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Увод 

Одлуком о приступању Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река) („Службени гласник РС“, бр. 3/18), чланом 10., а на основу претходно 
обављеног поступка одлучивања у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл.гласник РС“, бр.135/04 и 88/10), дефинисана је обавеза процене 
утицаја стратешког карактера планираних измена у границама планског документа на 
животну и друштвену средину и израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана 
на животну средину. Изради Стратешке процене утицаја на  животну средину 
приступило се и на основу претходно донете  Одлуке о изради стратешке процене 
утицаја на животну средину за Измене и допуне Плана генералне регулације насеља 
Брзеће, бр. 501-14/2016-I од 16.08.2016.године. 

Подручје процене стратешких утицаја на животну средину се односи на простор у 
границама важећег планског документа, односно проширење границе целина, зона 
скијалишта која се проширује у складу са планираном површином коју заузима будућа 
кабинска жичара и туристичка зона Бела река која се проширује до јужне границе овог 
плана и зоне потенцијалних утицаја, непосредно и шире окружење.  

Стратешка процена утицаја на животну средину Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) представља механизам којим се обезбеђују 
рационална и еколошки прихватљива намена површина, начин организације 
планираних пројеката и еколошки одрживо коришћење природних ресурса, све у 
функцији и са основним циљем одрживог коришћења простора у границама планског 
документа и обезбеђивања заштите природе, животне и друштвене средине. 

Процес вредновања простора, предмета стратешке процене утицаја, са аспеката 
потенцијала и ограничења, спроведен је у фази припреме Измена дела Плана, 
дефинисане су и претходне мере превенције и предострожности за поступак 
планирања, односно извршено је детаљно еколошко вредновање постојећег стања и 
ограничавајућих услова простора у обухвату планског документа, али и простора 
могућих утицаја на непосредно и шире окружење. 

Поступак стратешке процене утицаја на животну средину Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), је процес који обезбеђује 
сагледавање могућих значајних утицаја на животну и друштвену средину постојећег и 
планираног стања у простору. 

Резултат еколошког вредновања постојећег стања у простору представља подлогу за 
вредновање могућих варијантних решења и избор најприхватљивијег за реализацију 
планиране кабинске жичаре и осталих пратећих садржаја, уз обавезне услове и мере 
којима ће заштита животне средине и социолошки аспекти бити остварени и 
обезбеђени на оптималан, рационалан и прихватљив начин. 

Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) представља основу за утврђивање 
обавезујућих, хијерархијски усаглашених смерница (еколошких захтева) при изради 
планског документа и интегрисање мера заштите природе, природних ресурса и 
природних вредности, животне средине и здравља локалног становништва, у све фазе 
израде и измене Плана, као и дефинисање услова и решења заштите животне средине 
за реализацију планираних пројеката кабинске жичаре (у зони кабинске жичаре 
планирани су објекти са услужним садржајима) са пратећим садржајима 
(саобраћајнице, паркинг простор и регулација водотока Беле реке). 

Стратешка процена утицаја на животну средину се спроводи паралелно са израдом 
Нацрта Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 
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6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), чиме су 
створени услови за благовремено интегрисање захтева везаних за заштиту територија 
заштићеног подручја Националног парка Копаоник, природе и природних вредности 
простора, животне и друштвене средине, у поступак израде, излагања јавности, 
усвајања и имплементације Плана. 

Стратешка процена утицаја, односно процена могућих стратешких утицаја на режим 
заштите III степена, еколошки значајног подручја, односно националне еколошке 
мреже „Копаоник“, природне и предеоно-пејзажне вредности простора, вредности 
животне средине и друштвене средине у границама Измена дела планског документа, 
непосредног и ширег окружења обухвата: 

 анализу услова документације вишег реда од битног значаја и утицаја за поступак 
стратешке процене утицаја – анализу хијерархијске условљености; 

 анализу природних карактеристика и вредности простора у границама Измена 
дела Плана са непосредним и ширим окружењем, од значаја за предлог 
интегралне заштите, презентације и одрживог коришћења зона режима заштите 
III степена, еколошки значајног подручја националне еколошке мреже „Копаоник“ 
RS0000002, IBA RS032, PBA 16 и непосредног залеђа; 

 анализу потенцијала и ограничења у простору, од значаја за поступак процене 
утицаја на животну и друштвену средину, односно анализу и валоризацију зоне 
скијалишта и централне туристичке зоне, националне еколошке мреже 
„Копаоник“; 

 анализу постојећег стања у простору и животној средини предметне зоне (што 
обухвата анализу базе података о стању биодиверзитета, заштићених и строго 
заштићених врста, квалитету површинских и подземних вода, начину управљања 
отпадом), анализу тренутног („нултог“) стања природне и животне средине и 
очекиваних, процењених будућих трендова, дефинисање циљева заштите 
природе, животне и друштвене средине; 

 анализу услова надлежних институција, имаоца јавних овлашћења и осталих 
релевантних институционалних услова и захтева; 

 дефинисање општих и посебних циљева интегралне заштите простора, 
заштићеног подручја и животне средине за процену утицаја планског документа, 
односно планиране намене простора; 

 идентификацију и утврђивање свих релевантних чинилаца простора и еколошких 
услова на анализираном подручју (услови у заштићеним подручјима, еколошкој 
мрежи, локалног становништва, услови медијума животне средине-површинске, 
подземне воде, валоризовани биотопи, биоценозе, екосистеми) који већ трпе 
извесне утицаје и за које је вероватно да ће на њих утицати доношење и 
имплементација Плана; 

 консултације са свим заинтересованим странама, појединцима, НВО, надлежним 
органима, институцијама, имаоцима јавних овлашћења, о обиму и обухвату 
анализе и процене утицаја Плана на животну средину; 

 процену утицаја предложене стратешке процене утицаја на животну средину 
Измена дела Плана за реализацију планиране кабинске жичаре, при постојећим 
ограничењима и утицајима на природу, животну и друштвену средину и могућим 
избором еколошки најприхватљивијих решења за планиране пројекте, односно 
најприхватљивију организацију функционалних целина, пратећих садржаја и 
инфраструктуре у просторној целини условљених и ограничених еколошких 
капацитета; 

 процену утицаја кумулативних, синергетских, директних, индиректних, локалних и 
других утицаја предложене стратешке одлуке за планирање и реализацију 
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планиране намене на заштићено подручје, еколошку мрежу, животну и друштвену 
средину; 

 дефинисање стратешких смерница у поступку имплементације Измена дела 
Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона 
скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река); 

 учешће јавности (стручне, остале јавности НВО и заинтересованих појединаца) у 
поступку стратешке процене утицаја Измена дела Плана на животну средину;  

 анализу и детаљно разматрање свих захтева заинтересоване јавности, органа, 
организација, ималаца јавних овлашћења и појединаца; 

 дефинисање смерница и мера којима се могу спречити, смањити или отклонити 
сви значајни негативни утицаја на животну средину у раним фазама процеса 
одлучивања и планирања; 

 дефинисање мера потенцијалне еколошке компензације; 

 дефинисање мера заштите и мониторинга животне средине; 

 вредновање подручја у границама Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река), непосредног и подручја ширег окружења 
са аспекта могућих ограничења, начина и услова коришћења простора и услова 
за реализацију еколошки најприхватљивијих решења за за планирану намену на 
принципима одрживог развоја (еколошка валоризација простора). 
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1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја на животну 
средину Измена дела Плана генералне регулације за насеље 
Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) 

Стратешка процена утицаја на животну средину Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) је процес који ће обезбедити:  

 приказ утицаја планиране намене, односно планираних пројеката и активности на 
стање и статус природних вредности простора и укупног капацитета животне 
средине у границама планског документа, односно режиму заштите III степена, 
еколошки значајног подручја националне еколошке мреже „Копаоник“ RS0000002, 
IBA RS032, PBA 16  и зонама потенцијалних утицаја; 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница и мера у Измењеном делу 
Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона 
скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), 
поштовање смерница и примену мера заштите заштићених подручја, еколошке 
мреже, укупног капацитета животне и друштвене средине, у поступку 
имплементације измењеног дела Плана и реализације планираних пројеката.  

Поступак Стратешке процене утицаја на животну средину Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), заснован је на: 

 начелу одрживог развоја, односно разматрању и укључивању свих битних 
аспеката животне и друштвене средине, заштићених подручја, еколошке мреже, 
осталих природних вредности, медијума животне средине и створених вредности 
у анализираној просторној целини, у фази Нацрта и фази усвајања планског 
документа и утврђивању услова за заштиту и очување природних вредности и 
животне средине, односно одрживо и рационално коришћење простора, као 
предуслова за остваривање циљева одрживог развоја подручја Измене дела 
Плана и подручја на које планска решења могу утицати; 

 начелу интегралности, односно обавезном укључивању у План свих услова 
заштите, односно услова свих заинтересованих органа, организација и имаоца 
јавних овлашћења у циљу спречавања негативних утицаја за одрживо 
коришћење простора;  

 начелу предострожности, пажљивом планирању простора за реализацију 
пројекта, односно одрживом коришћењу простора у границама планског 
документа и његовом повезивању са окружењем, на начин да се спрече или 
смање сви значајни негативни утицаји на природу, животну и друштвену средину, 
са свођењем на минимум ризика појаве негативних утицаја; 

 начелу хијерархије и координације, односно усвајању и примени обавезујућих 
општих смерница заштите природе, заштићених подручја, еколошке мреже, мера 
заштите животне и друштвене средине и посебних мера заштите из Просторног 
плана Републике Србије, Просторног плана подручја посебне намене 
Националног парка Копаоник („Сл. гласник РС“ бр. 95/09) и Просторног плана 
општине Брус („Сл. лист општине Брус“, бр. 3/13) као обавезујућих, што 
представља услов за обезбеђивање узајамне координације надлежних и 
заинтересованих органа у поступку процене утицаја стратешког карактера, 
израде Стратешке процене утицаја Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река), и исходовање сагласности на 
Стратешку процену утицаја, кроз консултације, обавештавања и прибављања 
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мишљења на Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину Измена 
дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона 
скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река); 

 начелу  јавности, као кључном делу процеса, све у циљу информисања јавности 
о Измени дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 
6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), 
планираном пројекту, мерама и активностима и могућим утицајима на природу, 
животну и друштвену средину, услове живота локалног становништва, као и у 
циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме Нацрта и доношење 
(усвајање) Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона 
- Бела река), где јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после 
усвајања Измена дела Плана, имати приступ информацијама које се односе на 
плански документ.  

1.1. Правни и плански основ Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) 

Правни основ за израду Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река) и Стратешке процене утицаја на животну средину Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) чине: 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21); 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10); 

 Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-
др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон  и 95/18- 
др.закон); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19); 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гласник РС“, бр. 22/15); 

 Одлука о приступању Измена дела Плана генералне регулације за насеље 
Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река), („Службени лист општине Брус“ бр.03/18); 

 Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину за Измене и 
допуне Плана генералне регулације насеља Брзеће бр. 501-14/2016-I од 
16.08.2016.године. 

Планска, студијска, техничка документација и подаци од значаја за Стратешку 
процену утицаја на животну средину Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река), (Извештаја о Стратешкој процени утицаја): 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године и Извештај о 
Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 88/10); 

 Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Сл. 
гласник РС“ бр. 95/09); 

 Просторни план Општине Брус  („Службени лист општине Брус“ бр.3/13). 

Услови надлежних институција, органа, предузећа, ималаца јавних овлашћења, од 
значаја за израду планског документа и Извештаја о Стратешкој процени утицаја: 
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 Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 бр. 019-3430/2 од 05.02.2019. 
године; 

 Завод за заштиту споменика културе, Краљево, Услови бр. 2132/2 од 30.12.2019. 
године; 

 Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за вандредне 
ситуације, Услови 09/18/2 бр. 217-473/18 од 14.12.2018. године; 

 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру, Услови бр. 10753-4 од 05.07.2019. године; 

 Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“, Потврда бр. 532/19 од 25.03.2019. 
године; 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Водни услови бр. 11094/1 од 
05.02.2019. године; 

 Јаво предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, Услови бр. 8221 од 
30.05.2019.године; 

 Јавно предузеће скијалишта Србије, Услови бр. 07 3250 од 24.12.2018.године; 

 Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Услови бр. 953-12876/19-3 од 
30.10.2019. године; 

 Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, Услови бр. 07-07/17733 од 24.07.2019. 
године; 

 Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус, Услови бр. 325/2019 од 26.02.2019. 
године; 

 Оператер дистрибутивног система „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Услови бр. 0911-
358238/2 од 12.12.2018. године; 

  „Телеком Србија“ АД, Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, 
служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Услови бр. IV 06 350-
126/2018 од 14.12.2018. године; 

 Општина Брус, Општинска управа, Записник бр. 350-126/2018-IV-06 од 
07.11.2018. године; 

 Општина Брус, Општинска управа, Извештај о обављеном раном јавном увиду бр. 
350-126/2018-IV-06 од 21.11.2018. године. 

За израду Стратешке процене утицаја на животну средину Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), (Извештаја о Стратешкој процени 
утицаја), вредновање простора са аспекта еколошке прихватљивости планираних 
пројеката, избор најбоље понуђеног решења и предлагање смерница за ниже 
хијерархијске нивое и мера за заштиту природних вредности и чинилаца животне 
средине услова, квалитета живота локалног становништва и животне средине, 
поштована је следећа законска регулатива:  

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука 
УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 
132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21); 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 95/18-др.закон); 

 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/58); 

 Закон о заштити природе („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10,14/16, 95/18-др. 
закон и 71/21);  

 Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18); 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“ бр. 112/15); 

 Закон о шумама („Сл.гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15  и 95/18); 

 Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон); 

 Закон о климатским променама (Сл. гласник РС, бр. 26/21); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 96/21); 

 Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС”, бр. 11/09, 20/15 и 87/18); 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/50369
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 Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18); 

 Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18); 

 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09); 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Сл. гласник РС“, бр.87/18); 

 Закон о националним парковима („Службени гласник РС“ бр.84/15); 

 Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у 
доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Сл. 
гласник РС - Међународни документи“, бр. 38/09); 

 Уредбa о еколошкoj мрежи („Сл. гласник РС", бр. 102/10); 

 Уредба о режимима заштите („Сл. гласник РС“, бр. 31/12); 

 Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног 
парка Копаоник („Службени гласник РС“ бр.89/16); 

 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); 

 Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 109/09 и 8/10); 

 Правилник о компензацијским мерама („Сл. гласник РС", бр. 20/10); 

 Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих 
врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС", бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 
98/16); 

 Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, 
осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и 
о мерама заштите за њихово очување („Сл. гласник РС", бр. 35/10). 

Поштовани су услови и смернице остале законске регулативе и стратешких 
докумената: 

 ЕУ Директива о стаништима (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992, 
измењена и допуњена Директивом 97/62/EК, 2006/105/EК и Уредбом (EК) 
1882/2003): 

 ЕУ Директива о птицама (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979, 2009/147/ЕC 
Eвропског Парламента и Савета од 30. новембра 2009 о очувању дивљих птица); 

 ЕУ Директива о приступ јавности информацијама о животној средини (2003/4/EК);  

 ЕУ Директива о учешће јавности (2003/35/EЗ);  

 ЕУ Директива о одговорност за штету у животној средини (2004/35/CE); 

 Оквирна директива о буци (2002/49/EК). 

1.1.1. Садржај и циљеви Измена дела Плана генералне регулације за насеље 
Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река), (Извештаја о Стратешкој процени утицаја) 

Садржај Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) 
урађен је у складу са одредбама и методологијом Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09- исп., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука 
УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС ,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 
9/20 и 52/21). 

Садржај: 

1. ОПШТE ОДРЕДБЕ ПЛАНА  

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/uredba%20o%20ekoloskoj%20mrezi.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/rezim_zastite.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/u%20lista%20projekata%20za%20procenu%20uticaja.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/u%20lista%20projekata%20za%20procenu%20uticaja.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20kompenzacijske%20mere10.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/Pravilnik_o_proglasenju_i_zastiti_strogo_zasticenih_vrsta.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/Pravilnik_o_proglasenju_i_zastiti_strogo_zasticenih_vrsta.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20o%20tipovima%20stanista10.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20o%20tipovima%20stanista10.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20o%20tipovima%20stanista10.pdf
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1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег реда и других дoкумената значајних 
за израду плана 

1.3. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела  

1.4. Опис постојећег стања  

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  

2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, планирана намена површина и објеката 
и могућих компатибилних намена, са билансом површина  

2.2. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 
саобраћајне и друге инфраструктуре  

2.3 Услови за уређење и изградњу површина и објеката осталих намена  

2.4. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за 
издавање локацијских услова, односно грађевинске дозволе  

2.5. Услови и мере заштите планом обухваћеног подручја  

2.6. Мере енергетске ефикасности објеката  

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

3.1. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко архитектонског конкурса  

3.2. Општа правила грађења  

3.3 Правила изградње површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге 
инфраструктуре  

3.4. Правила изградње површина и објеката осталих намена  

3.5 Правила изградње на условно повољним теренима  

3.6. Највећи дозвољени индекси заузетости/индекси изграђености  

3.7. Највећа дозвољена спратност и висина објеката  

3.8. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели  

3.9. Архитектонско обликовање  

3.10 Могуће интервенције на постојећим објектима  

3.11. Правила за шуме и шумско земљиште  

3.11. Правила коришћења водног земљишта  

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

4.1. Подручја за директну примену плана  
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4.2. Израда планова детаљне регулације  

4.3. Израда урбанистичких пројеката  

4.4. Израда пројеката парцелације и препарцелације  

4.5. Спровођење плана за објекат скијашке инфраструктуре  

4.6. Урбанистички планови који се стављају ван снаге  

4.8. Прелазне одредбе 

4.9. Ступање на снагу плана  

Основни циљ Стратешке процене утицаја Измена дела Плана (Извештаја о СПУ) је да 
се процени значај планираних измена планског документа за заштиту природе и 
животне средине и одрживи развој, односно да се утврде потенцијални утицаји, усвоје 
смернице и мере заштите природних вредности простора. 

Основни циљ израде Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река) је стварање услова за изградњу на планском подручју у складу са 
правилима утврђеним планом, којим се на промишљен и рационални начин: уређује, 
користи и штити подручје у обухвату плана. 

Посебни циљ израде Измена дела плана је стварање услова за изградњу кабинске 
жичаре и осталих садржаја који су неопходни за рационално коришћење овог објекта, а 
свакако и осталих површина јавне намене: саобраћајница, паркинг простора, као и 
регулисање постојећих водотока. 

Дакле, циљ израде и доношења Измена дела планског документа је обезбеђење 
услова за изградњу кабинске жичаре. У односу на предходни план, промењене су 
границе целина, односно зона скијалишта је проширена у складу са планираном 
површином коју заузима пројектована кабинска жичара, док се граница целине - 
централна туристичка зона Бела река проширује до јужне границе овог плана. 
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора, предмета Измена планског 
документа, засновано је на усклађеном развоју, економском, социјалном и еколошком, 
рационалном коришћењу ресурса (обновљивих и необновљивих), односно 
интегралном приступу планирања простора.  

1.1.1.1. Обухват Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка 
зона - Бела река) 

Део подручја за који се ради Измена дела Плана налази се у оквиру заштићеног 
подручја Националног парка „Копаоник“, у режиму заштите III степена. Измена Плана 
обухвата делове КО Брзеће.  

Граница обухвата измена дела Плана генералне регулације насеља Брзеће – 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона – 
Бела река) су катастарске парцеле: 1126, 1127, 1884/2, 1125, 1124, 1123, 1071, 1070/1, 
84/10, 1093/4, 1093/3, 1093/2, 1093/1, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 
1091/4, 1090/1, 1090/2, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1072, 1073, 1074, 1084, 84/11, 
1077/1, 1083, 1884/1, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1070/2, 1068, 1069/5, 1069/6, 
1069/7, 1069/8, 1'069/9, 1069/10, 1069/11, 1069/12, 1069/13, 1079, 146/46, 146/47, 146/45, 
146/52, 146/53, 155/17, 155/16, 155/15, 155/14, 155/11, 146/49, 1082, 1081, 1080, 1076/1, 
1076/2, 1077/2, 1078/1, 1078/2, 1066/4, 1066/3, 1066/2, 1066/1, 1065/5, 1065/4, 1065/3, 
1065/12, 1065/13, 1067/4, 1067/3, 1067/2, 1067/6, 1067/5, 1064/1, 1064/2, 1064/3, 1064/4, 
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1064/5, 1064/6, 1065/10, 1062/1, 1062/3, 1063/7, 1063/3, 1061/10, 1063/2, 1063/4, 1050/2, 
1050/3, 1063/1, 1061/15, 1050/1, 1059/13, 1057/2, 1062/2, 1061/12, 1061/14, 1060/1, 
1060/4, 1060/5, 1061/16, 1060/2, 1059/3, 1059/2, 1059/5, 1062/2, 1061/12, 1061/14, 1060/1, 
1060/4, 1060/5, 1061/16, 1060/2, 1059/3, 1059/2, 1059/5, 1059/6, 1059/7, 1059/9, 1059/10, 
1059/12, 1059/14, 1058, 1057/1, 1056/3, 1056/1, 1054/5, 1015/3, 1016/8, 1016/7, 1017, део 
к.п. 720, део к.п. 721, део к.п. 719/3, 719/6, 718/4, 718/9, део к.п. 717/3, 1883/12, 1883/11, 
1020/3, 1020/1, 716/5, део к.п. 716/3, 1020/2, 1021/3, 1021/4, 1022/1, 1022/2, 1883/3, 
1883/4, 715/1, 715/4, 1023/2, 1023/4, 1883/7, 1883/9, део к.п.1898/3 (државни пут Iбреда), 
део к.п.1899/1 (државни пут Iбреда) 1063/6, 1063/3, 1063/5, 1063/11, 1061/8, 1049/2, 
1063/8, 1061/9, 1049/1, 1051/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1045, 1046/4, 1046/2, 1046/3, 
1042/8, 1042/7, 1042/6, 1042/5, 1042/2, 1042/4, 1042/3, 1044/1, 1044/8, 1044/2, 1044/5, 
1044/6, 1044/7, 1024/3, 1024/2, 1024/1, 1026/2, 1899/3, 1023/3, 1026/1, део к.п. 1883/16, 
713/10, 713/5, 713/12, 709/11, 709/8, 709/5, 709/6, 711/4, 710/1, 711/5, 711/6, 710/2, 
711/15, 710/3, 1883/19, 707/7, део к.п. 709/10, 707/8, 707/4, 707/9, 711/12, 708/3, 1883/18, 
707/5, 707/6, 706/12, 706/15, 706/13, 706/10, 706/14, 706/11, 706/4, 706/8, 682/3, 682/6, 
682/5, 681/2, 1883/5, 1883/21, 1028/17, 1028/16, 1883/22, 1028/7, 1883/20, 1028/18, 
1028/14, 1028/13, 1028/10, 1028/8, 1883/17, 1899/5, 1028/12, 1028/11, 1028/9, 1026/3, 
1899/4, 1043/5, 1043/6, 1043/7, 1043/4, 1042/9, 1043/3, 1043/2, 1044/3, 1044/4, 1033, 
1031/5, 1031/4, 1031/2, 1031/3, 1031/1, 1032/3, 1032/4, 1032/2, 1032/1, 1031/1, 1031/6, 
1031/7, 1030/7, 1030/1, 1030/2, 1030/6, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1034, 1657, 1663/5, 
1663/4, 1663/3, 1663/2, 1663/1, 1662/10, 1662/9, 1664/1, 1664/2, 1664/3, 1662/1, 1662/2, 
1662/3, 1662/4, 1662/5, 1662/6, 1662/7, 1662/8, део к.п. 1658, део к.п. 1659 све КО 
Брзеће. 

Површина обухвата Плана је 14ha 43а 81m2. 

1.1.2. Постојећа и планирана намена површина 

1.1.2.1. Постојећа намена површина 

Насеље Брзеће се налази у подножју Копаоника на 1000-1100m надморске висине. Од 
туристичког центра Копаоник удаљено је 14km. 

Део насеља који је обухваћен овим изменама обухвата:  

 У западном делу обухвата плана је полазиште постојеће жичаре са околним 
изграђеним објектима, намењеним пре свега туризму, делом су то и викенд куће. 
Објекти су делом завршени, делом напуштени или се делимично користе, а често 
свјим положајем и висином угрожавају простор у коме су саграђени. Приступне 
саобраћајнице су делимично уређене у неодговарајућем профилу и ширини 
регулације или су потпуно неуређене, и простор је у извесној мери девастиран са 
потецијалом за његово оживљавање и даљи развој. На крајњем западу је 
формирана целина викенд становања. Кроз подручје протиче Бела река.  

 У централном делу обухвата плана је део централне туристичке зоне Брзећа. Уз 
државни пут IIa реда бр. 212 (Брзеће - Блажево - Мерћез – Kуршумлија) изграђени 
су хотели различитих капацитета и карактеристика са комерцијалним садржајима. 
Објекти туризма су хотелско – апартманског типа, различитих капацитета и нивоа 
опремљености. Угоститељство се претежно налази као допунска намена туризму, 
у засебним или заједничким објектима. Уређење простора није заокружено и 
потребно је решити колски, пешачки и мирујући саобраћај. Кроз подручје пролази 
део Беле реке и потока Добродоле који су делом зацевљени, а делом отворени. У 
овом подручју је и постојећи објекат полицијске станице и поште. 

 У јужном делу обухвата плана је део јужне туристичке зонe. Уз државни пут IIa 
реда бр. 212 (Брзеће - Блажево - Мерћез – Kуршумлија) даље се настављају 
туристички и комерцијални садржаји. У западном делу су углавном започети мањи 
објекти викенд становања или објекти са смештајним капацитетима и угоститељски 
објекти.  
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Слика бр. 1: Графички приказ постојеће намене површина у обухвату Измена дела Плана 
 

 
 

Табела бр. 1: Постојећа намена површинa 

Намена земљишта Површина 

Површине јавне намене 

Полазиште жичаре 26a 00m
2
 

Јавне делатности 11a 72m
2
 

Постојећи водоток 44a 77m
2
 

Слободне површине у врсти шумског 
земљишта 

33a 31m
2
 

Саобраћајнице 1ha 97a 96m
2
 

Плато 18a 34m
2
 

Ски стаза 73a 25m
2
 

УКУПНО 4ha 05a 35m
2
 

Површине за остале намене 

Викенд становање 1ha 32a 07m
2
 

Туризам и угоститељство 1ha 98a 72m
2
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Електроенергетски објекти 1a 24m
2
 

Неизграђене слободне и зелене површине 3ha 94a 31m
2
 

Шуме у грађевинском подручју 3ha 12a 12m
2
 

УКУПНО 10ha 38a 46m
2
 

Укупна површина Планског подручја 14ha 43a 81m
2
 

 
 

1.1.2.2. Планирана намена површина 

Подручје Измена дела Плана генералне регулације Брзеће обухвата целину 6: зона 
скијалишта, и део целине 3: централна зона туризма Бела Река.  

У односу на претходни план промењене су границе целина. Зона скијалишта се 
проширује у складу са планираном површином коју заузима будућа жичара, док се 
граница целине Централна туристичка зона Бела Река проширује до јужне границе 

овог Плана. 

Целина (6) Зона скијалишта, обухвата простор планиране полазне станице жичаре, 
скијалишта и пратеће садржаје уз скијалиште. У оквиру овог простора планирани су 
сви садржаји неопходни за функционисање жичаре, као и објекат са услужним 
садржајима (угоститељство и трговина). Саобраћајно решење је у функцији планиране 
намене.  

Планирана је значајна површина за паркинг простор у оквиру које је могуће изградити 
спратни гаражу, како за аутомобиле, тако и аутобусе који се очекују на овом подручју.  

У крајњем западном делу је планирано викенд становање у оквиру којих се могу наћи 
услуге (мања трговина, сервиси и угоститељство).  

Ова зона је изграђена још 80-их година прошлог века. Приступ парцелама омогућен је 
преко појединачних мостова којима се прелази отворено корито потока Бела Река. 
Овим планом не мења се начин постојећег приступа парцелама ових објеката. 

Бела река, која пролази кроз ово подручје се регулише, делом се оставља отвореном, 
осим у делу планираних собраћајница које су неопходне за функционисање ових 
простора. 

У овој целини основни урбанистички параметри и планирану изградњу су: 

 Жичара са пратећим садржајима - Планирана је кабинска жичара која обухвата 
полазиште жичаре, мање објекте у функцији гондоле (скијашницa, најам ски 
опреме, гардеробa, санитарни чвор и др.), ски ресторан са терасом, инфо пулт и 
продајни део. На посебној површини планирано је стајалиште ски буса са пунктом 
за продају ски паса. Поред полазне станице новопланиране жичаре  у обухват  
плана су ушли и делови ски стаза. За планирану површину жичаре као основ је 
коришћен Генерални пројекат Жичаре „Бела река - Мали Камаран“ на Копаонику 
са системом за оснежавање ски стаза Бела река 1 и 2. 

 Викенд становање - На појединим парцелама постоје изграђени објекти викенд 
становања. Дозвољени индекс изграђености 0.7, максимална спратност П+Пк на 
парцелама минималне површине 300m2.  

 Остали део целине чине јавне површине – саобраћајнице, путно зеленило и 
водно земљиште. 

Целина (3) Централна зона туризма Бела река, део целине обухваћен овим 
изменама се опредељује за планирану намену са објектима намењеним туризму, пре 
свега као последице изведеног стања. У већој мери, простор је изграђен објектима 
намењеним туризму – хотелима који су груписани на малом подручју самог централног 
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дела. Потребно је уредити преостале слободне површине и сачувати визуре на 
реперне тачке и природни предео. У самом центру, планирана је изградња објеката са 
пословном наменом. Простор захтева опредељење површина јавне намене, улица и 
паркинг простора.   

Остали део целине је простор између површина намењених гондоли и самог центра. 
На овом потезу постоје изграђени објекти викенд становања или објеката са 
смештајним капацитетима, различитог бонитета. Подручје је такође опредељено за 
изградњу намена у функцији туризма и становање. Планиран је и јавни паркинг 
простор, обзиром на очекивани број корисника и посетиоца.  

Планирање и спровођење заштите и одрживог развоја подручја Измена дела Плана 
подразумева релативизацију супротних интереса одрживе заштите стратешких 
природних ресурса (воде, шумско земљиште) и природних вредности (утврђених и 
предвиђених за заштиту) у односу на развој туризма и других привредних делатности, 
развој локалних заједница и одбрану земље.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.2: Графички приказ планиране намене површина у обухвату Измена дела Плана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.3. Хијерархијски однос са плановима вишег реда – планска условљеност и 
усклађеност 

Смернице планова вишег реда, односно ширих просторних целина и планова од 
значаја за предметни План, у складу са начелом хијерархије и координације на свим 
нивоима, су обавезујуће и морају се узети у обзир при процени могућих стратешких 
утицаја на животну средину Измена дела Плана. 
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Еколошки извештај о могућим утицајима Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река) мора да обезбеди и информације о вези са другим 
плановима од значаја и циљевима заштите животне средине датим у тим плановима, 
као и начин на који су ти циљеви узети у обзир при изради Стратешке процене утицаја 
предметног Плана (Извештај о Стратешкој процени утицаја). 

Плански документи вишег реда од значаја за опште циљеве и смернице заштите 
животне средине у Стратешкој процени утицаја Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) је:  

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС”, бр. 
88/10) и Извештај о Стратешкој процени утицаја Просотрног плана Републике 
Србије на животну средину; 

 Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Сл. 
гласник РС“ бр. 95/09); 

 Просторни план Општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.3/13). 

Просторни план Републике Србије и Стратешка процена утицаја Просторног 
плана Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 88/10), представљају хијерархијски 
важну документацију вишег реда од значаја, пре свега, за опште циљеве и смернице 
заштите простора, заштите природе и животне средине.  

Просторним планом Републике Србије утврђује се визија, принципи и циљеви 
просторног развоја Републике Србије и њених регионалних целина. Будућа концепција 
просторног развоја Србије је размотрена у оквиру два основна сценарија са два 
подсценарија. Сценарио рецесивног раста са елементима кризног управљања и 
сценарио одрживог просторног развоја. 

Општи циљеви ПП Републике Србије и  Стратешке процене утицаја ППРС, садрже 
стратешка питања заштите животне природе, природних добара и животне средине од 
националног значаја, као и циљеве и захтеве у области заштите природе и животне 
средине релевантних секторских докумената. У том контексту, као општи циљеви 
ППРС и Стратешке процене утицаја ППРС, дефинисани су:  

 систем заштите природних добара, дефинисање нивоа заштите у границама 
Измена дела Плана, режима заштите III степена, еколошки значајног подручја 
националне еколошке мреже „Копаоник“ RS0000002, IBA RS032, PBA 16; 

 заштита и коришћење пољопривредног и шумског земљишта, минералних 
сировина, воде и водног земљишта; 

 заштита основних чинилаца животне средине, заштита ваздуха, површинских и 
подземних вода, заштита од прекомерне буке, нејонизујућег зрачења; 

 одрживо коришћење свих природних ресурса;  

 унапређење управљања отпадним водама и отпадом;  

 смањивање антропогених активности и притисака на животну средину. 

