 
 

Концепт решења базиран је на конфигурацији терена који је неповољан јер је висинска разлика око 400 m, тако да се 

услед тога поред бунарске црпне станице поред Сребрначке реке (није предмет овог плана) планира још једна црпна 

станица – бустер црпна станица. Локација бустер црпне станице "Сребрнац" је поред државног пута II А реда бр.211 

Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник, на коти око 1604,55 mn.v, са којег се објекту и приступа. 

 

У оквиру ове црпне станице планирати: 

 део за смештај хидромеханичке опреме (пумпе, вентили, посуда за заштиту од хидрауликог удара и др.), и  

 црпни базен. 

 

Техничком документацијом дефинисати карактеристике црпне станице положај објекта у односу на околни простор 

(укопан, полуукопан и др.), напајање ел. енергијом, приступни пут, и др.) и потребну хидромеханичку опрему а у свему 

према важећим законима, прописима, правилницима и препорукама из области хидротехнике, заштите животне 

средине, планирања, изградње и инвестирања. 

 

Постројење за прераду воде "Сребрнац" 
 
Локација постројења је поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник, на коти око 

1793,00 mn.v, са којег се комплексу и приступа. 

 
У оквиру ове комплекса постројења планирати: 

 простор за изградњу резервоара са затварачницом 

 одговарајућу хидромеханичку опрему (пумпе, вентили, прелив вишка воде из резервоара, испуст и др.) 

 простор за изградњу хлорне станице (оквирно димезија 3х5 m) 

 и др. 

 

Техничком документацијом дефинисати карактеристике комплекса постојења у односу на околни простор (укопан, 

полуукопан и др.), напајање ел. енергијом, приступни пут, и др.) и потребну хидромеханичку опрему а у свему према 

важећим законима, прописима, правилницима и препорукама из области хидротехнике, заштите животне средине, 

планирања, изградње и инвестирања. 

 

Канализациона мрежа и објекти 
 
На локацији предметног плана нема изграђене канализационе мреже за организовано одвођење употребљених вода. 

Систем за одвођење атмосферских вода такође не постоји. Конфигурација терена, који је планински (обухвата простор 

надморких висина у опсегу од 1400 mn.v. до 1800 mn.v.), таква је да омогућава природно отицање атмосферских вода 

најкраћим путем до најближег водотока. 

У већини околних сеоских насеља нема изграђене канализационе мреже, нека од њих имају мале системе, који 

испуштају отпадне воде директно у околину или у септичке јаме. 

У границама предметног плана није планирана изградња канализационе мреже за организовано одвођење 

атмосферских и употребљених вода. 

 

Водопривреда 
У границама предметног плана делом се налази Сребрначкa рекa, која се пружа правцем југозапад – североисток. 

Бунар са црпном станицом планира се на левој обали ове реке.  

У границама предметног плана нису планирани никакви хидротехнички радови на постојећим водотоцима.   

 

 
2.2.2.2. Електроенергетска инфраструктура 

На основу Идејног пројекта магистралног цевовода сирове воде, укупна једновремена снага је Pj= 170 kW,  од тога je 
Pj= 59 kW за потребе постројења за прераду воде “Сребрнац”  Pj= 66 kW, за потребе опреме бунарске црпне станице и 
Pj= 45 kW за потребе опреме бустер црпне станице. 
У том смислу, поред  поменутих постројења потребно је изградити три ТС 10/0,4 kV, потребне снаге трансформатора и 
капацитета. Планиране ТС 20/0,4 kV изградити као слободно-стојећи објекат.  
Планирану трафостаницу за потребе постројења за прераду воде “Сребрнац”  прикључити на постојећи подземни вод 
20 kV за хотел “Сребрнац”, a остале планиране ТС 20/0,4 kV прикључити на постојећу електроенергетску мрежу 20 kV 
изградњом подземних електроенергетских водова 20 kV. Од планираних ТС 20/0,4 kV до планираних потрошача тј. до 
кабловско-прикључних кутија изградити електроенергетске водове 1 kV потребног типа и пресека.  
Планиране електроенергетске водове 20 kV положити паралелно са планираним цевоводом. Планиране 
електроенергетске водове 1 kV  положити у оквиру комлекса постројења.   
Све радове извести у складу са важећим техничким прописима, препорукама и Интерним стандардима 
Електродистрибуције Крушевац. 
 
2.2.2.3. Телекомуникациона инфраструктура 

За потребе управљања опреме постројења за прераду воде “Сребрнац”, бунарске и бустер црпне станице, предвидети 

могућност полагања оптичког (командно-сигналног) кабла. У том смислу положити кабл паралелно са трасом 

електроенергетског вода на прописаном растојању. 
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2.2.3. Заштитно зеленило у комуналним зонама 

 

У оквиру комуналне зоне бустер станица и трафо станица, заштитно зеленило непосредно око бунара чине травнате 
површине.  
У оквиру комуналне зоне, заштитна вегетативна зона се формира на неизграђеном подручју непосредно уз водени ток. 
Бафери се састоје од постојеће вегетације на обали и/или нових засада. Тампон зоне укључују и водене биљке у 
плиткој води, биљке дуж влажне обале и биљке на сувим земљиштима.  
Примарна сврха вегетативне тампон зона подразумева: 

- смањивање отицања при повећаним бујицама, инфилтрацијом у земљишту; мањи отицај значи мање органских 
материја и других загађивача који улазе у воду; 

- стабилизацију земљишта са системима биљних корена; 
- смањивање ерозије обале због утицаја водене стује и таласа; 
- пречишћавање воде воденом вегетацијом; 
- побољшање станишта дивљих животиња и риба.  

 
 

2.2.4. Шумски заштитни појасеви – зеленило на површинама остале намене 

 

На простору који окружује планиране комуналне зоне планирана је ревитализација постојећих и подизање нових 
шумских засада, како би се установила и побољшала санитарно-хигијенска, заштитна и декоративно-естетска функција. 
Планирани шумски појасеви су терени искључени за градњу, осим планиране сервисне саобраћајнице, и имају 
приоритетну функцију заштите („бафер“ зоне). 
Потребно је у највећој мери очувати постојећу вегетацију и спојити је у функционалан систем зелених површина 
формирањем нових зелених простора и потеза. 
Услови за озелењавање ових зона и појасева: 

- основа зеленила је аутохтона вегетација, 
- нови засади треба да обухвате ниско, средње и високо растиње, 
- спровести мере контролисане прореде и обнове недостајућих врста у циљу успостављања еколошке 

равнотеже. 
 

 

2.3.   УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

2.3.1.   Урбанистичке мере за заштиту животне средине 

2.3.1.1. Зоне санитарне заштите 

Према решењу Министарства здравља бр. 530-01.61/2015-10, од 21.4.2015.год., Одређене су зоне санитарне заштите 
изворишта ''Сребрнац'' код Брзећа, општина Брус, на ушћу Минине у Сребрначку реку, и то: 

1. Зона непосредне санитарне заштите изворишта ''Сребрнац'' одређује се око водозахватног објекта чији је 
положај у простору дефинисан координатама 
 
Х = 4 797 174 Y= 7 488 683 Z=1400 mnm 

 
2. Ужа зона санитарне заштите изворишта ''Сребрнац'' одређује се над простором који је ограничен тачкама са 

координатама 
 

Тачка 
 

Х Y 

1 4 797 383 7 488 875 

2 4 797 383 7 488 488 

3 4 796 975 7 488 488 

4 4 797 975 7 488 875 

 
3. Шира зона санитарне заштите изворишта ''Сребрнац'' одређује се над простором који је ограничен тачкама са 

координатама 
 

Тачка 
 

Х Y 

1 4 797 975 7 488 960 

2 4 797 383 7 488 875 

3 4 798 000 7 488 647 

4 4 798 000 7 487 768 

5 4 797 765 7 487 440 

6 4 797 260 7 487 298 

7 4 796 735 7 487 000 

8 4 796 345 7 487 360 

9 4 796 300 7 488 123 
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2.3.1.2. Мере и услови заштите животне средине 

 
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и унапређење стања животне средине 

За предметни план урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, на основу Одлуке о 
приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу цевовода сирове воде од бунарског водозахвата до 
постројења за прераду воде за пиће-за водоснабдевање туристичких локалитета на Копаонику- општина Брус, где је 
чланом број 5. дефинисана потреба израде Стратешке процене утицаја на животну средину дана 04.07.2014.године 
бр.350-101/2014-I. 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је урађен у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС'', бр.135/04, 88/10). 
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.  

У циљу заштите животне средине и здравља људи потребно је у току спровођења и реализације планског документа 
реализовати следеће мере заштите животне средине: 

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 (‘‘Службени гласник РС“, број 88/11), 
а у циљу утврђивања адекватних услова будуће изградње и уређења простора; 

 уколико током извођења радова, дође до појаве речне ерозије или спирања земљишта са околних падина, 
инвеститор је обавезан да хитно предузме одговарајуће антиерозивне мере;  

 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 и изградњу објеката водоводног система извршити у складу са важећим техничким 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); 

 изградњом не сме доћи до значајног промена режима, а посебно квалитативних карактеристика подземних и 
површинских вода на предметном подручју; 

 објекти чија је изградња предвиђена на водном земљишту не смеју да онемогуће редовно одржавање, 
одбрану од поплава и бујица и извођење других радова, као ни да угрозе стабилност водотока; 

 забрањено је испуштање отпадних и свих употребљених  вода у водотоке; 

 забрањена је промена морфологије терена ван траса предвиђене пројектом; 

 обезбедити да цевовод буде изолован и непропусан; 

 трасе цевовода се не могу пројектовати у границама природних корита за велику воду Минине и Сребрначке 
реке, а на местима укрштања цевовода са мањим потоцима, каналима и јаругама мора бити на дубини испод 
коте дна корита истих; 

 обезбедити додатну заштиту земљишта и подземних вода изградњом непропусне подземне танкване испод 
трансформатора за сакупљање трансформаторског уља; 

 водоводска мрежа мора бити прописно укопана на одговарајућу дубину и обезбеђена од смрзавања воде; 

 приликом постављања цевовода и свих других радова, хумусни слој се мора уклонити и депоновати посебно, 
како би се могао вратити на првобитно место и искористити за санацију и затрављивање; 

 места укрштања планиране водоводне мреже са путном и комуналном инфраструктуром морају да буду тако 
решена да се омогући несметан приступ водовима и обезбеди стабилност оконог терена; 

 дуж предметне трасе мора бити обезбеђена стабилност тла, односно не сме доћи до значајних промена 
његових инжењерскогеолошких карактеристика; 

 забрањено је извођење свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде дуже од 5 дана и/или 
чији интензитет може штетно утицати на акватичне организме; 

 забрањено је формирање позајмишта и површинских копова ради обезбеђивања геолошког грађевинског 
материјала (камена, песка, шљунка и сл.), изузев из ископа на месту предвиђених објеката; 

 сва евентуална укрштања предметног цевовода са природним водотоцима извести тако да се у зони 
укрштања предвиде мере обезбеђења стабилности обала, дна корита и самог цевовода од ерозивног дејства 
великих вода;  

 предвидети одговарајућа техничка решења за таложење и евакуацију наталоженог наноса у објектима 
водоводног система (таложнице, испирање и др.); обезбедити одговарајући начин прикупљања и поступања 
са отпадним материјалима из таложника у складу са важећим прописима којима се уређује поступање са овом 
врстом отпада; 

 техничким решењима обезбедити адекватно коришћење, одржавање, чишћење целокупног система, а у циљу 
заштите вода, биљног и животињског света, околног земљишта и евентуално оближњих 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; 
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 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; 

 при извођењу радова, строго се придржавати задатог коридора, како би обимни земљани радови, као и 
употреба машина оставили последице на што мањем простору; применити таква решења и мере која ће 
обезбедити услове за очување земљишта, површинских и подземних вода;  

 обезбедити ефикасан мониторинг система транспорта воде, уз могућност брзе интервенције у случају 
акцидентних ситуација; 

 уградити уређаје за систематско регистровање захваћених количина воде; 

 применити мере за одржавање прописаног квалитета воде и одговарајућу опрему за систематско испитивање 
квалитета захваћене воде; 

 применити одговарајуће мере заштите у случају удеса, а у циљу спречавања продирања загађујућих материја 
у воду за пиће; 

 

Заштита природних добара 

Предметни простор се налази у режиму заштите III степена Националног парка "Копаоник". У обухвату је Еколошки 
значајног подручја Републике Србије "Копаоник". Осим тога, планско подручје улази у границе:  

 IBA подручја (значајног подручја за птице)  – "Копаоник"; 
 IPA подручја (међународно подручје значајно за заштиту биљака у Србији) -"Копаоник" ; 
 РВА – подручја ( одабраног подручја за дневне лептире у Србији)- "Копаоник". 

 

На подручју еколошки значајних подручја и типова станишта важе мере заштите дефинисане Уредбом о еколошкој 
мрежи и Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим и 
за заштиту приоритетних типова станишта и мерама за њихово очување. 

За реализацију планираних намена потребно је испоштовати следеће мере: 

 стабла изузетних димензија и старости која имају карактеристике потенцијалних споменика природе 
ботаничког карактера морају бити очувана – изузета од сече, и мора се избећи њихово оштећивање; 

 забрањено је извођење радова у ноћном периоду; 

 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; 

 обезбедити несметан приступ објектима уз рационално коришћење постојећих путева; 

 предузети све мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних 
инспекцијских служби; 

 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 предемтним 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; 

 за све друге радове /активности на предметном подручју или у случају измене пројектне документације 
носилац активности дужан је да поднесе Заводу за заштиту природе Србије нов захтев за издавање решења о 
условима заштите природе; 

 пре вршења било каквих активности на заштићеном подручју, носилац радова је дужан да исте писмено 
пријави управљачу ЈП Национални парк " Копаоник" у складу са Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10). 

 
 
2.3.2. Услови и мере за заштиту природе и 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). 
 
2.3.3. Услови и мере за заштиту од земљотреса 

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

У циљу заштите од пожара, за изградњу планираних објеката 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). 
 

За потребе израде плана прибављено је Обавештење бр. 07/19 бр.217-6-12/13 од стране Управе противпожарне 
полиције.  
 
2.3.5. Услови и мере за евакуацију комуналног отпада 

За сакупљање комуналних отпадака, неопходно је поставити одговарајући број судова за смеће – контејнера, на 
бетонираном платоу или у оквиру посебно изграђене нише, који ће празнити надлежно комунално предузеће. 
На микролокацијма се отпад прикупља путем корпи за отпадтке које се стављају на местима фреквентног кретања, као 
и паркинзима. 
 

2.3.6. Мере енергетске ефикасности изградње 

Рационално коришћење енергије и подстицање примене енергетски ефикасних решења и технологија доприноси 
смањењу текућих трошкова и емисију штетних гасова. 
Енергетска ефикасност се постиже коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, климатизације, припреме 
топле воде и расвете, укључујући и коришћење отпадне топлоте и обновљиве изворе енергије колико је то могуће.  
Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта (изложеност спољашњим климатским утицајима - 
температура, ветар, влага, сунчево зрачење), као и одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, па 
и одговарајућим уређењем околног простора,  може се постићи енергетска повољност објекта. 
 

За енергетски ефикасну изградњу на изворишту, примениће се следеће мере: 

 пасивне соларне мере, као што су: подизање линијског и заштитног зеленила - заштитити објекат од прејаког 
летњег сунца листопадним зеленилом и елементима за заштиту од сунца (смањује се загревање тла и ствара 
се амбијент сличан природном); максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта у хладнијем 
делу године (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света), природна вентилација и сл; 

 у обликовању избегавати превелику разуђеност објекта, односно треба користити што повољнији однос 
површине фасаде према корисној површини основе, да се  губици енергије минимизирају; 

 груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура; 

 примена адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); избегавати 
превелике и погрешно постављене прозоре који повећавају топлотне губитке и применити прозоре са 
адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере); 

 примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде;  

 по могућству користити обновљиве изворе  енергије – нпр. користити сунчеву енергију помоћу стаклене 
баште, фотонапонских соларних ћелија, соларних колектора и сл.; 

 уградити штедљиве потрошаче енергије; 

 применити системе регулације температуре, уградњу термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и 
друге сличне мере; 

 примену адекватног унутрашњег и спољњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки ради 
обезбеђења потребног квалитета осветљености). 

 

Имајући у виду комплексност и основну функцију комплекса, мере за даље побољшавање енергетских карактеристика 

објеката не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима самог комплекса и намеравано коришћење 

објеката. 

 

2.3.7. Мере и стандарди приступачности 

При пројектовању планираних објеката примењују се Законом предвиђене мере и решења које омогућавају лицима са 

посебним потребама неометано и континуално кретање у оквиру комплекса, као и приступ објектима у комплексу, а у складу 

са Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник РС", бр. 46/13). 

 

2.4. Степен комуналне опремљености 

 

У свим зонама у обухвату Плана, степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање 

локацијске и грађевинске дозволе за планиране објекте подразумева одговарајућу саобраћајну, електроенергетску, 

телекомуникациону и комуналну инфраструктуру и могућности за прикључење на исту.  
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2.5. Инжењерско - геолошки услови 

Инжењерско-геолошки састав и стабилност терена  
 
За планирану изградњу на овом простору неопходно је урадити геотехничка истраживања на локацији. 
У даљој фази пројектовања за сваки новопланиране објекте неопходно је урадити геотехничка истраживања а све у 
складу са Законом о геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 44/95), и правилника о техничким 
нормативима за пројектовање и извођење радова на темељењу грађевинских објеката (Сл. Гласник РС бр.  бр. 16/97). 
 
 
3.      ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

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. 
 
''И''  - Индекс изграђености  
Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) утврђује се индексом изграђености ''И''. Индекс изграђености ''И'' 
представља однос (количник) БРГП свих објеката (изграђених или планираних) и укупне површине грађевинске 
парцеле. Максимална БРГП планираних објеката на парцели је производ планираног индекса изграђености и површине 
грађевинске парцеле.  
 
Спратност и висина објеката 
Спратност је висина објекта изражена кроз број надземних етажа. 
Висина објеката је удаљеност највише тачке објекта у односу на коту приступне саобраћајнице или платоа. 
 
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 до које је дозвољено грађење основног габарита 
објекта. Постављање објеката на грађевинску линију није обавезно. 
 
Зона грађења 
Зона грађења представља простор дефинисан грађевинском линијом у оквиру које је могућа изградња објеката. 
 
Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене 
или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом (улице, тргови, 
паркови и др.). 

 

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ЈАВНИХ НАМЕНА 

3.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавне намене 

На графичком прилогу број 04. - „План грађевинских парцела за јавне намене са планом спровођења“, приказане су 
парцеле намењене за јавне намене (за које се утврђује јавни интерес, у складу са посебним законом), са потребним 
аналитичко-геодетским елементима. 

У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју је потребно формирати следеће грађевинске 

парцеле јавне намене:  

 
 
 
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ –  
ГРАЂ. ПАРЦЕЛЕ КП1; КП2 и КП3 

комуналне површине број катастарске парцеле 
ознака  
грађ. парц. 

површина 
грађ. парц. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 
БУНАР СА ЦРПНОМ 
СТАНИЦОМ 

К.О. Крива Река 
Део кп: 3620  

КП 1 

 
556 м2 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА  
''БУСТЕР'' Ц.С. ''СРЕБРНАЦ'' 

К.О. Крива Река 
Део кп: 3455/1 

КП 2 

 
255 м2 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА  ППВ 
''СРЕБРНАЦ'' 

К.О. Крива Река 
кп: 3447/33 

КП 3 

 
2154 м2 
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САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ГРАЂ. ПАРЦЕЛЕ СП1 

саобраћајне површине број катастарске парцеле 
ознака  
грађ. 
парц. 

површина 
грађ. парц. 

ГРАЂЕВИНСКА 
ПАРЦЕЛА 
САОБРАЋАЈНИЦЕ  
СП1 

К.О. Крива Река 
Делови кп: 3574, 3602, 3603, 3604, 3604, 3605, 3609, 3612 и 
3614   

СП1 

 
 
3641 м2 

 
Границе грађевинских парцела за јавне намене дефинисане овим планом, не могу се мењати. 
 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви 
катастарских парцела из графичког прилога бр. 04. – ''План грађевинских парцела за јавне намене са планом 
спровођења'' Р 1: 1000. 
 
 
3.1.2. Правила грађења за јавне саобраћајнице 

Планом се предвиђа заштитни појас и појас контролисане изградње, на тај начин што се објекти високоградње не смеју 
градити 10 м од ивице сервисног пута. 
 
Ширина коловоза новопланиране саобраћајнице износи 3,50m. На овој саобраћајници је битно остварити проходност 
меродавног возила (комунално возило). 
 
Једнострани попречни нагиб коловоза планиране саобраћајнице износи 4.0% 
 
На предметној саобраћајници планирана је коловозна конструкција од невезаног – дробљеног каменог материјала. 
 
Димезионисање коловозних монструција извршити на основу меродавног саобраћајног оптерећења и геотехничких 
услова. 
 
Максимални подужни нагиби свих саобраћајница и комуналне стазе износи 15%, док минимални нагиб износи 6.5%. 
 
Одводњавање сервисне саобраћајнице врши се гравитационим путем (подужним и попречним нагибима) у околни 
терен. 
 
Сервисна саобраћајница укршта се на четири места са постојећим водотоцима (потоцима). На местима укрштања са 
водотоцима планира се изградња нових објеката – косих плочастих пропуста L=5.00m. 
 
У поступку израде пројектне документације, обавезна је израда синхрон плана инсталација, сарадња са надлежним 
институцијама на прикупљању података и услова, као и сарадња у вези прибављања водопривредних услова и 
сагласности. 
 
Предвиђено озелењавање искључиво планирати у складу са чланом 31. Закона о јавним путевима („Службени гласник 
РС“, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012), тако да не омета прегледност и не угрожава безбедност саобраћаја. 
 
Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2005, од савремених коловозних конструкција, при 
чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% 
од укупног броја, али не мање од једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,50m) и положају, у 
складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“ број 46/13).   
 

3.1.3.   Правила грађења за комуналну инфраструктуру 

3.1.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

Водоводна мрежа 
 
Приступ планираном цевоводу је са државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник и локалне 
путне мреже а за потребе текућег одржавања. 
 
Укрштања планираног цевовода са државним путем II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник извести 
подземно у заштитној цеви одговарајућих димезија. На крајевима заштитне цеви на потребном одстојању од 
регионалног пута предвидети шатхове са затварачима.  
 
На цевоводу передвидети све објекте неопходне за његово нормално функционисање (ваздушне вентиле, испусте, 
затвараче и др.). 
 