Заштита животне средине, највећи део подручја Плана представља подручје 
квалитетне животне средине, са преовлађујућим позитивним утицајем на човека, живи 
свет и квалитет живота. За ова подручја треба обезбедити решења којима се 
елиминишу или умањују постојећи извори негативних утицаја, односно увећавају 
позитивни као компаративна предност у планирању развоја. 

Просторни план општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр. 3/13) - 
Контролом коришћења грађевинског земљишта, као и контролом заштите животне 
средине, природних и културних вредности подстицати очување и стварање 
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аутентичних амбијенталних целина, културолошких вредности и туристичко 
рекреативних понуда. Основне функције су туризам и пољопривреда. Контролом 
коришћења земљишта неопходно је очувати квалитет пољопривредног земљишта и 
животне средине.  

Специфичност насеља Брзеће је у једној или више развојно планираних функција, 
односно потенцијалних капацитета за развој специфичне понуде. Та специфичност се 
огледа превасходно у туристичким капацитетима и понудама, планираним привредним 
капацитетима, инфраструктурним објектима и природним посебностима. 

Прсторно посматрано туризам на територији општине Брус у планском периду треба 
усмерити осовином – Ћелијско језеро – Брус/са Ботуњом/ - Копаоник. На овој осовинси 
од Бруса се пружају два крака, један, Грашевачком реком, до Брзећа и Националног 
парка Копаоник који представља спону Бруса и Брзећа под Копаоником, односно 
Националним парком. То је приступни коридор већ развијеног угоститељства /6 радњи/ 
и пратеће понуде производа сеоских домаћинстава која се састоји од шумских и 
пољопривредних плодова /производа (слатка, сокови, мед, ракија, сувенири од вуне и 
слично). Као и већ значајном изградњом туристичког комплекса Брзеће и Добродолске 
реке. 

На простору општине Брус постојећи и планирани жичани саобраћај дефинисан је 
ПППН НПК – Кабинско-гондолска жичара (просечног капацитета од 3,000 успора на 
час) предвиђа се на правцу Брзеће - Брегови - Сребрнац, дужине око 4.700м, са 
висинском разликом од око 775м. Полазна станица жичаре је у контакту са постојећим 
државним и општинским путевима, а полази из подпланинских туристичких насеља. У 
летњој сезони служиће као средство за транспорт и за панорамске вожње. У зимској 
сезони функционисаће целом дужином као транспортно и панорамско средство, а на 
горњим деоницама и као директна скијашка жичара (планирају се са међустаницама). 

Објекти и комплекси у функцији туризма (смештајни и угоститељски објекти, туристичка 
инфраструктура и скијалишта) са пратећим садржајима (спорта, рекреације, 
образовања и културе) могу се планирати у оквиру различитих намена простора: 
грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште, шумско земљиште и водно 
земљиште. У туристички атрактивним природним срединама могу се градити 
смештајни и угоститељски објекти са пратећом инфраструктуром туристичког садржаја 
или комплекси у функцији туризма - излетнички комплекси, спортско-рекреативни, 
базени, тениски терени, голф терени, кампови, купалишта, ловачки домови, школе у 
природи, уметничке колоније, скулптуре и споменици, летње позорнице, хотели, 
мотели, ресторани и други слични садржаји. Готово читаво подручје општине Брус 
спада у еколошки вредне и од загађења сачуване природе, на чијим основама се 
темељи развој туризма. На њеној територији под заштитом државе је део Националног 
парка „Копаоник", као и подручја значајна за птице (IBA- Iмportant Bird Areas), подручја 
у оквиру „Емералд мреже“ и подручја за дневне лептире (РВА - Priмe Butterfly Areas). 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Сл. 
гласник РС“ бр. 89/16) обухвата подручје Националног парка Копаоник, са зонама I, II и 
III степена заштите и подручје заштитне зоне Националног парка, на деловима 
територија општина Рашка, Брус и Лепосавић.  

Овим планом су дефинисани следећи циљеви: демографски развој, културолошког 

коришћења природних и културних добара, туризма и рекреације, али и свих осталих 

комплементарних активности - посебно пољопривреде и мале привреде. Просторним 

планом, у складу са законом, установљена су три степена заштите I, II и III са заштитом 
развоја националног парка. Обавезе, услови и смернице заштите и развоја 
Националног парка детаљно су утврђене одредбама просторног плана.  

I степен заштите чине природни резрвати, споменици природе и непокретнa културна 
добра. У оквиру општине Брус под овим решењем налази се 462,27 ha. II степен 
заштите чине зоне предеоних целина, станиште природних реткости, остале природне 
вредности и непокретна културна добра укупне површине 724,99 ha. III степен заштите 
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чине све остале површине НПК ван утврђених основних површина у I и II степену 
заштите и обухвата на територији општине Брус 3.013,02 ha. 

Заштитну зону националног парка на територији општине Брус чини 5.945,17 ha. 
Укупна површина под посебним решењима коришћења и обавезама прописане 
заштите износи на територији општине Брус 10.150,45 ha. Посматрано по катастарском 
општинама и месним заједицама у оквиру општине Брус су:  

 КО Бозољин, КО Равниште, КО Кнежево, М.З.Ђерекаре, 

 КО Брзеће, КО Равниште, КО Гочманце, КО Ливађе, М.З.Брзеће,  

 КО Паљевшитица - М.З.Влајковци, 

 КО Крива Река - М.З.Крива Река 

1.2. Приказ стања и квалитета животне средине на подручју Измена дела 
Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона 
скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) 

Подручје Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) 
представља врло сложену структуру природних (морфолошких, хидрогеолошких, 
хидролошких, биолошких, еколошких, педолошких и других) одлика и антропогених 
утицаја у зонама интервенција (насељима, инфраструктурним објектима и 
коридорима). Постојећи начин коришћења простора карактеришу еколошки очувани 
предели и блиско природни предели, у границама заштићених подручја, док су 
антропогени - урбани, мање присутни. Према индикатору који показује притисак на 
животну средину од урбанизације, транспортне мреже и интензивне пољопривредне 
производње за природне вредности, подручје Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) чини непосредну околину територије 
Националног парка и као такво требало би да потпада под посебан режим заштите, 
како природних тако и културних добара. 

1.2.1. Приказ стања квалитета ваздуха 

Имајући у виду да се на планском подручју не врше систематска мерења загађености 
ваздуха, о могућим изворима загађивања можемо говорити на основу познатих ставова 
и механизама загађивања атмосфере. 

Оцена квалитета ваздуха на територији подручја Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река), даје се на основу процене стања.  

Сви извори загађења су сврстани према физичким и просторним карактеристикама у 
три основне категорије извора (тачкасти, површински и линијски). Повећане 
концентрације загађујућих материја у ваздуху могу се јавити у зонама саобраћајница, 
као линијски извор загађења, посебно за време неповољних метеоролошким услова и 
температурних инверзија. Из ширег окружењa могу се очекивати емисије у ваздух из 
индивидуалних ложишта. 

Оцена квалитета ваздуха, по зонама и агломерацијама, за 2018. годину, приказана је 
графички (Слика бр.3). 

Извршена категоризација представља званичну оцену квалитета ваздуха за 2018. 
годину и она гласи:  

 I категорија, чист ваздух или незнатно загађен ваздух (где нису прекорачене 
граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју);  

 II категорија, умерено загађен ваздух у 2018. години није био ни у једној 
агломерацији;  
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 III категорија, прекомерно загађен ваздух (где су прекорачене граничне 
вредности, ГВ, за једну или више 
загађујућих материја). 

На основу овако извршене категоризације 
може се закључити да територија 
подручја Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 
3 (централна туристичка зона - Бела река) 
припада I категорији.  

 

На основу годишњег извештаја о стању 
квалитета ваздуха у Републици Србији из 
2018. године, Агенције за заштиту 
животне средине, урађена је анализа 
емисије загађујућих материја (емисија 
оксида сумпора и емисија оскида азота). 
На следећим сликама дата је просторна 
расподела емисије оксида сумпора и 
азота у Републици Србији, са назначеном 
локацијом Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 
3 (централна туристичка зона - Бела 
река). 

 

      

 

 

 

 

Слика бр. 4: Просторна расподела емисије 
оксида сумпора по општинама у Републици 
Србији, са приказом локације Измена дела 
Плана  

Слика бр. 5: Просторна расподела емисије 
оксида азота по општинама у Републици 
Србији, са приказом локације Измена дела 
Плана  

  

 

Слика бр.3: Оцена квалитета ваздуха у 2018. години 
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На основу просторне расподеле емисије оскида сумпора, као и емисије оксида азота 
може се закључити да територија подручја Измена дела Плана генералне регулације 
за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река), нису прекорачене граничне вредности емисије ових 
оксида и мали садржај емитоване количине ових полутаната. 

1.2.2. Приказ стања квалитета површинских и подземних вода 

Квалитет површинских и подземних вода је битан параметар у оцени стања животне 
средине. Загађене воде вишеструко угрожавају животну средину, акватичне 
екосистеме и повећавају ризик по здравље људи. У обухвату Измена дела Плана је 
нерегулисани водоток Бела река. На квалитет површинских и подземних вода посебно 
утичу као извори загађивања, следећи фактори: 

 непречишћене комуналне отпадне воде из насељених подручја (без 
одговарајућег третмана упуштају се у природне реципијенте);  

 употреба агрохемијских средстава (минерална ђубрива, пестициди, итд.) у 
пољопривредној производњи. 

 
Угроженост подземних вода у вези је са захватањем подземних вода каптирањем 
извора/врела или бушеним/копаним бунарима, и то највише од стране локалног 
становништва, а у знатно мањем обиму за потребе привредних објеката. Проблеми 
који могу угрозити подземне воде углавном се односе на антропогене активности, 
односно несавесно деловање људи и одсуство општинских одлука и казнених одредби 
за ову врсту загађивања животне средине. 

1.2.3. Приказ карактеристика земљишта 

Деградација земљишног ресурса последица је највећим делом антропогених 
активности, односно његовим неконтролисаним коришћењем. До деградације 
земљишта дошло је услед непланске изградње садржаја супраструктуре у заштитној 
зони Националног парка Копаоник (посебно у Брзећу) често уз непримерено укопавање 
и неадекватно коришћење природног терена, без довољно пажње према педолошком 
покривачу и вегетацији.  

У мањој мери, деградацији земљишта доприносе и саобраћајна фреквенција дуж 
државних путева другог реда (услед таложења честица олова који се продукују путем 
издувних гасова моторних возила и заслањивања земљишта, као последица посипања 
соли натријум-хлорида ради одржавања путева током зимске сезоне).  

1.2.4. Бука 

На подручју Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) 
не постоје мерна места за контролу нивоа комуналне буке у животној средини, те се 
одређени закључци могу извести на основу општих сазнања о овој врсти акустичног 
загађивања средине. С обзиром на карактер планског подручја, може се констатовати 
да комунална бука не утиче на квалитет животне средине. Евентуална прекорачења 
дозвољених нивоа буке краткотрајног су интензитета, и претежно се односе на буку 
пореклом од саобраћаја и то са Државног пута IIА реда бр.212 Брзеће-Блажево-
Лепосавић. 

1.2.5. Управљање отпадом 

Управљање отпадом у оквиру еколошких зона, зона скијалишта и централне 
туристичке зоне - Бела река, регулисано је системом управљања отпадом под управом 
општине Брус и засновано је на избору концепта евакуације отпада, сагласно 
смерницама Националне стратегије управљања отпадом, у циљу спречавања 
деградације животне средине, здравља становништва и свих корисника простора, 
пејзажних вредности, форланда Беле реке и осталих водотокова, спречавање 
неповољних утицаја на микроклиматске и еколошке услове подручја. 
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Управљање отпадом мора се вршити у складу са Планом управљања отпадом за сваки 
планирани пројекат у коме настаје отпад, а који мора бити усаглашен са Локалним 
планом управљања отпадом и законском регулативом. 

1.2.6. Приказ карактеристика предела и пејзажа 

Пејзажне карактеристике простора представљају битан елемент за сагледавање стања 
природних и створених услова и њихових узајамних односа, обзиром да обједињују све 
негативне и позитивне утицаје и последице са аспекта визуелне перцепције чиме је 
омогућена лака и брза идентификација проблема у простору. Карактеристике пејзажа 
синергички оцртавају све појаве и интеракције просторних и социјалних фактора. При 
процени пејзажних вредности простора треба имати у виду да се иста добрим делом 
заснива на субјективној оцени. Оцену пејзажних вредности простора могуће је 
извршити уз рашчлањивање на физичке и апстрактне карактеристике.  

У физичке карактеристике се могу сврстати природне карактеристике (морфологија 
терена, стање вегетације, постојеће водене површине) и створене (изграђеност, 
уређеност). Апстрактне карактеристике представљају субјективан доживљај 
посматраног простора (специфичност облика, разноликост, компактност, 
хармоничност, естетски доживљај).  

Заступљене природне карактеристике у структури предела обухватају зелене 
површине дуж саобраћајница и у склопу хотелских комплеса, шибљаке, групе шумског 
дрвећа, водене токове, а као предеона вредност од националног и међународног 
значаја издваја се еколошка мрежа Копаоник. 

Мозаичан распоред шума и питомих пропланака чини овај простор јединственим, па се 
може закључити да је основна карактеристика предела овог краја хетерогеност и 
мозаичност. 

Овакве природне вредности нуде мноштво могућности у креирању специфичних 
амбијенталних целина и препознатљивих насељских структура и обезбеђују 
предуслове за развој туризма, спорта и рекреације. 

1.2.7. Природне вредности и природна добра 

Према условима Завода за заштиту природе Србије, Решење 03 бр.019-3430/2 од 
05.02.2019.године део подручја за који се ради Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) се налази у оквиру заштићеног подручја 
Националног парка „Копаоник“, у режиму заштите III степена. Такође, припада подручју 
националне еколошке мреже „Копаоник“, Emerald RS0000002, IBA RS032, PBA16. 

1.2.8. Културна добра 

На делу подручја за које се ради Измена дела Плана генералне регулације нема  
непокретних културних добара, а према условима Завода за заштиту споменика 
културе Краљево, Услови бр. 2132/12 од 30.12.2019. године. У документацији Завода 
постоје подаци забележени половином прошлог века, о остацима старог шљакишта у 
обухвату Измене Плана, тачније на простору почетка жичаре Бела река, као и између 
2. и 3. стуба. Како су  археолошки локалитети специфични са становишта заштите јер 
се налазе испод површине земље  и често није могуће знати за њихово постојање, тако 
да је приликом било каквих земљаних радова могуће наићи на остатке материјалне 
културе из прошлости. 

Уколико се приликом реализације планираних пројеката, односно изградње кабинске 
жичаре и осталих пратећих садржаја (саобраћајница, паркинг просора, као и 
регулисање постојећег водотока), наиђе на археолошке остатке, Носилац Пројекта је у 
обавези да радове привремено обустави, налаз сачува у нађеном стању и обавести 
надлежни Завод за заштиту споменика културе. 
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1.2.9. Приказ геолошких и  хидрогеолошких карактеристика подручја 

Геолошке карактеристике - На овом простору постоје два типа сувих долина: 
висеће и слепе. Висеће долине су оне које се јављају изнад крашких врела. Други тип 
слепе долине јавља се само изнад понора Дубоке. Најстарије стене испитиваног 
подручја су највероватније палеозојске старости, у ектинолитском подручју, 
преовлађују лискун-кварц-плагиокласни шкриљци и ситнозрни гнајсеви у којима се 
паралелно са фолијацијом налазе остали литолошки чланови: мермери, амфиболити и 
амфиболитски шкриљци, кварцити, графитични и кварц-графитични шкриљци. 
Седименти креде констатовани су у централним, источном и североисточном делу 
општине Брус у континуалној зони, која захвата источне падине Копаоника.  

Творевине сенона су утврђене у два одвојена подручја са посебним седиментним 
развојем: то су ЈИ падине Копаоника и сенонски басен Топлице. Седименти 
Копаоничког подручја показује изразиту фацијалну разноврсност, посебно у погледу 
дубине депозиције. 
 
Хидролошке карактеристике - Водно земљиште у обухвату Плана чине Бела река 
која се улива у Брзећку реку у старом делу Брзећа. Кроз подручје Плана протиче и 
поток Добродола који се улива у Белу реке.  

Ово подручје је хидролошки богато водом доброг квалитета која има атрибуте ресурса. 
Воде са подручја Брзећа су у сливу река Расине и Топлице и учествују у формирању 
акумулација Ћелије и Селова које се користе као изворишта водоснабдевања 
републичког значаја за развој два велика регионална система: Расинско-поморавског и 
Доње-јужноморавског. Из тог разлога је насеље Брзеће у трећој зони санитарне 
заштите водоизворишта. 

1.2.10. Приказ сеизмичности терена 

Према карти сеизмичких региона, анализирано подручје Измене дела Плана спада у 
комплексне терене где су могући потреси од 8˚ МКС на целој територији општине, 
укључујући подручје самог Брзећа. Ово подручје је познато као сеизмички веома 
нестабилно. Врло чести су потреси мањег интензитета (до 4˚ МКС ).  

Нарочито важан утицај на повећање интензитета потреса имају подручја која су 
угрожена инжењерско-геолошким процесима (клизишта). То су најчешће обале око 
река. 

1.2.11. Приказ метереолошких параметара и климатских карактеристика подручја 

На планском подручју доминира планинска клима. Одликује се дугим, оштрим и 
хладним зимама са доста снега и кратким и свежим летима.  

Подаци о климатским карактеристикама узети су са Главне метеролошке станице 
Копаоник на (1710m), смештене на северној страни планине на Сувим Рудишту, око 
2,9km северозападно од Панчићевог врха.  

Температура ваздуха - Температура ваздуха спада у групу најважнијих климатских 
елемената. Од температурних елемената у великој мери зависи и распрострањеност 
органског света а самим тим и пољопривредна производња. Температура ваздуха 
показује да се максималне температуре јављају у августу (17,4˚С). Јануарски минимум 
је изражен са (-7,7˚С). Средња годишња температура је 4,6˚С. Температуре истих 
месеци се мењају од једне до друге године у веома широким границама, што важи и за 
област Копаоника са доста кратким периодом посматрања. Опадање температуре са 
висином у области Копаоника одговара општим правилима. Средњи годишњи 
градијент код месечних вредности износи просечно 0,53˚ за висинску разлику од 100 m. 
У годишњем току постоје велике разлике у опадању температуре са висином.  

Влажност ваздуха - Влажност ваздуха представља количину водене паре у атмосфери 
и један од најважнијих климатских елемената. Од њене количине директно зависи 
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појава падавина. Водена пара у атмосфери ефикасно апсорбује дуготаласно зрачење 
Сунца. Просечна релативна влажност ваздуха износи 80%.  

Падавине - Падавине су веома важан климатски елемент. Недостатак падавина 
изазива велике проблеме код биљног и животињског света. Падавине су, поред 
температуре, најважнији климатски елемент, а међу њима киша заузима прво место, 
као најчешћи и најраспрострањенији облик. Годишње количине падавина су 891mm, 
док је примарни максимум падавина у мају и износи 119mm, а број кишних дана 
највећи је такође у мају и износи просечно око 18 док је интензитет падавина највећи у 
септембру и износи 8,9mm. Број дана са снежним покривачем у току године износи 
102. Најдуже трајање снежног покривача је у јануару месецу. Снегови са извесним 
одступањима падају крајем новембра и трају до месеца маја, просечно 130 – 230 дана 
годишње. Падавине су у просеку веће од 1000mm годишње (најновија мерења).  
Осунчаност. Просечна годишња осунчаност износи 1980,5 часова или 5,4h/дан.  

Облачност - Ово је важан климатски елемент који регулише осунчавање и израчивање 
земљишта. Изражава се у десетинама покривености неба. Облачност је већа зими 
него лети. За туризам су од интереса регије са мање облачности и пространих видика. 
Највећа је облачност у децембру, а затим у фебруару, марту и јануару. Облачност је 
најмања у августу (4,7) а затим у јулу и јуну.  

Овакви климатски услови представљају посебну погодност за развој како летњег тако и 
зимског туризма.  

Ветар представља један од најзначајнијих климатских параметара овог подручја јер 
утиче на температуру, влажност ваздуха, падавине. Брзина ветра је велика у свим 
месецима. У годишњем току, Копаоник има највећу брзину ветра у децембру и јануару, 
најмању у августу.  

За честину ветрова посматрана на годишњем нивоу из разних праваца, констатован је 
северни, југозападни и југоисточни ветар, а по просечној годишњој брзини југоисточни, 
северни и југозападни ветар. Годишња ружа ветрова показује да код честине ветрова 
из истих праваца постоје велике разлике код појединих годишњих доба, и то нарочито 
код оних са највећом честином. С друге стране је обележено да код праваца ветра са 
споредном највећом честином владају приближно супротне промене од оних као код 
ветра са највећом честином. 

1.3. Приказ стања инфраструктурне опремљености планског подручја 

1.3.1. Саобраћајна инфраструктура 

У обухвату Измена Плана генералне регулације пролази деоница Државног пута IIa 
реда 212 Брзеће - Блажево - Мерћез –Kуршумлија, ознака деонице 21201 од почетног 
чвора 21101 Брзеће на км 0+0.00 до крајњег чвора 21201 Блажево на км 12+9.96.  

Државни пут IIa реда 212 Брзеће - Блажево - Мерћез –Kуршумлијаје на траси насељске 
саобраћајнице. У оквиру грађевинског подручја насеља Брзеће je у дужини од (како је 
дато у Плану генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник) 2.96км тј од км 
106+228 до км 109+184 (стационажа на деоници 0743 бившег државног пута Р-218). 

У обухвату су и саобраћајнице у оквиру зоне становања и зоне са туристичким 
садржајима,  делимично реализоване и у већој мери са неадекватним појасом 
регулације. До већег броја парцела индивидуалних корисника не постоји адекватно 
решен саобраћајни приступ. 

Друмски саобраћај 

Саобраћајнице представљају површине јавне намене. По карактеристикама очекиваног 
саобраћаја сврстане у три категорије које дефинишу и ниво услуга на њима: 

 саобраћајнице првог ранга, 

 саобраћајнице другог ранга 
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 прилазне и приступне саобраћајне површине 
Саобраћајнице првог ранга су саобраћајнице које се настављају и ван граница плана и 
којима се остварује веза са окружењем. Њима се одвија транзитни саобраћај и локални 
саобраћај и то су саобраћајнице са саобраћајним приоритетом.  

У ову категорију се убраја деоница државног пута Државни пут IIa реда 212, Брзеће - 
Блажево - Мерћез - Куршумлија је на траси насељске саобраћајнице.  

Прикључци на државни пут и саобраћајно техничка решења дати у Плану генералне 
регулације насеља Брзеће – Копаоник („Сл. лист општине Брус“, бр. 4/15) задржавају 
се Изменама Плана. 

У Плану генералне регулације насеља Брзеће – Копаоник („Сл. лист општине Брус“, бр. 
4/15)  државни пут се планира за реконструкцију под којом се подразумева изградња 
тротоара и реконструкција прикључака, као и рехабилитација коловоза која 
подразумева и проширење коловозне траке на постојећој траси. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су могући према условима овог Плана и 
у складу са сагласностима које ће корисници прибавити од надлежног управљача пута. 

Корисници парцела који имају изграђене објекте у оквиру дела целине 3, а које се 
налазе уз државни пут са западне странемогу да приступају својим парцелама личним 
моторним возилима, у оквиру којих могу и да изграде гараже за њихово паркирање у 
складу са осталим одредбама овог плана. 

Саобраћајнице другог ранга су саобраћајнице у оквиру зоне становања (стамбене) и у 
оквиру туристичких, смештајних и спортско-рекреативних намена (пословне и 
приступне). Могу бити са тротоарима, односно са раздвојеним моторним и пешачким 
саобраћајем, или са мешовитим саобраћајем (колско-пешачке), једносмерне или 
двосмерне. 

Попречни профил саобраћајница, садржај и распоред намена унутар профила 
(генералне регулације), одређен је очекиваним саобраћајним оптерећењем, 
просторним могућностима и околном наменом. При одређивању попречног профила у 
обзир су се морали узети и природни услови који карактеришу планински тип рељефа. 

Секундарним саобраћајницама обезбеђује се приступ на површину јавне намене свих 
планираних намена. Њима се обезбеђују и коридори за постављање инсталација до 
крајњих корисника. Инсталациони системи се могу укопавати или постављати 
надземно у зависности од техничке документације која се може израдити за више или 
за сваки систем посебно водећи рачуна о техничким захтевима и међусобном односу 
инсталација.  

Планом је саобраћајница која води уз зону викенд становања назначена као 
саобраћајница са посебним режимом саобраћаја. 

Прилазне и приступне саобраћајне површине су површине јавне намене које због 
просторних ограничења немају услова да се формирају као улице са дефинисаним 
профилом, а којима је обезбеђен колски приступ за две или три грађевинске парцеле. 
Како је речено, површине могу бити и неправилног облика и углавном су са изграђеним 
оградама или објектима на самој регулацији те је и регулациона линија постављена по 
постојећем стању са намером да се објекти не руше. У оквиру ових површина се 
постављају и други инфраструктурни системи било као подземни или као надземни. 

Колски приступи  су површине које се уређују на површини јавне намене преко 
тротоара или путног зеленила и служе за непосредан колски приступ са коловозне 
површине јавне саобраћајнице на грађевинску парцелу суседа. Изводе се од 
регулационе линије до коловозне површине. Носивост коловозне конструкције 
приступа је за осовинско оптерећење у складу са потребама суседа али не мање од 
5,0t. За породично становање може се извести преко тротоарске површине обарањем 
ивичњака и преко путног зеленила са површинском обрадом застора као на тротоару. 
За већи број корисника (вишепородично,  јавне функције, паркиралишта, производне, 
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комерцијалне и туристичке намене приступ се изводи као површина коловоза и 
нивелационо прилагођена коловозу јавне саобраћајнице уз формирање кружне лепезе 
са радијусом према меродавном возилу.. 

Путно зеленило представљају површине које су делови површина јавне намене, а не 
користе се као коловоз или тротоар. Уређују се као зелене, затрављене површине које 
се редовно одржавају (косе). Могућа је и садња ниског растиња (цвећа) према посебној 
техничкој документацији. Уређење површина спроводи се уз сарадњу локалне 
самоуправе и управљача јавног пута 

Пешачки саобраћај је потенцијално веома заступљен у обухвату Плана и у оквиру 
планираних хотела и апартмана. У оквиру површина јавне намене а посебно у 
туристичким зонама планирани су тротоари као посебне површине резервисане за 
кретање пешака. У оквиру уређених зелених површина могу се градити пешачке стазе 
према техничкој документацији за партерно уређење тих површина. 

Планирана је пешачка комуникација од центра Бела река према планираној површини 
за услуге. 

Уколико се утврди потреба за изградњом пасарела или подземних пролаза за скијаше 
(ски-пасареле и ски-тунели) правила за изградњу дефинишу се разрадом кроз 
урбанистички план скијалишта уз претходно прибављање услова и сагласности 
управљача пута. Скијашке пасареле се препоручују као greenbridge конструкција, 
ширине минимално 10m, са постављањем покретне траке по потреби. 

Коридори пешачких и рекреативних стаза могу се утврђивати и означавати у оквиру 
зелених површина и шумског земљишта. 

Бициклистички саобраћај нема посебно дефинисане, издвојене, саобраћајне 
површине услед природних а самим тим и просторних ограничења. Иако је значај 
бициклистичког саобраћаја као вида саобраћаја и спортско-рекреативне активности 
значајан, а верификован и на државном нивоу, нема посебних могућности да се 
организује у оквиру планског подручја већ ће трасе, коридори и полигони бити ван 
обухвата Плана одређених посебним елаборатима и техничком документацијом. 
Услови изградње дефинисани су Просторним планом општине Брус(„Сл. гласник РС“ 
бр. 3/13). 

Јавни саобраћај у граници плана се одвија као друмски (аутобуски) и као висински.  

Аутобуски саобраћај се одвија као линијски и чартер. Линијски саобраћај се одвија 
по утврђеном реду вожње и на стајалиштима као даљински или приградски. Даљински 
је усмерен ка хотелским капацитетима на Копаонику (Сунчани врхови, Сребренац, 
Јарам и др.) са релативно малим бројем полазака  док је приградски у служби локалног 
становништва. Чартер саобраћај се организује по потреби, углавном као екскурзијски 
или за организован трансфер смена гостију у смештајним капацитетима или за дневне 
аранжмане у оквиру скијалишта. То је најзаступљенији вид организованог саобраћаја. 
На траси државног пута  аутобуски саобраћај се одвија као даљински (линијски и 
чартер) и приградски (линијски). На траси општинског пута као даљински (чартер али 
могу да се створе услови и за линијски) и приградски (линијски). Није планирана 
аутобуска станица јер је претпоставка да ће се трансфер гостију одвијати аутобуским 
чартер поласцима у организацији власника смештајног капацитета или организатора 
туристичког садржаја и приватним возилом корисника услуга. 

Није планирано увођење нових аутобуских стајалишта, али је могуће у складу са 
правилима грађења прописаних овим планом и уз сагласност управљача јавног пута на 
основу предлога локалне самоуправе и/или на основу захтева превозника. 

Висински саобраћај је организован за потребе превоза скијаша до почетака, највиших 
тачака, скијашких стаза. У оквиру плана налазе се полазна постројења и инсталације 
жичаре кабинског типа Брзеће-Копаоник смештене у зони скијалишта „Бела река“. 
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Капацитете жичара одређује ЈП Скијалишта у складу са Закључком Владе РС, 05 бр. 
332-8195/2009-1 којом је дата сагласност Јавном предузећу Скијалишта Србије за 
вршење инвеститорских права у име Републике Србије на локацијама на којима је 
планским документима предвиђена изградња или реконструкција јавних скијалишта и 
објеката планинског туризма, у складу са Просторним планом РС. 

На полазним станицама висинског саобраћаја граде се и објекти и садржаји у функцији 
пружања услуга скијашима (услуге ски-ренте, ски-сервиса, тоалети, заклони за скијаше,  
угоститељски објекти, паркинг простор и сл.). 

Снабдевање горивом се обавља на постојећој  бензинској станици уз државни пут 
која је ван граница ових Измена плана. Не планира се повећање броја бензинских 
станица. 

Паркирање возила одвија се на паркиралишту у оквиру грађевинске парцеле 
власника или корисника парцеле. Паркиралиште се може организовати у подземном 
или надземном објекту гараже или на отвореном. 

Уколико се организује у подземном објекту површина паркиралишта не улази у 
билансе површина под објектом на парцели. Уколико је објекат гараже надземни, 
површина објекта улази у обрачун биланса заузетости и развијених површина на 
парцели. 

Паркирање на отвореном у оквиру грађевинске парцеле је могуће уз услов да је 
паркинг простор са интерним саобраћајницама на површини која неће заузети више од 
20% површине парцеле. Паркиралиште на отвореном може бити опремљено 
надстрешницом за заштиту од снега и сунца или објектима против завејавања према 
валидној техничкој документацији.  

1.3.2. Водоснабдевање 

Водоснабдевање на подручју Измена Плана је са извориштем воде одличног 
капацитета из карстне издани на Белој реци, које има минимални капацитет око 12 l/s. 
То извориште омогућава поуздано проширење у складу са развојем туризма и 
порастом конзума.  

Потенцијална изворишта која треба заштитити. На подручју општине постоје бројна 
изворишта воде највишег квалитета, која треба заштитити као потенцијална изворишта 
насеља и туристичких центара. Најзначајнија од њих су следећа:  

 Извор Бела река (1180 mнм) кога треба заштитити за потребе развоја водовода 
Брзећа и туистичких објеката у тој зони (насеља Радманово и Ливађе и насеља 
према Блажеву).  

 Извор Гаринац (1130 mнм) у близини Брзећке реке капацитета око 20 l/s треба 
анализирати као потенцијално извориште, уз адекватну заштиту. 

Положај изворишта омогућава да се водовод у овој фази развијао као гравитациони, 
без пумпних станица. Квалитет воде на изворишту омогућава да се вода третира само 
дизинфекцијом. Тај добар статус изворишта треба одржавати и даље, поштовањем 
режима заштите тог изворишта, са непосредном зоном која онемогућава физички 
приступ неслужбеним лицима и ужом зоном заштите од најмање 500м. У наставку су 
кључни елементи његове обнове и даљег развоја. 

Приоритет имају радови на обнови водоводног система како би се губици у систему, 
посебно у мрежи, свели на мање од 20%.  У циљу смањења специфичне потрошње 
треба укинути паушална плаћања и сви потрошачи треба да имају уграђене и уредно 
баждарене и одржаване водомере.   

Дистрибутивну мрежу планирати у прстенастом систему од цеви Ø200mm, Ø160mm и 
Ø100mm, секундарну мрежу од цеви минималног пречника Ø50мм, чиме треба 
обезбдити равномерни распоред притисака у дистрибутивној мрежи, као и 
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противпожарно обезбеђење.Мрежу опремити ливено гвозденим противпожарним 
хидрантима Ø80мм на међусобном размаку 50,0-60,0m. 

1.3.3. Канализациона мрежа 

Каналисање насеља ће се обављати по принципима сепарационих система, са 
раздвојеним системима за отпадне воде насеља и атмосферске воде. Предвиђа се 
повећање обухвата насеља на више од 90%.  

Атмосферске отпадне воде које неће бити обухваћене јединственим канализационим 
системом, уводиће се отвореним каналима (ригола) у локалне реципијенте.  

Санитарно-фекална канализација треба да омогући прихватање и одвођење 
употребљених санитарних вода преко постојећих и новопланираних колекторских 
праваца до централног постројења за пречишћавање отпадних вода у источном делу 
Плана на Брзећкој реци, која је коначни реципијент за прихватање пречишћених 
отпадних вода. Мрежа се планира до свих објеката и корисника простора на 
посматраном подручју, а трасе канализационих колектора дуж саобраћајница, 
користећи расположиве просторе и падове терена. Пречници цеви канализације за 
отпадне воде су од Ø200mm до Ø500mm, у зависности од максималног протока 
отпадних вода на појединим деоницама, и подужног пада канализационог колектора. 
Постројење за пречишћавање отпадних вода треба да пречисти отпадну воду. 
Пречишћавање мора бити примарно (механичко) и секундарно (биолошко) путем 
процеса примарног таложења, биоарације, секундарног таложења, рециркулације и 
одвођења вишка активног муља и третмана муља.   

Садашњи капацитети постројења се морају повећати у складу са планираним развојем 
туристичких капацитета. Ово повећање може бити и фазно са крајњим капацитетом од 
1.200 ЕС. 

1.3.4. Регулација водотокова 

За регулацију Беле реке и Добродолског потока дефинисана је морфологија 
регулисаног корита: стабилизација корита са ножицом и формиране појасеве мајор 
корита са бочним насипима, у зависности од услова терена. 

1.3.5. Телекомуникациона инфраструктура 

На подручју Измене дела Плана генералне регулације, телекомуникационе услуге у 
фиксној телефонији реализју се преко АТЦ Брзеће и приступних уређаја: mlPAN 
Дејзор- Брзеће и  mlPAN Дејзор- Брзеће - Јанковић.Услуге мобилне телефоније су 
омогућене преко базних станица: КС - Брзеће КС35, КСУ35 и КС-Брзеће караула-
теленор КС36, КСУ36. 

Примарна  ТК мрежа је подземна, а секундарна ТК мрежа је подземна и ваздушна. У 
обухвату плана постоји кабловска канализација. Кабловска канализација је 

реализована кабловским ТК окнима која су повезана ПВЦ цевима Ø110mm, ПЕ цевима 

Ø40mm или бетонским кабловицима. 

На подручју у обухвату Измена дела Плана постоји кабловска канализација. Кабловска 
канализација је реализована кабловским ТК окнима која су повезана ПВЦ цевима 
Ø110мм, ПЕ цевима Ø40мм или бетонским кабловицама. 

На подручју у обухвату плана постоји изграђени транспортни и приводни оптички 
каблови који су увучени у цеви кабловске ТК канализације, односно ПЕ цеви положене 
у земљу. 

Једно од најважнијих стратешких опредељења у развоју телекомуникационе 
инфраструктуре је реконструкција и доградња постојеће телекомуникационе 
инфраструктуре како би се постигла 100%  дигитализација телекомуникационе мреже и 
обезбедила могућност пружања широкопојасних сервиса корисницима. 

У складу са стратешким опредељењем: 
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 у циљу коришћења широкопојасних услуга од стране корисника, будуће стање 
телекомуникационе мреже ће бити такво да ће мрежа приступних уређаја (IPAN 
и mIPAN бити знатно гушћа, због смањења дужине претплатничке петље; 

 у циљу омогућавања квалитетне реализације широкопојасних услуга, планира 
се реорганизација ТК мреже на подручју у обухвату плана - извршиће се 
децентрализација постојеће приступне мреже. Потребно је да се смањи 
претплатничка петља изградњом нових mIPAN-ова и уградњом каблова који 
имају карактеристике које задовољавају критеријуме за пренос широкопојасних 
услуга; 

 планира се проширење и реорганизација постојећих приступних мрежа и 
уградња нових приступних уређаја у циљу смањења претплатничке петље; 

 планира се изградња оптичке приступне мреже за стамбене објекте где постоји 
заинтересованост корисника за широкопојасне услуге, као и изградњу оптичке 
приступне мреже за бизнискориснике; 

Планирање бежичне мреже је везано за позицију планираних базних станица бежичне 
мреже које нису фиксне. Њихова коначна локација бити дефинисана током процеса 
пројектовања и изградње, који није започео и зависи и од могућности закупа. 

Како базне станице мобилне телефоније често нису уз рангиране саобраћајнице, 
потребно је узети у обзир потребу за изградњом оптичких приводних каблова до 
њихових локација. 

До новопланираних базних станица или приступних уређаја (IPAN, mIPAN и др.) 
планира се изградња нових оптичких каблова (ОК), који ће користити већ заузете 
коридоре (мрежу ПЕ цеви која је положена приликом изградње ПМ, за потребе КДС-а). 
По планираним оптичким кабловима радиће планирани приступни уређаји. 

Претходним Планом генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник развој 
телекомуникационе инфраструктуре  је конципиран као централизовани тип месне 
телефонске мреже и планирана је изградњу новог мултисервисног приступног чвора у 
централној зони у постојећем објекту поште у старом центру села, као и кроз постојећу 
кабловску канализацију  полагање ПВЦ цеви Ø40мм, и удувавање оптичког кабла на 
релацији постојећи АТЦ (МСАН) планирани МСАН у новом објекту поште у туристичком 
центру насеља. 

1.3.6. Енергетика и енергетска инфраструктура 

У границама предметног Плана постојеће стање електроенергетских објеката је дато у 
Претходним условима „ЕПС Дистрибуцује“ доо Београд, бр. 0911-358238/2 од 
12.12.2018.године, који су саставни део овог плана, и то су: 

 Оптерећење ТС 35/10 kV - Постојећи потрошачи у комплексу напајају се из ТС 
35/10 kV „Брзеће“ капацитета 2x8МVA са енергетским трансформаторима 2x2,5 
МVA. ТС 35/10 kV „Брзеће“ има могућност реконструкције 35 kV и 10 kV; 

 Оптерећење водова 10(20) kV и ТС 10(20)/0,4 kV - Постојећи потрошачи у 
комплексу напајају се из дистрибутивних трансформаторских станица 10(20)/0,4 
kV Бела река 1, паркинг сервис и Брзеће Б од којих се само паркинг сервис 
налази у предметном комплексу: 

- ТС 10(20)/0,4 kV Бела река 1 - МБТС, инсталисане снаге 2х630 kVA, са 
енергетским трансформаторима 630+400 kVA, напаја потрошаче у 
комплексу Бела река 1. 

- ТС 10(20)/0,4 kV Паркинг сервис - МБТС, инсталисане снаге 2х630 kVA, са 
енергетским трансформаторима 630 kVA, грађана за објекат Паркинг 
сервиса. Напаја потрошаче у комплексу Бела река 1 и потрошаче 
предметног комплекса 
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- ТС 10(20)/0,4 kV Брзеће Б - МБТС, инсталисане снаге 2х630 kVA, са 
енергетским трансформаторима 630 kVA, напаја потрошаче у комплексу 
Бела река 1 и потрошаче преедметног комплекса. 

 Трасе водова 10(20)/0,4 kV и локације ТС 10(20)/0,4 kV - у предметном комплексу 
и на граници постоје два подземна кабловска вода 10(20) kV за прикључење ТС 
10(20)/0,4 kV Паркинг сервис који су геодетски снимљени. Све ТС 10(20)/0,4 kV 
имају обезбеђен приступни пут. 

Сагласно Условима бр. D09111 – 358238/2 од 12.12.2018.г., ЕПС дистрибуција, огранак 
Електродистрибуција Крушевац и решењима из планова вишег реда на планском 
подручју и у окружењу треба извршити реконструкцију постојећих објеката у циљу 
повећања снаге и изградити нове електроенергетске објекте за задовољење будућих 
потреба потрошача електричне енергије. 

ТС 35/10(20) kV„Брзеће“- Реконструкцијом ТС 35/10 kV „БРЗЕЋЕ“ уградити енергетски 
трансформатор 35/10 kV називне снаге 8 МVА или изградити ТС 110/20 kV „БРЗЕЋЕ“ 
на постојећој локацији. Опремити посебне изводне ћелије 10(20) kV у ТС 35/10 kV 
„БРЗЕЋЕ“,за прикључење потребног броја извода. Резервно напајање предвидети са 
постојећих извода, преко ТС 10(20)/0,4 kV БРЗЕЋЕ Б . 

ТС 10(20)/0,4 kV и трасе водова 10(20) kV - Условима надлежног предузећа најмањи 
потребан број ТС је 8. Могућа је изградња трафостаница у оквиру објекта, али је 
потребно испоштовати Услове из Техничких препорука ЕПС дистрибуције за изградњу 
ТС у оквиру објекта који се достављају по посебном захтеву. Евентуално, нове трафо 
станице могуће је градити и као слободностојеће 10(20)/0,4 kV, типа МБТС (или 
сличне), капацитета 1 х 1000 kVА. Опремити их са једним трафоом са најмање три 
изводне ћелије 10(20) kV, а препоручују се енергетски трансформатори називне снаге 
630 кVА. 

Задржавају се планиране локације ТС1,ТС2 и ТС3 које су предвиђене Регулационим 
планом „БЕЛА РЕКА 1“ - измене и допуне Детаљног урбанистичког плана „БЕЛА РЕКА“. 

Планским решењем су обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима 
са хидрауличном дизалицом,а због могућности интервенције на трансформатору. Тај 
пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8m и висина 4,0m без 
икаквих препрека на путу. 

Водови 10(20) kV-Планирано је извођење посебних извода 10(20) кV посебним 
кабловским водовима 20 кV - ХНР 48 А 3x1x150mm2 из реконструисане ТС 
(110)35/10(20) кV „Брзеће“ за повезивање планираних ТС 10(20)/0,4 кV изградњом 
подземних кабловских водова према ТС 10(20)/0,4 kV.Трасе подземних кабловских 
водова се планирају тротоаром саобраћајнице или неким другим регулисаним 
простором. За изградњу осталих повезних водова између постојећих и будућих ТС 
10(20)/0,4 kVпланира се један тротоар сваке улице. 

Водови ниског напона - Панирана је за потрошаче већих снага подземна кабловса 
мрежа - прикључци,а за потрошаче из категорија „широка потрошња“ планирани су 
прикључци са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом 
одговарајућег пресека (постојеће и будуће викенд-насеље). 

Постојеће трасе подземних водова се задржавају. 

Постојећу мрежу ниског напона треба сукцесивно реконструисати уз замену 
недовољног пресека проводника и смањењења дужина водова до потрошача чиме се 
смањују губитци електричне енергије и повећава квалитет и поузданост напајања. 

За јавно осветљење планирана је подземна или надземна мрежа. Јавна расвета се 
планира поред свих саобраћајница. У зонама где постоји надземна нисконапонска 
мрежа уградњом светиљки на стубовима мреже, а у зонама са кабловским напајањем 
потрошача постављањем светиљки на челичне канделабре. Напајање јавне расвете се 
мора вршити из најближе ТС која напаја и припадајућу нисконапоснку мрежу.  
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За изградњу надземне мреже ниског напона,као и за полагање подземних енергетских 
водова, планира се један тротоар сваке улице. 

Изградњом на подручју у обухвату Измена дела Плана не смеју се угрозити постојеће 
ТС 10(20)/0,4kV, надземна мрежа ниског напона и постојећи подземни 
електроенергетски кабловски водови за ТС 10/0,4 kV, 10(20) kV и 1 kV. у том случају је 
потребно њихово измештање. 

Трасе подземних кабловских водова су планиране саобраћајницом или неким другим 
регулисаним простором. Генерално се условљава да се за полагање подземних 
електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице. 

За потрошаче електричне енергије већих снага планира се искључиво подземна мрежа 
- прикључке, а за потрошаче електричне енергије из категорије „широка потрошка" 
(појединачни стамбени и пословни простор) предвидети прикључке са надземне мреже 
изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека. 

Овим изменама не мењају се одреднице матичног Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће – Копаоник, којим се прецизира да се задржавају у функцији све 
постојеће ТС предвиђене регулационим планом „Бела Рeка 1“ – измене и допуне 
детаљног урбанистичког плана „Бела река“ и локације за објекат инвеститора „Weg city“ 
д.о.о. Београд. 

Исто тако, како је одређено у матичном плану генералне регулације, за будуће потребе 
планског подручја и окружења постојеће електроенергетске објекте треба 
реконструисати у циљу повећања снаге на пројектовани ниво и изградити 8 нових ТС 
10 (20) 0.4kV највећим делом за обезбеђење електричне енергије и снаге за потребе 
скијашке инфраструктуре на локацији Брзеће и то: 

ТС 2х1000kVA „Мали Kараман-Међустаница“ са напајањем из правца постојеће ТС 
снаге 1х630kVA „Мали Караман“, кабловским водом типа xne49/A 20kV, 
3x(1x150/+150mm² у дужини око 270 mm². 

За потребе излазне станице „Војни домови“ у постојећој ТС „Мали водовод“ треба 
доградити нови трансформатор снаге 1000kVA. Тиме се обезбеђује потребна енергија 
и снага за излазну станицу жичаре и новопланирану шестоседну жичару Мали 
Караман. 

Удаљеност излазне станице жичаре је око 250m. 

Коришћење постојеће ТС „Камариште“ за потребе шестоседне жичаре „Струга“ уз 
реконструкцију у циљу повећања снаге на 1х1000kVa са постојеће 1х630 kVa, је могуће 
уз услов да се погонски мотор налази на излазној станици жичаре. 

Ако се погон жичаре налази на полазној станици потребно је у непосредној близини 
исте изградити нову ТС типа МБТС 10/20/0.4kV снаге 1х1000 (1х630)kVA. 

За потребе нове ски стазе (вештачки снег) треба изградити 4 нове ТС МБТС снаге 
2х1000 (2х630) kVA, са око 7км напојних 20kV каблова . 

Укупна потребна снага за потребе скијашке инфраструктуре износи око 11МW. 

Сви наведени објекти су лоцирани ван планског подручја, алиће електричну енергију 
добијати из примарне ТС 35/10kV Брзеће инсталисане снаге 2х8МVA са уграђеним 
трансформаторима снаге 2х2,5m. 

1.3.7. Топлификација и гасификација 

На подручју у обухвату Измена дела Плана нема изграђених гасовода и гасоводних 
објеката.  

Просторним планом Републике Србије 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 
88/10) и Стратегијом развоја енергетике Србије до 2015.године планиран је разводни 
гасовод РГ 09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин, који се прикључује на 
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разводни гасовод РГ 09-04/1 Врбница- Александровац, што је као основ коришћено у 
изради плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник. 

Како је у тoку изградња разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац - Копаоник - 
Нови Пазар – Тутин чијим пуштањем у употребу се омогућава гасификација подручја у 
обухвату Измена дела Плана, тако да сепланира изградња: 

 дистрибутивне гасоводне мреже од полиетиленских цеви максималног радног 
притиска МОР 4 bar, 

 гасних прикључака од места прикључења на дистрибутивну гасоводну мрежу 
МОР 4 bar са мерним местима код потрошача. 

Изградњa дистрибутивне гасоводне мреже од полиетиленских цеви МОР 4 bar се 
планира до потенцијалних будућих потрошача, имајућу у виду густину и намену 
објеката у обзухвату плана и непосредној околини плана. Трасе дистрибутивног 
гасовода планиране су у коридорима јавних саобраћајница уз усклађивање са трасама 
осталих инфраструктурних инсталација.  

1.4. Карактеристике животне средине у зонама где постоји могућност да 
буде изложена значајним утицајима 

Подручје за који се ради Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река) налази се у оквиру заштићеног подручја Национални парк „Копаоник“, у 
режиму заштите III степена. Такође, припада подручју националне еколошке мреже 
„Копаоник“, Emerald RS0000002, IBA RS032, PBA16. На планском подручју је протеклих 
година дошло до интензивне изградње спортско рекреативних објеката и хотела. 
Одређене интервенције у овом простору су начиниле непоправљиву штету и 
деградирале потенцијални урбани квалитет и природни предео.  

Планираним садржајима и активностима, регулисање постојећег водотока и 
инфраструктурног опремања планског подручја, доћи ће до промене у начину 
коришћења земљишта, што може изазвати одређене промене у простору и животној 
средини.  

При планираној урбанистичкој и еколошкој трансформацији, реализацији планираних 
активности у граници обухвата Измена дела Плана, обавезне су мере превенције, 
санације, спречавања и минимизирања свих значајних утицаја на животну средину. 
Посебне мере заштите су обавезне како би се предупредили негативни утицаји и 
ефекти на животну средину и здравље становништва. Заштита животне средине у 
обухвату Измена дела Плана обухвата:  

 план мера и посебних правила за превенцију, смањење, спречавање и 
компензацију негативних утицаја планираних намена простора у циљу одрживог 
развоја планског обухвата,  

 план мера за унапређење и побољшање стања,  

 план мера и посебних правила заштите и мониторинга животне средине. 

Процена стратешких утицаја и заштита животне средине у Плану и Извештају о 
стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, обухвата план мера и посебних 
правила за превенцију, смањење, спречавање и компензацију негативних утицаја, план 
мера за унапређење и побољшања стања, план мера и посебна правила заштите и 
мониторинга животне средине, као и план мера и правила за случај акцидента на 
планском подручју. Дефинисање мера се врши на основу анализе стања животне 
средине, услова и ограничења, процене могућих утицаја Плана на животну средину и 
медијума животне средине за које је утврђено да могу бити изложени значајним 
утицајима. 
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1.5. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату Измена 
дела Плана 

У процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), (Извештаја о СПУ), разматрана 
питања и проблеми животне средине су пре свега, питања заштите заштићеног 
подручја Националног парка „Копаоник“, као дела националне Еколошке мреже, стања 
површинских и подземних вода, квалитет ваздуха, стање предела и пејзажа. За оцену 
стања животне средине извршена је процена на основу природних карактеристика 
просторне целине у чијим се границама налазе еколошке зоне за реализацију 
планираних пројеката и постојећег стања на терену, услова надлежних институција и 
имаоца јавних овлашћења, услова просторно - планске и пројектне документације, као 
и друге доступне документације и података стручне литературе.  

На простору обухвата Измена дела Плана генералне регулације и Стратешке процене 
утицаја Плана на животну средину (Извештаја о СПУ), вреднована су и разматрана 
следећа питања стања животне средине: 

 могуће физичке промене изазване изградњом и радом објеката на планском 
подручју, 

 процена квалитета подземних и површинских вода, 

 процена стања и квалитета отпадних вода,  

 процена квалитета ваздуха, 

 могућност увођења мера еколошке компензације, 

 могући акциденти и удесне ситуације. 

Разматрани су проблеми и еколошки конфликти у простору кроз однос Плана и 
окружења, односно и пре свега утицаји Измена дела Плана на окружење. 

На основу могућих конфликата, еколошких акцидената и проблема у простору и 
животној средини у обухвату Измена дела Плана и Стратешке процене утицаја, 
извршена је процена постојећег стања и квалитета животне средине и вредновани су 
очекивани ефекти у простору од планираних радова на побољшању стања и услова на 
подручју еколошке целине, што представља основ за смерницe и мерe за уређење, 
коришћење и заштиту простора и животне средине. 

1.6. Приказ варијантних решења Измена дела Плана генералне регулације 
за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) 

У процесу Измена дела Плана и у поступку процене могућих утицаја стратешког 
карактера Плана на животну средину, дефинисане су Еколошке зоне (зона скијалишта 
и централна туристичка зона) и анализирани су следећи аспекти: 

 однос природних карактеристика простора и постојеће намене, створени услови у 
времену и простору, стање техничке опремљености и уређености простора, 
постојеће стањe животне средине и еколошки услови на локацији и окружењу; 

 услови надлежних институција, ималаца јавних овлашћења у поступку Измене 
дела Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину; 

 циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа, циљеви секторских 
планова и посебно, услова заштите природе; 

 ниво достигнутог степена контроле стања заштићеног подручја Националног 
парка „Копаоник“ и животне средине; 
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 циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа, циљеви секторских 
планова и циљеви Измена дела ПГР за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона 
скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река). 

Циљ израде Измена дела Плана је дефинисање планских решења за одрживо  
коришћење заштићеног подручја Националног парка „Копаоник“, заштиту природних 
вредности (ваздуха, воде, земљишта, биодиверзитета), одрживо коришћење осталих 
природних ресурса, посебно необновљивих и тешко обновљивих, заштита животне 
средине и заштита простора у целини. У Плану је извршена свеобухватна 
вишекритеријумска анализа подручја, положај и значај просторне целине за 
реализацију кабинске жичаре и осталих пратећих садржаја, постојеће структуре 
земљишта, стање инфраструктурне опремљености, потенцијали, ограничења и услови 
имаоца јавних овлашћења и надлежних институција. Дата је анализа и процена 
развојних могућности за основне поставке Измена дела Плана.  

На основу детаљне анализе просторних карактеристика и природних услова на терену, 
разматрана су варијантна решења са диспозиционим решењем локације планиране 
кабинске жичаре и пратећих садржаја. Стратешком проценом утицаја Измена дела 
Плана на животну средину разматранa су два могућа варијантна решења:  

Варијанта I - да се Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река) не усвоји; 

Варијанта II - да се Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река) усвoји и имплементира. 

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Измена дела Плана на животну средину 
могу се утврдити кроз процену и поређење постојећег стања и циљева и планских 
решења, односно поређењем разматраних могућих варијантних решења Плана.  

1.6.1. Приказ варијантниог решења не реализовања Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) 

Варијанта I - да се Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река) не усвоји. 

Варијантно решење не усвајања Измена дела Плана, Варијанта I, може за последицу 
имати ризик од реализације варијантног решења основног планског документа. 
Плански документ представља основни инструмент управљања простором, односно 
плански основ за могућност реализације планираних пројеката. Предлог планског 
решења основног планског документа, односно Планa генералне регулације насеља 
Брзеће - Копаоник није еколошки најприхватљивије решење. 

1.6.2. Приказ варијантног решења усвајања и имплементације Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и 
дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) 

Варијанта II – да се Измене дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река) усвоје и имплементирају. 

Прихватањем Варијанте II, односно усвајање Измене дела Плана генералне регулације 
за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река), стварају се услови за организовано коришћење 
природних и стечених потенцијала овог простора, побољшање услова на терену и 
поправљање квалитета живота локалног становништва и спровођење мера заштите 
животне средине прописаних Стратешком проценом утицаја. Усвајање Измена дела 
Плана представља варијантно решење којим се стварају услови за: 
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 рационално коришћење природних ресурса, а нарочито необновљивих; 

 поштовање смерница и мера планова вишег реда за уређење и грађење на 
подручју еколошке зоне скијалишта и централне туристичке зоне, као интегралног 
дела простора у границама ПГР насеља Брзеће-Копаоник;  

 поштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из 
планова на вишем хијерархијском нивоу; 

 остваривање концепта дугорочног одрживог и еколошки прихватљивог и 
контролисаног развоја предметног грађевинског подручја планираних туристичких 
комплекса и насеља; 

 планску реализација појединачних пројеката и делатности у обухвату зоне 
скијалишта и централне туристичке зоне Бела река, у складу са условима 
заштите животне средине; 

 спречавање избора неприхватљивих пројеката са аспекта заштите ваздуха од 
загађивања, заштите квалитета воде и заштите од прекомерне буке; 

 оптимално инфраструктурно и комунално опремање и уређење подручја Измена 
дела Плана, али и шире просторне целине; 

 планску реализацију појединачних пројеката-објеката на локацијама у складу са 
посебним условима заштите животне средине, заштите ваздуха, воде и 
земљишта од загађивања, заштите од прекомерне буке и потенцијалних 
акцидената; 

 управљање отпадом и отпадним водама; 

 успостављање контроле стања животне средине (мониторинг). 

Избор Варијанте II, усвајање Измена дела Плана представља најбоље понуђено 
решење са аспекта контролисаног коришћења и управљања простором и заштите 
заштићених подручја, природних ресурса и животне средине (квалитета вода, ваздуха, 
земљишта), у складу је са еколошким начелима и принципима одрживог развоја. 
Предлог Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) је 
у сагласности са постављеном еколошком матрицом и омогућава успостављање 
еколошке контроле у простору планског обухвата. 

1.6.3. Приказ најповољнијег варијантног решења са аспекта заштите животне 
средине 

У поступку процене стратешких утицаја Измена дела Плана и планских решења, 
разматрана су варијантна решења (усвајање и не усвајање Измена дела Плана) како 
би се извршило поређење и вредновање за избор боље, једино прихвтљиве понуђене 
варијанте са аспекта заштите простора, водних ресурса, квалитета земљишта, 
животне средине и здравља становништва. Предложена варијантна решења 
вреднована су са аспекта: 

 могућности успостављања интегралне контроле у простору; 

 могућности избора пројеката на принципима одрживости, економске и еколошке 
прихватљивости; 

 могућности контроле, мониторинга и заштите животне средине. 

Поређење варијантних решења извршено је на основу очекиваних позитивних и 
негативних утицаја које би варијантна решења имала у простору. Позитивни ефекти 
вредновани су са аспекта утицаја на: 

 природне вредности-квалитет ваздуха, површинске и подземне воде, 
земљиште, 

 створене вредности (зоне становања, демографске карактеристике, привредне 
активности), 
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 предеоне и пејзажне карактеристике подручја, 

 инфрструктурну и комуналну опремљеност подручја, 

 просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног 
урбанистичког и еколошког управљања простором. 

Eколошки прихватљивије решење је оно које омогућава: 

 примену мера за спречавање негативних утицаја у простору и животној средини; 

 рационално коришћење грађевинског земљишта, као важног ресурса у планској 
поставци; 

 спровођење мониторинга животне средине; 

 поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја. 

План са дефинисаном наменом површина, дефинисаним урбанистичким правилима, 
интегрисаним мерама заштите животне средине и прописаним условима управљања 
удесима, представља најбоље понуђено варијантно решење Измена дела Плана, који 
омогућава остваривање постављених циљева концепта дугорочног одрживог развоја и 
концепта заштите животне средине и здравља становништва 

1.7. Резултати претходних консултација са надлежним институцијама, 
заинтересованим органима, организацијама, предузећима и имаоцима 
јавних овлашћења 

У поступку израде Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река) и Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени утицаја 
Плана), обављене су консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, 
организацијама и органима, у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења. 

Консултације су обављене и прибављени су услови, мишљења и сагласности 
следећих надлежних и заинтересованих институција, органа, организација, имаоца 
јавних овлашћења. 

Услови надлежних институција, органа, предузећа, ималаца јавних овлашћења, од 
значаја за израду планског документа и Извештаја о Стратешку процену утицаја: 

 Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 бр. 019-3430/2 од 05.02.2019. 
године; 

 Завод за заштиту споменика културе, Краљево, Услови бр. 2132/2 од 30.12.2019. 
године; 

 Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за вандредне 
ситуације, Услови 09/18/2 бр. 217-473/18 од 14.12.2018. године; 

 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру, Услови бр. 10753-4 од 05.07.2019. године; 

 Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“, Потврда бр. 532/19 од 25.03.2019. 
године; 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Водни услови бр. 11094/1 од 
05.02.2019. године; 

 Јаво предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, Услови бр. 8221 од 
30.05.2019.године; 

 Јавно предузеће скијалишта Србије, Услови бр. 07 3250 од 24.12.2018.године; 

 Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Услови бр. 953-12876/19-3 од 
30.10.2019. године; 

 Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, Услови бр. 07-07/17733 од 24.07.2019. 
године; 

 Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус, Услови бр. 325/2019 од 26.02.2019. 
године; 

 Оператер дистрибутивног система „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Услови бр. 0911-
358238/2 од 12.12.2018. године; 
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  „Телеком Србија“ АД, Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, 
служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Услови бр. IV 06 350-
126/2018 од 14.12.2018. године; 

 Општина Брус, Општинска управа, Записник бр. 350-126/2018-IV-06 од 
07.11.2018. године; 

 Општина Брус, Општинска управа, Извештај о обављеном раном јавном увиду бр. 
350-126/2018-IV-06 од 21.11.2018. године. 

Све консултације и услови имаоца јавних овлашћења су релевантни за процес 
процене утицаја Измена дела Плана на животну средину и израду Стратешке процене 
утицаја, а услови и мере надлежних органа, институција, предузећа, имаоца јавних 
овлашћења су, кроз процес процене, вредновани и имплементирани у планска 
решења.   
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2.0. Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја 

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Измена 
дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона 
скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), дефинисани су и 
изведени из општих и посебних циљева и захтева заштите простора и животне 
средине утврђених у плановима и секторским документима вишег реда, услова 
надлежних органа и институција и ималаца јавних овлашћења, посебно услова Завода 
за заштиту природе, као и значајних питања, постојећих просторних и еколошких 
проблема у обухвату Измена дела Плана.  

Еколошком проценом Измена дела Плана ће, у циљу остваривања општих и посебних 
циљева заштите простора и животне средине, обезбеђен је приказ могућих утицаја 
планираних намена на животну средину, као и смернице за даље поступање при 
имплементацији Плана. 

Општи циљеви Стратешке процене утицаја се дефинишу на основу смерница, захтева 
и циљева заштите природе, заштићених подручја и животне средине проистеклих из 
планских докумената вишег реда, постојећег стања и капацитета простора и услова за 
реализацију планираних пројеката. Стратешки циљеви заштите животне средине, дати 
одредбама планова вишег реда, представљају полазне основе за дефинисање општих 
циљева Стратешке процене утицаја Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река). Општи циљеви Стратешке процене утицаја: 

 уређење простора за адекватну заштиту природе, природних вредности и 
еколошке мреже за одрживо коришћење; 

 обезбеђење услова за контролисани, одрживи развој подручја Измена дела 
Плана уз очување еколошке стабилности, спречавање ризика применом мера 
заштите и контроле (мониторинга) стања животне средине; 

 плански и контролисани равој целине 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река), уз поштовање принципа одрживог 
развоја и  обавезних мера заштите животне средине; 

 комунално и инфраструктурно опремање целине 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) као и ширег подручја; 

 заштита друштвене средине, односно егзистенцијалних интереса локалног 
становништва (унапређење квалитета живота локалног становништва 
стимулисањем постојећих и развојем нових делатности, у првом реду туризма, 
укључивањем у активности и послове на заштити природе и животне средине) и 
локалних заједница, уз обезбеђење компензација и спровођење режима 
заштите природног наслеђа; 

 успостављање ефикасног система управљања заштитом и развојем подручја. 

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Измена дела Плана 
утврђени су на основу анализе стања животне средине, значајних и битних питања, 
проблема, ограничења и потенцијала подручја Измена дела Плана, као и приоритета 
за решавање еколошких проблема у складу са општим циљевима и начелима заштите 
природе и животне средине. Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Измена дела 
Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) 
и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), на животну средину су: 

 дефинисање еколошки прихватљивих пројеката; 

 чување и унапређење постојећих природних и блиско-природних елемента у 
обухвату планског документа, од значаја за еколошку равнотежу и пејзажне 
вредности планиране намене у грађевинском подручју; 
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 изградња планираних комуналних и инфраструктурних мрежа и система; 

 заштита и безбедност и здравља становништва непосредног и ширег окружења 
планског обухвата; 

 спречавање емисија штетних материја у ваздух, у складу са прописаним 
граничним вредностима;  

 управљање отпадом, забрана депоновања свих врста и категорија отпада ван 
простора намењених за ту намену; 

 очување и унапређење зоне заштитног зеленила; 

 препознавање и деловање на  неочекиване и непланиране ситуације како би се 
избегле или спречиле околности које воде до акцидената на локацијама у 
обухвату целине 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка 
зона - Бела река) и непосредном окружењу; 

 спречавање појаве акцидентних, удесних ситуација;  

 поштовање планских мера, правила уређења, правила грађења и мера заштите 
животне средине; 

 успостављање система контроле животне средине у обухвату Измена дела 
Плана, као дела шире мреже мониторинга;  

 увођење еколошке компензације на планском подручју, непосредном и ширем 
окружењу; 

 покретање поступка процене утицаја на животну средину за планиране пројекте, 
потенцијалне изворе негативних утицаја на медијуме животне средине, у складу 
са Уредбом 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).  