Траса планираног магистралног водовода води се подземно (на мин. дубини 0,80 m од коте терена до коте темена 
цеви), у рову ширине D+0,60 m (мин. 1,00 m). Технологију ископа рова прилагодити геолошким карактеристикама 
терена. Цеви се полажу на слој песка дебљине d=10 cm. Ров се затрпава песком до висине надслоја изнад темена цеви 
од 10 cm. Остатак рова затрпава се материјалом из ископа до коте терена. 
 
На деловима где се траса цевовода полаже на великом нагибу терена, приликом изградње цевовода потребно је 
урадити посебан пројекат организације извођења радова.  
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На деоницама са нагибом већим од 20% предивидети по потреби преградне бетонске прагове за заштиту рова од 
испирања. Приликом извођења радова на овим деоницама потребно је да се на лицу места дефинише локација и 
детаљ бетонских прагова. 
 
Кроз техничку документацију дефинисаће се нивелациони елементи, положај у простору за изградњу, врста цевног 
материјала и друге карактеристике главног магистралног цевовода. 
 
Облик, димензије и материјал предметног цевовода изабрати на основу притисака у цевоводу, као и повољности за 
његово одржавање. 
 
Начин изградње цевовода прилагодити хидрогеолошким условима терена. 
 
По завршетку радова на изградњи магистралног потисног цевовода терен вратити у првобитно стање. 
 
Решења вођења инфраструктурних водова која су дата овим планом, могуће је у поступку спровођења плана кроз 
израду техничке документације кориговати унутар границе плана (димензије инсталација и распоред инсталација у 
профилу) а у циљу унапређења решења и рационализације трошкова. 
 
Бустер црпна станица "Сребрнац" 
 
Бустер црпна станица планирана је поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник. За 
црпну станицу нивелисати и оградити простор јавне намене димензија 15 х 15 m. Објекту црпне станице обезбедити 
приступ са пута ради одржавања исте. За функционисање црпне станице потребно је обезбедити напајање 
електричном енергијом. Објекат црпне станице је аутоматизован и без присуства посаде.  
 
Планирану црпну станицу извести подземно, као укопан објекат шахтног типа, надземни део објекта може бити 
максималне спратности П. Карактеристике црпне станице дефинисати кроз израду техничке документације. 
 
Уколико се за резервно напајање или у друге сврхе планирају резервоари за дизел гориво, планирати заштитне објекте 
којима ће се спречити загађење површинских и подземних вода. 
 
Постројење за прераду воде "Сребрнац" 
 
Локација постројења је поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник, на коти око 
1793,00 mn.v. За потребе изградње комплекса постројења на к.п. 3447/33 К.О. Крива Река издата је локацијска дозвола  
бр.: 350-01-010206/2009-07 од 25.10.2010. године, којом је дефинисан простор јавне намене површине око 2150 m2 

(оквирних димензија 50 х 42.5 m). За функционисање постројења потребно је обезбедити напајање електричном 
енергијом. 
 
У овиру постројења планирати изградњу следећих објеката: 

- резервоар сирове воде (укопан или полуукопан) 
- резервоар чисте воде (укопан или полуукопан) 
- машинска зграда (пумпна станица, филтер станица, хлорна станица) – приземни ојекти 
- таложница за отпадну воду  
- темељни испуст и прелив. 

 
Комплексу постројења приступа се са државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник. 
Комплекс се ограђује жичаном оградом. Унутар комплекса планирати партерно уређење и интерни саобраћај сходно 
потребама техничко-технолошког просеса, распореду објеката и др. 
 

У машинској згради планирати поред радних просторија посаде, магацина, лабораторија и др. и део за командне 
просторије у оквиру које се налазе команде за аутомтски рад комплекса постројења. 
 
За прихват воде из прелива резервоара планирати канализацију унутар комплекса са везом на канализацију будућег 
туристичког комплексаСребрнац. 

 
Тачан положај и димензије објеката (ситуационо и нивелационо), као и растојања између њих која зависе од елемената 

захтеваног техничко-технолошког процеса, одредиће се приликом израде техничке документације.  

 
Канализациона мрежа 
 
У границама предметног плана није планирана изградња канализационе мреже за организовано одвођење 
атмосферских и употребљених вода. 
 
3.1.3.2. Електроенергетска инфраструктура 

Трафостанице 20/0,4 kV 

- трафостаницe градити као МБТС или зиданe ТС.  
- трафостанице градити за рад на 20 kV напонском нивоу;  
- високонапонски блок мора имати 4 опремљене ћелије 20 kV, 1 трафо и 3 изводне-доводне; 
- код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што је могуће ближе тежишту 

оптерећења; да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији; о могућности лаког 
прилаза ради монтаже и замене опреме; о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.; о 
присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС; и утицају ТС на животну средину. 
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Извођење подземних водова 

- Електроенергетски водови 20 kV и  1 kV се изводе директно полагањем у земљу; 
- На местима где се очекију већа механичка напрезања тла, електроенергетске водове 20 kV и  1 kV поставити 

у кабловску канализацију или заштитне цеви као и на прелазима испод коловоза саобраћајница; 
- Дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 20 kV; 
- Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1 m од коловоза, где је могуће мрежу 

полагати у слободним зеленим површинама; 
- Укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал, 

односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла 
без раскопавања пута. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута 
треба да износи најмање 0,8 m; 

- Међусобни размак енергетских водова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у истом 
рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07m при паралелном вођењу, 
односно 0,2 m при укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова 
може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1 
m; 

- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m за 
водове напона 1 kV и 20 kV; 

- При укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5 m, а угао 
укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што ближе 900, а ван насељених 
места најмање 450. По правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационих каблова; 

- Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације; 
- Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,4 

m за водове напона 1 kV и 20 kV; 
- При укрштању, енергетски водови напона 1 kV и 20 kV могу да буду положени испод или изнад водоводне или 

канализационе цеви на растојању од најмање 0,3 m; 
- Уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима енергетски кабл се провлачи 

кроз заштитну цев; 
- Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. 

- Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 1,5m.  

- Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским плочама. 

- На пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална сигурносна удаљеност 
једнака је висини стуба увећаној за 3 m, а износи најмање 15 m; 

 
3.1.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 

- Телекомуникациони кабл паралелно са трасом електроенергетског вода на прописаном растојању од 0,5m;  
- Дубина полагања мора бити најмање 0,8m; 
- Растојање планираног кабла од остале постојеће инфраструктуре мора бити према прибављеним условима, а од 

планиране инфраструктуре према важећим прописима; 
- Телекомуникациони кабл полагати у зеленим површинама поред тророара и коловоза, или испод тротоара на 

растојању најмање 0,5m од регулационе линије; 
- При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде 900; 
- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима, најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона 

1 kV и 20 kV; 
- При укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5 m, а угао укрштања треба да 

буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што ближе 900, а ван насељених места најмање 450. По 
правилу телекомуникациони кабл се полаже изнад енергетских каблова; 

- Уколико не могу да се постигну размаци из претходно наведене две тачке на тим местима се енергетски кабл 
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m; 

- При паралелном вођењу са цевима водовода и канализације најмање растојање мора бити 1,0 m. При укрштању, 
најмање растојање мора бити 0,5 m. Угао укрштања треба да буде 900; 

- На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се телекомуникациони каблови уводе у 
објекте, телекомуникационе каблове поставити кроз заштитне цеви.  

 
3.1.4.   Посебна правила грађења за планиране комуналне зоне 
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3.1.4.1. Правила грађења за зону бунара са црпном станицом и ТС 10/0,4 kV 

Врста и намена 

објеката 

Дозвољена је изградња објекта црпне станице и ТС 10/0,4 kV: 

1. Црпна станица се састоји од: 
          дела за смештај хидромеханичке опреме (пумпе, вентили, посуда за заштиту од 
хидрауликог удара и др.), и  
црпни базен. 

Забрањена је изградња свих других објеката. 
Услови за парцелацију 

 

Грађевинска парцела за потребе изградње, дефинисана је овим планом: графички 

прилог 05. – План грађевинских парцела за јавне намене са планом спровођења 

Р=1:1000. 

Положај објеката/ 

зона градње 

Зона градње за потребе изградње објеката дефинисана је грађевинским линијама како је 

приказано на графичком прилогу бр. 03. „Регулационо-нивелациони план за грађење 

објеката и саобраћајних површина са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање“ Р=1:1000.  

Дозвољена спратност 

објеката 

П  

Услови приступа и 

паркирање возила 

 

Колски приступ комплексу остварује се преко сервисне саобраћајнице са приступним 

платоом. 

 

Уређење зелених и 

слободних површина 

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. 

За садњу засада заштитног зеленила планирати врсте дрвећа одабраним 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.  

За засену паркинг места применити дрворедне саднице високих лишћара (Acer 

pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp. и сл.). 

У оквиру комплекса планира се минимум 30% површина под зеленилом.    

Ограђивање 

 

Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом висине око 2,2 m која се 

поставља по граници самог комплекса. 

Инжењерскогео-лошки 

услови 

у даљој фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања, а све у складу са 

Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/1). 
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3.1.4.2. Правила грађења за ППВ и ТС 20/0,4 kV 

Врста и намена 

објеката 

Дозвољена је изградња објекта ППВ и ТС 20/0,4 kV: 

У оквиру ове комплекса постројења планирати: 
1. простор за изградњу резервоара са затварачницом 
2. одговарајућу хидромеханичку опрему (пумпе, вентили, прелив вишка воде из 

резервоара, испуст и др.) 
3. простор за изградњу хлорне станице (оквирно димезија 3х5 m) 

и др. 
Забрањена је изградња свих других објеката. 

Услови за парцелацију 

 

Грађевинска парцела за потребе изградње, дефинисана је овим планом: графички 

прилог 05. – План грађевинских парцела за јавне намене са планом спровођења 

Р=1:1000. 

Положај објеката/ 

зона градње 

Зона градње за потребе изградње објеката дефинисана је грађевинским линијама како је 

приказано на графичком прилогу бр. 03. „Регулационо-нивелациони план за грађење 

објеката и саобраћајних површина са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање“ Р=1:1000.  

Дозвољена спратност 

објеката 

П  

Услови приступа и 

паркирање возила 

 

Колски приступ комплексу остварује се преко сервисне саобраћајнице са приступним 

платоом. 

 

Уређење зелених и 

слободних површина 

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. 

За садњу засада заштитног зеленила планирати врсте дрвећа одабраним 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.  

За засену паркинг места применити дрворедне саднице високих лишћара (Acer 

pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp. и сл.). 

У оквиру комплекса планира се минимум 30% површина под зеленилом.    

Ограђивање 

 

Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом висине око 2,2 m која се 

поставља по граници самог комплекса. 

Инжењерскогео-лошки 

услови 

у даљој фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања, а све у складу са 

Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/1). 

 

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

4.1. САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА 

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози: 

0.1. Постојећа намена површина са границом плана .....................................Р 1:1000 

0.2. Планирана намена површина .....................................................................  Р 1:1000 

0.3. Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних  

површина са аналитичко-геодетским елементима за обележавање .............  Р 1: 1000 

0.4. План грађевинских парцела за јавне намене са планом спровођења .... Р 1: 1000 

0.5. План мреже и објеката инфраструктуре (Синхрон план) .......................... Р 1: 1000 

4.2. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ: 

 Регистрација предузећа 

 Лиценца одговорног урбанисте 

 Одлука о приступању изради Плана 
Извештај о извршеној стручној контроли  
Извештај о Јавном увиду 
Стратешка процена утицаја на животну средину 
Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности у Јавном увиду  
Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана 
Извод из Просторног Плана општине Брус (текстуални и графички прилог)  
Концепт плана  
Графички прилози документације: 

1д.  Катастарско – топографски план са радног оригинала  

2д. Подаци о постојећој планској документацији   
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4.3. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Овај план представља плански основ за издавање информације о локацији и локацијске дозволе у складу са чланом 53. 

и 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 

24/11,121/12,42/13 – УС,50/13 - УС и 98/13 - УС) и Закона о Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник Републике Србије“ бр.132/14), за уређење површина јавне намене, формирање парцела јавне намене и 

израду пројекта парцелације и препарцелације и исправке граница суседних парцела за површине осталих намена, у 

складу са чланом 65. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 

– УС, 24/11,121/12,42/13 – УС,50/13 - УС и 98/13 - УС) и Закона о Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник Републике Србије“ бр.132/14).  

Правила и урбанистички услови из плана, директно се спроводе за површине јавне намене, као и катастарске парцеле 

осталих намена које задовољавају правила парцелације овог плана. 

Са аспекта безбедног фукционисања цевовода а на основу напред изнетог је да се предметни цевовод постави уз 
остваривање уговора о установљењу права службености (члан 54. Закона о планирању и изградњи) са корисницима 
кроз чије парцеле траса цевовода пролази.  
 

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. 

Ставља се ван снаге планирана траса дефинисана аналитичко геодетским елементима у гр. Прилогу бр. 4 овог Плана ( 
План грађевинских парцела за јавне намене са планом спровођења) у делу ПДР ''Сребрнац'' (''Сл. гласник општине 
Брус'' бр. 9/2007), за потребе изградње магистралног цевовода и електроенергетске инфраструктуре. 

4.4. ОСТАЛО 

Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-8/2016-I        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
29.01.2016. године          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
 

 
__________________________________________ 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА СИРОВЕ ВОДЕ ОД БУНАРСКОГ ВОДОЗАХВАТА ДО 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ-ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА 

КОПАОНИКУ- ОПШТИНА БРУС 
Увод 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је инструмент којим се описују, вреднују и процењују 
могући значајни утицаји планских решења на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана. Такође, 
стратешком проценом утицаја на животну средину се одређују мере превенције, минимизације, ублажавања, 
ремедијације или компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи, једном речју, одређују мере за 
смањење негативних утицаја на животну средину и здравље људи.  
 
Стратешка процена утицаја у складу са Директивом ЕУ 2001/42/ЕС, као и домаћом регулативом представља процес 

којим се врши процена стратешких утицаја одређених планова и програма на животну средину са циљем да се 

интегрисањем основних начела заштите животне средине (начело одрживог развоја, интегрисаности, предострожности, 

хијерархије, координације и јавности) у поступку припреме, израде и доношења плана обезбеди одрживи развој и 

заштита животне средине.  

Значај поступка стратешке процене је у томе што она: 

 афирмише и снажи процес заштите животне средине током израде концепта и планова; 
 омогућава еколошки здрав и одржив развој; 
 идентификује специфичне утицаје и лоцира кумулативне ефекте; 
 смањује могућност да се направе озбиљне грешке; 
 помаже у доношењу одлука заснованих на информацијама и процени могућих значајних утицаја у фази када 

су могућа алтернативна решења и нема ограничења која се јављају у фази процене утицаја већ дефинисаних 
намена или пројеката. 

 
Садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, а донекле и основни методолошки приступ 

дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Законом о заштити животне средине 

(''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09). Специфичност конкретног плана, ниво плана, као и карактеристике  
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постојећег стања животне средине на планском подручју, условили су да садржај Извештаја о стратешкој процени 

утицаја у одређеној мери буде модификован и прилагођен основним карактеристикама плана. 

У складу са чл. 12. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о стратешкој процени обавезно садржи: 

 полазне основе стратешке процене; 
 опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 
 процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину; 
 смернице за израду стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима, и процене утицаја на 

животну средину; 
 програм праћења стања животне средине током спровођења плана или програма (мониторинг); 
 приказ коришћене методологије  и тешкоће у изради стратешке процене утицаја; 
 приказ начина одлучивања, са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања 

животне средине укључена у план или програм; 
 закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив 

јавности; 
 друге податке од значаја за стратешку процену утицаја.  

 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

1.1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ 

1.1.1. Повод за израду стратешке процене 

Предметни извештај се ради на основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу цевовода 

сирове воде од бунарског водозахвата до постројења за прераду воде за пиће-за водоснабдевање туристичких 

локалитета на Копаонику- општина Брус која је донета на седници Скупштине општине Брус 04.07.2014.године.  

1.1.2. Предмет стратешке процене 

Предмет извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину је процена утицаја које могу имати планом 

предвиђени садржаји у простору и импликација њихових негативних утицаја на животну средину. У оквиру стратешке 

процене утицаја на животну средину, разматраће се постојеће стање животне средине на подручју које је обухваћено 

Планом, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и 

друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 

утицаја Плана на животну средину. 

1.1.3. Подручје обухвата стратешке процене  

Стратешком проценом обухваћен је простор у граници плана, који обухватa део територије КО Крива Река, површине 

3hа 10а. 

1.1.4. Разлог за израду  

Сходно одредбама чл. 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 135/04, 

88/10) с обзиром на планирану изградњу објеката за водоснабдевање и чињеницу да су планирани будући развојни 

пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, предметни план представља 

оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину.  

1.1.5. Правни основ 

 
Приликом израде Стратешке процене утицаја предметног Плана детаљне регулације на животну средину, вредновање 
простора са аспекта еколошке одрживости и прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења и предлагање 
смерница, коришћена је следећа законска регулатива:  

- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11);  
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 88/10);  
- Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09);  
- Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 

98/13, 132/2014 и 145/14 ); 
- Закон о заштити природе ("‘Сл. гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 91/10);  
- Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94);  
- Закон о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12);  
- Закон о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10);  
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр. 36/09 и 88/10);  
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл. гласник РС" бр. 36/09);  
- Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС" бр. 36/09);  
- Закон о заштити од буке у животној средини ("‘Сл.гласник РС"бр. 36/09 и 88/10);  
- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр.111/09);  
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- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Сл.гласник РС" бр. 36/09);  
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/04);  
- Закон о ванредним ситуацијама (''Сл. Гласник РС'', бр.111/09 и 92/11); 
- Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91);  
- Уредба  разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара (''Сл.гласник РС'', 

бр.76/10);  
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. 

гласник РС", бр. 67/11); 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 31/10 и 69/10)  
- Правилник о опасним материјама у водама ("Сл. гласник СРС" бр. 31/82);  
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. 

гласник СРС" бр. 92/08);  
- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и методама за њихово 

испитивање ("Сл. гласник РС" бр. 23/94);  
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.11/10 и 75/10) 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник РС" бр. 71/10 и 6/11);  
- Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини методолоије израде Извештаја о безбедности и 

Плана заштите од удеса ("Сл. гласник РС"бр.41/10); 
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Сл.гласник РС'', бр.75/10) 
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС" бр. 56/10)  
- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник РС" бр. 92/10);  
- Уредба 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); 
 

1.1.6. Плански основ 

Концепција заштите животне средине дата Просторним планом општине Брус (''Сл. лист општине Брус'', бр. 3/13) 

заснива се на усклађивању потреба развоја и очувања, односно заштите ресурса и природних вредности на одржив 

начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољање њихових потреба и побољшање квалитета 

живота. Стратегија заштите животне средине у ППО се заснива на начелима интегралности и превенције приликом 

привођења простора намени и изградње нових објеката на основу процене утицаја на животну средину свих главних 

планских решења, програма, пројеката и активности за спровођење плана, нарочито у односу на рационалност 

коришћења ресурса, могуће угрожавање животне средине и ефикасност спровођења мера заштите.  

Планско подручје је у обухвату Просторног плана подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' (''Сл. гласник 

РС'', бр. 95/09), односно простору Националног парка Копаоник, у режиму трећег степена заштите. 

Животна средина на подручју НПК доминантно је представљена условима, ресурсима и вредностима природе (сем у 

мањим, антропогенизованим просторима, где доминирају изграђени садржаји супра и инфраструктуре), те је очување и 

унапређење њеног квалитета одређено првенствено односима природних и антропогених фактора, конкретно 

режимима очувања и коришћења природних фактора. У заштитној зони НПК, животну средину одређују мање природни 

а више антропогени фактори грађевинских подручја сеоских насеља, постојеће инфраструктуре и обрадивих 

пољопривредних површина. 

Сходно постављеним циљевима очувања, унапређења и заштите природе, природних вредности и непокретних 

културних добара НПК (односно њихових репрезентативних одлика, појава и темељних феномена), првенствено за 

потребе научних истраживања, едукације и презентације јавности, а затим за развој туризма и комплементарних 

активности, на којима се темељи основно стратешко опредељење за заштиту и развој НПК, интегрална заштита 

природе и животне средине, првенствено на подручју НПК, а затим и у заштитној зони НПК засниваће се на следећим 

стратешким условима и решењима: 

- третирање заштите природе и животне средине НПК и заштитне зоне НПК по одредбама Просторног плана 
НПК, као и по урбанистичким плановима, шумским, ловним, пољопривредним и другим основама, програмима 
и другим документима урађеним на основу и у складу са ПППНПК; 

- значајно смањивање концентрације стационарних туриста и туристичке изградње на подручју НПК (у зони III 
степена заштите) у корист насеља и локалитета у заштитној зони НПК (према одредбама Стратегије заштите, 
развоја и уређења НПК), уз њихово функционално и физичко повезивање са туристичким и другим 
садржајима у НПК (путем укључивања локалног становништва у заштиту НПК, у туризам и друго, односно 
изградњом саобраћајне, туристичке и телекомуникационе инфраструктуре); 

- ревитализација свих деградираних површина у НПК, односно ревитализација и рекултивација угрожених 
површина у заштитној зони НПК (санација површинских копова напуштених рудника, каменолома и 
позајмишта материјала, површина угрожених ерозијом, деградираних ливада, пашњака и друго); 

- формирање кружног саобраћајног прстена око подручја НПК са радијалним везама, уз увођење електричног 
шинског и гондолског саобраћаја, као и организација система јавног превоза ради смањења броја 
индивидуалних путничких возила у НПК, односно ради обезбеђивања уласка дневних излетника - скијаша у 
скијалишта из заштитне зоне НПК, без оптерећивања НПК; 
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- формирање јединственог система управљања водним ресурсима на подручју НПК и заштитне зоне НПК, у 
складу са Водопривредном основом; санирање загађених водотока и спровођење интегралних мера заштите 
површинских и подземних вода; 

- изградња прописних система фекалне канализације у планираним туристичким комплексима, са уређајима за 
пречишћавање који обезбеђују пречишћену воду најмање у IIа класи квалитета (уз услов да се пречишћена 
вода не упушта у водотоке - хидролошке споменике; 

- изградња канализације у насељима заштитне зоне НПК; код већих, концентрисанијих насеља са 
канализацијом и уређајима за пречишћавање, а код осталих насеља са групним и појединачним септичким 
јамама (обавезно водонепропусним и са обезбеђеним саобраћајним приступом за пражњење); 

- остваривање јединствених система грејања за концентрисане комплексе на подручју НПК уз примену чисте 
енергије, првенствено гаса, као и геотермалне, соларне, електричне и сличне енергије; 

- увођење интегралног управљања отпадом, рециклаже и енергетског коришћења отпада у адекватним 
уређајима ван подручја НПК; 

- успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине у НПК (земљишта, 
воде, ваздухa и вегетације, по европским стандардима за оваква заштићена природна добра); 

- преиспитивање висине надокнада за комерцијално коришћење простора и природе НПК, ради обезбеђивања 
већих прихода за заштиту НПК и компензација локалном становништву за ограничења у производњи на 
приватном земљишту у НПК (као једног од услова интегрисања локалног становништва са НПК, у смислу 
домаћинске заштите и одрживог коришћења). 