2.1. Избор индикатора Стратешке процене утицаја на животну средину 

Избор индикатора Стратешке процене врши се на основу карактеристика простора и 
стања животне средине у границама Измена дела Плана генералне регулације. 
Дефинисани индикатори представљају квалитативне показатеље на основу којих се 
прати степен достигнутости постављених циљева. Дефинисаним индикаторима 
Стратешке процене утицаја добијају се подаци о: 

 стању и управљању простором у еколошкој мрежи, 

 стању земљишта, 

 квалитету површинских и подземних вода,  

 квалитету ваздуха, 

 управљању отпадом и отпадним водама, 

 карактеристикама предела и пејзажа,  

 инфраструктурној и комуналној опремљености подручја. 
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3.0. Процена могућих утицаја Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона 
скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела 
река) 

На основу циљева и смерница просторног развоја и услова заштите животне средине 
из планова вишег реда од значаја за Измене дела Плана генералне регулације, 
дефинисани су општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја планираних 
измена планског документа.  

Основни циљ, са еколошког аспекта, је интегрална заштита и поштовање еколошких 
принципа и принципа одрживости у границама Измена дела Плана генералне 
регулације, избегавање конфликата намена простора, и постизање компромиса и 
компензације у простору. Измена дела Плана генералне регулације, у контексту 
општих и посебних циљева Стратешке процене утицаја, оцењен је према очекиваним 
утицајима (сагласно критеријумима за оцењивање величине, значаја и вероватноће 
утицаја, модификована PADC методологија и „MeV Urban” модел) на основу анализе 
односа у простору, постојећег и планираног стања: 

 стање у простору - постојећa и планиранa наменa, избор могућих пројеката; 

 стање инфраструктурне и комуналне опремљености; 

 постојећи и планирани степен коришћења грађевинског земљишта и природних 
ресурса; 

 постојећи и планирани степен ефикасности заштите животне средине; 

 стање мониторинга животне средине. 

3.1. Еколошка валоризација подручја Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) 

На основу вреднованих потенцијала и ограничења у границама Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), карактеристика непосредног и 
ширег окружења, односно еколошке мреже и заштићених подручја, извршена је 
валоризација простора са еколошког аспекта, односно процењен је капацитет 
природне и животне средине, пре свега регенеративни, асорпциони, за реализацију 
планиране кабинске жичаре и пратећих садржаја (саобраћајница, паркинг простора,  
као и регулисање постојећег водотока) на еколошки најприхватљивији начин.  

Основни циљеви еколошког вредновања простора су: 

• утврђивање и валоризовање кључних потенцијала простора; 
• идентификација постојећих конфликата и ограничења (просторних, еколошких); 
• процена просторно-еколошког капацитета подручја Измена дела Плана,  
• дефинисање просторно-еколошке матрице подручја Измена дела Плана за 

одрживи развој. 

Посебни циљеви еколошког вредновања простора у границама Измена дела Плана су: 

• дефинисање еколошких зона: 

1. Еколошка зона „Скијалиште“; 
2. Еколошка зона „Централна туристичка зона - Бела река“; 

• утврђивање услова за имплементацију планског документа, односно: 
- услова за дефинисање планиране намене, 
- услова за реализацију пројекта кабинске жичаре и пратећих садржаја, 
- услова за адекватно инфраструктурно опремање еколошких зона; 
- услова за спречавање просторних и еколошких конфликата и  
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- услова еколошке компензације у простору; 
• утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планираних 

пројеката и пратећих садржаја; 
• утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију предметних 

пројеката у оквиру валоризованих еколошких зона. 
Подручје Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) је 
валоризовано на основу процене затеченог стања, идентификованих ограничења и 
условљености у простору и процењених потенцијалних значајних утицаја на 
непосредно и шире окружење због реализације планираног пројекта кабинске жичаре и 
пратећих садржаја.  

Валоризација је извршена у циљу усклађивања услова заштите у оквиру заштићеног 
подручја Национални парк „Копаоник“ режима заштите III степена, еколошке мреже - 
еколошки значајног подручја „Копаоник“ и услова за реализацију планиране кабинске 
жичаре. 

Концепт заштите и контроле природне и животне средине за подручје Измена дела 
Плана генералне регулације заснован је на:  

• заштити, одрживом и еколошки прихватљивом коришћењу заштићених подручја, 
Националног парка „Копаоник“, у режиму заштите III степена и еколошке мреже - 
еколошки значајног подручја „Копаоник“. 

• заштити апсорпционог и регенеративног капацитета простора у зони реализације 
планиране жичаре;  

• заштита приобалних делова Беле реке; 
• заштити квалитета воде Беле реке, подземних вода и заштити земљишта; 
• заштити биљног и животињског света подручја; 
• спречавање прекомерне емисије буке; 
• контроли и управљању отпадом и отпадним водама; 
• превенцији и контроли потенцијалних извора загађивања;  
• превенцији удеса и удесних ситуација; 
• интегралној заштити животне средине у границама Измена Плана и еколошко-

функционалним зонама; 
• мониторингу стања животне средине. 

У циљу одрживог и еколошки прихватљивог управљања простором, природним 
вредностима заштићених подручја и животном средином, извршена је валоризација 
простора у обухвату Измена дела Плана генералне регулације.  

За процену могућих утицаја, ефеката и последица по природну и животну средину, 
здравље и безбедност становништва и свих корисника простора, извршено је 
вредновање са аспекта заштите животне средине, као подлога за избор најбоље 
понуђених, одрживих варијантних решења за реализацију планиране кабинске жичаре 
и пратећих садржаја. 

На основу просторно-положајних карактеристика анализираног подручја, постојећег 
стања у простору, потенцијала, ограничења, избора могућих и прихватљивих 
пројеката, објеката и пратећих садржаја, обавезујућих смерница и планираних мера 
заштите животне средине које су услов за имплементацију Измена дела Плана 
генералне регулације, подручје се вреднује  као: 

 Еколошка зона „Скијалиште“, 

 Еколошка зона „Централна туристичка зона - Бела река“. 

Еколошка зона „Скијалиште“ -  обухвата простор планиране полазне станице 
жичаре, скијалишта и пратеће садржаје уз скијалиште. У оквиру овог простора 
планирани су сви садржаји неопходни за функционисање жичаре, као и објекат са 
услужним садржајима - угоститељство и трговина. Саобраћајно решење је у функцији 
планиране намене.  
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Планирана је значајна саобраћајна површина намењена паркирању у оквиру које је 
могуће изградити спратну гаражу, као и отворени паркинг простор за паркирање. Ова 
површина је намењена паркирању како за путничка возила, тако и за аутобусе који се 
очекују на овом подручју.  

У крајњем западном делу ове еколошке зоне је планирано викенд становање у оквиру 
којих се могу наћи услуге (мања трговина, сервиси и угоститељство).  

Бела река, која пролази кроз ово подручје се регулише и својим већим делом се 
оставља отвореном, осим у делу планираних саобраћајница које су неопходне за 
функционисање овог простора. 

Регулација  Беле реке зацевљивањем дела тока на коме се планирају садржаји 
кабинске жичаре није дозвољена. 

Скијашка инфраструктура - жичара (полазна станица и траса), пратећи 
садржаји и ски стаза  - Планирана је кабинска жичара која обухвата полазиште 
жичаре, мање објекте у функцији гондоле (скијашницa, најам ски опреме, гардеробa, 
санитарни чвор и др.), ски ресторан са терасом, инфо пулт и продајни део. На посебној 
површини планирано је стајалиште ски буса са пунктом за продају ски паса. Поред 
полазне станице новопланиране жичаре, у обухват плана су ушли и делови ски стаза. 

Еколошка зона „Централна туристичка зона - Бела река“ - обухвата део планског 
подручја са  објектима намењеним туризму, пре свега као последице изведеног стања. 
У већој мери, простор је изграђен објектима намењеним туризму – хотелима који су 
груписани на малом подручју самог централног дела.  

Потребно је уредити преостале слободне површине и сачувати визуре на реперне 
тачке и природни предео. У самом центру, планирана је изградња објеката са 
пословном наменом. Простор захтева опредељење површина јавне намене, улица и 
паркинг простора. Остали део еколошке зона је простор између површина намењених 
гондоли и самог центра. На овом потезу постоје изграђени објекти викенд становања 
или објеката са смештајним капацитетима,различитог бонитета. Подручје је такође 
опредељено за изградњу намена у функцији туризма и становање. Планиран је и јавни 
паркинг простор, обзиром на очекивани број корисника и посетиоца. 

Наведене промене у простору неће негативно утицати на демографске промене, 
традиционалне вредности и навике локалног становништва и других корисника 
простора, односно наведене промене немају значајних утицаја на друштвену средину.  

У поступку процене утицаја на животну средину Измена планског документа, 
разматрани су сви аспекти утицаја у еколошким зонама „Скијалиште“ и „Централна 
туристичка зона - Бела река“, као и потенцијални утицаји валоризованих еколошких 
зона, односно планираних активности на друштвену и животну средину, заштићеног 
подручја Националног парка „Копаоник“ и еколошке мреже - еколошки значајног 
подручја „Копаоник“. 

У циљу превенције, спречавања, смањења, отклањања и минимизирања могућих 
значајних утицаја на природу, животну и друштвену средину, планиране су мере које су 
дате у Поглављу 3.4. овог Извештаја о СПУ.  

Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена Плана, мере превенције, забране, заштите, компензације и 
мониторинга негативних утицаја на животну средину, а које се морају спровести у 
наведеним еколошким зонама при реализацији планираних намена су обавезне у 
поступку процене утицаја на животну средину, као нижем хијерархијском нивоу. 
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Слика бр.6: Еколошка валоризација подручја Измена Плана за одрживи развој 

3.2. Еколошка компензацијa 

Мере еколошке компензације дефинишу се, пре свега и за случај потребе примене у 
еколошким зонама „Скијалиште“ и „Централна туристичка зона - Бела река“, 
непосредном и ширем залеђу заштићеног подручја Националног парка „Копаоник“ у 
режиму заштите III степена, као и еколошке мреже - еколошки значајног подручја 
„Копаоник“.   

У случају да се, у току реализације планираног пројекта, кабинске жичаре и пратећих 
садржаја, изазову оштећења делова природе, планиране су  компензацијске мере за 
обнављање или замену оштећених делова природе, станишта, строго заштићених 
дивљих врста или заштићених дивљих врста, и њихових функција, све у складу са 
Правилником о компензацијским мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10). Извор мера за 
ублажавање штетних последица на природу, за случају таквог догађаја, вршиће се у 
складу са условима заштите природе, односно примениће се мере санације, 
рехабилитације или успостављање новог локалитета: 

 мере санације подразумевају природни опоравак оштећених делова природе и 
њихове функције; 

 мере рехабилитације подразумевају природни опоравак, који може укључити 
спровођење одређених активности као што су: уклањање фактора који утичу на 
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погоршање стања природе, активно интервенисање за убрзавање природног 
опоравка, обнова оштећених или понобно увођење заштићених врста, 
обнављање постојећих станишта, сетва или поновна садња вегетација; 

 успостављање новог локалитета се мора применити за случај таквог догађаја 
када се мерама санације и примарне рехабилитације не достиже природни 
опоравак и обнова делова природе. 

Компензацијске мере ће се одредити и применити, за случај потребе и у зависности од 
предвиђених, процењених или проузрокованих оштећења природе, односно стања 
делова природе у зонама потенцијалних утицаја еколошких зона „Скијалиште“ и 
„Централна туристичка зона - Бела река“. 

Циљ еколошке компензације на подручју Изменa дела Плана генералне регулације  је 
санација и ревитализација свих деградираних површина које настају или могу настати 
у току интервенција у простору планираним за извођење радова на реализацији 
планираних пројеката. Основне мере еколошке компензације, које треба применити, у 
свим зонама интервенције и извођења радова на реализацији планираних пројеката: 

 после завршених радова, извршити биолошку ревитализацију површина на 
простору који је деградиран и неплански оштећен;  

 препорука је да се спроведу све активности које доприносе визуелно естетском 
побољшању вредности подручја, кроз рекултивацију, односно обнову педолошког 
и вегетационог покривача; 

 све активности на спровођењу еколошке компензације вршити у складу са 
условима Завода за заштиту природе.  

3.3. Приказ процењених утицаја Измена Плана на животну средину 

Утицаји Изменa дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река, 
анализирани су на релацији: извори утицаја - утицаји - ефекти и последице.  

Извори утицаја на квалитет животне средине, заштићено подручје, еколошку мрежу, 
Белу реку, могу бити планска решења дефинисана наменом простора, у позитивном и 
негативном смислу. Вредновањем планских решења могуће је извршити вредновање 
утицаја на животну средину предметног планског документа и дати процену ефеката у 
простору и животној средини. 

 

 

 

Кључни извори позитивних и потенцијално негативних утицаја су планска решења за 
реализацију: 

 зоне намењене реализацији кабинске жичаре, 

 зоне намењене туристичким садржајима, 

 пратеће инфраструктре, 

 плана управљања отпадним водама, 

 плана управљања отпадом, 

 плана заштите од удеса. 

Од значаја за животну средину су решења која се односе на просторни положај 
планиране намене простора, планираних пројеката у оквиру еколошких зона, и 
планиране инфраструктуре.  

Утицаји на животну средину, генерално, могу бити механички, физички, хемијски, а 
објекат утицаја су медијуми животне средине преко којих се утицаји преносе или на 
која се одражавају. 
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У Стратешкој процени утицаја на животну средину (Извештају о СПУ) анализирани су 
чиниоци животне средине и планиране активности:  

 природне вредности животне средине (квалитет површинских и подземних вода, 
стање акватичних екосистема, заштићена подручја, ваздух, земљиште, предеоно-
пејзажне вредности простора); 

 карактеристике планираних активности. 

Последице утицаја у простору и животној средини су промене особина, изгледа или 
функције, а ефекти могу бити позитивни или негативни или стање без промена, што 
представља карактеристике утицаја. 

Процена утицаја на животну средину извршена је у односу на карактеристика утицаја 
које планска решења могу имати на природу и животну средину, у одоносу на: врсту 
утицаја, дужину трајања, извор и развој утицаја, реверзибилност, могућност анулирања 
утицаја, трајност, континуитет, важност (значај) утицаја и степен и карактер потребних 
интервенција. У односу на време трајања утицаја, дефинисани су: привремени - 
повремени, дуготрајни ефекти и последице. Ефекти односно последице, сагласно 
наведеној категоризацији, могу бити: 

 у односу на врсту утицаја - позитивни, негативни, нулти (без промена); 

 у односу на дужину трајања - привремени, краткотрајни, повремени, трајни; 

 у односу на развој утицаја - једноставни, кумулативни, синергетски; 

 у односу на извор утицаја - директни, индиректни; 

 у односу на реверзибилност, могу бити реверзибилни, и иреверзибилни; 

 у односу на трајност утицаја - дуготрајни, инцидентни; 

 у односу на континуитет - континуалан, дисконтинуалан; 

 у односу на значај - изразито мали значај, мали значај, средњи значај, врло 
велики значај. 

Поступак оцењивања квалитета животне средине и очекиваних ефеката Измена 
планског документа вршен је на основу вредновања могућих, односно очекиваних 
еколошких утицаја (позитивних и негативних). Величина утицаја представља приказ 
штете или користи од процењеног деловања на квалитет воде, предеоних 
карактеристика просторне целине, природних вредности заштићеног подручја  
Националног парка „Копаоник“, еколошке мреже  и укупног квалитет животне и 
друштвене средине. 

Значај утицаја представља размере физичког простора који може бити изложен 
деловању промена у природи и животној средини. Утицаји, односно последице, према 
карактеристикама, оцењени су негативним или позитивним предзнаком. Утицаји, 
односно последице, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се 
знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене. 

Tабела бр. 2: Критеријуми за оцењивање величине утицаја (модификована PADC 
методологија) 

Величина утицаја Ознака Значење симбола 

критичан, врло 
негативан 

 -3 онемогућавање функције у датом простору 

већи  -2 у већој мери нарушава стање животне средине 

мањи  -1 у мањој мери нарушава животну средину  
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нема утицаја  0 нема промена у животној средини  

позитиван  +1 мање позитивне промене и утицаји у животној средини  

повољан  +2 
повољне промене и утицаји на квалитет животне 
средине  

врло повољан  +3 
промене битно побољшавају квалитет животне 
средине  

Значај утицаја процењен је у односу на просторне размере на којима се могу очекивати 
утицаји планираних активности у Eколошкој зони „Скијалиште“ и Еколошкој зони 
„Централна туристичка зона - Бела река“ и очекиваних ефеката у простору подручја 
Измена Плана, али и непосредном и ширем окружењу. Критеријуми за оцењивање 
размера утицаја Измена Плана, анализирани су на релацији: 

 локални – локацијски – утицаји на нивоу Измена дела Плана генералне регулације; 

 општински - утицаји од значаја за подручје општине Брус; 

 регионални – утицаји од значаја за ширу просторну целину – регион; 

 национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије. 

Tабела бр. 3: Значај утицаја 

Значај утицаја Ознака Опис 

Национални IV могући утицаји на нивоу Републике Србије  

Регионални III могући утицаји на ширу просторну целину 

Градски ⁄општински II могући утицаји на нивоу општине Брус 

Локални (локацијски) I могући утицаји на нивоу Измена дела ПГР-а 

Процена могућих утицаја Измена дела ПГР-а на животну средину обухвата: 

• вредновање чинилаца животне средине у поступку процене утицаја стратешког 
карактера (укључујући податке о стању заштићених подручја, квалитету 
површинских и подземних вода, земљишта, микроклиматских карактеристика, 
стању буке и вибрација, биљном и животињском свету, биодиверзитету и 
демографским променама); 

• смернице и мере за превентивно деловање, спречавање и ограничавање 
негативних и потенцијално негативних утицаја, спречавање просторних 
конфликата (конфликти планираних намена, функција, садржаја) и увођење 
еколошки прихватљивих унапређења за увећање позитивних ефеката у 
Еколошким зонама „Скијалиште“ и „Централна туристичка зона - Бела река“; 

• начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја Измена дела 
ПГР-а (вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска 
димензија, локација, просторно-географска област, природна добра, број 
изложених становника, кумулативна и синергетска природа утицаја). 

Циљ еколошког вредновања  простора је: 

• процена могућих утицаја стратешког карактера у простору, односно у  Еколошким 
зонама „Скијалиште“ и „Централна туристичка зона - Бела река“; 

• процена могућих утицаја стратешког карактера еколошких зона на окружење; 
• утврђивање општих и специфичних утицаја и појава; 
• процена позитивних утицаја у простору и животној средини; 
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• процена могућих негативних ефеката у животној средини, који постоје или могу 
настати због карактеристика постојећег стања и планираних пројеката и 
активности, постојећих конфликата и ограничења у простору и карактеристика 
планираних промена. 

Стратешка процена Измена дела ПГР-а са аспекта еколошке прихватљивости и 
одрживости, представља важан корак у поступку доношења одлуке за усвајање:  

 планираних пројеката и активности у Еколошким зонама „Скијалиште“ и 
„Централна туристичка зона - Бела река“; 

 планиране инфраструктурне опремљености;  

 начина даљег коришћења простора; 

 дозвољеног степена утицаја на природу, животну и друштвену средину. 
 

Стратешка процена Измена дела ПГР-а (Извештај о СПУ) представља вредновање са 
аспекта: 

 планираних и примењених и мера превенције на планском нивоу за спречавање и 
минимизирање потенцијално штетних утицаја на стање заштићеног подручја, 
воде, земљишта, појаве буке, утицаја на пејзажно-предеоне вредности подручја, 
контролисано генерисање отпадних вода и отпада и на укупан квалитет и 
капацитет животне и друштвене средине; 

 рационалног, еколошки прихватљивог начина реализације и услова редовног 
рада планиране кабинске жичаре и пратећих садржаја; 

 обавезне имплементације мера за санацију, спречавање и отклањање свих 
значајних утицаја и последица стратешког карактера у простору и животној 
средини, мера заштите и мониторинга животне средине. 

За потребе процене утицаја, као оквир граничних капацитета животне средине 
подручја Измена дела ПГР-а, коришћени су услови и подаци надлежних институција и 
имаоца јавних овлашћења, Нацрт Плана, док је постојеће стање дато као процена на 
основу увида на терену и евидентирања потенцијалних ризика и података мерења и 
праћења квалитета животне средине надлежних институција за шире просторне 
целине, од значаја за предметну зону.  

 

Табела бр. 4: Вредновање примењених индикатора 

ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА 

ОПШТИ ПРОСТОРНИ 
ЦИЉЕВИ 

ИНДИКАТОРИ 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПОСТОЈЕЋЕ 
СТАЊЕ 

ПЛАНИРАНО 
СТАЊЕ 

1. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

1.1. Ваздух 

 емисија загађујућих материја 

 таложне материје, издувни гасови 
пореклом из саобраћаја и 
идивидуалних ложишта (чађ, SOX, 
NOx, CO, озон) 

-1/I +2/I/II 
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1.2. Вода 

 квалитет површинских и подземних 
вода 

 третман отпадних вода – постројења, 
уређаји за третман 

 капацитети и услови каналисања 
отпадних вода 

-1/I/II/III +2/I/II/III 

 

1.3. Земљиште 

 загађеност земљишта (pH, опасне и 
штетне материје) 0/I +1/I 

 
1.4. Шуме 

 степен шумовитости у функцији 
заштитног зеленила 

0/I +1/I/II/III 

2.  ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА 

 

2.1. Степен заштите 

 Национални парк „Копаоник“ 

 Еколошка мрежа - еколошки значајно 
подручје „Копаоник“ 

0/I +2/I/II/III 

3. СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

3.1.Инфраструктурна 
опремљеност 

 квалитет саобраћајне инфраструктуре 

 управљање отпадним водама 

 канализациона и водоводна мрежа 

-1/I +2/I/II 

4. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 4.1. Број становника 
који трпи утицаје 

 број корисника простора 
0 +1/I/II 

 4.2.Квалитет живота 
становника 

 здравље становника 

 запосленост 
+1/I/II +2/I/II 

5. УСЛОВИ - ПАРАМЕТРИ 

 5.1.Урбанистички 
параметри 

 правила грађења и уређења 

 
0/I +2/I/II 

 

5.2. Отпад 
 План управљања отпадом 

 

-1/I/II 

 

+1/I/II 

 

 

5.4.Комунална 
хигијена 

 ниво достигнуте комуналне хигијене 

 

-1/I 

 

+2/I 

6. 
ИНСТИТУЦИОНАЛН
И КАПАЦИТЕТИ 

 норматива 

 контрола - мониторинг 

 доступност информација о животној 
средини 

0/I/II +2/I/II/III 
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3.4. Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку процене 
утицаја Изменa Плана на животну средину, мере за спречавање, 
ограничавање и компензацију негативних утицаја на животну средину 

Простор валоризованих еколошких зона (зона скијалишта и централна туристичка зона 
Бела река) са залеђем Еколошке мреже Србије и заштићених подручја представљају 
зоне осетљивог еколошког капацитета, са потенцијалним утицајима на заступљене 
екосистеме.  

У циљу спречавања конфликата у простору, свих значајних негативних утицаја и 
последица по заштићена подручја, укупан диверзитет, животну и друштвену средину, 
спречавања кумулативних и синергијских негативних дејства током реализације, 
редовног рада, за случај акцидента или трајног престанка рада планираних пројеката, 
планиране су мере превенције, мере спречавања и забране, мере заштите и 
мониторинга свих активности у зонама интервенције. Све планиране смернице, мере и 
услови морају обезбедити еколошку прихватљивост планираних пројеката. 

Стратешком проценом утицаја на животну средину Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река), (Извештај о СПУ), прописани су обавезујући 
услови, смернице и мере заштите природе и животне средине.  

Услови, смернице и мере заштите природе и животне средине су саставни део 
еколошке матрице Извештаја о СПУ Измена дела Планског документа. 

3.4.1. Заштита вода 

Заштита квалитета површинских и подземних вода, заснована је на мерама и 
активности којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, 
превенције, обавезних мера заштите, контроле и мониторинга, а у циљу очувања 
живота и здравља живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, 
смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење 
нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене. 

У циљу унапређења, спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја 
Измена дела Плана на површинске и подземне воде, неопходно је спроводити строге 
мера заштите приликом планирања и реализације планираних радова. Све смернице и 
мере заштите вода морају се спроводити у складу са: 

- Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12,101/16 и 95/18); 

- Уредбом о утврђивању Водопривредне основе РС („Службени гласник РС“, 
бр.11/02); 

- Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”,  бр. 5/68); 

- Уредбом о категоризацији водотока („Сл, гласник СРС”,  бр. 5/68); 

- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Сл.гласник РС“, бр.24/14); 

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник 
РС“, бр. 50/12); 

- Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, 
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма („Сл.гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18); 
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- Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода 
(„Сл.гласник РС“, бр. 96/10); 

- Правилником о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр.54/11); 

- Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”,  бр. 31/82); 

- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање 
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. 
гласник СР”,  бр. 33/16); 

- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода 
и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС”, бр. 74/11); 

Смернице и мере за заштиту вода 

 Потребно је дефинисати све изворе загађења (регистровати мање загађиваче), 
утврдити (попис) катастар загађивача, као један од основних инструмената 
интегралног управљања животном средином и водним ресурсима као 
приоритетног, општег и националног добра. 

 Постројење за пречишћавање отпадних вода је потребно константно одржавати и 
повећати садашње капацитете постројења у складу са планираним развојем 
туристичких капацитета. 

 Сакупљање и евакуацију условно чистих атмосферских вода са кровова објеката, 
извршити системом кровних олука и системом ригола спровести на зелене 
површине. 

 Код хотела, паркинг простора, главне саобраћајнице - потенцијално зауљене 
атмосферске воде са платоа сакупљати, каналисати и одводити на 
пречишћавање у таложнике сепараторе уља и масти пре упуштања  у реципијент. 

 Обавезна је контрола квалитета отпадних вода пре и после пречишћавања у 
таложницима сепараторима уља и масти; испитивање квалитета отпадних вода 
врши се преко акредитоване лабораторије; сваки сепаратор таложник уља и 
масти мора бити опремљен местом за узорковање и мерачем протока. 

 Испитивање квалитета отпадних вода врши акредитована (овлашћена) 
институција у складу са Законом о водама. 

 Регулација Беле реке зецевљивањем дела тока, на коме се планирају садржаји 
кабинске жичаре, није дозвољена. 

 Очувати приобалне делове Беле реке са појасом аутохтоне вегетације. 

 У циљу контроле животне средине и заштите воде и водних тела од загађивања, 
у границама Измена дела Плана, при имплементацији и реализацији планираних 
пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС",бр. 
114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о 
изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину 

3.4.2. Заштита ваздуха 

Заштита и очување квалитета амбијенталног ваздуха на подручју Измена дела Плана, 
обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих извора 
загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на 
квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину 
и здравље становништва. 
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Планом је предвиђено стварање услова за изградњу кабинске жичаре и осталих 
садржаја (саобраћајница, паркинг простора и регулисање постојећег водотока), што 
подразумева временски ограничене утицаје на квалитет ваздуха у фази припремних и 
осталих радова на реализацији планираних пројеката, садржаја, али и негативне 
утицаје од изабраних енергената који могу имати сложени карактер, кумулативно и 
синергијско дејство на квалитет ваздуха.  

Уз примену пројектованих и планираних мера заштите, поштовање технолошке и 
комуналне дисциплине, услова имаоца јавних овлашћења, надлежних институција, 
законске регулативе, норми и стандарда из ове области, сви утицаји на ваздух као 
медијум животне средине се могу превентирати, спречити и свести у законом 
прописаних оквира, а мониторингом пратити и контролисати у времену и простору. 
Заштита ваздуха обухвата планирање мера за имплементацију Измена дела Плана 
које могу имати сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет 
ваздуха. Све смернице и мере заштите ваздуха морају се спроводити у складу са:  

- Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон); 

- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
постројења за сагоревање ( „Сл. гласник РС", бр. 6/16); 

- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 
гласник РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13);  

- Уредбом о методологији прикупљања података за Национални инвентар 
емисије гасова са ефектом стаклене баште („Сл. гласник РС”, бр.81/10); 

- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл.гласник 
РС”, бр. 111/2015); 

- Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 
извора загађивања („Сл.гласник РС”, бр. 5/2016); 

- Уредбом о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих 
материја у ваздух („Сл.гласник РС”, бр. 3/2016); 

Смернице и мере заштите ваздуха 

 Заштита квалитета ваздуха током изградње се пре свега односи на спречавање 
емисије прашине и издувних гасова, па је потребно спречити излагање и 
исушивање земљишта (односно емисију прашине), увек када је то могуће. 

 Возила која превозе прашкасте материјале (и друге расуте материјале) обавезно 
покривати у циљу спречавања еманације прашине, расипање грађевинских 
материјала и ситних честица.  

 Обавеза је да се врши редовно орошавање и квашење запрашених површина и 
транспортних рута у циљу спречавања развејавања и растурања ситних честица 
и еманације прашине. 

 Грејање објеката извести уз употребу еколошки прихватљивих енергената 
(обновљиви извори, природни гас). 

 У циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, при 
имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката и делатности, 
потребно је, у складу са Уредбом 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) покренути поступак 
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту 
животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени 
утицаја на животну средину. 
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3.4.3. Заштита земљишта 

Загађење земљишта на подручју Измена дела Плана може бити последица 
неадекватног управљања отпадом и отпадним водама. Опште мере заштите 
земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем заштите 
земљишног простора) и његово одрживо коришћење, које се остварује применом мера 
системског праћења квалитета земљишта: 

 Обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом 
коришћeња земљишта за постојећу делатност, за коју се може очекивати да 
знатно оштетити функције земљишта. 

 Предвиђање и спречавање активности које би могле да буду узрок штетних 
промена земљишта. 

 Обавезно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18) и подзаконским актима. 

Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са: 

- Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15); 

- Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. 
гласник РС”, бр.23/94); 

- Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, 
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18). 

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације 

 Обавезне су мере превенције при извођењу земљаних радова и рашчишћавања 
вегетације, у смислу ограничавања на најмању могућу површину а  у циљу 
спречавања непотребне деградације станишта. 

 Депоновање вишка земље, шута и осталог отпада током извођења радова, 
планирати ван зона заштићеног подручја, пољопривредног и/или шумског 
земљишта, уз ток Беле реке, односно предвидети локације које ће се пројектом 
организације градилишта утврдити као привремена одлагалишта/депоније. 

 Препорука је да се обезбеди да централно складиште са опремом и 
механизацијом као и приступни путеви за сваку еколошку зону (зона скијалишта и 
централна туристичка зона Бела река) буду лоцирани тако да се избегну 
акватична, шумска и сва друга осетљива станишта. 

 У циљу очувања и заштите продуктивног земљишта, обавеза је да се обавези 
најрационалније заузимање обрадивог пољопривредног, шумског и осталог 
продуктивног земљишта. 

 Обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом 
коришћeња земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити 
функције земљишта. 

 Обавезно је организовано управљање свим врстама отпада који могу настајати 
на подручју Плана, како у фази реализације планских решења, тако и при 
редовним активностима планираних пројекта, што подразумева прикупљање, 
примарну селекцију, транспорт и одлагање отпада преко надлежног комуналног 
предузећа. 

 Забрањено је одлагање чврстог отпада, отровних супстанци и осталог опасног 
отпада у шуми и на шумском земљишту. 

 Носилац Пројекта, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, 
обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног 
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загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове 
ризика по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној 
средини. 

 у циљу контроле животне средине и заштите земљишта од загађивања, у 
границама  Измена дела Плана, при имплементацији и реализацији планираних 
пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом 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. 
114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о 
изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.  

3.4.4. Заштита и унапређење природе, биодиверзитета, предела и пејзажа 

Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне 
разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности, 
економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим 
коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних 
екосистема и природне равнотеже.  

Мере заштите природе ће се спроводити у складу са: 

- Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10,14/16,  
95/18-др.закон и 71/21); 

- Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18); 

- Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима 
станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним 
типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл.гласник РС“, 
бр.35/10); 

Смернице и мере заштите: 

 Обавеза Носиоца Пројекта је да обавести управљача заштићеног подручја о свим 
планираним активностима на предметном подручју и омогући присуство на 
предметном подручју у својству надзора над свим радовима и активностима у 
природи. 

 Капацитете планираних туристичких објеката ускладити са изградњом 

инфраструктуре пре свега комуналне, енергетске и саобраћајне. 

 Приликом изградње паркинг простора избегавати компактне бетонске површине 

(поставити травно бетонске растер елементе, однос бетона и траве треба да 

буде 30:70). 

 За случај да се у току извођења радова у еколошким зонама наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског 
порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, извођач 
радова је дужан да, према Члану 99. Закона о заштити природе („Сл.гласник РС” 
бр. 36/09, 88/10 и 91/10 (исправка), 14/16 и 95/18 (др.закон)) о томе обавести 
ресорно Министарство за област заштите животне средине и предузме све мере 
како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

 Уколико се приликом реализације планираних пројеката наиђе на археолошке 
остатке, Носилац Пројекта је у обавези да радове привремено обустави, налаз 
сачува у нађеном стању и обавести надлежни Завод за заштиту споменика 
културе. 

 Ради очувања шума на подручју Измена дела плана забрањена је сеча стабла 

заштићених  и строго заштићених врста дрвећа. 
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 Након извршених радова на сечи шумских површина обавезно планирати 
подизање шумских засада, као компензацију уклоњене вегетације. 
Компензационе мере одређују надлежно за Министарство на основу члана 12. 
Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) и 
Правилника о компензационим мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10). 

 За озелењавање односно рекултивацију површина деградираних радовима, 
користити искључиво аутохтоне врсте биљака. Коришћење алохтоних врста за 
озелењавање није дозвољено. 

 Редовним одржавањем партерног зеленила и слободних површина, сузбијати и 
контролисати алергене и инвазивне врсте, а нарочито амброзију; 

 У поступку имплементације планског документа, односно при реализацији 
планираних пројеката у еколошким зонама, све деградиране површине и локације 
на којима је било било каквих интервенција и извођење грађевинских и других 
радова, морају се одмах по завршетку истих, санирати и ревитализовати.  

 По завршетку грађевинских радова, обавеза је да се у најкраћем могућем року 
приступити санацији, рехабилитацији и рекултивацији свих деградираних 
станишта.  

 Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди да настали губитак станишта буде 
компензован стварањем нових или унапређењем постојећих станишта, кроз 
управљање вегетацијом и садњом аутохтоних врста. 

 у циљу контроле животне средине и заштите природе у оквиру еколошких зона 
(зона скијалишта и централна туристичка зона Бела река) при имплементацији и 
реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на 
животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези 
доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну 
средину.  

3.4.5. Заштита од нејонизујућег зрачење 

Заштита од нејонизујућих зрачења  обухвата услове и мере заштите здравља људи и 
животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, односно електромагнетног 
зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне 
мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора. Заштита од 
нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са одредбама: 

- Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр.36/09). 

Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења:  

 Поштовати правила дефинисана планом вишег реда у погледу избора локације и 
услова при евентуалном захтеву за постављање извора нејонизујућег зрачења, 
са посебним освртом на намену становања у окружењу и очекивану повећану 
фрекфенцију људи на локацији планског обухвата, сходно намени простора. 

 Обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној 
средини и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења. 

 у циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од 
извора нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и контроле мера за 
заштиту животне средине и здравља становништва, потребно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за 
заштиту животне средине и доношење одлуке о изради /не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину за планиране пројекте потенцијалне изворе 
нејонизујућег зрачења. 
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3.4.6. Заштита од буке и вибрације 

Емисија буке и вибрација ће пратити све радове у току реализације планираних 
пројеката, односно при уређивању терена, изградњи објеката, пратећих садржаја и 
инфраструктуре. У свим фазама реализације планираних пројеката користиће се 
механизација која је извор буке и вибрација. У току редовних активности бука ће се 
јављати у коридорима саобраћаница. 

Како би негативни утицаји буке били сведени у границе прихватљивости, морају се 
поштовати смернице и мере превенције, спречавања, отклањања и заштите од 
штетних ефеката буке по живот и здравље локалног становништва у зонама утицаја и 
квалитета животне средине окружења. Заштита од буке на подручју Плана спроводиће 
се у складу са одредбама: 

Заштита од буке на подручју Измена дела Плана спроводиће се у складу са: 

- Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, 96/21); 
- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини („Сл. гласник РС”, бр.75/10); 

- Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/10); 

- Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 
буке („Сл. гласник РС”, бр.72/10); 

Смернице и мере заштите од буке и вибрација 

 Сви пројекти, односно делатности генератори буке, су у обавези да примењују 
мере техничке заштите од буке. 

 При извођењу радова на подручју Измена дела Плана, свако градилиште мора 
бити обезбеђено тако да се смање и минимизирају утицаји појаве и трајање буке 
(за случај интензивних радова и ангажовање тешке механизације у дужем 
временском периоду треба поставити заштитне баријере за смањење негативних 
утицаја интензитета буке). 

 Извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при 
прописаним условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу 
нивоа буке). 

 Обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних) према 
зонама утицаја. 

 Планирати пејзажно обликовање и уређење линеарног, заштитног зеленила 
(обостраног) у зони саобраћајница, избором аутохтоних врста. 

 У циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и 
екосистема од прекомерне буке, у оквиру еколошких зона (зона скијалишта и 
централна туристичка зона), при имплементацији и реализацији планираних 
пројеката, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које 
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути 
поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за 
заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину.  

3.4.7. Управљање отпадом 

Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница из докумената вишег 
реда као и на основу процењене количине и карактера отпада који ће настајати на 
подручју Измена дела Плана. Концепт управљања отпадом на подручју Измена дела 
Плана мора бити заснован на укључивању у систем локалног концепта управљања 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/5263
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
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отпадом, преко Локалног плана управљања отпадом, као и на примени свих 
неопходних организационих и техничких мера којима би се спречили потенцијални 
негативни утицаји на квалитет животне средине. 

Управљање отпадом на подручју Измена дела Плана мора бити део интегралног 
управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са: 

- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18); 

- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 95/18); 

- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(„Сл.гласник РС” бр.56/10); 

- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10). 

У складу са планираним пројектима и активностима на планском подручју, може се 
очекивати настајање следећих врста и категорија отпада:  

 грађевински отпад; 

 комунални отпад; 

 опасан отпад; 

 санитарно-фекалне отпадне воде; 

 потенцијално зауљене отпадне воде. 

Управљање отпадом мора се вршити у складу са Планом управљања отпадом за сваки 
планирани пројекат у коме настаје отпад, а који мора бити усаглашен са Локалним 
планом управљања отпадом и законском регулативом. 

Грађевински отпад (вишак земље, остали геолошки и грађевински отпад), на 
локацијама планираних пројеката ће се генерисати у фази припреме терена и фази 
реализације објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре, односно у фази изградње 
објеката (тунела, машинских зграда, преграда и слично) и монтирања опреме. 
Управљање грађевинским отпадом мора бити у складу са Одлуком о одређивању 
локације за складиштење, третман и одлагање инертног, грађевинског и отпада. 

Комунални отпад, настајаће на локацијама планираних пројеката као последица 
боравка запослених. Управљање комуналним отпадом мора се обављати 
контролисано, према дефинисаној динамици, преко надлежног комуналног предузећа. 
За ефикасно и еколошки прихватљиво управљање отпадом на подручју еколошке 
целине, потребно је: 

 успоставити сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада преко 
надлежног комуналног предузећа, у складу са Локалним планом управљања 
отпадом; 

 све микролокације са контејнерима морају бити доступне возилима комуналног 
предузећа у свим временским условима; поставити судове (контејнере) за 
сакупљање отпада у зонама и локацијама, у складу са партерним решењем;   

 редовно пражњење контејнера и транспорт отпада мора бити у складу са 
условима надлежног комуналног предузећа. 

Опасан отпад, који може настати у току реализације планираних пројеката, одлагати 
и привремено складишти у специјалним херметички затвореним некорозивним 
судовима која се налази на месту предвиђеном за одлагање опасног отпада до предаје 
оператеру који поседује дозволу за управљање овом врстом отпада, уз документ о 
кретању отпада. 

Санитарно-фекалне отпадне воде, генерисаће се у санитарним чворовима 
услужних и других објеката, које ће се интерном канализационом мрежом  спроводити 
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до прикључка на јавну канализациону мрежу. Квалитет пречишћених отпадних вода 
пре упуштања у јавну канализациону мрежу мора бити у складу са: 

- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање 
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима 
(„Сл.гл.РС”, бр. 33/16); 

- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Сл.гласник СРС”, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

- Правилником о опасним материјама у водама („Сл.гласник СРС”, бр.31/82); 

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник 
РС”, бр.50/12). 

У складу са условима надлежних имаоца јавних овлашћења, управљање отпадним 
водама, до коначног прикључења на јавну канализациону мрежу, оствариће се:  

 изграњом водонепропусне септичке јаме (према хидрауличким прорачунима) са 
обавезним контолисаним пражњењем које ће се вршити преко надлежног јавног 
комуналног предузећа или овлашћеног оператера, или, 
 

 изградњом уређаја/постројења за пречишћавање отпадних вода са 
контролисаним управљањем квалитета и количина пречишћених отпадних вода 
(са обавезним местом узроковања квалитета испуштених пречишћених 
отпадних вода и мерачем протока печишћених отпадних вода).  

Потенцијално зауљене атмосферске воде, са паркинг простора, главне 
саобраћајнице могу садржати таложне и уљасте материје, што може довести до 
загађивања земљишта, површинских и подземних вода, те се исте морају прикупљати 
и каналисати, системом ригола и канала и одводити у сепаратор-таложник уља и 
масти, а након третмана, уз контролу квалитета (место за узорковање) и количине 
(мерач протока), атмосферске воде биће испуштене у јавну градску мрежу 
атмосферске канализације или други реципијент, у складу са водним условима. 

Смернице и мере управљања отпадом: 

 Обавезан је план управљања отпадом који обухвата: утврђивање и обележавање 
локације за управљање неопасним и опасним отпадом, прикупљање, привремено 
одлагање (складиштење) и евакуација са локација планираних пројеката отпада 
преко овлашћених оператера. 

 Обавезно је сакупљање, разврставање и безбедно одлагање отпада који настаје 
на планском подручју у оквиру сваке појединачне функционалне целине, локације 
односно сваког појединачног пројекта, у складу са наменом простора и Планом 
управљања отпадом. 

 Да би се спречили и ублажили утицаји настанка отпада током извођења радова и 
изградње у еколошким зонама (зона скијалишта и централна туристичка зона), 
обавеза је да се све врсте и категорије отпада и отпадних материјала (комунални 
отпад, грађевински материјал, метални отпад, пластика, папир, отпадне гуме и 
остали отпад који може настати), у складу са Законом о управљању отпадом („Сл 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)) и подзаконским актима из 
ове области, сакупља, разврстатава и одлаже на за то предвиђену и обележену 
локацију.  

 За све врсте отпада које настају на градилиштима еколошких зона реализацијом 
и имплементацијом планских решења, обезбедити адекватне судове за 
прикупљање отпада, потребан простор, услове и опрему за сакупљање, 
разврставање и привремено чување различитих врста отпада (комунални, 
амбалажни, рециклабилни, отпадна уља и остале отпаде) до предаје оператеру 
који поседује дозволу за управљање продукованим врстама отпада, у складу са 
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Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-
др.закон) и подзаконским актима. 

 Поступање и управљање комуналним и неопасним отпадом вршиће се преко 
надлежног комуналног предузећа/овлашћеног оператера који поседује дозволу за 
управљање комуналним и неопасним отпадом, у складу са законском 
регулативом. 

 Обезбедити довољан број и правилан распоред судова за прикупљање 
комуналног отпада на јавним површинама и за појединачне пројекте, чији се 
изглед уклапа у амбијенталну целину, водећи рачуна о визуелној усклађеноти, у 
складу са наменом простора. 

 Са опасним отпадом који настаје у процесу чишћења таложника сепаратора, 
поступати у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 14/16 и 95/18); отпад од чишћења таложника-сепаратора, обзиром да има 
својства опасних материја, чувати у некорозивној, непропусној амбалажи са 
оригиналним затварачем (херметичи затвореној) до предаје оператеру који 
поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезну евиденцију о 
врсти и количини отпада и документ о кретању отпада или чишћење поверити 
оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз евиденцију и 
документ о кретању опасног отпада; или чиђћење сепаратора-таложника 
поверити оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом. 

 Грађевински отпад, у току радова на припреми локације, привремено депоновати 
на локацији до коначног одлагања на место одређено Одлуком о одређивању 
локације за складиштење, третман и одлагање инертног, грађевинског и отпада 
на територији општине Брус. 

 На подручју еколошких зона (зона скијалишта и централна туристичка зона Бела 
река), забрањено је спаљивање отпада и било каквих отпадних материја. 

 у циљу контроле животне средине у границама Измена дела Плана, при 
имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, 
потребно је, у складу са Уредбом 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. 114/2008) покренути поступак 
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту 
животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени 
утицаја на животну средину. 

Посебне мере управљања отпадом: 

 Вршити сакупљање, разврставање и безбедно одлагање отпада који настаје 
током извођења радова и изградње пројеката у еколошким зонама у складу са 
наменом простора и Планом управљања отпадом. 

 Сакупљање, транспорт и одлагање отпада вршити преко надлежног јавног 
комуналног предузећа/овлашћеног оператера, према врсти и карактеру отпада, 
према извршеном испитивању и утврђивању карактера отпада, сагласно важећој 
законској регулативи. 

 Обавезно је посебно поступање са опасним отпадом, у складу са законском 
регулативом, за сваки планирани пројекат појединачно. 

3.4.8. Заштита од удеса и удесних  ситуација 

У еколошким зонама (зона скијалишта и централна туристичка зона Бела река), у 
складу са планираном наменом, постоји вероватноћа појаве акцидената и удесних 
ситуација. У свим фазама имплементације планског документа, обавезне су мере 
превенције, спречавања, отклањања узрока за настанак удеса, мере контроле и 
заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите живота и здравља и људи и 
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животне средине. На основу анализе планиране намене, процене капацитета простора 
и животне средине, може се закључити да постоји вероватноћа појаве удеса и удесних 
ситуација, акцидената и потенцијалних утицаја на окружење обухвата следеће: 

 прихватљиви су пројекти, објекти и пратећи садржаји чији капацитет и делатности 
не изазивају емисије у ваздух, воде и земљиште и емисије буке преко граница 
прописаних законском регулативом; 

 за све потенцијалне пројекте, објекте са пратећим садржајима, обавезна је 
еколошка провера прихватљивости кроз поступак процене утицаја на животну 
средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник 
РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину; 

 паркирање возила вршити само на уређеном паркинг простору, уз предузимање 
посебних мера заштите од загађивања земљишта, површинских и подземних 
вода уљима, нафтом и нафтиним дериватима; 

 растурање, развејавање чврстог отпада који се јавља у процесу градње у зони 
градилишта, спречити систематским и контролисаним прикупљањем и 
депоновањем на за то уређеним привременим депонијама грађевинског шута до 
безбедне евакуације са локације; 

 уколико дође до хаваријског просипања, изливања или цурења опасних материја 
у еколошким зонама (зона скијалишта и централна туристичка зона), приступити 
хитној санацији у складу са планом заштите од удеса. 

Мере заштите животне средине и одговор на удес у границама планског документа: 

 Избор планираних пројеката усагласити са предложеном еколошком 
прихватљивошћу. 

 За све планиране пројекте, објекте и делатности у којима су присутне или могу 
бити присутне, а у зависности од максимално могућих количина, опасне материје 
потребно је урадити политику превенције, односно план заштите од удеса и 
извештај о безбедности. 

 При реализацији планираних пројеката, а у случају процуривања нафтних 
деривата, уља и мазива, обавезно је одмах спровести мере одговора на удес, у 
складу са захтевом удесне ситуације; у циљу адекватног управљања заштитом 
од удесних ситуација, обавезан је план заштите од удеса са мерама за одговор 
на удесну ситуацију за сваки пројекат посебно. 

 За све планиране пројекте, потребно је извести одговарајући систем 
противпожарне заштите; посебну пажњу посветити обуци и контроли запослених 
као и квалитету и атесту противпожарне опреме планиране за уградњу; вршити 
редовну контролу свих противпожарних елемената-опреме и инсталација; 
пројектовати заштиту инсталација и објеката од атмосферског пражњења. 

 у случају удеса, обавезно је  најкасније у року од 24 часа, о ванредном догађају 
обавестити надлежни орган ресорног Министарства; обавештење садржи 
информације о околностима ванредног догађаја, месту, времену, непосредној 
опасности по здравље људи и опис предузетих мера; сва места где је настала 
хаварија се морају поправити и потпуно санирати у најкраћем року; 

 у циљу контроле животне средине и прописивања, спровођења и контроле мера 
за заштиту животне средине, у границама еколошких зона (зона скијалишта и 
централна туристичка зона Бела река), при имплементацији и реализацији 
планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 
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гласник РС”,бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину 
пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о 
изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину. 
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4.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое 

Еколошка процена Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река), представља основ за вредновање простора за планирану промену, 
односно планиране радове за реализацију планиране кабинске жичаре и пратећих 
садржаја. 

Обавезујућа смерница Стратешке процене утицаја Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) (Извештаја о СПУ) за нижи хијерархијски ниво 
је обавеза носиоца пројекта да се надлежном органу задуженом за послове животне 
средине, обрати Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну 
средину/Захтевом за одређивање обима и саржаја и спроведе поступак процене за све 
планиране активности, односно за реализацију планираних пројеката, односно 
планиране кабинске жичаре у складу са Законом о процени утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09). 
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5.0. Програм праћења стања животне средине у току 
спровођења Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) - Мониторинг 
животне средине 

Основни циљ мониторинг система је да се обезбеди правовремено реаговање и 
упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, да се оствари увид у 
стање животне средине и утврди потреба за предузимањем додатних мера заштите, у 
зависности од степена угрожености и врсте утицаја. 

Програм праћења стања животне средине (мониторинг) има за циљ да обезбеди 
праћење утицаја на природу и животну средину у обухвату Измена планског документа, 
дефинисаних овом Стратешком проценом и реализацију услова и мера заштите у току 
спровођења Плана. 

Методологија, учесталост мерења, обавезе надлежних органа и друга питања везана 
за мониторинг програм, биће дефинисани посебним програмима за сваки појединачан 
пројекат, у току спровођења плана.  

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и 
оцењивањем индикатора стања животне средине, што обухвата праћење природних 
услова и фактора утицаја, односно праћење промена стања и карактеристика природе 
и животне средине у анализираном простору.  

Циљеви мониторинга животне средине на подручју Измена дела ПГР-а је заштита 
природе, животне и друштвене средине, програм мониторинга преко контроле и 
праћења стања, и то: 

 мониторинг површинских и подземних вода;  

 мониторинг стања заштићених подручја у зонама потенцијалних утицаја; 

 мониторинг нивоа буке; 

 мониторинг токова отпадних вода; 

 мониторинг токова отпада. 
Резултати мониторинга су основ за оцену стања природне и животне средине на 
подручју Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река). 

Програм праћења стања животне средине, мониторинг, дефинисан је Законом о 
заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 
(др. закон), 43/11 (УС), 14/16 и 95/18) и реализује преко акредитованих лабораторија, а 
извештаји о резултатима мониторинга морају бити доступни надлежној еколошкој 
инспекцији и јавности. 

Мониторинг квалитета ваздуха, врши се у циљу утврђивања концентрација 
загађујућих материја у ваздуху. Мерна места за праћење квалитета ваздуха од значаја 
за подручје Измена Плана, организовати тако да представљају релевантне тачке, што 
ће бити дефинисано у поступку процене утицаја на животну средину за сваки 
планирани пројекат са потенцијалним емитерима. Мониторинг квалитета ваздуха 
вршиће се у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 10/13) и 
релевантним подзаконским акатима. 

Контрола квалитета отпадних вода се врши у циљу оцењивања квалитета свих 
отпадних вода. Праћење квалитета отпадних вода врши се на местима излива у 
реципијент и то пре мешања отпадних вода са водама реципијента, у складу са 
Законом о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Сл.гласник РС”, бр.67/11, 48/12 и 1/16), Правилником о еколошком и хемијском 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
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статусу површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса 
подземних вода („Сл.гласник РС”, бр.67/11, 48/12 и 1/16); 

Носиоци планираних пројеката су у обавези да обезбеде континуално праћење 
количине и протока отпадних вода које се испуштају у реципијент након 
пречишћавања. Мониторинг отпадних вода се утврђује у поступку процене утицаја на 
животну средину.  

Мониторинг квалитета земљишта обухвата праћење промена у морфологији и 
физичким карактеристикама терена које могу представљати предуслов за настанак 
ерозије и клизишта као и праћење стања загађености на локацијама које су изложене 
потенцијалној контаминацији. Мониторинг земљишта представља основ за 
спровођење поступка рекултивације по завршетку радова на уређењу локације, 
санације и потенцијалне ремедијације у случају удесног загађења земљишта. 

Мониторинг нивоа буке је потребно вршити у зони најближих стамбених  и 
туристичких објеката где је утицај буке највећи. Потреба за мониторингом буке се 
утврђује у поступку процене утицаја сваког планираног пројекта на животну средину. 
Мониторинг буке вршиће се у складу са Законом о заштити од буке у животној средини 
(„Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 88/10) и важећим подзаконским актима. 

Мониторинг отпада има за циљ праћење, контролу и управљање свим врстама и 
категоријама отпада у границама Измена Плана, а према Плану управљања отпадом 
(утврђивање врста, категорија и количина отпада која настаје у комплексима) у складу 
са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18). 

Мониторинг животне средине на подручју Измена дела ПГР-а, мора бити интегрални 
део мониторинга општине Брус. 

 

5.1. Права и обавезе надлежних органа 

Стратешка процена утицаја на животну средину (Извештај о СПУ) представља 
механизам којим се обезбеђује одржива и еколошки прихватљива заштита простора и 
животне средине, у току измена планског докумената којима се усмерава и планира 
реализација планиране кабинске жичаре, односно у току припреме, израде и 
имплементације Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река). 

Процена утицаја стратешког карактера представља комплексан и целовит процес и 
поступак који омогућава и обезбеђује укупно сагледавање важећег планског 
докумената и предлог за његову измену, са аспекта заштите природе, заштите 
заштићених подручја и животне средине и даје могућност за усвајање 
најприхватљивијих планских решења са предлогом услова и мера којима ће заштита 
животне средине бити остварена на оптималан и прихватљив, али рационалан начин. 

У процесу стратешке процене утицаја Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река), у складу са Законом о стратешкој процени утицаја („Сл. 
гласник РС”, бр.135/04 и 88/10) и Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр.72/09, 81/09,64/10,24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19-др.закон) дефинисане су обавезе надлежних органа и носиоца планираних 
пројеката. 

Обавезе надлежног органа за припрему планског документа и надлежног органа 
за послове животне средине: 

 надлежни орган задужен за припрему Измена Плана је у обавези да органу 
надлежном за заштиту животне средине, заинтересованим органима и 
организацијама достави на мишљење Извештај о Стратешкој процени утицаја 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
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Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 
(зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река); 

 надлежни орган задужен за припрему Измена и допуна Плана је у обавези да, 
пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој 
процени утицаја, обезбеди учешће јавности и заинтересованих органа и 
организација у разматрању Извештаја о Стратешкој процени утицаја Измена дела 
Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона 
скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) и изради 
Извештај о учешћу јавности и заинтересованих органа и организација; 

 надлежни орган задужен за припрему Измена Плана обавештава јавност о 
начину и роковима увида у Извештај о Стратешкој процени утицаја, времену и 
месту одржавања јавне расправе и начину достављања мишљења; 

 надлежни орган задужен за припрему Измена Плана израђује Извештај о учешћу 
заинтересованих органа, организација и јавности са свим мишљењима, 
мишљењима изјављеним у току јавног увида и јавне расправе о Плану и 
Извештају о Стратешкој процени; 

 надлежни орган задужен за припрему Измена Плана, органу надлежном за 
послове заштите животне средине доставља Извештај о Стратешкој процени са 
Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине, по добијању Извештаја о 
Стратешкој процени са Извештајем о учешћу заинтересованих органа, 
организација и јавности, може прибавити мишљење других овлашћених 
организација и стручних лица или образовати стручну комисију за оцену 
Извештаја о Стратешкој процени Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река); 

 надлежни орган за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о 
Стратешкој процени утицаја Измена дела Плана генералне регулације за насеље 
Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река); 

 надлежни орган за послове заштите животне средине даје сагласност на 
Извештаја о Стратешкој процени утицаја Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река); 

 надлежни орган задужен за припрему Измена Плана не може упутити План у 
даљу процедуру усвајања без сагласности на Извештај о Стратешкој процени 
утицаја Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела 
река); 

 надлежни орган за послове заштите животне средине дужан је да омогући 
доступност информација о животној средини. 

Обавезе носиоца планираних пројеката, односно планираних активности:  

 носиоци планираних пројеката, односно планираних активности на планском 
подручју, по Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона 
- Бела река) и исходовању информације о локацији, у обавези су да покрену 
поступак процене утицаја на животну средину за сваки пројекат појединачно, 
подношењем Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну 
средину/Захтева за одређивање обима и садржаја, у складу са Законом о 
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС, бр”.135/04 и 36/09) и 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
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Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС”,бр. 114/08); 

 на основу решења о потреби процене утицаја на животну средину, носилац 
планираних пројеката, односно активности дужан је да испоштује процедуру на 
овом хијерархијском нивоу; 

 носилац планираних пројеката, односно активности, дужан је да све мере 
превенције, санације, спречавања, контроле, заштите, еколошке компензације и 
мониторинга животне средине, прописане у процедури процене утицаја, 
примењује и поштује; 

 надлежни орган задужен за инспекцијске послове дужан је да врши инспекцијски 
надзор и контролу над спровођењем мера заштите и мониторинга животне 
средине.  

5.2. Поступање у случају неочекиваних негативних утицаја 

Ако у било којој фази имплементације Измена Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река), реализацији планираних активности, односно 
пројеката, дође до појаве непредвиђених или неочекиваних утицаја који могу имати 
значајне негативне ефектe на животну и друштвену средину, неопходно је да се 
поступак стратешке процене утицаја на животну средину понови, односно изврши 
анализа узрока, ефекат утицаја и изврши процена настале еколошке штете у животној 
средини. 
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6.0. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
Стратешке процене утицаја – Извештаја о СПУ 

Основни методолошки приступ израде и садржај Стратешке процене утицаја на 
животну средину (Извештаја о СПУ) дефинисан је Законом о Стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10). За поступак процене 
утицаја и израду Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени) на 
животну средину Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река), коришћена је методологија процене животне средине „Rapid Urban 
Environmental Assessment” са елементима еколошког вредновања за просторни и 
урбани развој „MeV Urban Environmental Assessment” модел: 

 прикупљање информација и података о простору, предмету стратешкепроцене 
утицаја;  

 вредновање стања према очекиваним и процењеним утицајима,  

 приказ и процена утицаја предложених варијантних решења, 

 дефинисање мера заштите животне средине и програма мониторинга, 

 интеграција и имплементација смерница стратешке процене утицаја у План. 
Примењена методологија заснована је на вредновању животне средине у границама 
захвата Измена Плана, процени стања локалног, републичког и глобалног значаја 
(„MeV Urban Environmental Assessment”). Ток процене стања животне средине за 
подручје Плана, представљен је проценом постојећег статуса, стања и вредности 
заштићених подручја, животне и друштвене средине у анализираним границама на 
основу чега је дата еколошка матрица са смерницама за просторно-еколошко 
планирање. Полазни критеријуми за одређивање могућих карактеристика утицаја су: 

 просторни обухват планског документа и могућих утицаја; 

 вероватноћа појаве негативних утицаја; 

 трајање, учесталост и могућност понављања утицаја; 

 могућност међусобног заједничког деловања више различитих утицаја из једног 
или више извора. 

За процену ризика за стање осетљивих и повредивих подручја, целина, зона, објеката 
и медијума животне и друштвене средине, и здравља становништва, коришћене су и 
методе дате у препорукама и упутствима Светске здравствене организације (WHO). 

Стратешка процена утицаја се ради у фази усвојене Одлуке о изради Измена дела 
Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) 
и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), усвојеног Нацрта Измена и 
Плана, за вредновање могућих варијантних решења и избор најбоље понуђене 
варијанте са аспекта заштите природе и животне средине у границама Измена и 
допуна Плана, дефинисање еколошких зона са условима за реализацију планираних 
пројеката и мерама заштите и мониторинга у циљу обезбеђивања услова за заштиту 
природе и очувања услова друштвене средине, односно очувања здравља 
становништва, традиционалних вредности и услова живота. 

Тешкоће приликом израде Стратешке процене утицаја на животну средину  

У процесу израде Стартешке процене утицаја на животну средину нису уочене битне 
тешкочће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера 
Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона 
скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река). 

У процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) - Извештаја о СПУ,  нису уочене 
битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера 
Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене на животну средину. За 
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оцену стања животне средине извршена је процена, на основу увида на терену, услова 
надлежних институција, постојеће просторно-планске и урбанистичке документације, 
природних карактеристика просторне целине, као и података постојеће студијске, 
пројектне и друге доступне документације. 
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7.0. Приказ начина одлучивања за избор предложених Измена 
дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река) 

У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10 
и 24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
(др.закон), 9/20 и 52/21), Одлуком о изради Измена дела Плана генералне регулације 
за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река) („Сл.лист општине Брус“, бр. 3/18), чланом 10., утврђена 
је обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну средину Измена дела Плана 
генералне регулације. 

Процес процене утицаја стратешког карактера је текао паралелно са фазом Нацрта 
Плана. Стратешка процена утицаја је текла паралелно са израдом Нацрта Измена и 
Плана, а Извештај о Стратешкој процени утицаја Измена Плана на животну средину 
представља саставни део Предлога Измена дела Плана генералне регулације за 
насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река). 

Обавезујуће смернице Стратешке процене утицаја Измена планског документа 
(Извештај о СПУ) за нижи хијерархијски ниво је обавеза носиоца пројеката, да за сваки 
планирани пројекат, односно планирану изградњу кабинске жичаре, пред надлежним 
органом ресорног Министарства, покрене поступак процене утицаја Захтевом за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину/Захтевом за одређивање 
обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, за сваки пројекат 
посебно, све у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04 и 36/09). 
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8.0. Закључци о Стратешкој процени утицаја на животну 
средину Измена дела Плана генералне регулације за насеље 
Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) 

Стратешка процена утицаја на животну средину Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река)је процес који ће обезбедити:  

 приказ утицаја планираних намена односно планираног пројекта реализације 
кабинске жичаре на стање и вредности природе, животне и друштвене средине у 
границама обухвата Измена Плана и непосредном окружењу; 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница, мера и услова за превенцију, 
санацију и спречавања негативних утицаја као и план мера заштите и 
мониторинга животне средине у границама планског документа;  

 примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације 
Плана, односно у поступку реализације планираних пројеката на нижем 
хијерархијском нивоу. 

Изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена дела Плана генералне 
регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 
(централна туристичка зона - Бела река) (Извештају о СПУ) приступило се на основу и 
у складу са Одлуком о изради Измена дела Плана генералне регулације за насеље 
Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка 
зона - Бела река) („Сл. лист општине Брус“, бр.3/18). 

Стратешка процена утицаја на животну средину Измена Плана (Извештају о СПУ), 
интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке сегменте животне средине, 
повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава 
Измене Плана ка решењима која су, пре свега, од интереса за вредности заштићеног 
подручја Националног парка „Копаоник“ и еколошке мреже, квалитет животне средине, 
у функцији и интересу друштвене средине. Анализа и процена потенцијалних утицаја 
стратешког карактера, има значај да превентивно делује у смислу спречавања 
еколошке штете у простору. 

На нивоу Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река), 
процењени су потенцијални утицаји планиране намене и ефекти на животну и 
друштвену средину, укључена је јавност и заинтересоване институције у процес 
одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке биће узети у обзир добијени 
резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени утицаја Измена дела Плана 
генералне регулације.  

На основу вредновања Нацрта Измена Плана процењује се да планирана намена и 
имплементација планског документа неће импликовати битне неповољне, еколошки 
неприхватљиве ефекте по природне вредности и животну средину, уз услов обавезне 
процене утицаја за сваки планирани пројекат са дефинисаним мерама заштите и 
мониторингом животне средине. Стратешка процена утицаја Измена дела Плана 
генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела 
целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) (Извештај о СПУ) представља 
саставни део Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река).  