 

1.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЦИЉЕВА ПЛАНА 
 
1.2.1. Подручје за које се припрема план 
 

Граница Плана разрађује подручје које обухватају катастарске парцеле број:  

3450/1, 3453/1, 3455/1, 3455/2, 3460, 3470, 3482/2, 3483/2, 3484, 3485, 3488, 3489, 3502, 3505, 3519, 3523, 3524, 3530/3, 

3570/3, 3574, 3575, 3600, 3601/3, 3602, 3603, 3604, 3605, 3609, 3612, 3614, 3620, 3622, 3627, 3524, 3530/3, 3521, 3522, 

3526, 3530/1, 3531/3, 3530/4, 3531/4, 3443/4, 3443/7, 3443/2, 3447/7, 3792/3, 3447/2, 3447/33 и 3447/32 КО Крива Река 

и 3/11 КО Брзеће све на територији општине Брус. 

Површина обухваћена планом износи - 3hа 10а, у дужини трасе од око 3083 m. 

План обухвата: 

 простор на подручју са трасом цевовода и коридором 
 простор предвиђен за изградњу црпних станица и трафостаница 
 простор предвиђен за изградњу постројења за прераду воде 
 појас заштитног зеленила. 

 

1.2.2. Приказ основних карактеристика садржаја и циљева плана 
 

Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање планског основа за издавање 

одговарајућих дозвола за изградњу свих потребних објеката у функцији водоснабдевања уз усаглашавање са 

локационим условима, постојећим и планираним развојним интересима локалних заједница, условима надлежних 

институција, а посебно условима заштите животне средине, природних и културних добара. 

Израдом урбанистичког плана обезбеђује се остварење следећих циљева: 

 изградњу нових објеката који ће задовољити потребе у систему водоснабдевања на територији општине Брус;  
 повећање капацитета водоснабдевања у наредном планском периоду; 
 инфраструктурно опремање – рехабилитација постојеће саобраћајнице и обезбеђивање нових најповољнијих 

веза ради постизања саобраћајне опслужености подручја; 
 препарцелација земљишта у складу са планским решењима;  
 очување и унапређење пејзажних и амбијенталних вредности предметног простора и заштита и унапређење 

животне средине. 
 

Планска решења треба да омогуће: 

 оптималну ревитализацију постојеће хидротехничке инфраструктуре, пратеће саобраћајне и друге комуналне 
инфраструктуре, заштитних зона и целокупног модела управљања системом водоснабдевања; 

 доградњу система водоводне и енергетске инфраструктуре.  
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Подручје Плана детаљне регулације подељено је на четири  урбанистичке целине, проистекле из постојећих и 

планираних садржаја на подручју, а условљене специфичностима правила уређења и изградње у зонама ван 

грађевинског подручја. 

Табела: Биланс површина у обухвату плана 

 основна намена  површина  
(ха) 

проценат учешћа  
(%) 

1 грађевинско земљиште (ван компактног грађевинског подручја 
обухваћеним ППО Брус) 

2,51 80 

2 пољопривредно земљиште  0 0 

3 шумско земљиште-заштитно зеленило 0,49 16 

4 водно земљиште 0,1 4 

 УКУПНО  
(подручје Плана детаљне регулације) 3,10 100 

 

ЗОНА / ЦЕЛИНА 1 – Обухвата простор планираног магистралног цевовода сирове воде, који се планира од локације 

бунарске црпне станице поред Сребрначке реке, углавном кроз шумско земљиште и при томе се једном укршта са 

државним путем II А реда бр. 211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник. На траси се уочавају две деонице: 

 Од бунарске црпне станице поред Сребрначке реке до бустер црпне станице "Сребрнац" на локацији поред 

државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник – дужина планираног цевовода је око 

1075 m, 

 Од бустер црпне станице "Сребрнац" до границе ПДР-а локалитета "Сребрнац" на Копаонику – дужина 

планираног цевовода је око 825 m.  

 

ЗОНА / ЦЕЛИНА 2 – Обухвата простор предвиђен за изградњу две црпне станице и две трафостанице. 

ЗОНА / ЦЕЛИНА 3 – Обухвата простор предвиђен за постројења за прераду воде и трафостанице. 

ЗОНА / ЦЕЛИНА 4 – Обухвата појас шумског зеленила који оивичује трасу сервисне саобраћајнице у границама 

обухвата плана. Уређење ове зоне подразумева ревитализацију постојећих шума и формирање нових шумских засада 

високог и средњег шумског растиња аутохтоних врста. Саставни део ове зоне је и планирана сервисна саобраћајница 

која повезује комплекс са постојећим локалним путевима и постојећа сабирна комора (каптажа). 

1.2.3. Усклађеност са другим плановима и степен утицаја 

 
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је: 

 Просторни план подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' (''Сл. гласник РС'', бр. 95/09); 
 Просторни план општине Брус (''Сл. лист општине Брус'', бр. 3/13). 

 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' 

Подсистем ППСВ Брзећка река - Сребрнац - Рендара, користиће у првој фази воде из каптажа Гвоздачког врела и 

извора Минина вода, без пречишћавања (сем хлорисања), а у другој фази и из водозахвата из горњег тока Брзећке 

реке и потока Леденице, до планираног ППСВ у Брзећкој реци, на локацији шумског лагера изнад Леденице (1450 m 

н.в.); од изворишта, односно од ППСВ, вода ће се потискивати црпним станицама кроз цевовод (дужине око 1.300 m и 

висинске разлике од око 335 m) до резервоара треће зоне на Гобељи (око 1788 m н.в.) код Сребрнца, укупне запремине 

од 2.000 m3, а од тог места гравитационим цевоводом ка туристичким локалитетима на Сребрнцу и Рендари (са 

планираним резервоаром од 500 m3 и црпном станицом), као и према нижим насељима у заштитној зони НПК; због 

осцилације ових изворишта (у минимуму укупно око 25 l/s, према око 35 l/s колико је потребно у нормалној потрошњи 

овог подсистема за висинску зону, уз још око 95 l/s колико је потребно за нижа насеља у заштитној зони НПК), 

планирана је допуна подсистема подизањем воде из алтернативних изворишта, врела и/или водозахвата из мале 

водоакумулације у изворишту Шаклманске реке, односно, по потреби, и коришћењем резерви воде из подсистема Суво 

Рудиште - Јарам - Сребрнац; вишак воде из овог подсистема пребациваће се у подсистем Црно врело - Рендара; 
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Предметно подручје се налази у режиму трећег степена заштите границе Националног парка Копаоник. 

 

 

Слика:  Извод из Просторног плана подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' 

Просторни план општине Брус  

Концепција развоја водопривредне инфраструктуре на подручју општине Брус стратешки је дефинисана 

расположивошћу квалитетне воде која има атрибуте ресурса, које су веће од потреба општине Брус. Зато се насеља 

општине снабдевају из властитих, локалних изворишта, док се вода из изворишта која се формирају акумулацијама 

Ћелије на Расини и Селова на Топлицу користе као изворишта републичког значаја, за развој два велика регионална 

система: Расинско поморавског и Доње-јужноморавског. Општина Брус је на тај начин већ сада, а у будућности ће бити 

и знатно више, највећи ''извозник'' воде у Србији за снабдевање насеља. Због тога је јако заинтересована да се у складу 

са принципима који су  усвојени у свету успоставе чврсти финансијски механизми по којима ће се водна рента 

усмеравати према општинама на којима се водни ресурси налазе, регулишу и штите. Локална општинска изворишта се 

уклапају у поменута два регионална система, јер на њих утичу билансно – и по количини и по квалитету. 

Добро полазиште за даљи развој водоводне инфраструктуре општине Брус су конфигурације постојећих водовода, као и 

сва локална изворишта воде високог квалитета. Зато се даљи развој темељи се на обнови, модернизацији и даљем 

развоју постојећих водовода и реализацији нових, сеоских, увек ослоњених на властита изворишта. Стварање већег 

обједињеног водовода на нивоу општине није ни потребно ни сврсисходно, јер се потребе поуздано могу задовољити са 

локалним водоводима. 

Изузетак је водовод Бруса, који се постепено шири и постаје већи групни систем, који се третира као засебан субсистем 

у оквиру Расинско-поморавског регионалног система. 
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Слика : Извод из Просторног плана општине Брус 

 

1.3. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Питања која су разматрана у току израде стратешке процене утицаја као и Плана детаљне регулације дефинисана су 

Законом о стратешкој процени утицаја плана на животну средину средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 88/10) и 

Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-УС). 

     

1.4. ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И   ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ 
 

Стратешком проценом утицаја, сходно планским решењима и њиховим утицајем, нису разматрани прекогранични 

утицаји, као и друга питања и проблеми везани за животну средину који нису утврђени као значајни према члану 6. 

Закона о стратешкој процени утицаја. 

 
1.5. РАЗМАТРАНА ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА 
 

Законом о стратешкој процени утицаја чл. 12. и 13. је прописана обавеза приказа разматраних варијантних решења 

посебно са аспекта заштите животне средине. Стога се у складу са Законом о стратешкој процени утицаја, у пракси 

разматрају најмање две варијанте и то: 

 варијантно решење у случају да се план реализује; 
 варијантно решење да се план не реализује (нулто стање). 

Детаљан приказ поређења варијантних решења, начин одлучивања и избор варијанте повољније са становишта 

заштите животне средине дат је у поглављу  4.5. 
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1.6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

У поступку израде Плана и стратешке процене утицаја плана на животну средину обављена је сарадња са надлежним 

институцијама и јавним комуналним предузећима који су доставили своје мишљење и услове, а који су поштовани 

приликом израде плана и стратешке процене утицаја. 

 

1.7. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КВАЛИТЕТА И КАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

1.7.1. Природне карактеристике 
 

1.7.1.1. Геоморфолошке и геолошке одлике терена 

Планско подручје се налази се на источним падинама Копаоника на надморској  висони од 1400–1700 mnv, у долини 

Минине, односно Сребрначке реке.  Рељеф Копаоника, као веначне планине, чине планински врхови, темена 

флувијалних површи и коса, у које су усечене речне долине и други облици флувио-денудационих процеса. Савремене 

морфолошке структуре Копаоника обликоване су егзогеним утицајима елувијалних, падинских и флувијалних процеса, 

чијим деловањем су створени ерозиони и акумулациони облици.  

Основна геолошка грађа терена дефинисана је на Основној геолошкој карти, ОГК Лист Врњци и Нови Пазар, размере 

1:100 000. 

Шири истражни простор припада геолошко-тектонској структури масива Копаоника. Изграђују га стенске масе 

различитог генетског, петрографског и стратиграфског састава. У основи учествују наслаге настале од палеозоика, 

мезозоика и квартара. Терен карактерише разнородна стенска заступљеност са више структурних форми. 

Основна структура формирана је у палеозоику, када је дошло до изливања магматских стена (харцбургита и 

серпентинита) преко седимената палеозоика. У даљем току дошло је до таложења седимената мезозоика. У терцијеру је 

дошло до интезивне тектонике, при чему су формиране поједине навлаке, раседи, краљушти и др. 

Мезозојски комплекс заступљен је на ширем простору, а заступљени су седименти кредне и јурске старости. 

Креда је издвојена као Барем-апт (К1 3+4), а изграђује шири простор. У литолошком погледу учествује комплекс 

флишних наслага, где су заступљени пешчари, алеврити и глинци. 

Јура је издвојена као кимерџ-титон (Ј3 2,3), са распростирањем на западном делу терена. Ове наслаге представљау 

седименте дијабаз рожне формације, где у грађи учествују глинци, пешчари, рожњаци, лапорци и дијабази. 

Предметно подручје се налази у зони маскимално очекиваног интензитета земљотреса VIII° МCS . 

За више нивое пројектовања неопходно је извети додатна детаљна геолошка истраживања терена, са посебним освртом 

на евентуалне појаве нестабилности. Сва истраживања извести у свему према Закону о рударству и геолошким 

истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11). 

 
1.7.1.2. Климатске карактеристике 
  
Микроклиматски услови на предметном подручју су део климатских карактеристика и метеоролошких показатеља шире 

просторне целине. 

Копаоник има специфичну мезо-климу, са великом микроклиматском диференцијацијом. 

По температурама ваздухa, пролећа су на врху Копаоника хладнија од јесени за 4°С, лета су прохладна (просечна 

летња температура је 9,6°С), а зиме хладне (просечна зимска температура је -6,0°С). 

Годишње има 83,9 ледених дана (редовно од октобра до априла, највише у јануару и фебруару), а просечно 180,7 

мразних дана. Копаоник има претежно континентално-планински плувиометријски режим. Падавине приближно расту 

са висином, а просечно трајање периода са снежним падавинама на Копаонику је 233 дана годишње. 

Најјачи ветар је из јужног правца, у децембру и јануару, а највећа средња месечна брзина износи 8,1 m/s. Доминантни 

југозападни ветар чини западну страну Копаоника богатијом падавинама и влагом, док је североисточна и источна 

страна изложена фенском ефекту, са топлијом и сувљом климом. 

На Копаонику има магле, претежно у зимском периоду, чешће у нижим него у вишим појасевима.  
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1.7.1.3. Хидрографске карактеристике 

С обзиром на разноврсност физичко-географских и биолошких услова, надземне воде Копаоника су променљивих 

карактеристика. Највећи део ових вода припада сливу Ибра, мањи сливу Расине (оба у сливу Западне Мораве) и 

најмањи сливу Топлице (у сливу Јужне Мораве). Воде са планског подручја, припадају сливу реке Расине. Водотоци 

Копаоника располажу великом ерозивном снагом, што условљава појаве интензивног спирања, поготову на деловима 

терена где је одређени геолошки састав комбинован са стрмим нагибима и обешумљеношћу. На подручју НПК, с 

обзиром на протицај, водотоци имају карактер сталних (речице и потоци) и повремених (мањи потоци). На режим 

водотока утиче топљење снега, које се обавља углавном равномерно и у дужем временском периоду. Зато се повећани 

протоци јављају крајем зиме, достижу максимум у пролеће, али се одржавају и у летњем периоду због киша и 

прихрањивања подземним водама. Најмањи протоци су у јесен и почетком зиме. 

1.7.1.4. Заштита природних добара 

На основу документације Завода за заштиту природе, као и увидом у Регистар заштићених природних добара, 

констатовано је да се предметни простор налази у оквиру  Националног парка "Копаоник" у режиму заштите III степена 

и да је део Еколошки значајног подручај Републике Србије "Копаоник", које представља део јединствене Еколошке 

мреже.  

Планско подручје се налази на листи еколошки значајних подручја и типова станишта (еколошка мрежа): 

 IBA подручја (значајног подручја за птице)  – "Копаоник"; 
 IPA подручја (међународно подручје значајно за заштиту биљака у Србији)- "Копаоник"; 
 РВА – подручја ( одабраног подручја за дневне лептире у Србији) - "Копаоник". 
 

На подручју еколошки значајних подручја и типова станишта важе мере заштите дефинисане Уредбом о еколошкој 

мрежи и Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим и 

за заштиту приоритетних типова станишта и о мерама за њихово очување. 

1.7.2. Створене карактеристике 
 
1.7.2.1. 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 

Краљеву). 

1.7.2.2. Инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 
 
Планско решење развоја саобраћајне инфраструктуре обухвата реконструкцију постојећeг сеоског пута у сервисну 

саобраћајницу за потребе опслуживања локације бунарског водозахвата и реконструкције прикључка предметне 

саобраћајнице на државни пут. 

Прикључак сервисне саобраћајнице на државни пут II А реда бр. 211 планира се у складу са условима ЈП Путеви Србије 

број 953- 21545/14-1 од 28.11.2014. године.     

У ситуационом и у нивелационом смислу сервисна саобраћајница у целој својој дужини прати постојећи сеоски пут, уз 

неопходне минималне корекције хоризонталне геометрије. 

Планирани попречни профил сервисне саобраћајнице је следећи: 

- ширина коловоза                 3.50m 

- ширина банкина 2 x 0.50 =   1.00m 

Укупно:                                   4.50m           
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Одводњавање сервисне саобраћајнице врши се гравитационим путем (подужним и попречним нагибима) у околни 

терен. 

Сервисна саобраћајница укршта се на четири места са постојећим водотоцима (потоцима). На местима укрштања са 

водотоцима планирати изградњу нових објеката – косих плочастих пропуста отвора од 5.00 до 6.00 метара. 

На локацији водозахвата планиран је плато димензија 30 x 30 метара намењен за смештај бунара и трафостанице. 

Плато је планиран са леве стране сервисне саобраћајнице. Коловозна конструкција на платоу и прилазној 

саобраћајници истоветна је коловозној конструкцији на сервисној саобраћајници.    

 

(1) Водоводна мрежа и објекти 
 

Брус и околна насеља снабдевају се водом из више независних система. За уредније снабдевање водом корисника 

туристичких локалитета на Копаонику, планира се проширење система за водоснабдевање изградњом магистралног 

цевовода сирове воде на делу од Сребрначке реке до постројења за прераду воде за пиће "Сребрнац". 

Целокупни водоводни систем на овом делу чине: 

 бунар са црпном станицом у зони око Сребрначке реке, потребног капацитета 15 l/s, 
 потисни магистрални цевовод сирове воде од бунара са црпном станицом у зони око Сребрначке реке до 

постројења за прераду воде "Сребрнац" (део трасе овог цевовода обрађен је у ПДР-у локалитета "Сребрнац" 
на Копаонику, општина Брус),  

 бустер црпна станица "Сребрнац" на локацији поред регионалног пута Р-218а Брзеће-Копаоник, и 
 постројење за прераду воде "Сребрнац" на локацији поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-

Брус-Брзеће-Копаоник. 
 

Границом плана обуваћена је траса магистралног цевовода сирове воде на потезу од Сребрначке реке (на коти око 1400 

mn.v.) до постројења за прераду воде "Сребрнац" на Копаонику, општина Брус.  

Предметни магистрални цевовод сирове воде, планира се од локације бунарске црпне станице поред Сребрначке реке, 

углавном кроз шумско земљиште и при томе се на два места укршта са државним путем II А реда бр.211 Стопања-

Витково-Брус-Брзеће-Копаоник. На траси се уочавају две деонице: 

 од бунарске црпне станице поред Сребрначке реке до бустер црпне станице "Сребрнац" на локацији поред 

поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник – дужина планираног цевовода је 

око 1075 m, 

 од бустер црпне станице "Сребрнац" до постројење за прераду воде "Сребрнац" – дужина планираног цевовода 

је око 1975 m.  

Укупна дужина планираног потисног магистралног цевовода је око 3083 m.  

Неповољна конфигурација терена са великом висинском разликом, била је опредељујући фактор при избору концепције 

решења, па се услед тога поред бунарске црпне станице поред Сребрначке реке (није предмет овог плана)  планира још 

једна црпна станица – бустер. Локација бустер црпне станице "Сребрнац" је поред поред државног пута II А реда бр.211 

Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник,, на коти око 1604,55 mn.v. 

Постројење за прераду воде "Сребрнац" 

Локација постројења је поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник, на коти око 

1793,00 mn.v, са којег се комплексу и приступа. 

У оквиру ове комплекса постројења планирати: 

 простор за изградњу резервоара са затварачницом 

 одговарајућу хидромеханичку опрему (пумпе, вентили, прелив вишка воде из резервоара, испуст и др.) 

 простор за изградњу хлорне станице (оквирно димезија 3х5 m) 

 и др. 

 

Техничком документацијом дефинисати карактеристике комплекса постројења у односу на околни простор (укопан, 

полуукопан и др.), напајање ел. енергијом, приступни пут, и др.) и потребну хидромеханичку опрему а у свему према 

важећим законима, прописима, правилницима и препорукама из области хидротехнике, заштите животне средине, 

планирања, изградње и инвестирања. 
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(2)  

(3) Канализациона мрежа и објекти 
 

На локацији предметног плана нема изграђене канализационе мреже за организовано одвођење употребљених вода. 

Систем за одвођење атмосферских вода такође не постоји. Конфигурација терена, који је планински (обухвата простор 

надморских висина у опсегу од 1400 mn.v. до 1800 mn.v.), таква је да омогућава природно отицање атмосферских вода 

најкраћим путем до најближег водотока. 

У границама предметног плана није планирана изградња канализационе мреже за организовано одвођење 

атмосферских и употребљених вода. 

Водопривреда 

У границама предметног плана делом се налази Сребрначкa рекa, која се пружа правцем југозапад – североисток. Бунар 

са црпном станицом планира се на левој обали ове реке.  

У границама предметног плана нису планирани никакви радови на постојећим водотоцима.   

(4)  

(5) Електроенергетска мрежа и објекти 
Предметно подручје припада Електродистрибуцији Крушевац - погон Брус. Дуж постојеће саобраћајнице Брус – 

Крушевац, налази се јавно осветљење.   

На основу Идејног пројекта магистралног цевовода сирове воде, укупна једновремена снага је Pj= 170 kW,  од тога je 

Pj= 59 kW за потребе постројења за прераду воде “Сребрнац”  Pj= 66 kW, за потребе опреме бунарске црпне станице и 

Pj= 45 kW за потребе опреме бустер црпне станице. 

У том смислу, поред  поменутих постројења потребно је изградити три ТС 10/0,4 kV, потребне снаге трансформатора и 

капацитета. Планиране ТС 20/0,4 kV изградити као слободно-стојећи објекат.  

Планирану трафостаницу за потребе постројења за прераду воде “Сребрнац”  прикључити на постојећи подземни вод 

20 kV за хотел “Сребрнац”, a остале планиране ТС 20/0,4 kV прикључити на постојећу електроенергетску мрежу 20 kV 

изградњом подземних електроенергетских водова 20 kV. Од планираних ТС 20/0,4 kV до планираних потрошача тј. до 

кабловско-прикључних кутија изградити електроенергетске водове 1 kV потребног типа и пресека.  