Смернице, услови и мере заштите и мониторинга животне средине прописани 
Стратешком проценом утицаја су обавезујући за поступак процене утицаја на животну 
средину, у поступку реализације планираних активности, односно реализацију 
планиране кабинске жичаре и пратећих садржаја. 
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9.0. Други подаци од значаја за Стратешку процену утицаја 

Нема других података који би били од значаја за Стратешку процену утицаја на 
животну средину Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - 
Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - 
Бела река). 
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Прилози: 

 Одлука о изради Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) („Сл. 
лист општине Брус“, бр.3/18);  

 Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана 
генералне регулације насеља Брзеће, Скупштина општине Брус, бр. 501-14/2016-I од 
16.08.2016.године. 

 Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 бр. 019-3430/2 од 05.02.2019. године; 

 Завод за заштиту споменика културе, Краљево, Услови бр. 2132/2 од 30.12.2019. године; 

 Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за вандредне ситуације, 
Услови 09/18/2 бр. 217-473/18 од 14.12.2018. године; 

 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Услови 
бр. 10753-4 од 05.07.2019. године; 

 Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“, Потврда бр. 532/19 од 25.03.2019. године; 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Водни услови бр. 11094/1 од 05.02.2019. 
године; 

 Јаво предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, Услови бр. 8221 од 
30.05.2019.године; 

 Јавно предузеће скијалишта Србије, Услови бр. 07 3250 од 24.12.2018.године; 

 Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Услови бр. 953-12876/19-3 од 30.10.2019. године; 

 Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, Услови бр. 07-07/17733 од 24.07.2019. године; 

 Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус, Услови бр. 325/2019 од 26.02.2019. године; 

 Оператер дистрибутивног система „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Услови бр. 0911-358238/2 од 
12.12.2018. године; 

  „Телеком Србија“ АД, Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, служба за 
планирање и изградњу мреже Крагујевац, Услови бр. IV 06 350-126/2018 од 14.12.2018. 
године; 

 Општина Брус, Општинска управа, Записник бр. 350-126/2018-IV-06 од 07.11.2018. године; 

 Општина Брус, Општинска управа, Извештај о обављеном раном јавном увиду бр. 350-
126/2018-IV-06 од 21.11.2018. године; 

 Општина Брус, Општинска управа, Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, 
водопривреду и заштиту животне средине, Решење о давању сагласности на Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину Измена дела Плана генералне регулације 
за насеље Брзеће - Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна 
туристичка зона - Бела река), бр. 501-10/2020-IV-07 од 15.07.2020. године. 

 

Графички прилози: 

  Еколошка валоризација простора за одрживи развој   Р 1:1000 
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Прилози: 

 Одлука о изради Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће - Копаоник 
целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона - Бела река) („Сл. 
лист општине Брус“, бр.3/18);  

 Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 бр. 019-3430/2 од 05.02.2019. године; 

 Завод за заштиту споменика културе, Краљево, Услови бр. 2132/2 од 30.12.2019. године; 

 Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за вандредне ситуације, 
Услови 09/18/2 бр. 217-473/18 од 14.12.2018. године; 

 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Услови 
бр. 10753-4 од 05.07.2019. године; 

 Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“, Потврда бр. 532/19 од 25.03.2019. године; 

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Водни услови бр. 11094/1 од 05.02.2019. 
године; 

 Јаво предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, Услови бр. 8221 од 
30.05.2019.године; 

 Јавно предузеће скијалишта Србије, Услови бр. 07 3250 од 24.12.2018.године; 

 Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Услови бр. 953-12876/19-3 од 30.10.2019. године; 

 Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, Услови бр. 07-07/17733 од 24.07.2019. године; 

 Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус, Услови бр. 325/2019 од 26.02.2019. године; 

 Оператер дистрибутивног система „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Услови бр. 0911-358238/2 од 
12.12.2018. године; 

  „Телеком Србија“ АД, Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, служба за 
планирање и изградњу мреже Крагујевац, Услови бр. IV 06 350-126/2018 од 14.12.2018. 
године; 

 Општина Брус, Општинска управа, Записник бр. 350-126/2018-IV-06 од 07.11.2018. године; 

 Општина Брус, Општинска управа, Извештај о обављеном раном јавном увиду бр. 350-
126/2018-IV-06 од 21.11.2018. године. 

 
 

Графички прилози: 

  Еколошка валоризација простора за одрживи развој   Р 1:1000 
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3aBO,lJ,sa 3aWTI1TY npnpone Cp611je 113Beorpana, Y JI. ,lJ,p I1BaHa PI16apa 6p. 91, na OCHOBY
1..IJIaHa9. 1157. 3aKoHa 0 3aWTI1TI1 npnpone ("CJIy)I(6eHI1 rnacnax PC", 6p. 36/2009, 88/2010,
9112010-l1cnpaBKa 11 14/2016) li LIJIaHa 136. 3aKoHa 0 onurrev ynpasnov nocryrrxy
("CJIy)l(6eHli maCHI1K PC", 6p. 18/2016), nocrynajyhn no 3aXTeBY 6poj: 350-126/2018-IV-06
0,lJ, 26.11.2018. rO):(I1He, OnWTI1Ha Bpyc, Oncex sa yp6aHI13aM H rpaheaaacpcrso, Kparsa
Ilerpa I 6p. 150, Bpyc, sa 113,lJ,aBaJ-heYCJIOBa 3aWTHTe npapone aa li3pa,lJ,y I13MeHe nena I1JIaHa
renepanne perynauaje aa nacerse Ep3ehe-KonaOHI1K nenana 6 (30Ha cxnjanaurra) 11nena
QeJII1He 3 (QeHTpaJIHa Typl1CTI1LIKa 30Ha - EeJIa pexa), ,lJ,aHa 06-02.- 2019. rO):(HHe non 03
6p. 019-34301_fl...._,):(OHOCH

PElliEIbE

1. )];eo npenaernor nonpysja aa KOjl1 ce pana I13MeHa nena I1JIaHa reuepanne perynauaje
HaJIa311 ce y OKBliPY 3aWTI1heHOr nO):(PYLIja HaQI10HaJIHli napx "KonaOHHK", Y pe)l(I1MY
3aWTI1Te III crenena. Ileo npocrop I1JIaHa ce aanasa Y 06YXBaTY eKOJIOWKe Mpe)l(e -
eKOJIOWKI1 sna-rajnor nO):(PYLIja .Konaoanx". CXO,lJ,HOTOMe, 113):(ajy ce cneneha YCJIOBI1
3aWTI1Te npnpone:

0I1111TI1 YCJlOBI1:
1) Ilnannpaue HaMeHe nOBpWI1Ha Mopajy 6HTH YCKJlalJeHe ca HaMeHaMa O,lJ,pelJeHI1M

nJIaHOM smuer pena, O,lJ,HOCHOI1POCTOPHHM nJIaHOM nO,lJ,PYLIja nocetine naueue
HaQI10I-IaJIHOr napxa KonaOHHK ("CJly)I(6eHI1 rJIaCHl1K PC", 6p. 8912016);

2) I1owTOBaTl1 saxehe nponnce sa 3awTHTY, xopmuhea,e H osyaaa,e nOBpWHHCKl1X H
nO)J,3eMHHX sona;

3) I1pe,lJ,BH,lJ,eTI1 norrryao I1H<ppacTPYKTYPHO onpevan.e no BI1COKl1M eKOJlOWKI1M
CT:lH,lJ,ap,lJ,I1Ma;

4) Yp6aHI1CTl1LIKe rtapaverpe sa H3rpa,lJ,lhY 06jeKaTa o):(pe):(HTI1 npena npaBI1JIHMa
ypebea.a 11rpaheisa xoja cy ):(e<pl1Hl1CaHaBa)l(ehl1M nJIaHCKI1M aKTHMa;

5) I1H<ppacTpYKTYPY H3BeCTI1 Y CKJIa):(y ca YCJIOBHMa Ha):(JIe)l(Hl1X KOMYHaJIHHX
npenyseha;

6) Kanaunrere nJIaHl1paHHX TYPl1CTHLIKI1X ofijekara YCKJla,lJ,HTH ca nsrparuso«
I1H<ppacTpYKType npe csera KOMYHaJIHe, eneprercke, caotipahajne H np.;

7) PeWI1TI1 HMOBHHcKo-npaBHe ornroce na KaTaCTapCKl1M napuenasra Y 06yxBaTY
I1JlaHa;

8) Hsrpann.y ofijexara ypa):(I1TI1 ys «opmuheise JlOKaJIHI1X rpalJeBHHcKHX MaTepHjaJIa
ca eJIeMeHTl1Ma Tpa,lJ,I1QI10HaJIHeapxtrrexrype;

9) Y QI1JhY nocrasaa,a eneprercxe e<pHKacHOCTI1 otijexara KOPliCTHTH aneksarae
rpahesmrcxe MaTepHjaJIe KOjH he 06e36e,lJ,liTl1 TOnJlOTHY 1130JIaQl1jy;

10) Osenen.aaan,e OKO 06jeKTa yparurra l1CKJbYLIl1BOaYToxToHHM spcrasra, Tlinl1LIHI1M
sa rtpenverno nonpysje, rtposepenor nopexna 11KBaJII1TeTa;

11) HaKoH 113Bpl)JeHI1X panosa na CeLII1 WYMCKI1X nospunma 06aBe3Ho nJIaHl1paTI1
nonasan,e WYMCKHX sacana, xao KOMneH3aQl1jy yxnon.eue sererauuje.
KOMneH3aQ110He Mepe onpehyje Ha,lJ,JIe)l(HO MHHI1CTapCTBo aa OCHOBY LIJI. 12.
3aKoHa 0 3aWTl1Tli npapone 11I1paBl1JIHl1Ka 0 KOMneH3aQI10HI1M MepaMa.

12) Pe):(oBHI1M onpscaaan.ea naprepnor 3eJIeHl1JIa 11CJI060,lJ,HHX nOBpWl1Ha, cy3611jaTI1 11
KOHTpOJIl1CaTli aneprene H I1HBa3l1BHe spcre, a HapOLIl1TO aM6p03l1jy;

13) CaLIYBaTI1 CBaKO nocrojehe Bpe):(HO crafino I1JlI1 rpynauajy BI1COKe sereraunje;
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14) IIpH6aBHTH carnacaocr naztneacaax HHCTHTYUHja sa asaohen.e panosa KOjH
nsncxyjy eBeHTYaJIHY cesy oztpacnax, Bpe.n:HHXrrpavepaxa ztennporpnope, KaKO6H
ce yxnarsarse nererauaje cseno na HajMaFhY Moryny Mepy;

15) 06e36e.n:HTH cananajy H ypeherse CBHXnerpanapaaax nosprnaaa;
16) Pennrra npofinexr nocrojehax H MorynHx .n:HBJbHX nenonaja, KOMYHaJIHOr,

rpahesancxor nna .n:pyror ornana y o6YXBaTY Ilnana;
17) IIoce6HY naxcrsy rrOCBeTHTHMepaMa saurrare y cnysajy aKUH.n:eHTHHXcaryanaja.

IIpe.n:BH.n:eTH penrersa KojHMa ce o6e36el}yjy aeonxomm ycnosa sa 6p3y H
erpaxacay rrpcrasnoacapny 3alliTHTY (nporasrroxapna rryr, XH.n:paHTCKaMpe)l(a H
crr.);

18) YKorrHKO ce TOKOM eBeHTYaJIHHX nnanapaaax paztosa naahe na reonounco-
rraneonrorromxe ana MHHepaJIOlliKo-rreTPorrOlliKe ofijexre, sa xoje ce rrpernocrasrsa
zra HMajy cBOjCTBOnpapomror nofipa, CXO.n:HO3aKoHY 0 3alliTHTH npapozte H3Bol}aq
je .n:Y)l(aHzta 06aBeCTH MHHHCTapCTBO saurrare )l(HBOTHe cpermne y pOKY ozt 8
.n:aHa, O.n:HOCHOnpenysve CBe Mepe KaKO ce npapozmo nofipo He 6H ourrerano no
.n:orraCKaosnamhenor nana;

YCJIOBI1 3A I(EJII1HY 6 - 30HA CKI1JAJII1ilITA

19) Perynauaja Bene pexe aanean.aaarsev ztena TOKa na KOMe ce nnannpajy canpzcaja
Ka6HHCKe )l(Hqape aaje .n:03BOJbeHa;

20) OqyBaTH npaofianne nenose Bene pexe ca rrojacov aYTOXTOHesereanaje;
21) axcaxranaa cnparnocr ofijexara y <PYHKIJ;HjHKa6HHCKe )l(Hqape MO)l(e 6HTH

II+I1K;
22),no3BOJbeHH HH.n:eKC aarpahenocra sa asrparnsy BHKeH.n: ofijexara je 0,7, a

MaKCHMaJIHa cnparnocr o6jeKaTa je II+IIK, aa napnenava MHHHMaJIHe nospmaae
300 m";

23) IIpHrrHKoM asrpazm,e napxanr npocropa H36eraBaTH KOMrraKTHe 6eToHcKe
rtoapmnae (rroCTaBHTH TPaBHO fieroncxe pacrep eneueure, O.n:HOC6eToHa H TPaBe
rpefia zta fiyzie 30:70);

24) Oranarse sozte ca napxanr nonpunrna H caofipahajaana Mopa 6HTH pemeno
nanoaasra xa rrYTY, a na MeCTHMarne je neonxonao H xopmnhereesr OTBopeHHX ana
pemerxacrax parona (aa npasrep .n:Y)l(rporoapa). Ilocefina naxosa rpefia zta 6y.n:e
nocsehena KHlliHHUH H cnnsaa.y sona xoja nacraje ycnen cranarsa cnera HH3
tnxapny ca roprse crpane nyra (rpopnapara 060.n:HH KaHaJI);

YCJIOBI1 3A I(EJII1HY 3 - I(EHTP AJIHA 30HA TYPI13MA EEJIA PEKA

25) ,no3BOJbeHH HH.n:eKCnsrpaheaocra sa asrpaznsy xorena - BHCOKHTypH3aM je 1,6, a
MaKCHMaJIHa cnparnocr oojexara je II+ 3+IIK, na rrapnenasra MHHHMaJIHe
nospnmae 600 m";

26) ,no3BOJbeHH HH.n:eKC asrpaheaocrn aa asrpanrsy rpancxax xorena je 1,6, a
MaKCHMaJIHa cnparnocr ofijexara je II+ 3+IIK, na napnenava MHHHMaJIHe
nospmmre 400 m";

27) ,no3BOJbeHH HH.n:eKCasrpaheaocra sa npocrop MelliOBHTor CTaHOBaFha - nocnosan.e
je 1,2, a MaKCHMaJIHa cnparnocr ofijexara je II+2, na napnenasra MHHHMaJIHe
noapmane 300 m-;

28) ,no3BOJbeHH HH,D;eKCasrpaljeaocra aa ofijexre nocnosarsa je 0,8, MaKCHMaJIHa
cnparuocr Cy+II+ 1;

29) ,no3BOJbeHH HH.n:eKCnsrpaheaocra sa oojexro jasne nasreae je 0.8, MaKCHMaJIHa
cnparaocr II +1.



2. Y IIOCTYIIKYnonomea,a 113MeHe nena ITJIaHa IIoTpe6Ho je on 3aBo,n:a IIpH6aBHTH
MHIIlJhelhe 0 HCIIYlheHocTH YCJIOBaH3 osor Pemersa.

3. OBO pemerse He ocnofiaha IIO,n:HOCHoua3aXTeBa zta IIpH6aBH H ztpyre YCJIOBe,,n:03BOJIeH
CarJIaCHOCTHnpezmahene II03HTHBHHMIIpoIIHcHMa.

4. 3a CBe zrpyre pa,n:oBe/aKTHBHoCTH na IIpe,n:MeTHoM IIO,n:PY'Ijy HJIH npovene IIJIaHCKe
,n:oKYMeHTaUHje,IIoTpe6Ho je IIo,n:HeTHHOBH3aXTeB.

S. Y KOJIHKOIIO,n:HOCHJIau 3aXTeBa Y pOKY on ztsc rozmae on nana nocraarsan.a onor
penrersa He OTIIO'IHe paztose H aKTHBHOCTHsa xoje je OBOpemen.e H3,n:aTO,,n:Y)KaHje zta
nozurece 3aXTeB aa H3,n:aBalhe HOBor penrersa.

6. ITO,n:HoCHJIau3aXTeBa je OCJI060ljeH nnahan.a 'raxce sa H3,n:aBalhe osor pemersa Y CKJIa,n:y
ca 'IJI. 3. CTaB 1. Ta'IKa 6. ITpaBHJIHHKa 0 BHCHHHH Ha'IHHY 06pa'IYHa H HaIIJIaTe raxce sa
H3,n:aBalhe axra 0 YCJIOBHMa3aIIlTHTe npapozie ("CJIY)K6eHH maCHHK PC", 6p. 73/2011 H
106/2013).

06pa3JlOJICelbe

3aBO,n:sa 3aIIlTHTY rrpapozte Cpfiaje IIpHMHOje zrana 06.12.2018. rozmae, sasenen IIO,n:03 6p.
020-343011, OIIIIlTHHa Bpyc, Oncex aa yp6aHH3aM H rpaheaaacpcrso, sa H3,n:aBalhe YCJIOBa
3aIIlTHTe npapozte aa aspany 113MeHe ztena ITJIaHa renepanne perynanaje sa nacerse Bpsehe-
KOIIaoHIIK ueJIHHa 6 (30Ha cKHjaJIHIIlTa) H nerra ueJIHHe 3 (nearpanna TypHCTH'IKa 30Ha -
BeJIa pexa).

Ha OCHOBY,n:OCTaBJheHOr 3aXTeBa H nparehe ,n:oKYMeHTaUHje yrnpheao je ,n:a ce nspazta
IIpe,n:MeTHOr ITJIaHa pazta na OCHOBYO,n:JIYKe0 IIpHCTYIIalhY aspana zrena ITJIaHa reneparme
perynauzje sa nacerse Bp3ene-KoIIaoHHK ueJIHHa 6 (30Ha cKHjaJIHIIlTa) H ,n:eJIa ueJIHHe 3
(Ue1iTpaJIHa TypHCTH'IKa 30Ha - BeJIa pexa), ("CJIY)K6eHH JIHCTOIIIIlTHHe Epyc" 6p. 3/2018).
L(HJh aspazte IIJIaHa je crsapaa,e YCJIOBaaa asrpaznsy Ka6HHcKe )KH'Iape H OCTaJIHXnparehax
caztpacaja: caoopahajuana, IIapKHHr npocropa, xao H perynacaa,e nocrojeher Bo,n:OTOKa.Y
O,n:HOCYna nperxonnn IIJIaH, npoxerseae cY rpanaue ueJIHHa, O,n:HOCHO30Ha cxnjanaurra je
nponnrpeaa Y CKJIa,n:yca IIJIaHHpaHoM nOBpIIlHHOM xojy 3aY3HMa Gynyha Ka6HHcKa )KH'Iapa,
,n:OKce rpaamta ueJIHHe neirrpanna TypHCTH'IKa 30Ha BeJIa Pexa npoumpyje no jY)KHe
rpaaaue oaor ITJIaHa. Y 30HH Ka6HHcKe )KH'Iape IIJIaHHpaHH cy 06jeKTH ca YCJIY)KHHM
canpscajaaa (yrocTHTeJhCTBO H rprosana), IIapKHHr IIpOCTOp H BHKeH,n:craaosaa,e. ITJIaHHpa
ce perynanaja BeJIe pexe xoja ce y zteny rzte ce HaJIa3e cazrpacaja Ka6HHCKe )KH'Iape
sanearsyje. ITpOCTOp y uearpanaoj TypHCTH'IKOj 30HH je asrpahea 06jeKTHMa HaMelheHHM
TypH3My - XOTeJIHMa. Ilonpysje je orrpenerseao sa aarpaznsy XOTeJIa, oojexara craaoaarsa H
JaBHHX IIapKHHr IIpOCTopa.

Ilpeva ITPOCTOPHOM IIJIaHY nonpysja nocefiae naxreae HaUHOHaJIHOr napxa KOIIaOHHK
yrspheno je ,n:ace IIpe,n:MeTHHnpocrop HaJIa3H y 06YXBaTY HaMeHe - rpahenancxe IIOBpIIlHHe
nocrojehax H IIJIaHHpaHHX TypHCTH'IKHXKOMIIJIeKCaH aacersa.

YBH,n:OMY L(eHTpaJIHH perncrap 3aIIlTHneHHX nofiapa, ,n:OKYMeHTaUHjy3aBo,n:a, a y CKJIa,n:yca
npOIIHCHMa KOjH perynanry 06JIaCT 3aIIlTHTe npzpozte, YTBpljeHH cy YCJIOBH 3aIIlTHTe
npnpone H3 ,n:HCII03HTHBaonor pemersa. ITpe,n:MeTHOnozrpysje sa xoje ce pane 113MeHe nena
ITJIaHa y 06YXBaTY cy pe)KHMa 3aIIlTHTe III CTeIIeHa sanrraheaor nozrpysja HaUHOHaJIHH napx
KOIIaOHHK("CJIy)K6eHH rJIaCHHK PC", 6p. 84/2015). Taxohe, IIpHIIa,n:a IIO,n:PY'IjyHaUHOHaJIHe
eKOJIOIIlKe Mpe)l(e "KoIIaoHHK", Emerald RS0000002, IBA RS032, PBA 16 ("CJIy)K6eHH
maCHHK PC", 6p. 102/2010).

3aKOHCKH OCHOBsa nonomea,e pemersa: 3aKoH 0 HaUHOHaJIHHM IIapKoBHMa ("CJIy)K6eHH
maCHHK PC", 6p. 84/2015); 3aKoH 0 3aIIlTHTH npapozie ("CJIy)K6eHH maCHHK PC", 6p.



36/2009, 88/2010, 9112010-l1crrpaBKa 11 14/2016); Ypenria 0 yrnphaaan.y Ilpocropaor nnaaa
nonpysja nocefiae aasretre HaUl10HarrHOr napxa KOrraOHI1K ("Crry)J(6eHI1 rrraCHI1K PC", 6p.
89/2016); Ypenfia 0 exonomxoj Mpe)J(11("Crry)J(6eHI1 rrraCHI1KPC", 6p. 102/2010) 11Ypezifia 0
pe)J(I1MI1Masanrrare ("Crry)J(6eHI1 rrraCHI1KPC", 6p. 3112012);

Hspana 113MeHe ztena Ilnana reaepanne perynaunje aa aacerse Bpsehe-Konaonax nenana 6
(30Ha cxajamnnra) 11 ztena uennne 3 (ueirrparma rypacravxa 30Ha - Berra pexa) MO)J(e ce
peanasoaara rrozt ycnosaaa .uecpI1HI1CaHI1MOBI1Mpeurea.ex, jep je rrpouerseno na aehe
yrauara na npapozme Bpe.uHOCTI1nonpysja,

Ha OCHOBYcaera nanezteaor, ozmyseao je xao y .ul1crr03I1TI1BYosor peurea,a,

I10.uHOCl1nau 3aXTeBa je ocnofiohen on nnaharsa raxce y cxnany ca qnaHOM 18. 3aKoHa 0
perry6rrl1qKI1M a.uMI1HI1CTpaTI1BHI1Mraxcava ("Cny)J(6eHI1 rrraCHI1K PC", 6p. 43/2003,
51/2003,6112005,5/2009,54/2009,50/2011,93/2012, 83/2015, 11212015,50/2016,6112017,
113/2017 113/2018-l1crrpaBKa).

YnyTCTBO 0 npaBHOM Cpe.LJ;CTBy: I1pOTI1B onor pemen.a MO)J(e ce 113jaBI1TI1 )J(arr6a
MI1Hl1cTapcTBY 3arnTI1Te )l(I1BOTHecpenane y pOKY on 15 ztana on ztana rrpnjesra peuren,a.
}l{arr6a ce rrpeztaje rrl1CMeHO I1nl1 asjanrsyje YCMeHO na 3arrl1CHI1K 3aBo.uy sa 3arnTI1TY
rrpapone Cpfiaje.

Anexcannaji" /
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OnlUTHHa Epy
OmuTHRCKa yrrpasa

Onersea,e sa ypfiamraa: I u rpaheeaaapcrso

Ilpenver: ,lJ;ocTaBJbafhe ycnosa -ryean,a, onpacasaa.a 11xopamhersa K JITYPIDIXnofiapa 11notiapa
xoja yxcaaajy nperxornry 3aWTI1ry 11yrapheae Mepe 3aWTHTe aa nOTPe6e aspane Ilnana reaeparnre
perynaunje sa nacerse Ep3ene-KonaOHI1K nenana 6 (30Ha CKHiaJTHlUTa)11,J.ella uenane 3 (QeHTPaJTHa
rypacra-uca 30Ha- Eena pexa) OnlUTI1HaBpyc

3aBO.u aa saurnrry cnOMeHHKa xyrrrype Kpan.eso, ua ocaosy 1.jJ1aHa 107 3aKoHa 0 xyrrrypmos
.u06pHMa ("Clly)!{6eHJ1 rllaCHI1K PC", 6p. 71/94, 52/2011-.up.3aKoH, 99/2011-.up.3aKoH) (y narsea
rexcry: 3aKoH), a y Be3H ca lJllaHOM 46 3aKOHa 0 nnanaparsy 11113rpa.ufhl1 ("Cll. maCHHK PC" 6p.
72/2009,81/2009 - ncnp., 64/2010 - onnyxa YC, 24/2011,12112012,42/2013 - onnyxa YC 501 013 -
onnyxa YC, 98/2013 - onnyxa YC, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 3112019 113712019 - .up. 3aKoH)),
nocrynajyha no aaurev 3aXTeBY 6poj 350-12612018-IV-060.u 16.05.2019 . ronaae, sa asnaaaa,e
yCJl~Ba--'T:Y'BalMl, pacanaisa 11 xopmuhersa yrr1)lpHI1 no apa 11.u06apa KOJa yxoraajy nperxozury
saumrry H yrsphene Mepe 3alUTHTe sa nOTPe6e aspane Ilnana reaepanae perynauaje sa nacerse
Ep3ene-KonaOHI1K uenaaa 6 (30Ha CKHjaJTl111ITa)H nena uemore 3 (QeH1'pCLilHa pl1CTI1'-IKa30Ha- Bena
pexa) OnWTI1HaEp c, ofiaaeurrasa eac c.ienehe:

Ilpernenou ,J.l1cn03KUuje rrpe.rsreruor nO,J.PYlJja ooyxsara Ilnaaa, a aa OCHOBY ysnna y
paCnOllO)!{HBY.uoKYMeHTall,Hj osor 3aso,J.a 11aa .nnrv srecra, KaO H Hsseurraja CTp)'YHor capazmaxa
6poj 213211 on 17.12.2019. ronaue, KOHCTaTOBaHOje,J.a npocropnoxr 06. ary npeziaeruor
nnancxor .uOKYMeHTaHHCYyfieneaceaa nenoxperna K)'_TIYPHanofipa, HHTH eBH.ueHTl1paHa nofipa,
xoja yxorsajy aaurnrry na OCHOBY3aKoHa 0 KYJITYpHHM.u06p11Ma ("Cny)!(6eHI1 r aCHHK PC", 6p.
71/94, 52/2011-.up.3aKoHa, 9912011-.up. 3aKoH).

Mehyru», y .uoKYMeHTaQHjl13aBo.ua nocroje nenana safieneaceaa nOllOBI1HOMnpouinor sexa, 0
OCTaQHMa crapor WJbaKI1WTa y OKBHpHMa rpaunua H3MeHe nnana, TalJHl1je aa npocropy noxerxa
)!{HlJape Berta pexa, xao H H3Mel)y 2. H 3. cryfia. KaKO cy apxeonouncn llOKaJTl1TeTI1cneQI1<pl1lJHHca
CTaHOBI1WTa3aWTHTe jep ce HaJTa3e acnon nOBpWHHe 3eMJbe 11lJeCTOuaje Moryne 3HaTH sa fhHXOBO
nocrojaa,e, TaKO na je npHllHKOM 6HllO KaKBHX 3eMJbaHHX panosa Moryne HaHnH na OCTaTKe
MaTepHjaJTHexyrrrype 113npOWllOCTH. Y cxnaay ca HaBe.ueHHM<popMHpaHe cy cnenehe Mepe 3aWTHTe:

YKOllHKOnohe no npoveae rpauaua nnaaa, I1HBecTI1TOpje y 06aBe311 na sarpaaca nonarne
YCllOBeo.u crpane Ha,UJ1e)KHOr3aBo.ua.

YKOllHKOnpa 6HllO KaKBHM3eMJbaHHM pa.uOBI1Ma.uol)e no npOHaJTaCKaMaTepl1jaJTHI1XOCTaTaKa
H3 npOWllOCTH, neonxozmo je na HHBecTHTop/113Bol)a4 HCTor 'rpeuyrxa 06YCTaBH panose H 06aBeCTH
Ha.ulle)l(HH3aBO.u panu npafiaersaa,a .uo.uaTHI1XYCllOBa.

3a6pafheHO je ueoanaurheno npmcynrsau,e apxeonouncor MaTepHjaJTa.
JlI3Bol)alJ je y 06aBe3H na npeysve Mepe 3aWTHTe KaKOnofipo non nperxonaoa 3aWTHTOMHe 6H

6HllO YHHwTeHO HllH ourreheuo.
TPOWKOBH acrpaxcaearsa, 3aWTI1.Te, -rysan,a, nytinaxoaan,a 11. asnaraisa .u06pa xoje Y)!{l1Ba

nperxornry saurnrry, CBe no npenaje nofipa na -rysaise osnaurheaoj YCTaHOBI1.3aWTHTe CHOCI1.
I1.HBeCTI1.TOp.



3aBOA 3a 3aWTHTY CnOMeHHKa Kymype KpalbeBO
6000 Kparseso, uapa /laaapa 24, nas 100239951, Man14Hl-1 6poj 07101104

Tell. 036 331 866, Tell/cjlaKc 036321025, e-mail: zzzskv@gmail.com
>Kl-1pOpa4yH: 840-69664-74, 840-69668-62

HHTerpanlBHI1 npncryn 3aWTI1Te, npaxsahea y 3aWTI1TI1 KyJlTypHI1X nofiapa, ana .raxohe 11 y
3aWTI1TI1 npnpone, yrryhyje na TecHY capanisy, xoja ce ornena y 3aWTI1TH aenocpezure OKOJlI1He
KYJlTYpHor nofipa, ana 11y I1cToBpeMeHoM eBI1)],eHTHpa}hY KyJlryPHI1X 11 npaponuax spenaocra jenne
reparopnje H }hI1XOBOj sajeznuouco] 3aWTI1TI1. Ynpaso 113THX paanora 3aWTI1TI1 nonpysja Hanaouannor
napxa KonaOHHK npanaje ce nocefian sna-raj, jep je TO nonpy-rje BeOMa fiorare reOJIOWKe npOWJJOCTI111
CJlO)!(eHe rpalje, WTO npencraarsa l-berOBY npaponny Bpe)],HOCT, )],OK ca zipyre CTPaHe HalJl1H )!(J{BOTa 11
npnepehasan,a CTaHOBHHWTBa I1Majy BeJII1KY KYJlTYPHY Bpe)],HOCT. KYJITYPHH nejsaac xao nponyxr
CI1HXPOHI130BaHOr nejcrsa npapone 11 lJOBeKa, nOCTaBJba npen rtnauepe o)],rOBopHOCT OCMI1WJbaBa}ha
npocropa KP03 npouec 3aWTI1Te KYJlTYpHor uacneha y OKBI1PY npaponuor npocropa, ycnocrasrsan.ea
sesa 113Meljy Pa3Jll1lJI1TI1X)],eJlaTHOCTI1,0)], norsonpaepene, rypasaa, eKoHoMl1je)],o HaYKe.

Ilpocrop KOnaOHI1Ka O)],YBeK je 6110 npaana-mo TJIO sa aacersaaaise y nepaoziy npancropaje,
aHTI1Ke 11cpezneer sexa. OCHOBHI1 npe)],YCJlOBI1 sa aacersasaa,e jecy nOBOJbHI1 YCJlOBH sa TpaHcxYMaHTHo
CTOlJapCTBO 11 60raTI1 PY)],HI1l\11 KOjl1 npencrasrsajy 611TaH eKOHOMCKH pecypc 0 lJeMY CBe)],OlJl1 11 CaM
TonOHHM. Haj BI1We noziaraxa ocrano je 113 nepaozia pl1MCKe )]'OMI1Hal\l1je na OBOM npocropy, Y
aHTl1lJKI1M nl1CaHI1M 113BOpl1Ma Ha3I1BaH je 11cpe6pHOM n.n.aHI1HOM. Il03HaBal-bY pl1MCKOr pynapcrsa aa
repirropaja Fopise Me311je aajaaure je zionpanena I1CTOpl1ja, O)],HOCHOaaarnrsa nHcaHHX 113Bopa. Kao
nocefiaa npaspenna rpana saxsarsyjyha Hana3I1Ma enarparpcxax CnOMeHI1Ka H PY)],Hl1lJKOr HOBl\a, ca
ncropajcxor acnexra naje OCHOBHe nonarxe 0 sua-rajy ropa.oaeaajcxax pY)],HI1Ka aa PI1MCKY l1Mnepl1jy,
xao 110 rnaBHI1M pynapciorv pemOHI1Ma 11I-bHXOBI1Ml\eHTpI1Ma. 06JlaCT KOnaOHI1Ka nornanana je non
Me/alia Dardanica - H6apcKI1 PY)],OHOCHI1 6aceH KOjl1 je 6110 non )],l1peKTHHM Ha,IJ,JleWTBOM uapa.
Cpenuurre osor pynapcxor pesnpa Hana3I1JlO ce y MecTY C04aHI1~a, aa jY)!(HI1M naziaaaaa KOnaOHI1Ka.
ApXeOJlOWKHM I1cTpa)!(HBa}hI1Ma )],OKa3aHOje na ce MeCTO Ha3I1BanO Municipium DD (Zlapnanopyv) 11na
je 611JIOce)],I1WTe pynapcxor npoxyparopa KOjl1 je ynpasrsao py)],apCKI1M H MeTanypwKHM npouecaaa H
KOHTpOJlI1Cao 113B03 MeTana. Taxo je jenaa OJIOBHI1CJlI1TaK ca )!(l1rOM onor MYHHl\Hnl1jYMa npouahea y
peua TI16ap y caMOM PHMY. ,D;aKJle, 113osor xparxor npernezta MO)!(e ce BH)],eTI1na je y nepaony aHTHKe
KOnaOHI1K 6110 611TaH 11ztofipo yYBaHI1 nyHKT. 0 TOMe CBe)],OlJe 11MHor06pojHa yrsphea,a ua nananava
KOnaHI1Ka xoja cy crparernjcxa nOCTaBJbaHa KaKO 611WTI1TI1Jla pynapcxe peanpe, norryr oaor y fOpl-bl1M
Jlesuhava. Ha 3ana)],HI1M nanaaava KOnaOHI1Ka acrpaacena je 11uexponona Pynapa na JlOK. flaHI1WTe y
Kopnahy )],OK npl1Mal-be paaor Xpl1WnaHCTBa nparaao ua JlOKanl1TeTI1Ma Mana Bp6HI1l\a - ,Zl;y6 11
Hefiecxe CTOJlI1l\e. Mnoru reoapXeOJlOWKI1 OCTal\113a6eJle)!(eHI1 xpajev ocav.aecerux rO)],I1Ha XX sexa na
npocropy npeaaeraor nnaaa 11y urapoj OKOJlI1HI1,nauac cy nernpaaa yp6aHI1CTI1lJKHM CTpYKTYpaMa HJlI1
cy OCTal\H O)],Be)!(eHI1y Tpenxy na nOHOBHO nperanaise.

H3 uaseneuor ce saxrsy-ryje na npocrop KOnaOHI1Ka I1Ma 60raTY I1CTOPHjCKY H reOJlOwKY npOWJlOCT 0
KOjOj ce Tpe6a 6PHHYTH 11yYBaTI1 je xao zieo pecypca KYJlTYpHor aacneha Peny6JIHKe Cpfiaje.

HHBeCTHTOp je )],Y)KaH LJ,aY CKJlaLJ,Yca OBHM YCJlOBHMa CaqHHH HaU.pT nnancxe LJ,OKYMeHTau.Hje

H na HCTH npH6aBH MHWJbelbe onor 3aBOLJ,a.

06pa~HBa4H: JlP Mapuja Mapah, KOH3epBaTop-HCTpIDI(HBa4 (apxeonor) H JbHJbaHa Anexcaunpnh, nann.npaaaax

,D,ocTaBHTI1:

tGIlo)],HOCHOl\Y 3aXTeBa
- APXHBH



Peny6JU1KaCpfiaja
Ml1l-ll1CT APCTBO YHYTP AIlIlhHX TIOCJIOBA
Cexrop aa saapeane CHTY~l1je
Onersen.e sa sanpezne cnryauaje y Kpyuresuy
09/1 8/2 Epoj 217-473118
)J;aHa14.12.2018. ronaae
KPYIllEBA~

/3.B.I

OrrWTI1HCKaynpasa Epyc
Oztcex sa yp6aHH3aM H rpahesanapcao
Epyc, Kparsa Ilerpa I 6p. 120

Paauarpajyha Bani aaxres 6p.350-126/2018-IV-06 en 26.1l.2018. ronane npmoseaor ztaaa
30.11.2018 ronaae aa ,no6Hjalhe nperxoznmx YCJIOBasa 3aIllTHTy on noacapa y CMHCJIYxnaaa 29
3aKOHa 0 3aWTHTHon noxapa ("CJI. maCHHK PC", 6p.lll/09 H 20/2015), H3BellITaBaMOBac na je,
npHJIHKOM 113MeHe nena TIJIaHa reaepanae perynauaje sa nacerse Bpsehe- Konaonax L(eJIHHa6
(30Ha cxajannurra) 11 ztena L(eJIHHe 3 (L(eHTpaJIHa TYPHcTHqKa 30Ha - EeJIa pexa) rrorpefiao
npezrsanera najana-rajnaje Mepe 3aWTHTe on nozcapa, xoje ce cacroje y nnaaaparsy H
,neqmHHCalhy:
1) 113BOpHllITacnafiaeaatsa BO,nOMH Kan~HTeT rpancxe BO,nOBo,nHeMpe)Ke KOjH ofiestiehyjy ,nOBOJbHO
KOJIl1'-II1Hesone sa raurea.e nozcapa;
2) y,naTbeHOCTH113Meljy30Ha npennnhenax sa crasrfieae H ofijexre jaaae nasreae H 30Ha
npezrsaheaa sa I1H,nYCTpHjcKeofjexre H ofijexre cneunjamre aaueae;
3) npncrymmx nyresa H nponasa sa sarporacaa B03HJIa,no oojexra;
4) 6e36e,nHocHHX nojacesa H3Meljy ofijexara KojHMa ce cnpexasa maperse rroxcapa H eKCrrJI03Hje,
CHryPHOCHI1Xy,naTbeHOCTHH3Meljy ofijexara HJIHlhHXOBOnO)KapHOozraajaa,e;
5) MorynHoCT esaxyaunje H cnacasan,a Jby,nH.

Y CKJIa,ny ca HaBe,neHHM eJIeMeHTHMa xoje je rrorpetino ,neqmHHcaTH npHJIMKOM aspaae
Yp6aHHCTI1'IKOr npojexra npanpacaaara ce cnenehax 3aKOHaH nponaca ,nOHeTHXna OCHOBY:

• 3aKoHa 0 3allTHTH on nozcapa ("CJI. maCHHK PC", 6p.ll1109 H 2012015),
• 3aKoHa 0 3anaJbHBHMH ropl1BHM TeqHOCTHMaM 3anaTbHBHMraCOBHMa ("CJI. rJIaCHHK PC",

6p.54/15),
• TIpaBHJIHHKa 0 TeXHl1'lKHM HopMaTHBI1Ma sa saurrary HH,nYCTPHCKHXo6jeKaTa on noxcapa

("CJI. rJIaCHHKPC", 6p.l/2018),
• TIpaaHJIHHKa 0 TeXHHqKHM HopMaTHBHMa sa 3awTHTY eJIeKTpOeHepreTCKHXnocrpojeisa H

ypehaja en nozcapa ("CJI.JIHCTC<I>PJ", 6p.74/90),
• TIpaBHJIHHKa 0 TeXHHqKHM HopMaTHBHMa sa noron H onpacasaa,e eJIeKTpOeHepreTCKHX

nocrpojea.a 11sonosa ("CJI. JIHCT CPJ", 6pAl/93),
• TIpaaHJIHHKa 0 TeXHHqKHM HopMaTHBHMa sa sanrrary o,n CTaTHqKOr eJIeKTpHL(HTeTa

("CJ1.JIHCTC<I>PJ", 6p.62/73),
• TIpaBI1JIHHKa 0 TeXHl1qKHM HOpMaTI1BHMa sa asrpamsy eJIeKTpOeHepreTCKHX sonosa

Ha3I1BHOrnanona on 1 KV no 400 KV ("CJI.JIHCTC<I>PJ", 6p.65/88 H CJI.JIHCTCPJ",6p.18/92),
• TIpaBI1JIHMKa 0 TeXHHqKHM HopMaTHBHMa sa eJIeKTpHqHe HHCTaJI~Hje HHCKor nanoaa

("CJI. JII1CTCct>PJ", 53/88, 54/88 H 28/95),
• TIpaBHJIHHKa 0 TeXHHqKI1M HopMaTHBHMa sa saumrry CKJIa,nHIliTaen nozcapa H eKCnJI03Hje

(CJI. JIMCTCct>PJ, 6p. 24/87)
• TIpaBHJIHHKa 0 TeXHHQKHM HopMaTHBHMa sa cTa6HJIHe HHCTaJI~Hje sa nojasy nozcapa

("CJI. JII1CTCPJ", 6p. 87/93)



• f1PaBI1JIHI1Ka 0 TeXHI14KI1M HOpMaTI1BI1Ma sa cTa611JIHeI1HCTaJIa.I.(l1jeaa ~eTe~I1JY
eKCruI0311BHI1Xracosa 11napa ("CJI. J1I1CTCPJ", 6p.24/93)

• f1PaBI1JIHI1Ka 0 TeXHI14K11MHOpMaTI1BI1Masa 3anITI1TYo6jeKTa on aTMOCBepCKor npazosetsa
("CJI. JII1CTCPJ", 6p. 11196),

• f1paBI1JIHI1Ka0 TeXHI14KI1MHOpMaTI1BI1Ma sa I1HCTaJIa.I.(l1jeXI1~paHTCKe Mpe)Ke sa ranren.e
nozcapa ("CJI. rnaCHI1KPC", 6p.3/2018),

• f1PaBI1JIHI1Ka0 TeXHI14KI1MHOpMaTI1BI1Masa npojexroaaa.e 11nonaran.e ~I1CTPI16YTI1BHOr
racosona on nOJIl1eTl1JIeHCKI1XIJ,eBI1 na p~HI1 npl1TI1CaKno 4 6apa ("CJI. J1I1CTCPJ", 6p.
20/1992),

• f1PaBI1JIHI1Ka0 TeXHI14KI1MHOpMaTI1BI1Masa rrpojexroaaa.e 11nonaraise ~I1CTPI16YTI1BHOr
racosona en nOJIl1eTl1JIeHCKI1XIJ,eBI1 aa p~HI1 npl1TI1CaKno 4 6apa ("CJI. J1I1CTCPJ", 6p.
2011992),

• flpaBI1JIHI1Ka 0 YCJIOBI1Ma sa HecMeTaHY 11 6e36e~HY ~l1cTpI16yI.J,l1jy npapozraor raca
raCOBO~I1Mano 16 6ap ("CJI. rJIacHI1KPC", 6p. 86115),

• flPaBl1JIHI1Ka 0 Tex. HOpMaTI1BI1Ma sa npojeicrosan,e, rpahen,e, nOrOH 11 onpacaaaise
raCHI1XKOTJIapHI1IJ,a,

• f1paBI1JIHI1K 0 csreurrajy 11 ~p)Kalhy yrsa sa JIO)Kelhe("CJI. JII1CT C<l>PJ", 6p. 11196),),
f1paBI1J1HI1K0 asrpazm.a rrocrpojeisa sa Te4HI1 HacpTHI1rac 110 yCKJ1~I1IIITaBalhy 11nperaxarsy
rexaor Ha<pTHOrraca("CJI.JII1CT C<l>PJ",6p.24171),

• f1paBI1JIHI1Ka 0 TeXHI14KI1M HOpMaTI1BI1Masa npncrynne rryrese, OKpeTHI1IJ,e11ypeheue
nJIaTOesa sarporacaa B0311JIay 6JII1311HI1ofjesara nonehaaor pl1311Kaon noxcapa ("CJI. JII1CT
CPJ",6p.81195),

• flPaBl1JIHI1KOM 0 TeXHI14KI1M HOpMaTI1BI1Masa npojeicronan.e 11 113Boljelhe 3aBpIIIHI1X
panosa y rpahesauapcrsy ("CJI.JII1CTC<l>PJ", 6p.21/90),

• TeXHI14KI1MnpOnl1CI1Ma,CT~ap~I1Ma 11~pyrl1M aKTl1MaKojl1Ma je ypeheaa 06JIaCT 3anITI1Te
on noxcapa.

A,nMI1HI1CTpaTI1BHaraxca anje nannaheaa CXO~HO4JIaHY 18 CTaB1 Ta4Ka 4 3aKOHa 0 peny6JII14KHM
~MI1HI1CTpaTl1BHHMTaKCaMa ("CJI. rJIaCHI1KPC" 6p. 43/03, 45115, 83115, 112115, 113/17, 3/18 11
50/18). ~

<IOLJX'~ u: u."Q,O~JDEID A
I1JCKHHHCneKTOpP(IA



l{YBaTI1 AO 2024. rO.L{I1He
<I>YHKul1ja 34 pen. 6p. 42
,[(aTYM: 05.07.2019. rOA.
Ofipahana-r: BC D.BacOBI10

PEITYEJIMKA CPEMJA
MMHIICTAPCTBO O,L(EPAHE

CEKTOP 3A MATEPIIJAJIHE PECYPCE
ynPABA 3A MH<DPACTPYKTYPY

J3poj 10753-4

n 5 "jij~. fGb9rp .:~~(lfHe
Ofiaseurrea,e Y Be3.Hca H3pa;.xOMH3MeHa
ztena Ilf'P.a nacersa Bpsehe-Konaoaas,
ueJIRHa 6 R neo ueJIRHe 3, ;.xOCTaBJba.

OIlWTI1HA J3PYC
OmIITRHcKa yrrpasa

Oncex aa yp6aHR3aM H rpaheaanapcrso
p

YJI. Kparsa Ilerpa I 6p. 120, 37220 Epyc

Besa: 3axTeB Oncexa aa yp6aHR3aM H rpaheaaaapcrso OrrIIITRHcKe ynpase OnIIITHHe Epyc,
6p. 350-126/20 18-IV -06 ozt 16.05.2019. ronaae.

Ha OCHOBY BaIIIer 3aXTeBa, Y CKJIa.uy ca Ta'IKOM 3. R 8. O.uJIj'Ke 0 BpCTaMa RHBecnrQROHRX
oojexara R npocropaax R yp6aHRCTRQKRX rrJIaHOBa 3HaQajHRx aa ozttipany 3eMJbe ("CJIY:>K6eHR
maCHRK PC", 6p.85/15), a npesra nocraarsenoj .uoK)'MeHTaURjR, o6aBeIIITaBaMo aac na aa
nspaay I13MeHe zterra Ilf Pva aacersa Bpsehe-Konaoaax, ueJIRHa 6 (30Ha cKRjaJIRIIITa) R zteo
ueJIRHe 3 (UeHTpaJIHa TypRCTR'IKa 30Ha - J3eJIa pexa), HeMa nocefiaax YCJIOBa R 3aXTeBa aa
npanarohasarse ncrperiaaa ontipane 3eMJbe.

HOCRJIau aspane rtnaaa je y 06aBe3R na y rrpouecy aspazre npaveaa CBe HopMaTRBe,
xpxrepajyve R crannapne y CKJIa.uy ca 3aKOHOM 0 nJIaHHpaH>Y H aarpazusa ("CJIy)l(6eHR
maCHHK PC", 6p. 72/09,81109 - acnpasxa, 64110 - YC, 24111,121112,42113 - YC, 50/13 - YC,
98113 - YC, 132114, 145114, 83118 H 31119), xao H CBHM nOmaKOHCKRM aKTHMa KOjH peryJIHIIIy
npensremy MaTepHJY.

Hspaheno y 1 (jezmosr) npnsrepxy, )'MHO){(eHO
y 1 (jenaou) rrpasrepxy H .uOCTaBJbeHO:

- OnwTHHcKa ynpasa Epyc, H
-ala.
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I
JaBHOaononpaspeztao npezrysehe
"Cpfiajasone" Beorpan
Boztonpaapezma uearap "Mopasa'' Ham
PJ "3arra.n;HaMopaBa" Hasax
6poj: 110941 ~
,n;aHa: O~, 02.. 2019 ron,

H 11III
,UP (519-11094/29. 1. 2019 ron.)

Ha OCHOBYq]I.115., 117. li 118. 3aKoHa 0 sonaaa ("Crr. rnacnax PC", 6poj 30/2010,
93/2012, 10112016 li 95/2018), 3aKoHa 0 nnanaparsy li aarpaznsa ("Crr. rnacnax PC", 6p.
72/2009, 8112009 - ncnp., 64/2010 - onnyxa YC, 2412011, 121/2012, 4212013 - oztrryxa YC,
50/2013 - onnyxa YC, 98/2013 - oztnyxa YC, 132/2014, 14512014 li 83/2018), Ilpaaanaaxa y
nocrynxy crrposohea,a oojeznnseae npouenype enexrpoacxaa nyrea ("Crr. rnacaax PC", 6poj
11312015 ,9612016 a 120/2017) li Ynyrcrsa 0 nasany nocrynarsa nanneaorax opraaa li
liMarrallajasnax onnaurhersa xoja cnponozre o6je,n:liIbeHYnponezrypy y nornezry BO,n:HliXaxara y
nocrynunaa ocrsapaaarsa npasa na rpaznsy (6poj 110-00-163/2015-07 ozt 19.05.2015. ronane),
pemasajyha rro 3axTeBYOnurraacxe ynpase oztcex sa ypfiaaasaa li rpahesaaapcrso Onnrraae
Bpyc 6poj 350-126/2018-IV-06 on 26. 11. 2018. ronane) y liMe Onnrraae Bpyc, yrr. Kparsa
Ilerpa I 6p. 120, 37 220 Bpyc (ME: 07195079), sa asnasan,e BO,n:HliXycnosa sa aspazry
TeXHli'IKenoxyaearanaje, JBll "Cpfiajasozte'', BllIJ; Mopasa'Ham, asztaje:

t v ; •• •••

.t;' " "}'

BO,ll;HE YCJIOBE

1. Oztpehyjy ce rexaasxa li zrpyra saxreaa xoja Mopajy na ce ncnyne y nocryrncy nparrpesre sa
113MeHeztena Ilnaaa renepanae perynanaje sa nacerse Bpsehe - Konaonax nenana 6 (30Ha
cxajananrra) li ztena nemme 3 (nenrpanaa rypacra-rxa 30Ha- Berra Pexa);
2. Bonna ycnona ce aszrajy aa asrpaznsy HOBliXofijexara, ztorpazm-y li peKOHCTpYKURjynpyrax
ofijesara li nsaohea,e .n:pyrliXpanosa xoja Mory yranara aa npoxeae y BO.n;HOMpe)!GIMY,xao li
sa aspazry nnancxax noxyxeaara sa ypehea,e npocropa; '(
3. Boznra ycnosa cy esanenrapaaa y Ynacaax BO,n:HliXycnosa sa BO,n:HOnonpysje Mopasa,
rroztpezraav 6pojeM .\15"; on ()~,o1.,2019. ronane.
4. Ilnaa reaepanne peryrranaje aspanara y cxnaay ca nporracava xoja ypehyjy aspany Ilnana
ya zcnyrserse cneztehnx ycnosa:

4.1. ,n;a nnaacxa ,n:oKYMeHT6y,n:e aspahea y CKJIa.n:yca Ba)I(eOOMnponacnaa li nopsra
TliBliMa,C TliMzta npenysehe xoje ce 6aBli aspaztoss nnaacxe zroxyseearanaje Mopa liMa rro
rspzte 0 perpepeauasra li nmteanava sa npojexraare;
4.2. Ilnaacxa ,n:oKYMeHTycxrranara ca Ba)l(enOMnnaacxoer noxyaearauajoa aamer pena
Ilpocropaasr nnaaoxr ormrraae Bpyc ("Crr.rrlicT onnrraae Bpyc" 6p. 3/13), IllP sa nacerse
Bpsehe - Konaoaax nenana 6 (30Ha cxajananrra) li ztena nerraae 3 (ucarpanaa rypacra-rxa
30Ha- Bena Pexa) ("Crr.rrlicT onnrraae Bpyc" 6p. 312018);
4.3. 113MeHYnena nnaaa aspanara y cxnany ca nponacava xoja ypeljyjy aspany nnaaosa li
ycsojara anexsaraa rcxmrsxo-rexaonourxa penrersa;
4.4. Ilpanaxosr zspane nnaaa soztara pasyaa, 0 rrocpeznrosr lirrli aenocpezraoa yrauajy na
Ben asrpaheae sozme ofijexre, xao li 0 axryemrosr pe)!GIMYnospmaacxax li nonsesraax
sona. Ilpensanera HeOIIXo,n:He3eMJbaHeli xnzrporexaaaxe panose y mrrsy sanrrare ort
nonaesnrax li aTMOCtPePCKliXnona, yaaxaaajyha xepoztaane KOTerepeaa. Heorrxozmo je
ycarnacara rrnanapane norpefie ca Bononpaspezmov OCHOBOMPerryfinnxe Cpfiaje ("Crr.
Tnacaax PC", 6poj 1112002), Ilpocropaaa rrnaaosr Penyfimnce Cpfiaje ("Crr. Trracaax PC",



6poj 88/2010) H Crparernjoxr ynpaarsarsa Bo,n:aMa na reparopaja Perryfinaxe Cpfiaje zto
2034. ronnae ("CJI. rJIaCHHK PC", 6poj 3/2017). Ilocefiao ofiparara rrazosy xazta je y
narars y 3aIIITHTa on BeJlliKHX sozta, 3aIIITHTa sona xao H xopamhea,e sona;
4.5. Ilpesra Boztonpaspenaoj OCHOBHPerry6JIHKe Cpfiaje ("CJI. rJIaCHHK PC", 6poj 1112002)
MHHHMaJIHa xreponasaa BeJIHKa sona sa ,n:HMeH3HOHHcaIhe3aIIITHTIDIX ofijexara y MaIhHM
HaCeJDHMaje BeJIHKa aorta panra Q4% (nsaneceroneroronamaa BeJIHKa sona), a rrpenopyxa
sa BHIIIH HHBO3aIIITHTe na BeJIHKYsorry paara Q2% (neaecerorommm,a nenaxa sona) ;
4.6. 3a norpefie rpaznse na xaracrapcxax napnenaaa y 30HH o6YXBaTa nnaaa HHBeCTHTOpje
y o6aBe3H zta peIIIH HMOBHHcKo-rrpaBHe onaoce;
4.7. Ilpa aspana IlJIaHa BO,n:HTHpaxyna 0 nocrojehex BO,n:HHMo6jeKTHMa (BO,n:HHMaKTHMa H
TeXHHqKoj ,n:oKYMeHTa:u;HjH)na HaqHH KOjH he o6e36e,n:HTH3aIIITHTY IbHXOBe cTa6HJIHOCTHH
3aIIITHTY pe)I(HMa sona;
4.8. Ilocrojeha BO,n:OTO:U;H- EeJIa Pexa H rrOTOK~o6po,n:oJIa cy HeperYJIHCaHH BO,n:OTO:U;H,6e3
asrpaheaax BO,n:HHXoojexara, EeJIa Pexa je ztecna nparoxa Bpsehxe pexe, CJlliB PaCHHe,
BO,n:HOnonpysje Mopasa.

3aKoHoM 0 soztava ("CJI.rJIaCHHK PC", 6p.30/201O, 93/2012 H 10112016) Y qJIaHOBHMa
8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 H 19 je nponacaao cnenehe:

-BO,n:HO3eMJDHIIITe rexyhe sozte je KOPHTOsa BeJIHKY sozty H rrpHo6aJIHO 3eMJDHIIITe.
IlpHo6aJIHO 3eMJDHIIITe je rrojac 3eMJDHIIITa nenocpezrao ys KOPHTO sa BeJIHKY sony KOjH
CJIy)I(H oztpxaaarsy 3aIIITHTHHX ofijexara H xopara sa BeJIHKY sozry H 06aBJDalbY ztpyrax
aKTHBHOCTH xoje ce ozmoce na ynpasrsarse aoztasra. IIIHpHHa rrojaca npaorianaor
3eMJDHIIITaje,n:o 50M.;

-BO,n:HHo6jeKTH sa ypeherse Bo,n:OTOKacy: ooanoyrspzte, nperpane, nparosa, aanepa H
ztpyra o6jeKTH y KOpHTy Bo,n:OTOKa,HaMelbeHH lberoBoj cTa6HJIH3a:U;HjH H nofiorsrnaa.y
pe)I(HMa resea,a (perYJIa:U;HoHH o6jeKTH), xao H BeIIITaqKa pasna xopara (KaHaJIH, rrpoceua,
H3MelliTeHa pexaa xopara);

-BO,n:HHo6jeKTH sa 3aIIITHTY on normasa cy: rJIaBHH, cexyaztapaa H JIeTIbH HaCHrrH ca
npanaztajyhaa o6jeKTHMa (ycrase.npnae cranaue), xejcxa H o,n:6paM6eHH 3H,n:OBH,
pacreperna H JIaTepaJIHH KaHaJIH, xao H 6paHe ca aKYMYJIa:U;HjaMa H pereasajaaa ca
rrparraztajyhaa o6jeKTHMa sa 3aIIITHTY on normasa;

-BO,n:HHo6jeKTH sa xopamhea,e sona cy o6jeKTH:
1.) sa caafiaeaaa.e BO,n:OMsa nahe H CaHHTapHO xarajeacxe norpefie - Bo,n:03aXBaTH

(6YHapH, xarrraxce, 3axBaTH H3 Bo,n:OTOKa,jesepa H 6paHe ca aKYMYJIa:U;HjaMa),nocrpojersa sa
npanpexy none aa nahe, MamCTpaJIHH uesoaozta H pesepnoapa ca ypehajaaa KOjH HM
npananajy;

2.) sa uasonrsaaaa,e: 3aXBaTH H3 Bo,n:OTOKa,KaHaJIa, jesepa H fipane ca aKYMYJIa:U;HjaMa,
rJIaBHH KaHaJIH H cexynnapaa Mpe)I(a H o6jeKTH H ypehaja KOjH JIM npanaztajy;

3.) sa rrpOH3BO.LJ:IbYxH,n:pOeJIeKTPH~e enpraje H npyre HaMeHe - 6paHe ca aKYMYJIa
uajasra, ,n:OBO,n:HHH O,n:BO,n:HHKaHaJIH H ypehaja KOjH HM npananajy;

4.) sa ysroj pafia- pH6Iba:U;H;
5.) sa rrJIOBH,n:6y-o6jeKTH KojJIMa ce o6e36e~yje CHrypHOCT rrJIOBH,n:6e;
-BO,n:HH o6jeKTH sa caxynrsarse H onaoherse H npesamhaaaa,e OTrra,n:HHXsona H

3aIIITHTY sozta cy: maBHH KOJIeKTOpH, nocrpojeisa sa npesamhasarse OTrra,n:HHXsozta,. .
nocrpojersa sa npepazty OTrra,n:HHX MYJDeBa, nocrpojersa sa npepany nponezmax sona
caHHTapHHX zrenoaaja ~pcTOr ornazta, acnycra H3 nocrpojersa y npajevnax (penanajenr)
H zrpyra npanazrajyha ypehaja, xao H 6paHe ca aKYMYJIa:U;HjaMasa rr060JDIIIalbe KBaJIHTeTa
sozre;



-BO,[.(HO 3eMJDHIIITe je HaMeIbeHO sa onpxaaaa,e H ynanpeherse BO,[.(HOrpeaonra y
CKJIa.n;yca OBHM3aKOHOMH aKTHMa ,[.(OHemM na OCHOBYOBOr 3aKOHa, a nocefiao sa:

1) aarpaznsy, peKOHCTPYKlUljy H caaanajy BO,[.(HHXofijexara;

2) oztpzcanarse xopara BO,[.(OTOKaH BO,[.(HHXofijexara;

3) cnponoherse Mepa xoje ce ozmoce na ypeherse BO,[.(OTOKaH 3aI.IITHTy 0,[.( IIITeTHor
nejcrsa sona.ypeherse H xopamhea,e sozta H 3aI.IITHTy sona;

OCHM sa HaMeHe H3 CTaBa l.osor ~aHa, BO,[.(HO3eMJDHIIITe MO)l(e zta ce, y CKJIa.n;yca
OBHM3aKOHOMH aKTHMa ,[.(OHeTHMna OCHOBYOBHX3aKOHa, KOPHCTHH sa:

1) aarpams y H onpxaaaa,e naaaj CKHXHH<ppaCTPyKTypHHX 06j exara;

2) asrpanrsy H oztpzcaaarse 06jeKaTa HaMeIbeHHX 0,[.(6paHH ztpacase;

4) aarpaznsy H onpacasaa,e ofijexara sa xopaurherse npaponnax xynammrra H sa
crrposoljerse 3aIIITHTHHX Mepa na npHpO,[.(HHMKynarrHIIITHMa;

5) asrpamsy H oztpacaaarse ofijexara aa npOH3BO,[.(IbY enexrpnxae caepraje
KopHIIIheIbeM BO,[.(HHXcaara;

6) 06aBJDaIbe npanpezma ,[.(erraTHOCTH,H TO:

(1) <popMHpaIbe npHBpeMeHHX zrenoaaja IIIJDYHKa, necxa H ztpyror MaTepHjarra,

(2) aarpaznsy ofijexara sa xoje ce asnaje rrpaspesreaa rpahesaacxa nossona y
csracny 3aKOHa KOjHM ce ypeljyje aarpazusa ofijexara,

(3) IIOCTaBJDaIbe MaIbHX MOHTa)I(HHX ofijexara rrpaspesrenor xapaxrepa sa
ofiaanarse ,[.(erraTHOCTHaa xoje ce He asnaje rpahesancxa ztosaona y CMHCrry 3aKOHa KOjHM
ce ypeljyje asrpaznsa ofijexara;

7) IIOCTaBiDaIbe IIpHBe3HIIITa aa "lJaMIJ:e,xao H nnyrajyher 06jeKTa y CMHCrry 3aKOHa
KOjm.f ce ypeljyjy IIJIoBH,[.(6aH JIyKe;

8) CIIOPT, pexpeanajy H TypH3aM;

9) 06aBJDaIbe nOJDOnpHBpe,[.(He,[.(erraTHOCTH;

10) BpIIIeIbe excnnoaranaje MHHeparrHHX CHpOBHHa y CKJIa.n;yca OBHM H nocefiaaa
3aKOHOM.

4.9. BrracHHUH H KOPHCHHUHBO,[.(HOr3eMJDHIIITa H BO,[.(HHXofijexara cy .[.(y)l(HHzta IIOIIITyjy
aafipaae, orpaaaaersa npasa BrraCHHKa H KOpHCHHKa BO,[.(HOr3eMJDHIIITa H BO,[.(HHXoojesara
.naTa y ~aHOBHMa 133, 134, 135, 136 H 139 3aKOHa 0 BO,[.(aMay xojrora je H3Meljy ocranor
HaBe,J:eHO:

.Pana osysarsa H ozrpacaaarsa BO,[.(HHXTerra nOBpIIIHHCKHX H nO,[.(3eMHHX sozta H
3aI.IITHTmIX H zrpyrax BO,[.(HHX ofijexara, cnpesaaaa,e noropnrarsa BO,[.(Hor pe)l(HMa,
06e36eljeIbe nponasa BeJIHKHX sona H cnpoaoherse ozfipane 0,[.( rronnasa, xao H 3aIIITHTe
)l(HBOTHecpezraae, aafiparseao je:

2. na BO,[.(HOM3eMJDHIIITY:

1) rpaznrra 06jeKTe xojaxra ce csrarsyje nporrycna Mon KOPHTa;

4) BaljeIbe pesnor nanoca cynporao H3,[.(aTOjBO,[.(HOjcarnacnocra HJIH 6e3 BO,[.(He
carnacnocra;

3. y nonnasaoxr nonpysjy rpaznrra 06jeKaT na Ha"lJHHKOjH OMeTa nporanaa,e nozte H
nerta arra cynporno rrporracaua sa rpamsy y norrnanaoxr nonpysjy

10. BpIIIHTH, 6e3 ozrroaapajyhax BO,[.(HHXaxara, HHTepBeHUHje y KOpHTy (ocarypan,e
ofiana, nperpahasarse xopara, npomaperse H npoztytirsea,e xopara H ztpyro);

12. H3BO,[.(HTHztpyre pazrose KOjH 6H xrorna zta yrpose CTa6HrrHOCT H oreacanajy
onpxaaaa,e perynannoaax, 3aIIITHTHHX H ztpyrax BO,[.(HHXoojexara."