Планиране електроенергетске водове 20 kV положити паралелно са планираним цевоводом. Планиране 

електроенергетске водове 1 kV  положити у оквиру комлекса постројења.   

Телекомуникациона мрежа 

Предметно подручје припада Извршној јединици Крушевац, на којој нема тк инсталација које би биле угрожене 

планираном изградњом.  

За потребе управљања опреме постројења за прераду воде “Сребрнац”,бунарске и бустер црпне станице предвидети 

могућност полагања оптичког (командно-сигналног) кабла.  

Заштитно зеленило у комуналним зонама 

У оквиру комуналне зоне бустер станица и трафо станица, заштитно зеленило непосредно око бунара чине травнате 

површине.  

У оквиру комуналне зоне, заштитна вегетативна зона се формира на неизграђеном подручју непосредно уз водени ток. 

Бафери се састоје од постојеће вегетације на обали и/или нових засада. Тампон зоне укључују и водене биљке у 

плиткој води, биљке дуж влажне обале и биљке на сувим земљиштима.  

Шумски заштитни појасеви – зеленило на површинама остале намене 

На простору који окружује планиране комуналне зоне планирана је ревитализација постојећих и подизање нових 

шумских засада, како би се установила и побољшала санитарно-хигијенска, заштитна и декоративно-естетска функција. 

Планирани шумски појасеви су терени искључени за градњу, осим планиране сервисне саобраћајнице и имају 

приоритетну функцију заштите („бафер“ зоне). 
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Потребно је у највећој мери очувати постојећу вегетацију и спојити је у функционалан систем зелених површина 

формирањем нових зелених простора и потеза. 

1.7.3. Опис стања чиниоца животне средине  

Стање животне средине најчешће се процењује на основу анализе података оптерећености чиниоца животне средине 

(ваздух, вода, земљиште, бука). Како на предметном подручју није успостављен системски мониторинг стања животне 

средине, оптерећеност исте можемо се проценити само на основу анализе постојећег коришћења простора, 

расположивих података повремених мерења, теренског обиласка и искуства. 

Према Просторном плану општине Брус, предметна локација је идентификована као незагађено подручје (подручја 

квалитетне животне средине) која представљају локалитети са скоро неизмењеном или неизмењеном природном 

средином који се углавном налазе на планинском подручју (ливадско-пашњачка подручја) и заштићеним зонама 

природних вредности и који су погодни за живот људи, уз извесни ризик од елементарних непогода ( у првом реду 

земљотреса); у ову категорију убрајају се подручја предела изузетних одлика "Ћелије" и Националног парка Копаоник, 

као и виши јужни предели општине. 

Извори загађења ваздуха резултат су углавном људских активности и могу се сврстати у следеће групе: стационарни 

(извори загађења у руралним подручјима везаним за пољопривредне активности, рударство и каменоломе, извори 

загађења везани за индустрију, извори загађења у комуналним срединама), покретни (возила са унутрашњим 

сагоревањем, лака, тешка возила, дизел) и извори загађења из затвореног простора.  

Квалитет ваздуха се описује на основу вредности одређених параметара основних (чађ, сумпордиоксид, азотдиоксид, 

РМ10 честице, озон, угљенмоноксид, бензен) и специфичних (угљенмоноксид, азотови оксиди, олово, лако испарљива 

органска једињења, сумпордиоксид, итд.) загаћујућих материја.  

На подручју Националног парка и његових заштитних зона ваздух загађују: саобраћај на приступним путевима и другим 

саобраћајним површинама, грејање на течно гориво и угаљ, као и слични системи грејања, без филтерских уређаја, а у 

мањој мери и индивидуална ложишта домаћинстава у насељима заштитне зоне НПК, делатности рудника у заштитној 

зони НПК, као и емисије загађујућих материја из производних комплекса који се налазе на релативно малој удаљености. 

У вишим појасевима Копаоника угљендиоксид, натријумдиоксид и сумпордиоксид кондензују се у одговарајуће киселине 

које се депонују са капљицама кише или као кисели аеросоли; с тим у вези је и кисела депозиција у облацима изнад 

1.500 mnv, управо у појасевима смрчевих шума; при јужно-југозападном струјању ваздухa нађене су и повишене 

концентрације олова, пропорционално јачини ветра која се повећава са висином (тиме се објашњава повишена 

концентрација олова испод Панчићевог врхa); из правца југа-југозапада и севера-северозапада, при малим брзинама 

ветра запажена је дисперзија дима из локалних извора, која има карактеристике депозиције са интензивним 

наношењем пропорционално брзини ветра и са блажом седиментацијом. 

Континуирано праћење загађености ваздухa (концентрације сумпордиоксида, натријумдиоксида, чађи и суспендованих 

честица са тешким металима и другим елементима) на подручју Националног парка Копаоник се не врши, али 

повремено долази до значајнијег угрожавања ваздухa. 

Највиши дозвољени нивои буке изражени су као граничне вредности индикатора буке на отвореном простору према 

Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/10). Највиши дозвољени ниво буке је одређен за 

сваку намену у простору и као такав представља параметар на основу којег се усклађују намене.  

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања 

и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр.75/2010) приказане су граничне вредности 

индикатора буке према намени у простору:  
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Табела: Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 

 

зона Намена простора 

 ниво буке у dB (A) 

за дан и вече 

 

за ноћ 

 

1. 

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, 

културно-историјски локалитети, велики паркови 

 

50 

 

 

40 

 

2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

3. Чисто стамбена подручја 55 45 

4. 
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја 

игралишта 
60 50 

5. 

Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна 

зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских 

саобраћајница 

65 55 

6. 

Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни 

терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не сме 

прелазити граничну вредност у 

зони са којом се граничи 

 

2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ  

Општи циљеви или већина њих дати су или прописани планским документима вишег реда. Посебне циљеве условљава 

специфичност простора, с обзиром на његово окружење, које је предмет плана.  

Стратешка процена као интегрални део предметног Плана подржава опште циљеве постављене плановима вишега 

реда: 

 смањење загађености ваздуха и нивоа буке; 
 ефикасна заштитита изворишта водоснабдевања, заштићених природних и културних добара; 
 рационално коришћење природних ресурса, нарочито обновљивих; 
 рационално и контролисано коришћење грађевинског земљишта; 
 избегавање стварања еколошких конфликата; 
 превенцију приликом планирања садржаја који би могли утицати на животну средину; 
 примену законске регулативе приликом планирања и даљег спровођења и реализације плана; 
 примену чистијих технологија; и 
 ефикаснију контролу квалитета чинилаца животне средине. 

 

2.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

Као посебне циљеве стратешке процене, дефинисане на основу општих циљева, издвајамо: 

 смањити емисију штетних гасова у ваздух; 
 смањити ниво буке; 
 обезбедити инфраструктурно опремање планског подручја; 
 очување и унапређење квалитета површинских и подземних вода;  
 обезбедити одговарајући квалитет воде за пиће; 
 смањити контаминацију тла; 
 очувати и унапредити површине под шумом; 
 заштитити, очувати и унапредити биодиверзитет; 
 ублажити негативан утицај планираних активности на деградацију предела; 
 постизање организованог и одрживог управљања отпадом; 
 унапредити систем мониторинга; 
 унапредити систем информисања јавности о стању животне средине. 
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(6) 2.3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

 

У погледу законске регулативе у Србији је донет Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине 

("Службени гласник РС", бр. 37/2011) којим се прописује национална листа индикатора заштите животне средине. 

Индикатори су подељени према тематским подручјима на индикаторе стања, утицаја, притисака, реакција друштва, 

одговора, покретачких фактора. 

 

Табела: Избор индикатора у контексту постављених циљева  

Ред. бр. 

ЦСП 
Посебни циљеви стратешке процене Индикатори 

1. Смањити емисију штетних гасова у ваздух 
концентрација честица SО2, NО2, CO, PM10, приземни 

озон, конц. органских материја, прекурсора озона, 

2. Смањити ниво буке 
укупни индикатор буке- описује ометање буком за 

временски период од 24 часа, за дан-вече-ноћ 

3. 
Обезбедити инфраструктурно опремање 

планског подручја 
Број прикључених објеката на инфраструктуру 

4. 
Унапредити квалитет површинских и 

подземних вода 

Петодневна биолошка потрошња кисеоника БПК5, 

физичко-хемијски и микробиолошки  параметри 

квалитета површинских и подземних  вода 

5. 
Обезбедити одговарајући квалитет воде за 

пиће 

Квалитет воде за пиће, тј. хигијенска (микробиолошка, 

радиолошка, хемијска итд.) исправност воде за пиће 

6. Смањити контаминацију тла Концентрација опасних и штетних материја у земљишту 

7. Очувати и унапредити површине под шумом % постојећих и планираних површина под шумом 

8. 
Заштитити, очувати и унапредити 

биодиверзитет 

Број аутохтоних и заштићених врста 

9. 
Ублажити негативан утицај планираних 

активности на деградацију предела 

Урбанистички параметри, степен заузетости терена и 

спратност објекта 

10. 
Обезбедити прикупљање, разврставање и 

третман отпада 

Производња отпада 

11. 
Унапредити систем мониторинга животне 

средине 

Број мерних тачака у систему мониторинга 

12. 
Унапредити информисања јавности о стању 

животне средине 

Број информација о животној средини доступан јавности 

(7)  
 

(8) 3. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

На подручју Плана детаљне регулације заступљене су основне намене земљишта, и то: 

Пољопривредно земљиште je сконцентрисано скоро дуж целог обухвата плана. Укупна површина пољопривредног 

земљишта у обухвату плана је 1.72hа. 

Шумско земљиште је заступљено у једном мањем делу са јужне стране обухвата плана. Укупна површина шумског 

земљишта у обухвату плана је 0.035hа. 
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Водно земљиште обухвата површине потока у јужном делу плана у површини од 0.1hа. 

Грађевинско земљиште ван компактног грађевинског подручја обухваћеним ППО Брус, обухвата постојеће 

саобраћајне површине. 

Укупна површина грађевинског земљишта на подручју плана износи 1.25hа. 

Укупна површина обухвата плана је 3hа 10а. 

Табела : Постојеће површине намена у обухвату ПДР 

 основна намена  површина  
(ха) 

проценат учешћа  
(%) 

1 грађевинско земљиште (ван компактног грађевинског подручја 
обухваћеним ППО Брус) 

1,25 40 

2 пољопривредно земљиште  1,72 55 

3 шумско земљиште 0,035 1 

4 водно земљиште 0,1 4 

 УКУПНО  
(подручје Плана детаљне регулације) 3,10 100 

У обухвату овог плана, површине јавне намене су: површине и објекти водопривреде, саобраћајне, енергетске и 

комуналне инфраструктуре.  

4. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 

Животна средина на подручју НПК доминантно је представљена условима, ресурсима и вредностима природе сем у 

мањим, антропогенизованим просторима, где доминирају изграђени садржаји супра и инфраструктуре, те је очување и 

унапређење њеног  квалитета одређено првенствено односима природних и антропогених фактора, конкретно 

режимима очувања и коришћења природних фактора.  

Интегрална заштита природе и животне средине првенствено на подручју Националног парка, а затим и у његовој 

заштитној зони између осталог  се заснива на формирању јединственог система управљања водним ресурсима у складу 

са Водопривредном основом, као и санирању загађених водотока и спровођењу интегралних мера заштите површинских 

и подземних вода. 

У складу са тим предвиђено је да се на подручју Просторног плана развијају два водна система: систем за 

обезбеђивање воде највишег квалитета за снабдевање водом туристичких и сеоских насеља и систем за обезбеђивање 

воде за техничке потребе и заштиту вода. Основна изворишта за оба наведена система су водотоци и мале 

водоакумулације у зонама II и III степена заштите на подручју Националног парка као и у његовој заштитној зони.  По 

одредбама Просторног плана, у оквиру јединственог система водоснабдевања, предвиђају се три етапна подсистема и 

један број малих, локалних система. 

Брус и околна насеља снабдевају се водом из више независних система. За уредније снабдевање водом корисника 

туристичких локалитета на Копаонику, планира се проширење система за водоснабдервање изградњом магистралног 

цевовода сирове воде на делу од Сребрначке реке до постројења за прераду воде за пиће "Сребрнац". 

Подручје обухвата Плана детаљне регулације обухвата четири урбанистичке целине, проистеклих из постојећих и 

планираних садржаја на подручју, а условљених специфичностима правила изградње и уређења у зонама изван 

грађевинског подручја.  

ЗОНА / ЦЕЛИНА 1 – Обухвата простор на подручју са трасом цевовода и коридором исте, као будуће планирано 

решење.  

ЗОНА / ЦЕЛИНА 2 – Обухвата простор предвиђен за изградњу црпних станица и трафостаница. 

ЗОНА / ЦЕЛИНА 3 – Обухвата простор предвиђен за изградњу постројења за прераду воде. 

ЗОНА / ЦЕЛИНА 4 – Обухвата појас заштитног зеленила који оивичује трасу регулисане саобраћајнице и део водотока 

Сребрначке реке у границама обухвата плана. 
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Предмет овог плана је реализација магистралног цевовода на делу од локације планираног бунара са црпном 

станицом у зони око Сребрначке реке (на коти око 1400 mn.v.) до постројење за прераду воде "Сребрнац", све ради 

обезбеђивања стабилног снабдевања водом туристичког центра "Сребрнац" на Копаонику. Саставни делови цевовода су 

шахтови и бустер црпна станица.  

Постојеће површине шумског земљишта се задржавају, стим што се минимално смањују на рачун проширења 

саобраћајнице. 

Грађевинско земљиште се повећава за 40%, ради проширења саобраћајнице, изградње трафостаница, постројења 

за прераду воде и црпних станица. Пољопривредно земљиште се смањује за 100%, ради изградње цевовода, 

проширења приступног пута у функцији сервисне саобраћајнице и ради формирања заштитног зеленила. 

4.1. ПРИКАЗ ПРОЦЕНЕ МОГУЋИХ  УТИЦАЈА 

Планирани систем водоснабдевања мора да се користи и одржава у складу са законима и прописима из области 

водопривреде, заштите животне средине, планирања, изградње и инвестирања и не сме својим радом угрожавати 

становништво, имовину и животну средину.  

Када су у питању плански садржаји везани за системе за водоснабдевање негативни утицаји на животну средину могу 

да се очекују у фази изградње, а у току редовне експлоатације не очекују се знатнији негативни утицаји на животну 

средину, уколико се водови и постројење правилно технички изведу и спроводе све мере заштите животне средине. 

4.1.1. Процена утицаја у току извођења радова на изградњи или реконструкцији објеката 

У току извођења радова за реализацију планом предвиђених садржаја може се очекивати ангажовање грађевинске 

оперативе као и коришћење савремене грађевинске механизације. Сва та механизација издувним гасовима загађује 

ваздух, ствара буку, а могуће је загађење површинских и подземних вода. 

Зависно од ангажованости радника и механизације при извођењу радова на изградњи објеката и инфраструктуре 

зависиће и емисија загађујућих материја. Количина емитованог загађења је мала, просторно и временски ограничена.  

Вода се користи у конструкционој фази у сврху изградње, чишћења локације, производње бетонског материјала и за 

потребе радника. Вода која се користи у изградњи је загађена органским материјама, суспендованим и таложним 

материјама.  

Емитовање буке при раду грађевинских машина и камиона је уобичајена појава и у оваквим ситуацијама емитована бука 

достиже ниво од  85 dB (A) до 90 dB (A).  

Разни грађевински и други отпад настаје из већине објеката градилишта. Сав тај отпад, укључујући и амбалажу, је по 

правилу инертан, треба га сакупити на посебно уређен плато и одвозити на градску депонију, уколико није 

рециклабилан.  

Отпад из радионица или магацина мазива и горива укључујући и амбалажу је опасан отпад и са њим се мора поступати 

према Правилнику за опасан отпад. Сав опасан отпад подлеже поступку карактеризације, након које исти треба да 

преузме овлашћено предузеће које се бави дорадом или извозом овог отпада. У току извођења различитих врста радова 

машине стварају вибрације. Из објеката градилишта треба прописно евакуисати све фекалне отпадне воде.  

У складу са наведеним непходно је правилно и добро организовати градилиште и извођење радова, а простор и објекте 

по завршетку радова правилно и у складу са законском регулативом санирати.  

 
4.1.2. Процена утицаја при експлоатацији планираних садржаја 

Загађење ваздуха 

Простор у границама Плана и непосредно окружење спадају у категорију незагађених подручја, са скоро неизмењеном 

природном средином. 

У простору нису заступљене такве врсте намена које би могле имати негативан утицај на квалитет ваздуха, односно не 

постоје извори емисије штетних полутаната. 

Такође, предвиђене намене при свом редовном раду и експлоатацији не емитују угљендиоксид, оксиде азота, 

сумпордиоксид и друге загађиваче и нема потрошње фосилних горива. 
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Загађење вода и  земљишта 

Планско решење развоја саобраћајне инфраструктуре обухвата реконструкцију постојећeг сеоског пута у сервисну 

саобраћајницу за потребе опслуживања локације бунарског водозахвата и реконструкције прикључка предметне 

саобраћајнице на државни пут. 

У ситуационом смислу сервисна саобраћајница у целој својој дужини прати постојећи сеоски пут, уз неопходне 

минималне корекције хоризонталне геометрије. И у нивелационом смислу сервисна саобраћајница прати постојећи 

сеоски пут, уз неопходна издизања због нове коловозне конструкције. 

На предметној саобраћајници планирана је коловозна конструкција од невезаног – дробљеног каменог материјала. 

Одводњавање сервисне саобраћајнице врши се гравитационим путем (подужним и попречним нагибима) у околни 

терен. 

Негативан утицај при експлоатацији саобраћајница огледа се у погледу емисије аерозагађивача односно загађења 

ваздуха, или евентуално негативних утицаја на земљиште и воде приликом отицања загађених вода са саобраћајнице. 

Обзиром да је у питању сервисна саобраћајница локалног карактера на којој се не остварује велики саобраћајни проток 

не очекују се знатне емисије аерозагађива а самим тим ни њихово таложење. 

Такође се процењује да ће евентуалне количине загађујуће материје у водама са саобраћајне површине бити 

занемарљиве и не очекују се негативни утицаји на околно земљиште. 

Планом је предвиђено заштитно зеленило у комуналним зонама и шумски заштитни појасеви где је једна од улога 

вегетативне тампон зоне смањивање отицања при повећаним бујицама, инфилтрацијом у земљишту, мањи отицај значи 

мање отицање загађивача у воду и  пречишћавање воде воденом вегетацијом. 

Према Решењу Министарства здравља бр. 530-01.61/2015-10, од 21.4.2015.год., Одређене су зоне санитарне заштите 

изворишта ''Сребрнац'' код Брзећа, општина Брус, на ушћу Минине у Сребрначку реку, и то: 

4. Зона непосредне санитарне заштите изворишта ''Сребрнац'' одређује се око водозахватног објекта чији је 
положај у простору дефинисан координатама 
 

Х = 4 797 174 Y= 7 488 683 Z=1400 mnm 

5. Ужа зона санитарне заштите изворишта ''Сребрнац'' одређује се над простором који је ограничен тачкама са 
координатама 
 

Тачка 

 

Х Y 

1 4 797 383 7 488 875 

2 4 797 383 7 488 488 

3 4 796 975 7 488 488 

4 4 797 975 8 488 875 
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6. Шира зона санитарне заштите изворишта ''Сребрнац'' одређује се над простором који је ограничен тачкама са 
координатама 
 

Тачка 

 

Х Y 

1 4 797 975 7 488 960 

2 4 797 383 7 488 875 

3 4 798 000 7 488 647 

4 4 798 000 7 487 768 

5 4 797 765 7 487 440 

6 4 797 260 7 487 298 

7 4 796 735 7 487 000 

8 4 796 345 7 487 360 

9 4 796 300 7 488 123 

 

Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (''Сл. гласник 

РС'', бр. 92/2008) дефинисан је начин одржавања зона санитарне заштите. 

У I зони санитарне заштите не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 

вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то: 

 изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности које нису 
дозвољене у II зони санитарне заштите; 

 постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у функцији водоснабдевања; 
 кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, прилаз возилима 

на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон, одржавање 
спортова на води и купање људи и животиња; 

 напајање стоке; 
 узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања. 

 

У II зони санитарне заштите не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 

вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то: 

 изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење других делатности (трајно 
подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју директно или индиректно 
уносити у воде; производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју 
директно или индиректно уносити у воде; комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; испуштање 
отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења; изградња саобраћајница без 
канала за одвод атмосферских вода; неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, 
старих гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или 
цурењем; неконтролисано крчење шума; површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој 
који застире подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у 
функцији водоснабдевања); 

 стамбена изградња; 
 употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака; 
 употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
 узгајање, кретање и испаша стоке; 
 камповање, вашари и друга окупљања људи; 
 изградња и коришћење спортских објеката; 
 изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију; 
 продубљивање корита и вађење шљунка и песка; 
 формирање нових гробаља. 
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У зони III заштите акумулације Ћелије успоставља се режим контролисане изградње и коришћења простора који 

обезбеђује заштиту квалитета вода и здравствену исправност воде изворишта. Ради се само о појачаним мерама 

санитације, а не рестрикцији која би угрожавала развој насеља. У овој зони није дозвољено неконтролисано 

депоновање комуналног и другог отпада, лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, депоновање, складиштење и 

транспорт опасних материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде. 

У сливу реке Ћелије није дозвољено грађење производних погона, термоенергетских и других објеката, као ни 

обављање рударских и других радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на било који начин угрожавају 

квалитет и режим вода. На том простору се могу реализовати објекти виших нивоа финализације, са ''чистим'' 

технологијама које немају чврсте или течне отпадне и опасне материје. Могу се градити и сви објекти прехрамбене 

индустије, уз обавезу да се отпадне воде пречисте до прописане класе квалитета пре испуштања у реципијент. У 

случају отварања каменолома морају се предузети техничке мере којима се спречава да отпадне материје допсевају у 

водоток било у расутом стању (материјал откривке) или течном стању (суспендован нанос настао испирањем фракција). 

Један вид деградације земљишта јесте и његова пренамена. На квалитет и стање земљишта може да утиче одвијање 

саобраћаја, услед таложења честица, процуривања штетних и токсичних материја у случају акцидента, као и услед 

неадекватног одлагања отпада. Земљиште мора бити у потпуности заштићено јер има битну улогу обзиром да се 

његовим загађењем може очекивати загађење и подземних вода. У складу са тим се морају у потпуности спроводити и 

поштовати све прописане мере у погледу заштите и очувања квалитета земљишта. 

Током редовне експлоатације планираних садржаја не очекују се утицаји на земљиште и воде.  

Угроженост буком 

У разматраном простору постојећи саобраћај је једини извор буке.  Предметне намене не представљају извор буке и она 

ће се појавити само током извођења радова, привременог је и локалног карактера.  

Утицај на природна добра и биодиверзитет 

Планско подручје се налази на листи еколошки значајних подручја и типова станишта (еколошка мрежа): 

 IBA подручја (значајног подручја за птице)  – Копаоник RS032; 
 IPA подручја (међународно подручје значајно за заштиту биљака у Србији); 
 РВА – подручја ( одабраног подручја за дневне лептире у Србији). 

 

На подручју еколошки значајних подручја и типова станишта важе мере заштите дефинисане Уредбом о еколошкој 

мрежи и Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим и 

за заштиту приоритетних типова станишта и о мерама за њихово очување. 

Планиране намене се могу реализовати уз поштовање и примену дефинисаних мера и услова заштите како при 

реализацији, тако и при коришћењу планираних објеката, јер је процењено да активности на њиховој реализацији неће 

значајно утицати на основне природне вредности планског подручја.    

Утицај на здравље људи 

За живот и здравље човека са физиолошког, хигијенско-епидемиолошког и социо економског аспекта вода је неопходна 

материја. Обезбеђивањем довољних количина хигијенски и здравствено исправне воде побољшавају се услови живота, 

повећава здравствена култура становништва, смањује морбидитет, пре свега заразних болести, а на тај начин се 

повећава и просечна дужина живота. 

Своју основну хигијенску улогу вода може испунити уколико је има у довољним количинама и ако својим физичко-

хемијским и микробиолошким својствима не може неповољно утицати на здравље. Веома је важна приступачност воде 

за потрошаче, што је вода приступачнија то је мање изложена секундарном загађењу, а то значи, да су системи 

водоснабдевања са директним снабдевањем, уколико дају квалитетну воду у довољној количини, најидеалнији у 

здравственом погледу. 

Због тога је Светска здравствена организација у оквиру документа "Здравље за све у 21. веку" хигијенску исправност 

воде за пиће и водоснабдевање сврстала у један од десет показатеља здравственог стања становништва једне земље 

(WHO, 1998). 

Позитиван утицај реализацијом плана би био стварање услова за безбедно снабдевање водом за пиће, како са 

здравственог аспекта, тако и у погледу смањења губитака у мрежи. Сви делови у водоводно дистрибутивном систему 

морају да задовољавају све важеће техничке и хигијенске стандарде, како би се сви негативни утицаји на здравље 

становника свели на минимум.  
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4.2. ОДРЕЂИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА 

(ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА) 

Утицаји на животну средину планом предвиђених намена, садржаја и активности или делатности у простору могу се 

целисходно утврдити једино са поређењем ефеката планираних активности, поређењем са утицајима које чини 

постојеће стање (садржаји и делатности), са циљевима и варијантним решењима. За планове увек постоји и степен  

неизвесности у погледу реализације одређених садржаја плана па је прихватљив метод евалуације процене позитивних 

и негативних ефеката варијантних решења плана .  

У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја 

планских решења предложене варијанте плана на животну средину, имајући у виду циљеве стратешке процене. За 

евалуацију је примењен метод развијен у оквиру научног пројекта који финансира Министарство за науку и заштиту 

животне средине под називом "Методе за стратешку процену животне средине у планирању просторног развоја 

лигнитских басена" (Институт за архитектуру и урбанизам Србије). Као основа за развој овог метода послужиле су 

методе које су потврдиле своју вредност у земљама Европске уније. 

Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може 

остварити утицај. Утицаји, односно ефекти планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до 

+3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене, како је приказано у следећој табели. 

Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко 

збирних индикатора.  

 

Табела: Критеријуми за оцењивање величине-интензитета утицаја 

Величина утицаја Ознака О п и с 

Критичан -3 Јак негативан утицај 

Већи - 2 Већи негативан утицај  

Мањи - 1 Мањи негативни утицај 

Нема утицаја или нејасан утицај   0 
Нема утицаја, нема података или није 

примењиво 

Позитиван + 1 Мањи позитивни утицај 

Повољан + 2 Већи позитиван утицај 

Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај  

 

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан критеријум за 

доношење одлука у току израде плана. За процену вероватноће утицаја коришћена је скала: Известан утицај W , 

Утицај вероватан V, Утицај могућ М и Утицај није вероватан N. 

 

Табела: Скала за процену вероватноће утицаја 

Вероватноћа Ознака Опис 

100% W Известан утицај 

више од 50% V Утицај вероватан 

мање од 50% М Утицај могућ 

мање од 1% N утицај није вероватан 
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Процена  просторног обима и трајања утицаја  

Основу за процену обима и трајања утицаја представља процењен интензитет и природа утицаја. За изражавање 

обима-размере утицаја коришћени су критеријуми могућ глобални утицај G, могућ утицај на националном нивоу N, 

могућ утицај у оквиру простора регије R, могућ утицај у простору општине O и могућ утицај у некој зони или делу 

општине L. 

Процена просторних размера утицаја планских решења на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја 

идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке процене. У табели су приказани критеријуми за 

вредновање просторних размера могућих утицаја:  

 

Табела: Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја 

Размере утицаја Ознака О п и с 

Глобални G Могућ глобални утицај 

Државни N Могућ утицај на националном нивоу 

Регионални R Могућ утицај  у оквиру простора регије 

Општински O Могућ утицај  у простору општине 

Локални L Могућ утицај  у некој зони или делу општине 

 

Поред тога, додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја, односно последица. У том смислу 

могу се дефинисати  за трајање: привремени-повремени (P); и дуготрајни ефекти (D). 

 

Табела: Скала за процену трајања утицаја 

 

Време Ознака Опис 

 D Дуготрајни утицај 

 P  Привремени-повремени  утицај 

 

Проценом могућих значајних утицаја планираних садржаја, а узимајући у обзир  вероватноћу, интензитет, сложеност, 

временску и просторну димензију утицаја констатује се да већина планских решења има позитиван утицај на предметно 

подручје. Ублажавање негативних утицаја ће се остварити кроз примену мера заштите и ограничавање негативних 

утицаја планских решења на животну средину.  
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ЦСП 
Посебни циљеви стратешке процене 

1. Смањити емисију штетних гасова у ваздух 

2. Смањити ниво буке 

3. Обезбедити инфраструктурно опремање планског подручја 

4. Унапредити квалитет површинских и подземних вода 

5. Обезбедити одговарајући квалитет воде за пиће 

6. Смањити контаминацију тла 

7. Очувати и унапредити површине под шумом 

8. Заштитити, очувати и унапредити биодиверзитет 

9. Ублажити негативан утицај планираних активности на деградацију предела 

10. Обезбедити прикупљање, разврставање и третман отпада 

11. Унапредити систем мониторинга животне средине 

12. Унапредити информисања јавности о стању животне средине 

Табела: Процена величине утицаја планских решења на животну средину и процена утицаја просторних 

размера, вероватноће и дужине трајања утицаја планских решења  

Планска 

решења 
Посебни циљеви стратешке процене 

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сервисна 

саобраћајница 

(реконстр. и 

опремање) 

-1 

L,V 

D 

-1 

L,V 

D 

+2 

L,V 

D 

-1 

L,V 

D 

0 

-1 

L,M 

D 

-1 

L,V 

D 

-1 

L,V 

D 

-1 

L,V 

D 

 

+1 

L,V 

D 

 

+1 

L,V 

D 

0 

планирана 

водоводна 

мрежа  

 

0 

 

0 

 

+3 

L,W 

D 

 

+3 

L,W 

D 

 

+3 

L, W 

D 

 

+3 

L,W 

D 

0 0 0 0 

+1 

L,V 

D 

0 

заштитно 

зеленило у 

комуналним 

зонама 

 

+3 

L,W 

D 

+3 

L,W 

D 

0 

+3 

L,W 

D 

+2 

L,V 

D 

+2 

L,V 

D 

+3 

L,W 

D 

+3 

L,W 

D 

+3 

L,W 

D 

0 0 0 

шумски 

заштитни 

појасеви – 

зеленило на 

површинама 

остале намене 

 

+3 

L,W 

D 

+3 

L,W 

D 

0 

+3 

L,W 

D 

+2 

L,V 

D 

+2 

L,V 

D 

+3 

L,W 

D 

+3 

L,W 

D 

+3 

L,W 

D 

0 0 0 
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Предвиђени плански садржаји, пре свега систем за водоснабдевање, су битни са аспекта остваривања циљева који се 

односе на унапређење квалитета површинских и подземних вода, смањење контаминације тла и обезбеђења 

одговарајућег квалитета воде за пиће, што је битно са аспекта здравствене безбедности становништва.  

Реализацијом планираних зелених површина, који су у функцији заштите очекују се позитивни ефекти како у очувању 

квалитета ваздуха, смањењу буке, унапређењу квалитета воде, заштити, очувању и унапређењу биодиверзитета.  

4.3. ПРОЦЕНА  РИЗИКА И ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА УДЕСА  

Саставни део Извештаја о стратешкој процени утицаја је процена ризика и опасности у случају настанка удеса од 

значаја за животну средину.  

Може се говорити о неколико врста ризика који се могу појавити у фази грађења објеката (реализације намена) и 

експлоатације планираних и предвиђених објеката: 

 ризик од удеса који се могу десити у фази извођења радова; 
 ризик од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода; 

 

Ризик од удеса у фази извођења радова односи се на ситуације које доводе до нежељених и несрећних случајева из 
домена ризика по здравље радника на градилишту, односно удесног загађивања животне средине из грађевинске 
механизације. Да би се овај ризик умањио неопходно је спровести низ процедура у домену организације извођења 
радова. Стога, на предметној локацији је у току извођења радова забрањено претакање и складиштење нафтних 
деривата, уља и мазива за грађевинске машине. Такође, потребно је дефинисати етапе реализације извођења радова 
како би се ризик смањио на најмању могућу меру. 
 
Ризик од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода  

Нeгaтивни утицajи, нa прoстoру oбухвaћeнoм Плaнoм, кojи сe нe oчeкуjу у нoрмaлним ситуaциjaмa, мoгу сe jaвити сaмo у 

eкстрeмном случajу - зeмљoтрeс мaксимaлнoг интeнзитeтa зa oвo пoдручje. 

У случajу зeмљoтрeсa мaксимaлнoг интeнзитeтa зa oвo пoдручje, пoсeбнo нeпoвoљни мoгу бити oштeћeња водоводне мрeжe.  

Хитнa сaнaциja oштeћeних oбjeкaтa инфрaструктурe je jeдинa мeрa кojу би трeбaлo прeдузeти, jeр су нeпoвoљни eфeкти 

oгрaничeнoг дoмeтa.  

Прирoднe кaтaстрoфe сe нe мoгу прeдвидeти, при чeму трeбa имaти у виду дa сe oбjeкти грaдe пoштуjући слeдeћe 

пaрaмeтрe: 

- сeизмичнoст тлa, 
- стaбилнoст тлa, 
- гeoтeхничкe кaрaктeристикe тлa, 
- мeрoдaвнe пaдaвинe и др. 

 

Такође, треба нагласити дa су нeoчeкивaни нeгaтивни утицajи сa мaлoм вeрoвaтнoћoм, a дa сe прeвeнциja пoслeдицa мoрa 

aнaлизирaти у свим фaзaмa плaнирaњa и изгрaдњe oбjeкaтa. Да би се на овај начин побољшао квалитет воде постоје 

примењене методе и активности: 

 употреба одговарајуће испитивачке опреме за ефикасну контролу и испитивање губитака воде из система 
 употреба опреме за детектовање кварова (цурења на мрежи) 
 подела водоводног система на зоне и секторе ради лакшег евидентирања губитака у појединим секторима 

(мерачи протока) 
 постепена реконструкција водоводне мреже. 

 

4.4. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА 

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.  

У циљу заштите животне средине и здравља људи потребно је у току спровођења и реализације планског документа 

реализовати следеће мере 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 (‘‘Службени гласник РС“, број 88/11), 
а у циљу утврђивања адекватних услова будуће изградње и уређења простора; 

 уколико током извођења радова, дође до појаве речне ерозије или спирања земљишта са околних падина, 
инвеститор је обавезан да хитно предузме одговарајуће антиерозивне мере;  

 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 и изградњу објеката водоводног система извршити у складу са важећим техничким 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); 

 изградњом не сме доћи до значајног промена режима, а посебно квалитативних карактеристика подземних и 
површинских вода на предметном подручју; 

 објекти чија је изградња предвиђена на водном земљишту не смеју да онемогуће редовно одржавање, 
одбрану од поплава и бујица и извођење других радова, као ни да угрозе стабилност водотока; 

 забрањено је испуштање отпадних и свих употребљених  вода у водотоке; 

 забрањена је промена морфологије терена ван траса предвиђене пројектом; 

 обезбедити да цевовод буде изолован и непропусан; 

 трасе цевовода се не могу пројектовати у границама природних корита за велику воду Минине и Сребрначке 
реке, а на местима укрштања цевовода са мањим потоцима, каналима и јаругама мора бити на дубини испод 
коте дна корита истих; 

 обезбедити додатну заштиту земљишта и подземних вода изградњом непропусне подземне танкване испод 
трансформатора за сакупљање трансформаторског уља; 

 водоводска мрежа мора бити прописно укопана на одговарајућу дубину и обезбеђена од смрзавања воде; 

 приликом постављања цевовода и свих других радова, хумусни слој се мора уклонити и депоновати посебно, 
како би се могао вратити на првобитно место и искористити за санацију и затрављивање; 

 места укрштања планиране водоводне мреже са путном и комуналном инфраструктуром морају да буду тако 
решена да се омогући несметан приступ водовима и обезбеди стабилност оконог терена; 

 дуж предметне трасе мора бити обезбеђена стабилност тла, односно не сме доћи до значајних промена 
његових инжењерскогеолошких карактеристика; 

 забрањено је извођење свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде дуже од 5 дана и/или 
чији интензитет може штетно утицати на акватичне организме; 

 забрањено је формирање позајмишта и површинских копова ради обезбеђивања геолошког грађевинског 
материјала (камена, песка, шљунка и сл.), изузев из ископа на месту предвиђених објеката; 

 сва евентуална укрштања предметног цевовода са природним водотоцима извести тако да се у зони укрштања 
предвиде мере обезбеђења стабилности обала, дна корита и самог цевовода од ерозивног дејства великих 
вода;  

 предвидети одговарајућа техничка решења за таложење и евакуацију наталоженог наноса у објектима 
водоводног система (таложнице, испирање и др.); обезбедити одговарајући начин прикупљања и поступања 
са отпадним материјалима из таложника у складу са важећим прописима којима се уређује поступање са овом 
врстом отпада; 

 техничким решењима обезбедити адекватно коришћење, одржавање, чишћење целокупног система, а у циљу 
заштите вода, биљног и животињског света, околног земљишта и евентуално оближњих 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; 

 при извођењу радова, строго се придржавати задатог коридора, како би обимни земљани радови, као и 
употреба машина оставили последице на што мањем простору; применити таква решења и мере која ће 
обезбедити услове за очување земљишта, површинских и подземних вода;  

 обезбедити ефикасан мониторинг система транспорта воде, уз могућност брзе интервенције у случају 
акцидентних ситуација; 

 уградити уређаје за систематско регистровање захваћених количина воде; 

 применити мере за одржавање прописаног квалитета воде и одговарајућу опрему за систематско испитивање 
квалитета захваћене воде; 

 применити одговарајуће мере заштите у случају удеса, а у циљу спречавања продирања загађујућих материја 
у воду за пиће; 
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Заштита природних добара 

Предметни простор се налази у режиму заштите III степена Националног парка "Копаоник". У обухвату је Еколошки 

значајног подручја Републике Србије "Копаоник". Осим тога, планско подручје улази у границе:  

 IBA подручја (значајног подручја за птице)  – "Копаоник"; 
 IPA подручја (међународно подручје значајно за заштиту биљака у Србији) -"Копаоник" ; 
 РВА – подручја ( одабраног подручја за дневне лептире у Србији)- "Копаоник". 

 

На подручју еколошки значајних подручја и типова станишта важе мере заштите дефинисане Уредбом о еколошкој 

мрежи и Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим и 

за заштиту приоритетних типова станишта и мерама за њихово очување. 

За реализацију планираних намена потребно је испоштовати следеће мере: 

 стабла изузетних димензија и старости која имају карактеристике потенцијалних споменика природе 
ботаничког карактера морају бити очувана – изузета од сече, и мора се избећи њихово оштећивање; 

 забрањено је извођење радова у ноћном периоду; 

 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; 

 обезбедити несметан приступ објектима уз рационално коришћење постојећих путева; 

 предузети све мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних 
инспекцијских служби; 

 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; 

 за све друге радове /активности на предметном подручју или у случају измене пројектне документације 
носилац активности дужан је да поднесе Заводу за заштиту природе Србије нов захтев за издавање решења о 
условима заштите природе; 

 пре вршења било каквих активности на заштићеном подручју, носилац радова је дужан да исте писмено 
пријави управљачу ЈП Национални парк " Копаоник" у складу са Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10). 

 

4.5. ПРИКАЗ ПОРЕЂЕЊА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА  И НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја, у пракси се разматрају најмање две следеће варијанте: 

 Нулта варијанта 0 – оцена утицаја на животну средину у случају нереализовања плана.  

 Варијанта 1 – оцена утицаја  на животну средину у случају реализације предложених планских решења. 

  
Варијанта 0 – случај да се План не усвоји  

У случају нереализације плана онемогућује се развој и унапређење постојећег система за водоснабдевање туристичких 

локалитета на Копаонику – општина Брус.  

Плански садржаји предвиђени овим планом у делу представљају саставни део целокупног система водоснабдевања, 

чијом се нереализацијом задржава постојеће стање, један несигуран систем у погледу здравствене исправности воде за 

пиће, губитака воде, нерационалног коришћења воде као природног ресурса и недостатка одговарајуће контроле и 

мониторинга.  

Варијанта 1 –  случај да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења 

Предвиђени плански садржаји, као што је изградња система за водоснабдевање, ревитализација старих и подизање 

нових шумских површина имају са аспекта заштите животне средине позитивне ефекте. Већ је истакнута важност и 

неопходност хигијенске исправности воде за пиће по здравље становништва, па се реализацијом овог плана директно 

очекују позитивни ефекти. Губици воде у транспорту се умањују, а формирањем зелених бафер зона сви евентуални 

негативни утицаји се своде на минимум.   

Реконструкцијом постојећих и изградњом нових водовода у насељеним подручјима, обезбеђује се комунално опремање 

постојећих насеља и нових насељских структура, што доприноси подизању стандарда квалитета животне средине 

насеља у категорији туристичког комплекса НПК, бање и туристичког насеља. Поред здравственог ефекта и економског 

ефекта, на овај начин омогућено је праћење потрошње воде, смањење губитака воде у мрежи. 
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(9)  

(10) 5. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
 

Изградња предметног водовода се налази на 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), 
под редним бројем 12. Тачка (9) – "транспорт воде за пиће", за које се у складу са чланом 4. Закона о процени утицаја 
на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) одлучује о потреби процене утицаја пројекта на животну 
средину. 

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. 

Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у поступку процене утицаја како је то прописано поменутим 
Законом. Начелни садржај студије о Процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, а 
егзактан садржај и обим студије се одређује путем захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја. 
 

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04,36/09): 

 Носилац пројекта за који се може захтевати процена утицаја подноси захтев за одлучивање о потреби 
процене утицаја надлежном органу; 

 Носилац пројекта не може приступити извођењу пројекта без спроведеног поступка процене утицаја и 
сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја; 

 Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за прибављање дозволе или одобрења за 
почетак извођења пројекта. 

  
Генералне смернице за израду будућих студија о Процени утицаја на животну средину су следеће: 

 Опис локације и карактеристика пројекта; 

 На основу тачних улазних података извршити квантификацију загаћења на ваздух, загађења површинских и 
подземних вода и земљишта, као и нивоа буке и вибрација чији су извор планирани објекти; 

 Анализирати утицаје предвиђених објеката на: водоизвориште, пејзаж, екосистеме (флору, фауну, 
биодиверзитет и станишта), заштићена природна и културна добра; 

 Анализирати социјалне и здравствене утицаје; 

 Проценити могуће удесне ситуације и прописати потребне мере ; 

 Прописати мере заштите животне средине;  

 Дефинисати мониторинг животне средине. 
 
 

(11) 6. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(12)  

6.1. ПРЕДЛОГ ИНДИКАТОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Према Закону о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр.135/04, 36/09 i 72/09 – 43/11-Уставни суд), јединица 

локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања 

животне средине у складу са овим и посебним законима. Према члану 69. наведеног Закона, циљеви Програма праћења 

стања животне средине су: 

 обезбеђење мониторинга, 

 дефинисање садржине и начина вршења мониторинга, 

 одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга, 

 дефинисање мониторинга загађивача, 

 успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података у циљу вођења 
интегралног катастра загађивача,  и 

 увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају извештаја о стању 
животне средине. 

На планираним објектима било би потребно вршити контролу хигијенске исправности воде, која би обухватала физичко-

хемијска, бактериолошка, биолошка  и радиолошка испитивања воде за пиће, а према Правилнику о хигијенској 

исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99).  
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6.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 
 

Права и обавезе републичких органа и органа локалне заједнице задужених за заштиту животне средине јасно су 

дефинисани у Закону о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09), чланови 69-75 а део права 

и обавеза проистиче из међународних конвенција. 

Наведени Закони прописују, како обавезе оних који потенцијално могу угрозити животну средину, тако и обавезе 

установа које се баве контролом квалитета животне средине. 

 

(13) 7. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

(14)  

7. 1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ  
 
Анализа коришћене методологије је корисна како би се могла направити потребна унапређења са примењеном 
методологијом коришћеном за потребе овог Извештаја и методолошким основама које су прокламоване у склопу опште 
законске регулативе која регулише ову проблематику, пре свега Законa о стратешкој процени утицаја на животну 
средину. Основни циљ се састоји пре свега у покушају да се општа методологија прилагоди специфичностима 
анализираног плана. 
 

Стратегија заштите животне средине дефинисана плановима вишега реда базира на опредељењу одрживог развоја. 

Стратегија одрживог развоја, поред осталог, подразумева обезбеђење имплементације свих аспеката заштите животне 

средине у све сегменте процеса планирања као и спровођења планова. У том процесу полаз чини процењивање 

еколошких ефеката планских решења  како би се на време уочили могући негативни утицаји и предузеле мере за  

спречавање и ублажавање утицаја, као и мере за унапређење квалитета животне средине. 

Општи методолошки принцип, базиран на примени наведених закона, подразумева континуирани поступак 

усаглашавања процеса израде планског документа са процесом поступка стартешке процене кроз унапред утврђени 

редослед фаза или корака а који се односе на: анализу стања свих релевантних фактора-чиниоца животне средине, 

идентификацију постојећих извора загађења као и процену потенцијално могућих негативних утицаја, предлога 

најповољнијег решења са аспекта заштите животне средине, предлога мера за спречавање и ублажавање током свих 

фаза израде планског документа као и предлог мониторинга током спровођења планског документа и експлоатације 

објеката.  

На самом полазу утврђују се  општи циљеви стратешке процене који се дефинишу у складу са одредбама стратешких 

развојних докумената, а посебни циљеви стратешке процене се дефинишу на основу идентификованих проблема и 

могућности превазилажења у оквиру стратешке процене односно конкретног планског документа.  

На основу дефинисаних посебних циљева стратешке процене, а као резултат уважавања и прилагођавања 

специфичним карактеристикама датог планског документа, утврђена је  методологија рада  која је примењена у изради  

и ове стратешке процене и спроведна је у неколико оперативних фаза:  

 прво су утврђене полазне основе стратешке процене које обухватају: дефинисање предмета као и просторног 
обухвата студије, циљева и метода рада, правног, планског и документационог основа;  

 затим су анализирани постојеће стање и стање квалитета чиниоца животне средине анализираних кроз 
природне услове, вредновање квалитета ваздуха, земљишта и угрожености буком на основу расположивих 
података добијених од релевантних институција, расположивих анализа и студија као и на основу података 
добијених циљаним мерењима; 

 потом је вршена процена могућег утицаја на животну средину на основу квантификације појединих елемената 
животне средине, научних сазнања, података објављених у литератури, другим студијама и искустава других 
земаља и процена угрожености повредивих ресурса у околини планираних садржаја и процене  еколошког 
ризика; 

 након тога су предложене  мере за спречавање и ограничавање штетних утицаја у току спровођења и 
реализације плана, мере за унапређење стања животне средине, мера за праћење стања животне средине 
које обухватају предлог индикатора за праћење стања животне средине и по потреби успостављање нових 
мерних тачака. 

 

8. ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ 

У изради стратешке процене, поред наведеног планског основа, коришћени су подаци преузети из расположиве 

документације прибављене у сарадњи са релевантним институцијама, литературе, као и позната страна и домаћа 

искуства. На овај начин прикупљени су подаци о клими, природним и створеним карактеристикама, становништву, 

стању природних и културних добара, као и други подаци из доступне литературе:  
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 Просторни план подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' (''Сл. гласник РС'', бр. 95/09); 

 Просторни план општине Брус (''Сл. лист општине Брус'', бр. 3/13) 

 Стратегија локалног економског развоја општине Брус; 

 http://geoliss.mprrpp.gov.rs 
 

(15) 9. ЗАКЉУЧАК  

 

Брус и околна насеља снабдевају се водом из више независних система. За уредније снабдевање водом корисника 

туристичких локалитета на Копаонику, планира се проширење система за водоснабдевање изградњом магистралног 

цевовода сирове воде на делу од Сребрначке реке до постројења за прераду воде за пиће "Сребрнац". 

Предмет извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину је процена утицаја које могу имати планом 

предвиђени садржаји у простору и импликација њихових негативних утицаја на животну средину. 

Предметна локација је подручје квалитетне животне средине, незагађено подручје, које представљају локалитети са 

скоро неизмењеном или неизмењеном природном средином који се углавном налазе на планинском подручју и 

заштићеним зонама природних вредности.  

Предвиђени плански садржаји, као што је изградња водоводног система, ревитализација старих и подизање нових 

шумских и заштитних зелених површина имају са аспекта заштите животне средине позитивне ефекте.  

Своју основну хигијенску улогу вода може испунити уколико је има у довољним количинама, приступачна је 

потрошачима, остварена је безбедност система водоснабдевања чиме је омогућена испорука квалитетне воде што је 

најидеалније у здравственом погледу. 

Планско подручје се налази у оквиру развојног подручја националног парка Копаоник који је предвиђен за развој 

туризма и организацију туристичких простора.  

Значајни предуслови за реализовање ових потенцијала Копаоника у међународним размерама су у постизању европских 

стандарда туристичке понуде, посебно у њеном садржајном обогаћивању (научни, еколошки, спортски, омладински и 

други видови туризма) и интегрисању са понудом копаоничког окружења (споменички, бањски, сеоски, ловни и други 

видови туризма).  

Овим планским решењима остварује се могућност безбедног коришћења воде што доприноси подизању стандарда 

квалитета животне средине насеља у категорији туристичког комплекса НПК, бање и туристичког насеља.  

Анализирајући наведени план у целини, као и појединачна планска решења, може се констатовати да се све планиране 

активности, уз поштовање еколошких стандарда и норматива, могу реализовати у оквиру Плана детаљне регулације.  

_________________________________________ 
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник РС“, број 68/15), поглавља 7. Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 

покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. Годину („Службени гласник РС“, број 

101/15) и члана 26. став 1. тачка 6. 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 29.01.2016. године, донела је 

О Д Л У К У  

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ – ОПШТИНИ  БРУС ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 

1. Систем локалне самоуправе општине Брус чине органи локалне самоуправе , јавна предузећа, 

јавне службе и друге организације које у систему имају обавезу пријављивања података о 

запосленима у Регистар, односно чије се плате, односно зараде финансирају из буџета локалне 

самоуправе. 

2. Овом Одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у локалној 

самоуправи – општини Брус, утврђује се максималан број запослених на неодређено време у 

организационим облицима за 2015. годину, и то: 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК       БРОЈ  

ЗАПОСЛЕНИХ 

Органи локалне самоуправе 58 

Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус 67 

Јавно предузеће „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и 

изградњу Брус“ 
12 

Предшколска установа „Пахуљице“ Брус 45 

Центар за културу Брус  8 

Народна библиотека Брус  5 

Туристичка организација општине Брус  4 

Установа за физичку културу“Спортски центар“ Брус  3 

Месна заједница Брус 1  3 

У К У П Н О 205 

 

3. Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Закључак о утврђивању максималног броја 

запослених у ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус број 

112-24/2015-I од 18.08.2015. године. 

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

Брус“ и биће доступна јавности објављивањем на веб страници општине Брус. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:112-1 /2016-I                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                                                   Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

__________________________________ 
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На основу члана 17. Закона о информисању и медијима службама („Службени гласник РС“; број 

83/2014) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/2088, ..., 10/2014) 

 Скупштина општине Брус на седнициу одржаној дана 29.01.2016. годинер донела је  

 

ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ 

о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса 

У области јавног информисања 

 

Члан 1. 

 У члану 5. Одлуке о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интересас у области јавног 

информисања („Службени лист општине Брус“, број 12/2015) бришу се речи:“путем електронских 

медија“. 

Члан 2. 

 Измена Одлуке ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-18 /2016-I                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                                                           Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

___________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број129/07) и члана 

26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-  пречишћен 

текст), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној 

заштити општине Брус број: 561-59/2013-I од 16.12.2013. године, објављена у („Службеном листу 

општине Брус“, број 11/13). 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:561-5/2016-I                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. година                                                                   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 29.01.2016. године, донела је 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 

Ми не желимо ГМО на нашој територији! 

1. Општина Брус се обавезује да ће доследно поштовати Закон о генетичким модификованим 

организмима ( „Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009;, у даљем тексту:  Закон о 

ГМО), захтева његову доследну примену на територији Републике Србије и противи се његовој 

прoмени. 
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2. Општина Брус у оквиру својих законских и организационих могућности у вези са коришћењем 

или управљањем земљиштем и другим производним ресурсима и организовањем 

пољопривредне производње, прераде и промета пољопривредно – прехрамбених производа  неће 

дозволити и допустити узгајање и ширење ГМО на својој територији. 

3. Општина Брус се обавезује да ће предузети све одговарајуће мере, као што су стручна предавања 

и други програми образовања за пољопривреднике и друге учеснике у организовању 

производње, прераде и промета пољопривредно – прехрамбених производа како се не би 

одлучили за нелегално узгајање  и промет ГМО и производа од ГМО. 

4. Општина Брус захтева и очекује од свих државних органа и политичких странака и покрета да се 

залажу за доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих подзаконских аката и да се  

онемогући недозвољено гајење и промет ГМО и могуће штетне последице ГМО и производа од 

ГМО на здравље становништва  и загађивање природе у Републици Србији. 

5. Општина Брус очекује од РТС као медијског јавног сервиса грађана Србије и других средстава 

јавног информисања да редовно и објективно информишу јавност о примени Закона о ГМО и о 

резултатима истраживања у свету о штетним последицама гајења и употребе ГМО и производа 

од ГМО. 

6. Општина Брус позива све градове и општине у Републици Србији да подрже и усвоје ову 

Декларацију и да се удруже у „Савез општина и градова ЗА СРБИЈУ БЕЗ ГМО“ и да Савез 

приступи European Conference of GMO – free Regions. 

7. За представника општине Брус у „ Савезу општина и градова за СРБИЈУ БЕЗ ГМО“ именује се . 

                   Оставимо земљу наших предака нашој деци без ГМО! 

  Аутор текста:        

проф. др Миладин М. Шеварлић     

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:320-3/2016-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01. 2016. године                                                Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

 

______________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и члана 26. 

Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна 

буџета и правилности пословања општине Брус за 2014. годину број 400-1193/2015-04 од 

03.12.2015. године, који је сачинила Државна ревизорска институција Републике Србије. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-17/2016-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и члана 

26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен 

текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

 ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ СА УСКЛАЂЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за културу Брус за 2016. годину, са 

усклађеним финансијским планом за 2016. годину, који је донео Управни одбор на седници 

одржаној дана 11.01.2016. године, под бројем 14/16. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:023-1/2016-I                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

 НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ СА УСКЛАЂЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народне библиотеке Брус за 2016. годину, са 

усклађеним финансијским планом за 2016. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној 

дана 19.01.2016. године, под бројем 13/16. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:023-2/2016-I                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                         Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

___________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ СА УСКЛАЂЕНИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ за 2016. ГОДИНУ 

 

1.  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад општине  Брус за 2016. 

годину, са усклађеним финансијским планом за 2016. годину, који је донео Управни одбор на 

седници одржаној дана 21.01.2016. године, под бројем 551-51. 
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2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:023-4/2016-I                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                     Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада и финансијски план Туристичке организације 

општине  Брус        за 2016. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 

30.12.2015. године, под бројем 188/15. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус».   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

       

БРОЈ:023-5/2016-I                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                       Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ 

ОРГАНА  ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађене Финансијске планове органа општине Брус 

(Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Општинске управе) за 2016. 

годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 2016. годину. 

2 .Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-21/2016-I                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и члана 

26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен 

текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план општинског правобранилаштва 

општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 2016. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-24/2016-I                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                 Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ 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 буџету општине Брус за 2016. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-28/2016-I                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                     Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

И ПРОГРАМ РАДА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БРУС   

ЗА 2016. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план и програм Месних заједница 

општине Брус за 2016. годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 2016. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-3/2016-I                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.  
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ВУК КАРАЏИЋ» БЛАЖЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе «Вук Карџић» 

Блажево за 2015. годину, који је донео Школски одбор на седници одржаној дана 21.12.2015. 

године, под бројем 373. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-881/2015-I                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                                              Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

_______________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Средње школе Брус за 2015. 

годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину, који је донео Школски 

одбор на седници одржаној дана 26.12.2015. године, под бројем 1813/3. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-901/2015-I                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе „Јован Јовановић 

Змај“ Брус за 2016. годину, под бројем 51-01-106001 од 21.01.2016. године. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-55/2016-I                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                                     Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  70. 

 

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 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

3. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Предшколске установе 

„Пахуљице“ Брус за 2016. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 

26.01.2016. године, под бројем 26/16. 

4. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-34/2016-I                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________________ 

                                                                                                                                                                                  

  На основу члана 97. Став 8 Закона о планирању и изградњи(''Службени гласник РС'', 

бр.72/09,81/09- испр,64/10- одлукаУС, 24/11,121/12,42/13- одлука УС,50/13- одлука УС, 98/13-

одлука УС, 132/14 И 145/14) и члана 26 Статута општине Брус( ''Службени лист општине 

Брус''бр.14/2008...10/2014), 

 Скупштина општине Брус на  седници одржаној дана 29.01.2016. године  донела је 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

У Члану 8. Тачка в)  Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

 (Сл. лист општине Брус'', бр.4/2015) мења се и гласи 

В) коефицијенти за намену 

 

 Намена објекта коефицијент 

                     3.1. Oбјекти намењени за јавно 

коришћење који могу бити у 

другим облицима својине 

( болнице, домови здравља, 

домови за старе, објекти 

образовања, објекти културе, 

саобраћајни терминали и други 

објекти) 

         0,5 

                      3.2. Отворени и затворени спортски 

и рекреативни објекти, и објекти 

– простори традиционални црква 

и традиционалних заједница у 

смислу закона о црквама и 

верским заједницама (Сл. Гл. РС 

36/2006) 

         0,1 

   

 

Члан 2 

У члану 10 Одлуке став један након тачке 2. додаје се тачка 3. Која гласи 

3. Коефицијенат 0,25 

Отворени паркинзи,   отворени спортски терени и други рекреативни објекти(трим стазе, 

бициклистичке стазе .) 
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Члан 3 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Брус''. 

                                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС  

 

БРОЈ:418-2/2016-I                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                                                   Мирослав Панић , доктор медицине, с.р. 

___________________________________ 

 

На основучлана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  (,,Службени 

гласник РС,, број 135/04 и 88/2010)  и члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, 

број  14/08,  4/11 и 2/2014),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА- 

РАЗВОДНИ ГАСОВОД АЛЕКСАНДРОВАЦ, БРУС, КОПАОНИК, РАШКА, НОВИ ПАЗАР, 

ТУТИН  ОЗНАКЕ РГ 09-04, ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

 

      Члан 1. 

 Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину  Плана детаљне регулације 

за изградњу коридора инфрастрктурног енергетског објекта – разводни гасовод Александровац, 

Брус,Копаоник, Рашка, Нови Пазар, Тутин , деоница на територији општине Брус( у даљем тексту 

Стратешка процена). 

      Члан 2. 

 У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматрати: 

- Постојеће стање животне средине 

- заштиту природних и културно-историјских вредности 

- заштиту, унапређење, коришћење и управљање природним ресурсима 

- планирање, изградњу и уређење и санацију подручја 

- заштиту посебних вредности 

- посебне програме и приоритетне задатке који су у фнкцији заштите и развоја општине Брус. 

 

Члан 3. 

 Носилац израде Стратешке процене је ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, 

планирање и изградњу Брус. 

Члан 4. 

 Извештај о Стратешкој процени мора да садржи: полазне основе, опште и полазне циљеве, избор 

индикатора, процену могућих утицаја коришћења и управљања природним ресурсима са описом мера 

предвиђеним за смањење утицаја на животну средину, приказ варијантних решења, програм праћења 

стања животне средине, приказ начина одлучивања и закључке до којих се дошло током израде 

извештаја. 

      Члан 5. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину изради Измена и допуна дела  Плана 

детаљне регулације за изградњу коридора инфрастрктурног енергетског објекта – разводни гасовод 

Александровац, Брус,Копаоник, Рашка, Нови Пазар, Тутин , деоница на територији општине Брус биће 

саставни део Плана. 

      Члан 6. 

 Предлог Извештаја о стратешкој процени биће изложен на рани јавни увид, као и Одлука о 

приступању изради плана као и после стручне контроле Нацрта плана изради  Плана детаљне регулације 

за изградњу коридора инфрастрктурног енергетског објекта – разводни гасовод Александровац, 

Брус,Копаоник, Рашка, Нови Пазар, Тутин , деоница на територији општине Брус који ће бити изложен  
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на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради општине Брус, тако да истовремено са излагањем Нацрта 

плана детаљне регулације биће и јавни увид извештаја о стратешкој процени. 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана  од дана објављивања  у ,,Службеном листу општине 

Брус. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:501-2/2016-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                                                            Мирослав Панић,доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

На основу члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), 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 и 

10/14- Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је 

 

ИЗНЕМА И ДОПУНА ОДЛУКЕ  

О ОДРЕЂИВАЊУ НОСИОЦА ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, ВРШЕЊЕ 

РАДОВА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 У члану 1. Одлуке о одређивању носиоца искључивог права за набавку добара, вршење радова и 

пружање услуга на територији општине Брус број 352-56/2015-I од 18.08.2015. године („Службени лист 

општине Брус“, број 10/2015 и 11/2015) мења се други став који гласи: 

„ Ова Одлука односи се на обезбеђивање јавног осветљења и зимског одржавања улица по Плану 

генералне регулације општине Брус и Туристичког центра Брзеће“. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 352-12/2016-I                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                                                        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 I 10/14/ Пречишћен текст) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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 60/2016 на 

седници одржаној дана 13.01.2016. године. 

2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:38-1/2016-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године            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 I 10/14/ Пречишћен текст) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „РАСИНА“ БРУС 

НА ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У 2016. ГОДИНИ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на ценовник ЈКП „Расина“ Брус за извођење радова на канализационој и 

водоводној мрежи у 2016. години, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

«Расина» Брус, под бројем 60/2016-3 на седници одржаној дана 13.01.2016. године. 

2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:38-2/2016-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                                                          

__________________________________________ 

 

На основу члана 27. став 10. и члана 80 став 2. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2011 и 88/2013 и 105/2014), члана 3. Одлуке о прибављању  и располагању непокретности у јавној 

својини („Службени лист општине Брус“, број 7/2014 и 11/2015)и члана 26. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“ бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћени текст), 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком даје се на коришћење без накнаде Туристичкој организацији општине Брус  

непокретност – део пословног простора (пет просторија) у улици Братиславе Петровић број 15, са улазом 

из дворишта , укупне површине 110м2 које су саставни део објекта изграђеног на кат. парцели број 892 

КО Брус уписана у лист непокретности број 250 КО Брус, ради обављања регистроване делатности. 

                                                          

Члан 2. 

 Будући корисник се обавезује да редовно врши текуће и инвестиционо одржавање додељених 

просторија( електро, ПТТ и санитарних инсталација) и уредно измирује рачуне. 

 За сва улагања у пословне просторије и давање у закуп или употребу другом лицу мора се 

затражити сагласност оснивача.   

            Члан 3. 

 Уговор о давању на коришћење непокретности описане у члану 1. ове одлуке  у име општине 

Брус закључује председник општине Брус са корисником. 

 

           Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус. 

 

                                                         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:  361-2/2016-I                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

29.01.2016. године                                                                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________________ 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  74. 

 

На основу члана 39.  Закона о  туризму (,,Сл.гласник РС,, ,бр. 36/2009,88/2010,99/2011, 93/2012 и 

84/15),члана 13. Закона о јавним службама (,, Сл.гласник РС,, ,бр 42/91,71/94,79/2005-др. Закона, 81/2005-

и испр.др.закона) и члана 26. став 1. тачка 8. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст) 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је 

 

И З М Е Н У    О Д Л У К Е  

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о усклађивању Оснивачког акта Туристичке организације општине Брус број 021-

10/2015-I од 09.01.2015. године („Службени лист општине Брус“, број 1/2015), члан 5. став 3. мења се и 

гласи: 

 „Седиште Туристичке организације општине Брус је у Брусу у улици Братиславе Петровић број 

15, 37220 Брус“. 

Члан 2. 

 Управни одбор Туристичке организације општине Брус је у обавези да Статут усагласи са овом 

Одлуком у року од 30 дана од доношења. 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:021-1/2016-I            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

 

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС,, ,бр. 129/07), члана 26. 

Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације(,,Службени лист општине Брус“, број 

1/2015) и члана 26.  Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 

10/14-Пречишћен текст) 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута Туристичке организације општине Брус, 

коју је донео Управни одбор Туристичке организације општине Брус, на седници одржаној дана 

29.01.2016. године, под бројем 29/16. 

2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:020-3/2016-I             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године     Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  75. 

 

На основу члана 130. став 3. и члана 137. Закона о здравственој заштити («Сл. гласник РС» број 

107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014), члана 4. и 5. Одлуке о 

преузимању оснивачких права над Домом здравља Брус у Брусу (»Службени лист општине Брус», број 

4/06) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 14/08, 

4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА БРУС 

 

 I – РАЗРЕШАВА СЕ Мирјана Шљивић из Бруса дужности члана Управног одбора Дома 

здравља Брус, представник запослених. 

II – ИМЕНУЈЕ СЕ др Зоран Грујић, специјалиста епидемиологије из Бруса за члана Управног 

одбора Дома здравља Брус, представник запослених. 

III – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-1/2016-I                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 14/08, 

4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о образовању буџетског фонда за развој 

пољопривреде („Слижбени лист општине Брус“, број 1/05) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ БРУС 

 

I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Фонда за развој пољопривреде 

у општини Брус и то: 

1. Славољуб Петровић, дипл.инж.пољ. из Жиљака, председник 

2. Ненад Павличевић, дипл.инж.пољ. из Радманова, члан 

3. Саша Спасић, пољопривредни произвођач из Витоша, члан 

4. Горан Радојковић, дипл.ветеринар из Бруса, члан 

5. Гордана Гавриловић, дипл.инж.пољ. из Бруса, члан. 

 

II – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Фонда за развој 

пољопривреде у општини Брус и то: 

1. Љиљана Вучковић, дипл.инж.пољ. из Бруса, председник 

2. Љубиша Чукурановић из лепенца, члан 

3. Дејан Јездић из Жиљака, члан. 

 

III – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-2/2016-I                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________ 

 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  76. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 14/08, 

4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о образовању буџетског фонда за развој 

пољопривреде („Слижбени лист општине Брус“, број 1/05) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ БРУС 

 

I – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Фонда за развој пољопривреде у 

општини Брус на мандатни период од четири (4) године и то: 

 1. Мирољуб Јеличић из Бруса, председник 

2. Стојан Раичевић из Стројинаца, члан 

3. Сава Обрадовић из Разбојне, члан 

4. Ненад Павличевић из Радманова, члан 

5. Владан Видојевић из Бруса, члан. 

 

II – Мирољуб Јеличић из Бруса је истовремено и председник Фонда за развој пољопривреде и 

истом се утврђује месечна надокнада за рад у нето износу од 52.656,оо динара. 

 

III – ИМЕНУЈЕ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде у 

општини Брус на мандатни период од четири (4) године и то: 

1. Љиљана Вучковић  из Бруса, председник 

2. Спасоје Нешковић из Блажева, члан 

3. Милан Синђелић из Жиљака, члан. 

 

IV – Накнада за рад чланова Управног и Надзорног одбора утврђује се у складу са Одлуком 

Скупштине о накнадама за рад радних тела и комисија у органима, организацијама и установама 

општине Брус. 

V – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-3/2016-I                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                         Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

 

На основу  члана 12. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број 

119/12, 116/13 и 44/14), члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта јавног предузећа за обављање 

комуналне делатности («Службени лист општине Брус», број 2/13), члана 32. Статута ЈКП «Расина» Брус 

број 847/13 од 07.06.2013. године и члана 26. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА» БРУС 

 

 I – ИМЕНУЈЕ СЕ Мирољуб Јеличић, дипломирани економиста  из Бруса,за председника  

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус. 

 II – Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-4/2016-I                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  77. 

 

На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању у случају незапослености («Службени 

гласник РС», број 36/09 и 88/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 

129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брис», број 14/08, 4/11, 2/14 и 

10/14-Пречишћен текст) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ БРУС 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања у општини Брус за 2016. годину. 

 

Члан 2. 

 Локални акциони план чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 

Брус». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС    

БРОЈ:400-47/2016-I                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 9.01.2016.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БЛАЖЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе „Вука Караџић“ 

Блажево за 2016. годину, који је донео Школски одбор на седници одржаној дана 27.01.2016. 

године, под бројем 44. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-44/2016-I                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________________ 

  

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РАЗБОЈНА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе „Бранко Радичевић“ 

Разбојна за 2016. годину, број 42 од 25.01.2016. године. 

 

 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  78. 

 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-37/2016-I                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                                           Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе „Први Мај“ 

Влајковци за 2016. годину, број 17 од 26.01.2016. године. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-39/2016-I                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                                        Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ДОМА ЗДРАВЉА БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Дома здравља Брус за 2016. годину, који је 

донео Управни одбор Дома здравља Брус на седници одржаној дана 19.01.2016. године, под 

бројем 48/16. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-46/2016-I                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 
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На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 

116/2013, 44/2014-др. закон), 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 и 

10/14-Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ИЗМЕНУ ИНВЕСТИЦИОНОГ  

ПРОГРАМА И ИЗМЕНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

ЈКП «РАСИНА» БРУС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену инвестиционог програма и Измену програма 

коришћења субвенција ЈКП «Расина» Брус из буџета општине Брус за 2016. годину, који је донео 

Надзорни одбор на седници одржаној дана 26.01.2016.године, под бројем 159/2016. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-40/2016-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                   Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

____________________________________ 

На основу члана 49. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

119/2012, 116/2013, 44/2014-др. закон), 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 и 10/14-Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП «РАСИНА» БРУС О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити за 2014. годину коју је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Расина“ Брус из Бруса на седници одржаној дана 

26.01.2016.године, под бројем 159/2016-4. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-41/2016-I                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                    Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007 ) и члана 26. 

Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ БРУС  ЗА 2016. ГОДИНУ  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада и финансијски план установе за физичку 

културу „Спортски центар“ Брус за 2016. годину, који је донео Управни одбор Спортског центра 

на седници одржаној дана 26.01.2016. године, под бројем 25/2016. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-6/2016-I                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  80. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и члана 26. 

Став 1. Тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-

Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за координацију безбедности саобраћаја на територији 

општине Брус о реализацији Годишњег програма коришћења средстава за безбедност саобраћаја 

на путевима на територији општине Брус за 2015. Годину, број 344-5/2016-III од 27.01.2016. 

године. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:344-6/2016-I                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________ 

 

На основу члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,4/11,2/14 и 

10/14-пречишћени текст) поступајући по захтеву Миленковић Зорана и Миљојковић Марине обоје из 

Бруса, 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ 

УГОВОРА БР.44/2005 од 14.06.2005. године и БР.45/2005 од 01.07.2005. године 

                                                          

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се обавеза Миленковић Зорана и Миљојковић Марине, обоје из Бруса, да 

исплате доспеле дуговане износе на име главнице по закљученим уговорима о купопродаји бр. 44/2005 

од 14.06.2005. године и бр.45/2005 од 01.07.2005. године а чији износ ће бити утврђен од стране Одсека 

за финансије и планирање општинске управе општине Брус,  а који уговори су закључени између 

тадашњег Фонда солидарне стамбене изградње и подносиоца овог захтева. 

                                                           

Члан 2. 

 Овом одлуком се врши отпис камата на доспела а неисплаћена дуговања по закљученим 

уговорима о купопродаји између именованих и тадашњег Фонда солидарне стамбене изградње. 

           

 Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-61/2016-I                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

29.01.2016. године                                                                     Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________________ 
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На основу чланова 25.28. и 29. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број 

119/12,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014- др Закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26. тачка 9. Статута општине Брус 

(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011,2/2014 и 10/2014 Пречишћен текст),по предлогу  

Надзорног одбора ЈКП „Расина“ Брус,  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА»  БРУС 

 

Члан 1. 

 Расписује се јавни конкурс за именовање Директора Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус 

(у даљем тексту: Јавно комунално предузеће). 

Члан 2. 

 Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, 

прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у складу са 

Законом. 

Члан 3. 

 На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. 

 Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс. 

 Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се исти 

услови и рокови. 

Члан 4. 

 Учесник на конкурсу не може бити: 

1) лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса; 

2) лице које је члан органа управе јавног комуналног предузећа; 

3) лице које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности; 

4) лице коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 

делатност јавног комуналног предузећа. 

 

Члан 5. 

 Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику. 

 Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 

делом ове Одлуке. 

 Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу. 

 

Члан 6. 

 Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности. 

 

Члан 7. 

 Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора Јавног комуналног предузећа  

«Расина» Брус прописани су  Законом о јавним предузећима («Службени гласник РС», број 

119/12,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014- др Закон) и Статутом Јавног комуналног предузећа 

«Расина» Брус. 

Члан 8. 

 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 

«Службеном гласнику Републике Србије». 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана 

доношења ове Одлуке, као и на интернет страници општине Брус, с тим што се мора навести и када је 

оглас о јавном конкурсу објављен у «Службеном гласнику Републике Србије». 
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Члан 9. 

 Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија за  именовања 

директора, образована решењем Скупштине општине Брус. (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија за именовања прописаће својим актом мерила за именовање директора јавног 

комуналног предузећа, у складу са Законом. 

 Комисија је независна у својим одлукама и ставовима. 

 

Члан 10. 

 Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за 

именовање и међу њима спроводи изборни поступак. 

 У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 

резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног комуналног предузећа. 

 Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором 

или на други одговарајући начин. 

 Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, Комисија увршћује на 

ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и 

утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се Општинској управи 

општине Брус. Истовремено доставља се и записник о изборном поступку. 

 

Члан 11. 

 Општинска управа општине Брус, на основу листе за именовање и записника о изборном 

поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Брус. 

 

Члан 12. 

 Скупштина општине Брус, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о 

именовању директора јавног комуналног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 

кандидата или неког другог кандидата са листе. 

 Решење о именовању директора коначно је. 

 

Члан 13. 

 Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у «Службеном листу 

општине Брус». 

 Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници 

општине Брус. 

 По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су 

учествовали у поступку јавног конкурса. 

Члан 14. 

 Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року 

од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором 

Комисије. 

Члан 15. 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења 

о именовању. 

 Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Брус из оправданих разлога може продужити за 

још осам дана. 

Члан 16. 

 Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Брус може 

да именује неког другог кандидата са листе кандидата. 

 Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако 

ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Брус не буде предложен кандидат за 

именовање због тога што је Комисија утврдила да ни један кандидат који је учествовао у изборном 

поступку не испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине Брус не именује предложеног 

кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку 

прописаним Законом. 
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Члан 17. 

 Ову Одлуку доставити Комисији за именовања и Надзорном одбору Јавног комуналног 

предузећа. 

Члан 18. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:111-2/2016-I                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01..2016. године                                                           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 

На основу члана  29. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број 119/12), члана 

32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26. 

Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08,2/14 и 10/14- Пречишћен текст) и 

Одлуке о спровођењу јавног конкурса за им,еновање директора јавног комуналног предузећа „Расина“ 

Брус  број 111-2 /2016-I,  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године објављује 

 

ОГЛАС  О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

 за именовање директора 

ЈКП «Расина» Брус  

 

1. Подаци о Јавном предузећу: 

 Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће «Расина» Брус 

- ПИБ: 101139329 

- Матични број: 07262957 

- Претежна шифра делатности: 

 36,00-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

2. Јавни конкурс се спроводи за радно место: 

- директор Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус. 

 Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи 

процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног 

предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, 

предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, врши и друге послове 

одређене законом, оснивачким актом и Статутом јавног предузећа. 

 Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године а место рада је Брус. 

3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних 

одредбама Закона о раду («Службени гласник РС», број 24/05, 61/05 и 54/09, 32/13 i 75/14), 

испуњавају и следеће посебне услове: 

- да је пунолетно и пословно способно, 

- да је држављанин Републике Србије, 

- да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од 4 године, 

- да има 3 године радног искуства на руководећим пословима, од тога да има најмање 

једну годину радног искуства на пословима из делатности за чије обављање је основано 

предузеће, 

- да поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за успешно 

организовање и обављање функције директора, 

- да није осуђивано за кривично дело против, привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности, 

- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 

делатност јавног предузећа. 

4. Пријава на конкурс садржи: 

- име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о 

образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на 

којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном 

усавршавању и податке о посебним областима знања ако их има. 
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 Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

- извод из матичне књиге рођених, 

- уверење о држављанству, 

- доказ о стручној спреми, 

- доказ да има општу здравствену способност, 

- доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим 

пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство-радна књижица) 

- доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности, 

- доказ да лицу није изречена мера безбедности, забране обављања делатности која је 

претежна делатност предузећа. 

 Кандидати поред напред наведеног уз пријаву су дужни да поднесу програм који намеравају да 

остваре у циљу развоја Јавног предузећа и повећања добити. 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа. 

5. У изборном поступку, усменим разговором, пред комисијом, проверава се поседовање знања из 

области које су надлежност и одговорност директора Јавног предузећа сходно важећим 

законским прописима, као и стручних организационих и других способности неопходних за 

успешно организовање и обављање функције директора. 

6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања 

јавног конкурса у «Службеном гласнику РС», Комисији за именовање директора, на адресу 

Општинска управа општине Брус улица Краља Петра I број 120, у затвореним ковертама са 

назнаком «За конкурс», или преко писарнице органа управе. 

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора Милица 

Михајловић, дипл.правник, бр.тел 069/8155762 . 

8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази комисија 

ће Закључком одбацити. 

9. Оглас о јавном конкурсу објавити у «Службеном гласнику РС», најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на  територији Републике Србије и на интернет страници 

општине Брус. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:111-2/2016-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 146. 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), члана 7. и члана 18. Одлуке о постављању и уклањању мањих 

монтажних, огласних и других објката ((,,Службени лист општине Брус,, број  7/15) 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 29.01.2016..године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

Усваја  се  ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 

КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС  

 

Члан 2. 

Граница Плана обухвата територију општине Брус .План постављања привремених објеката дефинише 

постављање ових врста објеката на јавном и осталом грађевинском земљишту које се налази на 

територији општине Брус. 

Члан 3. 

 План  садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења,графички део и обавезне 

прилоге. 
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План нарочито садржи: 

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

2. Концепт плана – програма  

3. предмет обраде програма и начин дефинисања локација 

4.Типове привремених објеката 

5. Правилник ( Општи и посебни урбанистичко –технички услови) са условима за обављање делатности 

6. Графички део ( са катастарско-топографским подлогама свих објеката) 

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

    

Члан 4.  

 ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС израдио је  ЈП ''ДИРЕКЦИЈА'' за грађевинско земљиште, путеве, 

планирање и изградњу Брус 

Члан 5.  

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:352-8/2016-I       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 

 

  План и програм постављања привремених објеката 

  На територији  општине Брус 

 

Обрађивач Плана: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве,    

                                    планирање и изградњу Брус  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА  ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 

 

   ТЕКСТУАЛНИ И ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 

 

 

БРУС ,јануар 2016                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Мирослав Панић, док. Медицине, с.р. 

 

План и програм постављања привремених објеката на територији општине Брус 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

1. Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних , огласних и других објеката (''Сл.лист 

општине Брус,''бр.7/2015) 

2. Концепт програма- плана 

3. Предмет обраде програма и начин дефинисања локација 

4. Типови привремених објеката 

Правилник: 

5. Општи урбанистичко-технички услови 

6. Посебни урбанистичко-технички услови 

7. Услови за обављање делатности – према типу привременог објекта 

8. Графички део плана 
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                                  КОНЦЕПТ  ПРОГРАМА 

 

План постављања привремених објеката дефинише постављањеових врста објекта на јавном и 

осталом грађевинском земљишту које се налази на територији општине Брус. 

План се састоји од текстуалног и графичког дела.Текстуални део Плана постављања 

привремених објеката на територији општине Брус садржи опште и посебне урбанистичко-

техничке услове и поделу на зоне. 

У графичком делу плана приказане су локације за постављање привремених објеката на јавним 

површинама, док ће се остале локације на осталом земљишту које нису графички приказане 

издавати у складу  са општими посебним урбанистичко-техничким условима текстуалног дела 

плана. 

У уранизованим срединама постављањем  привремених објеката на одређеним местима или у 

одређеним периодимау години вршиће се у складу са потрбама (због спортких,културних и 

осталих догађаја)  Лакше уклапање привремених објеката у амбијент , врши сепостављањем 

високог квалитетаи обликовања које се мора уклапити у амбијент. 

 

Планом је предвиђена подела на шест територијалне зоне и то: 

1. Зона Бруса –Подручје Плана генералне регулације Бруса. 

2. Зона Брзећа – Подручје Плана генералне регулације Брзећа. 

3. Зона Јарма – Подручје Плана детаљне регулације локалитета Јарам. 

4. Зона Сребрнца- Подручје Плана детаљне регулације локалитета Сребрнац. 

5. Зона Рендаре –Подручје Плана детаљне регулације локалитета Рендара. 

6. Посебна зона- Подручје у зони Националног Парка где није покривено Детаљним плановима. 

 

Предмет обраде програма и начин дефинисања локација 

 

            Овим Планом су обухваћене све врсте привремених објеката, без обзира на намену и величину 

Овим Планом се одређују општи и посебни урбанистичко технички услови за постављање привремених 

објеката. 

 

ТИПОВИ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

     Плн дефинише основе за утврђивање урбанистичко-техничких услова за сваку локацију појединачно и 

предвиђа постављење привремених објеката следећих типова. 

1. Киоск 

2. Монтажне бетонске кућице 

3. Рекламно-огласни панои и билборди 

4. Тенде 

5. Фрижидери за сладолед 

6. Преносни објекти(апарат за кокице,крофне,палачинке и сл. расхладне изложбене витрине и т.д. 

7. СКИ Бифеи 

 

КИОСК је типски привремени објекат од лаких квалитетних материјала, који се поставља 

монтажом на одговарајућу подлогу 

( бетон , камене плоче и сл.)на јавној површини и подразумева могућност измештања и 

уклањања са локације у комаду. 

 

Монтажна бетонска кућица  је типски привремени објекат ,израђен од готових 

префабрикованих бетонских елемената,обложен каменом облогом или обојен фасадном бојом 

покривен теголом који се поставља на готову подлогу ( овај тип привременог објекта задржава 

се само на постојећим локацијама на којима су поставњени) 

Рекламно –огласни паноије самостојећи привремени објекат , израђен од лаких материјала, у 

раму , са стубом постављен на грађевинском  земљишту. 
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Билборд је самостојећи , типски, индустријски израђен светлећи рекламни објекат стандарних 

димензија. 

Конзерватор за сладолед је типскирасхладни уређај , типа замрзивача сандучара, који се 

поставља на постојећу готову подлогу. 

 

             ОПШТИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

План постављања привремених објеката за општину Брус је рађен на основу Одлуке о 

постављању и уклањања мањих монтажних, огласних и других објеката (Сл. лист општине 

Брус,''бр.7/2015) Према наведеној одлуци План привремених објеката ради се на површинама 

јавне намене као и друге површине на територији општине Брус.Објекти који се постављају на 

осталом земљишту приликом одобрења за постављање доставити сагласност власника или 

корисника парцеле као и услове и сагласност надлежних Јавних предузећа. 

 

     План привремених објеката садржи основе за утврђивање урбанистичко-техничких услова на 

основу којих се може одредити: 

- Намена објекта, поштујући законске минималне услове у погледу изградње, 

уређења,и опреме за поједине намене 

- Грађевинску и реулациону линију 

- Габарити и изглед објекта 

- Врсте материјала место и начин прикључка објекта на инфраструктуру 

према условима надлежних предузећа. 

Привремени објекти не смеју угрожавати постојећи квалитет простора, нити угрожавати постојеће 

градске функције и садржаје те се не смеју постављати: 

- На парковским и заштићеним зеленим површинама 

- На пешачким стазама и уз њих ако се ремети нормално кретање пешака 

- На раскрсницама саобраћајница 

- Непосредно уз објекте значајних архитектонских вредности( цркве, 

споменици културе и др.) 

У циљу безбедности пешачког и колског саобраћаја приликом постављања привремених објекта 

примењују се следећи прописи: 

- Удаљеност привременог објекта у насељу  од коловоза регионалног пута 

треба да буде најмање 2,3м, на локалним саобраћајницама минимално 2,0м 

и ул. у стамбеним насељима минимално1,6м. 

- Удаљеност објекта од аутобуског стајалишта треба да буде мин.2,5м; 

- Удаљеност објекта од колског улазау двориште мин. 1,6м 

- На тротоарима са великим интензитетом за нормално кретање пешака мин. 

ширина 1,5м 

- На трговима и другим јавним површинама, мора се обезбедити површина за 

кретање пешака ширине најмање 3,0м. 

 

ПОСЕБНИ УРБАНИСТИЧКО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Према зони у којој сепостављају 

 

1. З о н а    Бруса 

 

А)-На углу ул.КраљаПетра првог и ул. Мике Ђорђевића преко пута општине постојећа два киоска са 

постојећом наменом  продаје ситно паковане робе (штампе, дувана, срећака и сл.) 

Б)-У улици Краља Петра првог преко пута Црке светог Преображења један киоск са постојећом наменом 

фризерског салона 

Ц)-У улици Краља Петра првог поред аутобуске станице са постојећом наменом ситно паковане 

робе(дувана, штампе и сл.) 
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Д)-На углу ул.Краља Петра првог и ул. Јована Јовановића Змаја постојећи киоск са наменом припреме и 

продаје прехрабених производа(пецива,виршле,  хамбургере и сл.) 

Е)-У  улици Братиславе Петровић постојећи киоск са наменом ситно паковане робе( воће , поврће, и 

друго) 

Ф)-У улици Омладинских Бригада поред гимназије Брус предвиђена су два привремена објекта са 

наменом ситно паковане робе, прехрамбених и пекарских производа, посластичарских производа, 

сезонских производа, производи књига сувенира и др. 

Г)-У ул. Краља Петра првог преко пута дома здравља један киоск са наменом ситно паковане 

робе,прехрамбених и пекарских производа за потребе дома здравља. 

Киосци су типски привремени објекти израђени од лаких квалитетних материјала који се постављају на 

готову подлогу. Врста подлоге, положај , величина објекта даје се одобрењем за постављање на местима  

према графичком прилогу 

Препоручује се употреба киоска типа EURO MODUL 1500. Лимени или од дрвета 

Монтажне бетонске куће су типски привремени објекти израђени од готових префабрикованих елемената 

обложени каменом облогом или обојени фасадном бојом, покривени теголом који се постављају на 

готову подлогу. У случају потребе за евентуалним адаптацијама односно инвестиционом одржавању 

објекта на локацији обратити се надлежном органу са идејним пројектом за издавање сагласности. 

Билборди су самостојећи типски индустријски израђен рекламни објекат стандардних димензија 

причвршћен за готову подлогу који се  поставља на јавној и другој површини, на минималној 

удаљености од државног  и другог пута и то мерећи од наниже тачке билбордапрема спољној ивици пута. 

Исти може бити једнострани и двострани и постављен тако да не омета несметано функционисање 

саобраћаја као возила тако и пешака и не заклања споменике културе, тргове и друго 

За сваки појединачни захтев на лице места изаћи ће стручна комисија у чијем саставу мора бити 

инжињер саобраћаја, након чега ће се утврдитиоправданост захтеваза доделу локације. 

 

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Према типу привременог објекта 

 

     Привремени објекти се користе за обављање делатности која се по важећим прописима може 

обављати у оваквим објектима. 

Према правилнику о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у 

промету робе намењене свакодневној потрошњиможе се вршити и у објектима типа киоск или покретни 

објекат који испуњава прописане услове. 

- Простор испред киоска мора бити поплочан тврдим материјалом најмање у 

дужини која одговара дужини киоска 

- Киоск треба да буде у нивоу земљишта, а у случају да се налази испод или 

изнад тог нивоа мора имати безбедан приступ за купце и обезбеђене услове 

за манипулацију робе. 

- На киоску мора бити истакнута фирма у складу са решењем о регистрацији 

делатности код надлежног органа. 

- Површина киоска не може бити мања од 4м2 а висина 2,0м ако се продаја 

врши кроз прозор односно  шалтер . Мксимална површина киоска је 12,0м2 

- Киоск мора бити у радном времену осветљен дневном светлошћу довољне 

видљивости, а електрично осветљење мора бити тако што одговара 

сијалици од 100w 

- Киосци у којима се продају неупаковани прехрамбени производи морају 

имати топлу и хладну воду. 

Привремени објекти за продају брзе хране , пекарске производе и др. Морају имати 

- Наткривени шалтерса пултом за издавање хране и пића 

- Просторију за припремање хране опремљену термичким и расхладним 

уређајима ,равном површином, посуђем и прибором за припремање хране, 

судопером са топлом и хладном водоми хигијенскомпосудом за отпатке 

- Прибор и срества за одржавање хигијене објекта 
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- Довољан број корпи за отпатке поред објекта 

- И испуњава следеће услове: 

- Прикључак на водоводну и канализациону мрежу,тамо где није могуће мора 

имати обезбеђено стално снабдевање довољном количином текуће воде и 

одвод отпадних течних материја у складу са санитарним прописима и 

прописима о заштити животне средине 

- Обавезан је прикључак на јавну електричну мрежу или на други начин 

обезбеђује стално снабдевање довољном количином електричне енергије. 

 

2. Зона Брзећа 

У Зони Брзећа даје се могућност размештаја  привремених објеката у границама Плана генералне 

регулације Брзеће. 

За сваки појединачни захтев изаћи ће стручна Комисија у чијем саставу мора бити Урбаниста и 

грађевинац ,након чега ће се утврдити локација, услови постављања , намена, габарит, облик и др.  

привременог објекта , а да не угрожава друге објекте, саобраћајнице и природна добра, након чега ће се 

утврдити оправданост захтева за доделу локације. 

3. Зона Јарма 

Постављање привремених објеката у Зони Јарма дата је уграници Плана детаљне регулације локалитета 

Јарам .  Предходном Одлуком Скупштине општине Брус су постављена два привремена објекта која овај 

план преузима са истим условима.  

4. Зона Сребрнца 

Постављање привремених објеката у Зони Сребрнцадата је у граници Плана детаљне регулације 

локалитета Сребрнац и дефинисана је локација за постављање привремених објеката самим планом , тако 

да овај план преузима стечену обавезу и даје могућност нових локација уз обавезу изласка стручне 

комисије по захтеву као и у зони Брзећа. 

5. Зона Рендаре 

Како је зона Рендаре у границама Плана детаљне регулације локалитета Рендара неизграђена овим 

Планом нису предвиђена постављања привремених објеката . Ако се укаже потреба решиће се изменом и 

допуном истог. 

6. Посебна зона 

У  Посебној зони , подручје у зони Националног Парка где није покривено Детаљним плановима на 

Копаонику предвиђено је постављање привремених објеката  и то: 

Постојећи привремени објекти ски бифеи, склоништа за спасиоце и прихват скијаша за потребе Горске 

службе , као и објекти ски опреме 

1. Објекат на дну силаза ски стазе Гвоздац , на кат. парцели бр.9/14КО Брзеће. 

2. На врху ски стазе Гвоздац и Мали Караман на кат. парц. бр.1319/7 КО  

3. На врху ски стазе Караман –Гребен (Вучја стаза)на кат. парц. бр.1319/7 КО Брзеће 

4. Ски бифе ''Пајино пресло'' на кат. парц. бр.1319/7 КО Брзеће 

5. У делу спајања црне и црвене ски стазе Дубоке на кат. парц. бр. 1328/1 КО Брзеће 

6. На силазу ски стазе Дубоке 2 на кат. парц. бр. 1337/2,1337/1,1333/1 КО Брзеће 

7. На ски стази Панчићев врх на кат. парц. бр. 1877/1 КО Брзеће 

8. У делу Криве реке на кат. парц. бр. 2833/42, 2833/43, 2833/45 КО Крива Река и 3445/10 КО Крива 

Река. 

У оквиру оснивача скијалишта даје се могућност постављања монтажних објеката за пружање услуга 

скијашима( покретне траке,објекте за летње и зимске спортске забаве,монтажа гледалишта за такмичење 

, прихватне кућице у складу са законом о Јавном скијалишту. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

На основу чкана 7. И 18. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других 

ојеката(''Сл.лист општине БРУС,''бр.7/15) од 15.06.2015 год. којим се доноси план размештаја 

привремених објеката и правилник истих. 

План се сатоји из текстуалног и графичког дела 
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На основучлана 27. став 10.и члана 30. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС,, број 

72/2011, 88/13 и 105/2014),  члана 2. став 1. тачка 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС,, број 24/2012), и члана 13. Одлуке о 

прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Општине Брус (,,Службени лист општине 

Брус,, број 7/2014),  и члана 26.  Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број  14/08,  

2/11, 2/2014 и 10/14-пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана  29.01.2016.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

                Члан 1. 

 Овом Одлуком  врши се  размена непокретности и то непокретности– неизграђено грађевинско 

земљиште у грађевинском подручју: кат. парцела број 1762/6 по култури ливада 8 класе површине 

0,02.00 ха уписана у лист непокретности број 711 КО Брзеће, кат. парцела број  1747/10 по култури 

остало вештачки створено неплодно, површине 0,12.91 ха уписана у лист непокретности број 319 у КО 

Брзеће, кат. парцела број 1747/14 по култури остало вештачки створено неплодно,   површине 0,00.35 ха 

уписана у лист непокретности број 319 у КО Брзеће и кат. парцела аброј  1747/15 по култури остало 

вештачки створено неплодно површине 0,00.37 ха уписана у лист непокретности број 319 КО Брзеће као 

друштвена својина Акционарско друштво за угоститељство и туризам ,,Јуниор,, Брус. 

 Непокретност из става 1. овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе путем размене. 

 

Члан 2. 

 Непокретности из члана 1. став 1. ове Одлуке прибавиће се непосредном погодбом путем 

размене тако што ће Општина Брус за прибављање предметне непокретности дати у замену непокретност 

– земљиште у грађевинском подручју и то: кат. парцелу број 1899/7 по култури земљиште под зградом – 

објектом површине 0,01.21 ха, кат. парцелу број 1899/8 по култури земљиште под зградом – објектом 

површине 0.04.73 ха, кат. парацелу број 1899/10 по култури земљиште под зградом – објектом површине 

0,00.41 ха и кат. парцелу број 1899/12 по култури земљиште под зградом – објектом површине 0,09.18 ха 

све у КО Брзеће уписане у лист непокретности број 66  КО Брзеће, као заједничка јавна својина Општине 

Брус и Републике Србије. 

    Члан 3. 

 Уговор о размени у име општине Брус закључује председник општине Брус, након добијања 

сагласности од стране Републичке Дирекције за имовину Републике Србије имајући у виду да је у 

питању заједничка јавна својина Општине Брус и Републике Србије. 

   

         Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Брус“. 

 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:463-7/2016-I                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016.године      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 
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На основу члана 27.став 10. Закона о јавној својини,("Сл. гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013), 

члана 3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 

у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Службени гласник РС“ бр.24/2012)  члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42. став 1. тачка 

9., Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014), 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

БРУС НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

У Одлуци о прибављању непокретности у јавну својину општине Брус непосредном погодбом 

бр. 463-43/2015-1 од 17.11. 2015.године ( Службени лист општине Брус бр.11/2015), у члану 2., ставу 1, 

тачки 1. После речи Брус, додаје се: „ и кат.парцела бр. 1803, укупне површине 0.03,33 ха , уписане у 

листу непокретности 1853 КО Брус.“ 

                                                          Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус. 

                                                         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-8/2016-I                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________ 

 

На основу члана 27. став 10. и члана 80 став 2. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2011 и 88/2013 и 105/2014),  члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ 

бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћени текст), 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

                                                         

Члан 1. 

Овом одлуком даје се на коришћење породици Синише Кнежевића из Бруса за потребе смештаја 

пословна просторија у стамбеној згради испод Зелене пијаце у Брусу и то локал број 3 и 4 у укупној 

површини од 75,23 м2 која се налази на кат.парцели бр.791/3 уписана у лист непокретности број 250 КО 

Брус. 

Члан 2. 

 Овом одлуком се преноси и обавеза на будућег корисника да сноси све трошкове у вези са 

одржавањем додељених просторија и исти има обавезу да уредно измирује рачуне за утрошену 

електричну енергију, воду, комуналије, телефон и др. трошкове.  

 

          Члан 3. 

 Уговор о давању на коришћење непокретности описане у члану 1. ове одлуке  у име општине 

Брус закључује председник општине Брус са корисником. 

 

       Члан 4. 

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

 

                                                         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:360-3/2016-I                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

29.01.2016. године                                                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 

 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  102. 

 

На основу члана 97. Став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 

81/09-испр 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 

и 145/14) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 

10/14-Пречишћен текст) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  

ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

Члан 1. 

 У члану 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Брус“, број 7/15), мења 

се и гласи: 

„Скупштина општине Брус доноси: Одлуку о расписивању јавног надметања или прикупљања 

понуда јавним огласом ради отуђења грађевинског земљишта, Одлуку о отуђењу грађевинског 

земљишта, Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, Програм давања у 

закуп грађевинског земљишта које је у јавној својини општине Брус, Одлуку о конституисању 

службености пролаза на грађевинском земљишту, Одлуке везане за давање у закуп грађевинског 

земљишта, као и све друге Одлуке везане за располагање и управљање грађевинским земљиштем“. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 463-6/2016-I                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                        Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________________ 

На основу члана 15.став 1.тачка 4,члан33.став1.тачка 5.и члана 42.став 2, 3, 4, 5. Закона о 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/09,92/11 и 93/12),члана 10.Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 98/2010) и члана 26.став1.тачка 

24.Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ број 14/08,4/11,2/14 и Пречишћен текст 10/14) 

                Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01.2016. године донела је 

                                                  

И З М Е Н У     О Д Л У К Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

                У Одлуци о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Брус 

број 87-10/2013-I од 15.10.2013 године („Службени лист општине Брус“ број 9/2013, 1/2015, 5/2015 и 

7/2015) у тачки 2. врши се измена тачке 2б и то: 

Чланови штаба : 

- ВД директор ЈП  Дирекција за градско грађевинско земљиште путеве  планирање и  

изградњу  Брус, уместо Милослава Бисерчића  - Милош Аздејковић,                                                                               

- Шеф одсека за инспекцијске послове Општинске управе Брус, уместо Стојковић Ирене – ВД 

Шефа Одсека Нешић Новица, 

- Представник Војске Србије, уместо Бранислава Митића – мајор Ивица Савић. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 2. 

                      Ова измена и допуна  Одлуке ступа на снагу наредног дана од дана доношења и иста ће бити 

објављена у  „Службени лист општине Брус“. 

                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 87-6/2016-I                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016. године                                                                            Мирослав Панић,доктор медицине, с.р. 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  103. 

 

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), решавајући по захтеву Црквене општине Брус 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 

1.ОДОБРАВАЈУ СЕ Црквеној општини при храму Преображења Господњег у Брусу новчана 

средства у износу од 1.500.000,оо (милиони петстохиљададинара) на име помоћи у циљу наставка 

адаптације и санације наведене цркве, а поводом јубиларне године-180 година постојања. 

2.Одобрена средства уплатити на жиро рачун корисника средстава број 205-177813-52, код 

Комерцијалне банке АД Београд, преко раздела Културни центар, економска класификација 481. 

3.Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да пре уплате одобреног износа 

Културном центру Брус достави предрачун радова, а након реализације Извештај о утрошеним 

финансијским средствима, заједно са копијом комплетне рачуноводствене документације о утрошеним 

средствима, у супротном од корисника затражиће се повраћај средстава. 

4.Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-38/2016-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 29.01.2016.године                                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 

   На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- 

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 29.01.2016.године, донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  

О ПОЈАВИ НЕЛЕГАЛНЕ ГРАДЊЕ 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај радне групе Скупштине општине Брус о разматрању појаве нелегалне 

градње на земљишту у јавној својини општине Брус, као и на  водопривредном земљишту језера 

Ћелије. 

2. Закључак објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:354-6/2016-I                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.01.2016.године                                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  104. 

 

А К Т А 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09... 142/14), 

члана 12. Одлуке о буџета општине Брус за 2016. годину (''Службени лист општине Брус'', број 12/2015), 

Председник општине Брус, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2016. 

годину (''Службени лист општине Брус'', број 12/2015) раздео 3. глава 3.01 опште услуге-Општинска 

управа, Програм 15 ПА 0001, функционална класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства 

у износу од 1.320.000 динара. 

 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 

књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01 Програм 15 ПА 0001, Скупштина општине – функционална 

класификација 110, економска класификација 481000 – удружења (социјално осетљиве групе 

становништва), у иносу од 820.000 динара. 

 3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и књижиће се у 

оквиру раздела 3. глава 3.01. Општинска управа, Програм 15, ПА-0001, функционална класификација 

160, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту у износу од 500.000 динара.  

 4. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање. 

 5. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

 6. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање, Скупштини општине, 

Друштву за помоћ МНРЛ- Брус  и архиви. 

БРОЈ: 400-4/2016-II                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

05.01.2016. ГОДИНЕ                                                               Милутин Јеличић, дипл.ацц., с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09... 142/14), 

члана 12. Одлуке о буџета општине Брус за 2016. годину (''Службени лист општине Брус'', број 12/2015), 

Председник општине Брус, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2016. 

годину (''Службени лист општине Брус'', број 12/2015) раздео 3. глава 3.01 опште услуге-Општинска 

управа, Програм 15 ПА 0001, функционална класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства 

у износу од 45.875 динара. 

 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 

књижиће се у оквиру раздела 4. глава 4.10 Програм 14 ПА 0002, Туристичка организација – 

функционална класификација 473, економска класификација 485 – накнада штете за повреде или штету 

од стране државних органа  у иносу од 45.875 динара. 

 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање. 

 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

 5. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање, Туристичкој 

организацији,   и архиви. 

 

БРОЈ: 400-22/2016-II                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

22.01.2016. ГОДИНЕ                                                                           Милутин Јеличић, дипл.ацц., с.р. 

____________________________________________ 

 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  105. 

 

А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

  

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 

12. Став 3. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 7/2015) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 22.01.2016. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних 

задатака у Установи за физичку културу „Спортски центар“ Брус број 10/16 од 14.01.2016. године који је 

донео директор Установе. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 020-1/2016-III           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

22.01.2016. ГОДИНЕ      Милутин Јеличић, дипл.ацц., с.р. 

___________________________________ 

 

На основу члана 2., 9. и 12. Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(„Службени гласник РС“, број 34/2001 и 92/2011), Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 

44/2008-пречишћен текст и 2/2012), члана 43. И 44. Посебног колективног уговора за државне органе 

(„Службени гласник РС“, број 25/2015 и 50/2015) и члана 52. Одлуке о Општинској управи општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“, број 16/08...11/15) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 25.01.2016. године донело је 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА 

О ПЛАТАМА И ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА 

ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 У члану 11. став 2 Правилника о платама и додацима, накнадама и осталим примањима 

постављених и запослених лица у Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

број 1/2012) бришу се речи: „и послове испрате права у вези друштвене заштите“. 

 

Члан 2. 

Члан 15. Правилника мења се и гласи: 

„Лица из радног односа имају право на отпрмнину при престанку радног односа и на помоћ 

члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог и запосленом 

за случај смрти члана уже породице. 

Висина помоћи у току године за помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци 

запосленог за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице признаје се 

висина неопорезивог износа према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике“. 

Члан 3. 

У члану 16. став 3 Правилника мења се и гласи: 

„Јубиларна награда исплаћује се у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом 

у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике“. 
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Члан 4. 

Измена и допуна Правилника ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Брус“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 120-1/2016-III            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

25.01.2016. ГОДИНЕ      Милутин Јеличић, дипл.ацц., с.р. 

___________________________________ 

 

  

На основу члана 6. став 2. Одлуке о објављивању општинских и других аката и о 

издавању „Службеног листа општине Брус“ („Службени лист општине Брус“, број 17/08) врши 

се  

ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ 

 

1. У Решењу о давању сагласности на Програм пословања за 2016. годину ЈКП „Расина“ 

Брус број 023-14/2015-I од 18.12.2015. („Службени лист општине Брус“, број 12/2015) 

поткрала се техничка грешка у тачки 1. диспозитива који треба да гласи: 

„ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања за 2016. годину ЈКП „Расина“ Брус са 

Програмом коришћења субвенција ЈКП „Расина“ Брус за 2016. годину, који је донео 

Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.11.2015. године под бројем 2603/2015“. 

2. Исправку објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

 

                СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

      Милица Михајловић, дипл.правник, с.р. 

 

____________________________________ 

 

 

С А Д Р Ж А Ј          С Т Р А Н А 

 

8. ОДЛУКА  о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу цевовода 

   сирове воде од бунарског водозахвата за прераду воде за пиће 

   за снабдевање туристичких локалитета на Копаонику- 

   општина Брус са Извештајем о Стратешкој процени утицаја 

   на животну средину       17 

9.ПЛАН   детаљне регулације за изградњу цевовода сирове воде од  

бунарског водозахвата за прераду воде за пиће за снабдевање 

   туристичких локалитета на Копаонику-општина Брус   18 

10.ИЗВЕШТАЈ  о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана  

   детаљне регулације за изградњу цевовода сирове воде од бунарског 

   водозахвата до постројења за прераду воде за пиће-за водоснабдевање 

   туристичких локалитета на Копаонику-општина Брус   35 

11.ОДЛУКА  о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 

   организациони облик у локалној самоуправи-општини Брус 

   за 2015. Годину        63 

12. ИЗМЕНА   о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса 

     ОДЛУКЕ  у области јавног информисања      64 



 

 29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  107. 

 

13. ОДЛУКА  о стављању ван снаге Одлуке о изменама и допунама одлуке 

   о социјалној заштити општине Брус     64 

14. ДЕКЛАРАЦИЈА ми не желимо ГМО на нашој територији!    64 

15. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о ревизији консолидованих финансијских 

   извештаја завршног рачуна буџета општине Брус за 2014.г.  65 

16. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Брус за 

   2016. годину са усклађеним финансијским планом за 2016. годину 66 

17. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке 

   Брус за 2016. годину са усклађеним финансијским планом за 2016. 66 

18. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад  

   општине Брус за 2016. годину са усклађеним финансијским 

   планом за 2016. годину       66 

19. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План рада и финансијски план Туристичке 

   организације општине Брус за 2016. годину    67 

20. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађене финансијске планове органа 

   општине Брус за 2016. са Одлуком о буџету општине Брус за 2016. 67 

21. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план општинског 

   правобранилаштва општине Брус за 2016. са Одлуком о  

   Буџету општине Брус за 2016. годину     68 

22. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план Штаба за  

   ванредне ситуације општине Брус за 2016. са Одлуком о буџету 

   општине Брус за 2016. годину      68 

23. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план и програм  

   рада Месних заједница општине Брус за 2016. са Одлуком о 

   буџету општине Брус за 2016. годину     68 

24. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план О.Ш. 

   „Вук Караџић“ Блажево за 2015. годину    69 

25. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план Средње 

   школе Брус за 2015. са Одлуком о ребалансу буџета за 2015. год. 69 

26. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план О.Ш. 

   „Јован Јовановић Змај“ Брус  за 2016. годину      69 

27. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план 

   ПУ „Пахуљице“ Брус за 2016. годину     70 

28. ИЗМЕНА И ДОПУНА о утврђивању доприноса за уређивање 

      ОДЛУКЕ       грађевинског земљишта      70 

29. ОДЛУКА  о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана  

детаљне регулације за изградњу коридора инфраструктурног  

енергетског објекта-разводни гасовод Алекснадровац, Брус, 

Копаоник, Рашка, Нови Пазар, Тутин ознаке РГ 09-04, деоница на 

Територији општине Брус      71 

30. ИЗМЕНА И ДОПУНА о одређивању носиоца искључивог права за набавку добара, 

       ОДЛУКЕ       вршење радова и пружање услуга на територији општине брус 72 

31. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке  

   о ценама комуналних услуга      72 

32. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности ЈКП „Расина“ Брус на ценовник за извођење 

   радова на канализационој и водоводној мрежи у 2016. години  73 

33. ОДЛУКА  о давању на коришћење непокретности у државној својини 

   Туристичкој организацији општине Брус    73 

34. ИЗМЕНА ОДЛУКЕ о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације опш.Брус 74 

35. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Туристичке 

   организације општине Брус      74 

36. РЕШЕЊЕ  о разрешењу и именовању члана УО Дома здравља Брус  75 

37. РЕШЕЊЕ  о разрешењу УО и НО Фонда за развој пољопривреде у опш.Брус 75 

38. РЕШЕЊЕ               о именовању УО и НО Фонда за развој пољопривреде у опш.Брус 76 



 

29.01.2016.године          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС         БРОЈ  2.              Страна  108. 

 

 

39. РЕШЕЊЕ  о именовању председника НО ЈКП „Расина“ Брус   76 

40. ОДЛУКА  о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у  

   општини Брус за 2016. годину      77 

41. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план О.Ш. 

   „Вук Караџић“ Блажево за 2016. годину    77 

42. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план О.Ш. 

   „Бранко Радичевић“ Разбојна за 2016. годину    77 

43. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени Финансијски план О.Ш. 

   „Први Мај“ Влајковци за 2016. годину     78 

44. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља 

   Брус за 2016. годину       78 

45. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Измену и допуну инвестиционог програма 

   и измену програма коришћења субвенција ЈКП „Расина“ Брус 

   из буџета општине Брус за 2016. Годину    79 

46. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП „Расина“ Брус о 

   расподели добити за 2014. годину     79 

47. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм рада и финансијски план 

   Установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус за 2016.г. 79 

48. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду Савета за координацију  

   безбедности саобраћаја за 2015. годину     80 

49.  ОДЛУКА  о регулисању међусобних права и обавеза на основу закључених  

   Уговора бр. 44/2005 од 14.06.2005. и бр. 45/2005 од 01.07.2005.  80 

50. ОДЛУКА  о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

   ЈКП „Расина“ Брус       81 

51. ОГЛАС  о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „Расина“ Брус 83  

52. ОДЛУКА  о усвајању Плана и програма монтажних објеката привременог 

   карактера на територији општине Брус    84 

53. ПЛАН И   постављања објеката привременог карактера 

     ПРОГРАМ  на територији општине Брус      85 

54. ОДЛУКА  о размени непокретности у јавној својини општине Брус  100 

55. ОДЛУКА  о допуни Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину 

   Општине Брус непосредном погодбом     101 

56. ОДЛУКА  о давању на коришћење непокретности у државној својини  101 

57. ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ  о грађевинском земљишту    102 

58. ИЗМЕНА   о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

      ОДЛУКЕ  на територији општине Брус      102 

59. РЕШЕЊЕ  о одобравању новчаних средстава за цркву Преображење  103 

60.ЗАКЉУЧАК о усвајању извештаја о појави нелегалне градње   103 

61. РЕШЕЊЕ  о употреби средстава текуће буџетске резерве    104 

62. РЕШЕЊЕ  о употреби средстава текуће буџетске резерве    104 

63. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Правилник о организацији и 

   систематизацији послова и радних задатака у установи за 

   физичку културу „Спортски центар“ Брус    105 

64. ИЗМЕНА И ДОПУНА о платама и додацима, накнадама и осталим примањима 

      ПРАВИЛНИКА постављених и запослених лица у Општинској управи Брус  105 

65. ИСПРАВКА  Програм пословања за 2016. годину ЈКП „Расина“ Брус  

      ТЕХНИЧКЕ број 023-14/2015-I од 18.12.2015.  

       ГРЕШКЕ  („Службени лист општине Брус“, број 12/2015)   106 

 

 __________________________________________________________________ 

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. 



 

 

 

  