4.10. ITJIaHcKY noxyaenranajy YCKJIa,IJ;HTHca OrrepaTHBIDIM IIJIaHOM ozttipane 0,lJ;nonnasa aa
BO,lJ;OTOKeII pena, KOjH ,lJ;OHOCHHa,lJ;JIe)l(HH opraa jezranane JIOKaJIHe caxoynpase ys
rrpeTXO,lJ;HOnpafiaarseao MHIIIJbeIhe JBIT "Cp6HjaBO,lJ;e";

4.11. 3eMJbHIIITe ,lJ;Y)I(BO,lJ;OTOKaMO)l(e ce KOPHCTHTH na aasaa KOjHM ce He yrpozcasa
cnposoherse ozttipane 0,lJ; rronnasa, H 3aIIITHTa 0,lJ; BeJIHI<HX BO,lJ;a,TaKO zta ce 06YXBaTe
nponacane safipane H orpaaaxersa npasa H 06aBe3e sa KopHCHHKe BO,lJ;HOr3eMJbHIIITa H
BO,lJ;HHXoojcxara nporracane 3aKOHOM;

4.12. CacTaBHH zteo npocropa sa 0,lJ;6paHY0,lJ;nonnaaa qHHH H 3aIIITHTIlli rrojac ca III)'MOM H
3aIIITHTHHM 3eJIeHHJIOMY HHYH,lJ;aUHOHOMnozrpy=jy BO,lJ;OTOKa(KOpHTO aa BeJIHKYBO,lJ;y);

4.13. Ken YKpIIITaIha HH<ppacTpYKTYPHHX ofijexara ca BO,lJ;OTOUHMaxropajy ce rrOIIITOBaTH
cneneha rrpaannrra H KpHTepHjYMH:

• Koo noo3eMHux YKpUlmal-ba- yxonasatsa HCTHX, OBe 06jeKTe BO,lJ;HTHKp03 3aIIITHTHe neaa
TaKO ,lJ;aroprsa HBHua 3aIIITHTHHX ueaa Mopa 6HTH na MHHHM)'M 1,50 m HCrrO,lJ;HHBeJIeTeztaa
HeperYJIHCaHHX, xao H na MHH. 1,00 m HCrrO,lJ;HHBeJIeTe ,lJ;HaperYJIHCaHHX xopara na
MeCTHMa rrpeJIa3a .

• Y 30HaMa HepeZYflucaHUX eooomoxa- OBe 06jeKTe rrJIaHHpaTH IIITO je Moryne ztarse 0,lJ;
ropisax HBHua rrpHpO,lJ;HHX nporanajaax nporpana, ys ,lJ;OCJIe,lJ;HYnpmreay norpefiaax
TeXHHqKHX xrepa sa oxyaan,e, KaKO OBHXofijexara, TaKO H cTa6HJIHOCTH xopara BO,lJ;OTOKa.

• Koo mpaca HepeZYflucaHUX oefloea eooomoKa Y 30HaMa zpa!JeeuHcKux peoHa - 360r
aenoaaasaa,a H neaayxenocra BO,lJ;HOrpe)l(HMa H nexroryhnocrn ozrpehaaarsa pe3epBHHX
nojacesa H KOpH,lJ;OpaperYJIHCaHHX xopnra, He rrJIaHHpaTH H He ,lJ;03BOJIHTHasrpaznsy
HHKaKBHX oojexara y 30HaMa pe-raax ,lJ;OJIHHa,6e3 rrpeTXO,lJ;HOofieafiehenax XH,lJ;POJIOIIIKO-
xanpaynasxax nozmora H npopaxyna, CTY,lJ;Hja,npojexara H CBHXzrpyrax sa TO HeOIIXO)UIHX
TeXHHqKHX peurersa;

4.14. HHBeJIeTe nnaaapaanx MOCTOBa,nponycra H npenasa npexo BO,lJ;OTOKa,Mopajy 6HTH
TaKO ozrpeheae, zta rrorse HBHue KOHCTpYKUHje OBHX oojexara (,l.(I1K) HMajy rrOTpe6HY
carypaocny BHCHHY - 3a30p H3Ha,IJ; HHBoa MepO,lJ;aBHHX pasyacxax BeJIHKHX BO,lJ;asa
rrpormcao l;{a,lJ;BHIIIeIhe, y CKJIa,IJ;yca Ba)l(ellHM npomrcasra. CBe MOCTOBCKeKOHCTpYKUHje y
ofiyxsary nnaaa Mopajy 6HTH H3Be,lJ;eHeca aajcaapexreaajare HH)I(eIhepCKHM peIIIeIhHMa xoja
06e36eljyjy nocrojeha nporanajan npodran y 30HH MOCTOBa, He noropmasajy nocrojeha
BO,lJ;HHpe)l(HM, He yrpozcasajy ,lJ;OCTHrHYTHcrerren 3aIIITHTe 0,lJ; nonnasa. PerYJIaUHja
BO,lJ;OTOKOBaH3BoljeIheM sarsopenor rrporpana ce ,lJ;03BOJbaBa caxro y H3Y3eTHHM
cnyxajeaaaa, ca orrpasnaaaa Pa3JI03HMa sa TaKEY BpCTy peryrranaje. 3aueBJbeHH rrpodran
BO,lJ;OTOKaCMe 6HTH acrryrsea HajBHIIIe ,lJ;060% npotpana y O,lJ;HOCYna MepO,lJ;aBHYBO,lJ;y,a
,lJ;y)l(HHasauean-ersa BO,lJ;OTOKaIIITO xpaha, 3a OBY BpCTy panosa je HeOrrXO,lJ;HOrrpeTXO,lJ;HO
rrpH6aBHTH BO,lJ;HeYCJIOBe0,lJ; JIT Cp6HjaBO,lJ;e. 3a pa,IJ;OBena napnena BO,lJ;030Kaje rrOTpe6HO
peIIIHTH HMOBHHCKeO,lJ;HOCeca ,ll;HpeKUHjoM sa HMOBHHYPerry6JIHKe Cpfiaje;

4.15. I13BPIIIHTH aHaJIH3Y nocrojeher crarsa BO,lJ;OCHa6,lJ;eBaIha(H3BopHIIITa, xanamrrera
CHCTeMa, ,lJ;HCTPH6YTHBHaMpe)l(a, KBaJIHTeT BO,lJ;e,pesepaoapcxa npocrop H ztp.) H rrp0rH03Y
fiyzryhax norpefia sa BO,lJ;OMsa rrJIaHCKHnepnon;
4.16. ITJIaHCKH rrpeztsanera BO,lJ;OCHa6,lJ;eBaIhenozrpysja saxaaheaor rrpe)J;MeTHHM rrJIaHOM,
caaarapno acnpaaaoxr BO,lJ;OMsa nahe, TeXHHqKOM BO,lJ;OMsa ozrpxaaaa,e H nparse
ypehenux rrOBpIIIHHa H nporasncacapny 3aIIITHTY (rro KOJIHqlfHH H KBaJIHTeTY), na HaqHH
KOjHM ce o6e36eljyje sztpaarse JbY,lJ;H,<PYHKUHOHaJIHacnrypaocr H noysnaaa ynorpefia
ofijexara;

4.17. ITJIaHOM npezmaztera CBa orpaaasersa H Mepe 3aIIITHTe xoje npoacraxy H3 O,lJ;JIYKe0
ozrpehasaa, y H onpzcasaa, y 30Ha caaarapne 3aIIITHTe H3BopHIIITa;

4.18. I13BPIIIHTH H,lJ;eHTH<pHKaUHjyCBHX OTrra,lJ;HHXBO,lJ;axoje Mory HaCTaTH y 06jeKTHMa



KOjH ce HaJIa3e mIH ce IbHXOBa asrpanrsa nnarrapa na reparopaja y 06YXBary nnana H
O"lleKHBaHHX orrrepehersa (rro KOrrH"llHHH H KBaJIHTeTY). YTBP,l(HTH nocrojehe IDHrrH. .
nnaaapaae aasane H rroxauaje ncrrynrrarsa y penanajear;
4.19. IIrraHcKHM ,l(OKYMeHTOM npensanera asrpamsy cenaparaor CHCTeMa CaKYIIJhaIba H
onsoheaa OTrra,n:HHXsona (O,l(BOjHTHcaaarapao - <peKaJIHeH arxocdepcxe ornanae sone);
4.20. ,n:aTH renepanao pemerse sa npajen H esaxyarrajy rrOBpmHHCKHX, aruocdiepcxax sona,
ca nnaaapanax MaHHrryrraTHBHHX H caotipahajaax noapmana, xoje ce eBeHryaJIHO saraheae
Mopajy, rrpe acrrynrrarsa y ,l(e<pHHHcaHe penarrajeare, npesacrara zro HHBoa rrpOIIHCaHOr
3aKOHOM;

4.21. ,n:03BOJheHOje arstocdiepcxe sone ca KpOBHHX H ycnosno aesaraheaax rrospnrana
npaxynrsarn CHCTeMOMparona H eBaKYHcaTH 6e3 rrperxozraor rperxaaa y OKOJIHeseneae
nospmaae;

4.22. ,n:HMeH3HoHHcaIbe ofijexara sa esaxyauajy aTMoc<pePCKHXsozra ca crrHBHHX rrospnrana
H3BprrmTH na OCHOBYKapaKTepHCTH"llHHX spezraocra HHTeH3HTeTa nanasana;

4.23. IIrraHcKH '[(e<pHHHcaTH noxanaje H H3BpmHTH peaepaacaise npocropa sa 'rpace
CHCTeMa sa ozmohea,e H nocrpojersa sa npesmnhasaa,e OTrra,n:HHX aorta, a y CKJIa,n:yca
O"lleKHBaHHM KOrrH"llHHaMa H KBaJIHTeTOM OTrra,l(HHX sozta 06e36e,l(HTH HMrrrreMeHTa~Hjy
rexnonoraje npesamhasan.a KOjOM he ce ocarypara zta KBaJIHTeT HcrrYIIITeHHX OTrra,n:HHX
sona 6y'[(e y CKJIa,n:yca 3aKOHOM H rrO,[(3aKOHCKHMIIporrHCHMa KOjH ,l(e<pHHHrny napasrerpe
KBaJIHTeTaedinyeara y 3aBHCHOCTH0,[( <pHHaJIHOrpe~HIIHjeHTa;

4.24. IIrraHOM ,[(e<pHHHcaTHzra ce OTIIa,n:Hesozte He Mory yrrynrrara y noerojehe perYJIHCaHe
H aeperynacaae BO,[(OTOKe HH y CHCTeM jaaae KaHaJIH3a~je 6e3 TPeTMaHa IDHJIH
eBeHT)'aJIHO IIoTPe6HOr rrpezrrpersraaa KOjH HX ,J;OBO,[(Hno KBaJIHTeTa IIpOIIHCaHOr 3aKOHOM;

4.25. 3a CBa :EIHJO'CTPHjcKaIIOCTPojeIba H aacersa seha on 2.000 EC IIpoIIHcaTH poxose aa
asrpaznsy nocrpojersa sa npe-ramhasaa,e OTIIa,n:HHXsona IDHJIH aspazry AKu;HOHHX IIJIaHOBa
aa ,[(OCTH3aIbenpornrcaaax napaaerapa y cxnazty ca Ba)KehoM 3aKOHCKOMperynarasov:

4.26. Ilnaaoa rrpensanera ycnocrasrsarse 06aBe3e MepeIba KOJIH"llHHa H acnarasaaa
KBaJIHTeTaOTrra,n:HHXaorta xoje npasaa/diaaaaxa naua acnynrrajy y peuanajerrre;

4.27. 3a nenose 06YXBaTa IIJIaHa rne ce He IIJIaHHpa nrapea,e jasaor CHCTeMaKaHaJIH3~Hje,
rrpezrsanera rrOCTaBJhaIDe BO,[(OHerrporrYCHHX CerrTH"llKHX jaxra, xaje npasoserse Mopa
spurara Ha,[(JIe)KHO KOMyHaJIHO rrpezrysehe, ys 06aBe3Y rpacnnopra OTrra,n:HHX sozra H3
CerrTH"llKHX jaaa zto Haj6rrH)Ker nocrpojersa sa npeaanrhaaaa,e OTrra,n:HHX nozra rrpe
acnynrrarsa y peuanajear;

4.28. IIpHrrHKoM ycsajarsa pemersa ofijexara sa esaxyanajy, O,[(HOCHOTpeTMaH OTrra,n:HHX
sozra, HeorrXO,[(HOje rrpaztpacaaara ce cnenehax nponaca:

4.28.1. 3aKOHa 0 BO,[(aMa("Crr. rnacaax PC", 6poj 30/10,93/12 H 101/16);
4.28.2.3aKoHa 0 nnanaparsy H aarpaznsa ("Crr. rnacnax PC", 6poj 72/2009,81/2009-

Hcrrp., 64/2010 - O,l{JryKaYC, 24/2011, 12112012,42/2013 - OIIJryKa YC, 50/2013 o,[(JI)'Ka
YC, 98/2013 - O,l(JI)'KaYC, 132/2014, 145/2014 H 83/2018};

4.28.3. Ypezrfie 0 rpamrrnasr Bpe,[(HOCTHMaeMHcHje sarahyjyhax MaTepHja y sone H
POKOBHMasa IbHXOBO ,[(OCTH3aIbe("Crr. rJIaCHHK PC", 6poj 67/2011 H 48/2012 H 112016);

4.28.4. IIpaBHJIHHKa 0 exonomxosr H xesrajcxov crarycy rrOBpmHHCKHX aozta H
napasterpaaa xesrajcxor H KBaHTHTaTHBHor craryca rrO,l(3eMHHX sona ("CJI. rJIaCHHK PC",
6poj 74/2011);

4.29. 06e36e'[(HTH ,l(a ce caxynrsane, rrOHOBHO acxopaurhasaa,e H/HrrH onnararse
KOMYHaJIHOr ornana npnra y CKJIa,n:y ca sa TO rrpe,[(BH~eHOM 3aKOHCKOM perynaranoa



Be3aHOM sa ornazr II KOMYHaJIHe ,n:eJIaTHOCTII,na 6a311 norpetiaax rrpeTXO,n:HIIXIICTpa)!(HIIX
paztosa, CTpynIHO-TeXHII-qKIIX aHaJIlI3a, onrosapajyhax YCJIOBa, CarnaCHOCTII II nponacane
TeXHII~e ,n:OKYMeHTaullje, ys 06aBe3HO o6e36eijeIDe sanrrare )l(lIBOTa II azrpaarsa rsyna,
pe)l(llMa rrOBpIllIlHCKlIX II rrO,n:3eMHlIXsozta (y KBaJIliTaTIIBHOMII KBaHTIITaTIIBHOMCMIICny) II
)!(IIBOTHecpezraae Y u:eJIIIHII;
4.30. Ilocefiay naaosy rrOCBeTIITIi KOMrrJIeKCIiMaca peaepaoapasra sa CKJIa,n:IIIllTeIDeaadrre II
nadmrax zrepasara, rzte ce crporo Mopajy nonrroaara 3aKOHCKlI nponaca xoja ,n:e<pIIHlIIIIY
aKTIIBHOCTIi IDIiXOBor CKJIa,n:IIIllTeIDa II nacrpaoynaje, y U:IIJbY sanmrre szrpaarsa Jby,n:lI,
crrpesasaaa sarahersa rrOBpIllIlHCKlIX II rro,n:3eMHIIXnozta KaKO Y TOKYpenosaor xopamhea,a
TaKO II Y cnysajy HaCTaHKa aKu:lI,n:eHTHlIXcaryanaja;

5. Ilo IIcrrYIDeIDY BO,n:HIIXYCJIOBa II ofiaarseaoj crpysnoj KOHTpOJIII, norpefiao je normera
aaxres sa 1I3,n:aBaIDeacnae CarJIaCHOCTIi na ypahean rrJIaHCKlI ,n:oKYMeHTna OCHOBY-qJIaHa 119
3aKOHa 0 soztaaa;
6. OBIi BO,n:HIIYCJIOBIinpecrajy zta nazce rro IICTeKYon ro,n:IIHYzrana on ztana IDIiXOBor 1I3,n:aBaIDa,
aKO y TOM pOKY HIIJe noznrer saxres sa 1I3,n:aBaIDeaoznre CarJIaCHOCTII na npenjreraa rrJIaHCKlI
,n:OKYMeHT- y u:eJIIIHII IIJIII rro <pa3aMa, O,n:HOCHO,n:eJIOBIiMa xoja npencraan.ajy TeXHII-qKYII
<PYHKU:1I0HaJIHYu:eJIIIHY.

06pa3JIO~elbe

OrrillTIIHCKa ynpasa oztcex sa ypfiaaaaaxr II rpaheaaaapcrso Onnrraae Bpyc ofiparana
ca 3aXTeBOM sa 1I3,n:aBaIDe YCJIOBa sa 1I3MeHY nena IlJIaHa reaepanne perynauaje sa nacerse
Bpsehe - Konaoaax nenana 6 (30Ha cxnjanaurra) II ztena nemme 3 (nearpanna rypacra-rxa
30Ha - Berra Pexa), y zrerry nacersa Bpsehe.

Y3 saxrea je npanozceaa cnezteha ,n:oKYMeHTaU:lIjay ,n:lIrIlTaJIHOM 06JIIIKY:

1. li3MeHa ztena IlJIaHa reaepanne perynanaje IlJIaHa renepanae perynauajc sa nacerse Bpsehe
- Konaonax nenana 6 (30Ha cxajananrra) II nerra nenane 3 (nearpanaa rypncrasxa 30Ha - Bena
Pexa), TeKcTYaJIHII zteo - paaa jaBHII yBII,n:y PDF <popMaTY;
2. Kapra nocrojehe HaMeHe nospmaaa na ,n:eny 1I3MeHe nena IlJIaHa reaepamre perynanzje
IlJIaHa reaepanne perynanaje sa nacerse Bpsehe - Konaonax nenana 6 (30Ha cxajananrra) II
nena nenaae 3 (nearpanaa rypacrasxa 30Ha - Bena Pexa), P 1 : 1 000 y PDF II dwg <popMaTY;
3. Kapra nnanapaae HaMeHe nospmana na zteny 1I3MeHe nerra IlJIaHa reaeparme perynannje
IlJIaHa reaeparme perynauaje sa nacerse Bpsehe - Konaonax u:eJIIIHa 6 (30Ha cxajananrra) II
ztena nenane 3 (uearpanna rypacrasxa 30Ha - Berra Pexa), P 1 : 1 000 Y PDF <popMaTY;

Ha OCHOBY ,n:OCTaBJbeHe II pacnonozcaae TeXH~e noxyaearanaje KOHCTaTOBaHOje
cnezrehe:

Ha OCHOBY-qJI. 117. 3aKoHa 0 Bo,n:aMa, npemrerna IlJIaH cnana y nspazty yptiaaacrasxax
(nnaa renepanne perynanaje II reHepaJIHII ypfiaaacrasxa nnan) rrJIaHOBa, rrpanaaa rarry 6poj
20), a npesra xnaay 43. IICTOr 3aKOHa, npezeaeraa pazrosa ce xrory CBPCTaTII y ,n:eJIaTHOCT1)



ypeherse BO,n:OTOKaH 3amTHTY ozt IIITeTHOr nejcrsa aona, 2) ypeherse H xopamhea,e aozta H 3)
sanrrara sozta on sarahersa.

06maT H rpaHHua no,n:pyqja Ilrp
Ilonpysje H3MeHe zterra IlJIaHa reaeparrae peryrranaje je y o6YXBaTY KO Bpsehe ..
113MeHa ztena Ilnana reaepanae perynauaje yCKJI~eHe cy ca reHepaJIHHM npojexrov

)l(Hqapa "EEJIA PEKA - MAJII1 KAP AMAH" na KonaoHHKY ca CHCTeMOMsa ocaeacasaa,e CKH
CTa3a EeJIa pexa 1 H 2 (Bp. npojexra - 2017Y056 - TIl), aspaheuor on crpaae rrpaspezmor
npynrrsa MAIIlI1HOilPOJEKT KOIlPHHr, a.n. H OCTaJIHM cazrpscajaaa KOjH Mory 6HTH
reaepncaaa asrpaznsoa osor ofijexra. 063HPOM aa o6YXBaT H3MeHa asapmene cy H xopexnaje
rpaca H npoipana nojeztanax caoopahajaana KaKO 6H 60Jbe 6HJIe yCKJI~eHe ca
KOHqmrypauHjoM repena H H3rp~eHHM o6jeKTHMa. Taxohe, asnpmeae cy H onpeheae
xopexuaje OCTaJIHXnaxena rrospmana y CKJIa.n:yca 3aTeqeHHM craa.ea na repeny H 3axTeBHMa
napyxaoua aspane nnana.

OpHjeHTaUHoHa rrospnraaa ofiyxsara nnana H3HOCH13,21 xa.

Xaaporpaipcxa nonann:
Pexa: EeJIa Pexa H IIOTOK,ll;o6po,n:oJIa, IIpHToKe Bpsehxe pexe, CJIHBPaCHHa ;
Bo,n:HOnozrpysje: Mopasa.

XlmPOJIOiliKH nonana:
Kapaxrepacra-nra XH.n:porrOIIIKHno,n:auH: -

Ilocrojehe crarse
Y 06YXBary IlJIaHa reaepanae perynanaje ce HaJIa3e cnezteha BO,n:OTOUH:
Y nozrpysjy nnaaa je Bena Pexa, neperynacaa BO,n:OTOK,y nonpysjy nnaaa y ,n:y)KHHHon

OKO800M, nOTOK,ll;o6po,n:oJIa, HeperYJIHCaH BO,n:OTOK,y rrozrpysjy nnaaa y .n:y)KHHHon OKO500M.

Y ypeheaoer zterry nocrojeha nasrena je nperezoto TypH3aM H yrocTHTeJbCTBO, )KHqapa,
BHKeH,n:nacerse H senene noapnrane. Ilozrpysj e nnaaa ce nacnarsa aa rpaHHUY HaUHOHaJIHOr
napxa KorraOHHK.

TIJIaHHpaHO cran-e

IJ,HJb aspazre 113MeHe Ilnaaa reaepanae perynauaje je H3MeHa rrJIaHCKOr penrersa y
CKJIa,n:yca norpefiaaa excnnoaranaje npocropa, y zteny nnaaapaae perynauaje H npasana
ypehersa H rpahersa, ca noceonaa OCBPTOMna:

- yCKJI~HBalbe nnana ca reHepaJIHHM npojexroxr )l{Jfqapa "EEJIA PEKA - MAJII1
KAP AMAH" na KorraOHHKY ca CHCTeMOMaa ocneacaaan.e CKHCTa3a EeJIa pexa 1 H 2;

- 113MeHa caofipahajnor pemersa O,n:HOCHce na acnpasxy perynanaonax H rpaheaaacxax
naaaja saasajaax sa cnposoherse nnaaa;

- 3aueBeJbelba zrerra Bo,n:OTOKaBena Pexa y ,n:y)KHHHon OKO240M sa norpefie npacryrra
:>ImqapHH o6e36e~elba napxnar npocropa;

.:
--------~-~ --------



)];OCTaBHTH
• 1I0,n:HOCHOny3aXTeBa,
• apXHBH

-)];a.JbH Pa3BOj TypH3Ma ypehersexr IJ;eHTpaJIHe TypHCTHqJ(e 30He Bena PeKa-TypH3aM H
yrocTHTeJbCTBO (BHCOKH TypH3aM-XOTerrH), 30He TypH3aM H yrocTHTeJbCTBO (rpaacxa XOTeJIH),
30He nocnoaarsa, ofijeicara jasae naxeae, 30He BHKeH,n: nacersa, Pa3BOj caofipahajne
HH<ppaCTpYKTYpe.

Y pasapana nJlaHCKOr axra noHOBO pa3MOTpUTU onpaanaa.e sa
sauearserse BO.ll.OTOKaBerra Pexa sa norpefie <JlopMupalba napxnnr npocropa
cxajannurra.

Y paspana nJIaHCKOr axra ncrpefino je nocefino o6paTHTH nasersy na pemanan,e
np06JIeMa BO.LJ;OCHa6.LJ;eBalba,O.LJ;Boljelba aTMocrIlepcKHx H rIleKaJIHHX BO.LJ;aH3 TYpHCTHQKOr

nacen,a.

CXO,n:HOycnonaxa H3 ,n:HCII03HTHBaBO,n:HHXycnosa 4.1.-4.30.lIrraHcKa H onrosapajyha
TeXHHqJ(a zroxyverrranaja rpefia zta 6y,n:e ypahena y CKJIa,n:yca 0,n:pe,n:6aMa3aKoHa 0 Bo,n:aMa
("Crr. rnacnax PC", 6poj 30/2010, 93/2012 H 10112016), Crparerajosr ynpaarsarsa Bo,n:aMana
reparopaja Penyfinaxe Cpfiaje zto 2034. roznme ("Crr. rnacaax PC", 6poj 312017), O,n:HOCHO
cMepHHnaMa H3 Bonorrpaspcnac OCHOBe PC (Ypenfia, Crr. rnacnax PC", 6poj 11/2002) H
3aKOHa 0 nnaaaparsy H asrpazra,a ("Crr. rnacaax PC", 6p. 7212009, 8112009 - HClIp., 64/2010 -
ozinyxa YC, 24/2011, 12112012,42/2013 - oztnyxa YC, 5012013 - oztnyxa YC, 98/2013 - oztnyxa
YC, 13212014 H 14512014).

Ycrros 6poj 5. zrar je y CKJIa,n:yca qj}. 119. 3aKOHa 0 sonasra ("Crr. rnacaax PC", 6poj
30/2010,93/2012 H 10112016).

Ycnos 6poj 6. nar je y cxnany ca qj}. 120. 3aKOHa 0 soztava ("Crr. rnacaax PC", 6poj
30/2010,93/2012 H 10112016).



/

Ha OCHOBYIlpaBHJIHHKa 0 Ca,n;P)I(HHH,nasmry H ofipacny BO~He KlDHre ("CJI. rJIaCHHK PC",
6poj 8612010), BOMH YCJIOBHcy eBH~eHTHpaHH Y YnHCHHK BOMHX YCJIOBa.

Tlonana on ana-raja sa Bo.uHY KIbHry:

1. onnrra nO)J;AIUI
1.1. Haaecra'rnp

Ha3HB: OmnTHHa Bpyc
aTIPmH 6poj: 07195079

1.1.1. Cezrarrrre: YJI. Kparsa Ilerpa I 6p. 120,37220 Bpyc
T'Pa,::{:Onnrraaa Bpyc

1.2. Hacerse: Bpyc
1.3.lib~aTo pemea.e:

Ha3HB aaaneaoror opraaa: JBIl "Cp6Hjaao~e" Mopasa Ham
Bpoj pemersa: 11094/ ~
,[(a~: oS' - 02 , 019. rO,J.HHe
2. n O,l(AIJ,H0 OIiJE IT
Tan ofijexra: 20)
Ha3HB ofijexra: H3MeHy ztena IlJIaHa reaeparrae perynarraje sa nacerse Bpsehe - KOllaoHHK
n:eJIHHa 6 (30Ha cxajananrra) H zrerra n:eJIHHe 3 (nearpanaa TYPHCTWIKa 30Ha - BeJIa Pexa)

2.1. MMHHHCTpaTHBHH IIOJIO~aj:

Tpan: Onnrrana Bpyc
2.2. Hacerse: Bpsehe
2.3. Xanporpaocxa IIOJIO~aj:

CJIHB: BO.n;HOnozrpysje Mpasa, llO.n;CJIHB3alla.n;Ha Mopasa, llO.n;CJIHBPaCHHa
(BO'::{OTOK,aKYMYJIaIUija, jesepo, nomesma sona): BeJIa Pexa

2.4. TOK 3 ofijexar GaBHa KaHaJIH3aD;Hja, KaHaJI, llOTOK, BO.n;OTOK):BeJIa Pexa H llOTOK
,[(o6po.n;oJIa

2.-. 06JIaCT sononpaapezrae .n;eJIaTHocTH: 3amTHTa sozta
2.6. OCHOBHHKapaKTepHCTHtIHH nozrarax: H3MeHa zterra IlT'Pa.

3. OCT AJIH nO)J;AlUI
3.1. Ofipahasan: ,[(paraH Panajah, zrann. HH)K. rpah.
3.2. Ilpojaeae y noztanaaa, 6poj H .n;aTyM (peurea,a 0 H3MeHH, 3aK.lbY'IKa 0 HCllpaBU;H,

pemersa 0 yxaztarsy, pemersa 0 llOHHmTeIbY): /

Hanoxieaa: /



JaBHO npenyaehe aa raanosaa,e WYMaMa "Cp6I1jaWYMe" Beorpaa, Eynesap Mnxajna Ilynnna 113.
Ten: 0111711-34-10, 711-27-70
¢aK~: gJ.,1~7.J.185-13
EpoJ:<t'c2tt/
TJ,aTYM:go·OS,oft; /7

Penytimnca Cpfinja
Onurruna Bpyc

OnlllTHHCKa ynpasa
OJlCeKsa yp6aHH3aM H

rpaheennapcrso
Bpyc

IIpeJlMeT: Onrosop ua npenuer ,,3aXTeB sa nasan-e nonaraxa 0 nocrojeheu MnJIaHMpaHOMcraisy - YCJIOBM
sa aspany H3MeHe nena IIrP - a sa aacerse Bpsehe - KonaOHMK nenana 6 (30Ha cxnjannurra) M
zrena uenane 3 (ueirrpanna TypMCTMl.JKa30Ha - Eena pexa)"

JaBHOnpenysehe "Cp6MjalllYMe" npMMMJIOje Baui 3aXTeB6p. 350-126/20 I8-IV -06 sa ,ll,OCTaBYYCJIOBa
M noziaraxa norpefiaax sa aspazty H3MeHe ztena ITlP-a sa aacerse Bpsehe - Konaonnx nenana 6 (30Ha
cxnjanmura) M nena nennne 3 (ueirrpanna -:r:ypMCTHl.JKa30Ha - Eena pexa) (y ,ll,aJbeM.rexcry: TIJIaH), xoje
,ll,OCTaBJbaMOY CKJIa,ll,Yca 3aKoHoM 0 nnannpaa.y M asrpazm,n (" Cn. 2flQCHUKPC, "6p. 72/09 U 81109 -
UCnpQ8KQ,64/10, 24/11,121112,42/13 -YC, 50/13-YC, 54/13, 98/13,132/14,145/14 U83/18) Y npe,ll,BMljeHoM
POKY,a KOjMrpefia na 6y,ll,YMcnOlllTOBaHMnpn M3pa,ll,MITJIaHa.

HaKOH M3BpllleHor yanna Y rpanauy 06YXBaTa Ilnasa M lheHor npexnanaa.a ca OCHOBHMMxapraaa
rasmmcxnx jeznomua KojHMa rasnyje JaBHOnpenysehe "Cp6HjalllYMe", YCTaHOBHJIMCMOcnenehe:

Fpaanua TIJIaHa06YXBaTaneo Taaztaacxe jemnnnie "KonaOHMK", KOjOMrasnyje WYMCKOra3,ll,HHCTBO
"PaCMHa" Kpyuresan.
OCHOBHaHaMeHamyua je saurrnra sona (aonocaanfieaan,a) III creneaa.
Ha o6YXBaneHHM noapuunraaa ce HaJIa3e aeurra-nor nonarnyre cacrojane CMpl.Je. Crenen
yrpozceuocrn uryxra on noxcapa npnnana II creneay yrpoxceaocrn.

ITPM nnaaapan-y HaMeHe noapumaa na ITJIaHCKOMnonpysjy, n.axosor xopmuhen.a, ypehea.a H
saumrre, Mopajy ce Y3eTHy 063HP H nOlllTOBaTHonpezifie:

3aKoHa 0 uryvaaa ("Cfl. 2flQCHUKPC", 6p. 30/10, 93/12, 89/15 U 95/18 - op. 3QKOH), TaKO na ce
ovysajy iuyve H lllYMCKO3eMJbHlllTe xao nofipo on onurrer mrrepeca. Ilocefiao o6paTHTH nasosy na
ce rpannua rpaheeaucxor nonpysja He unrpa na pasya iuyva H uryxcxor 3eMJbHlllTa. Pann oxyaan,a
uryaa safipan.eaa je ce-ra crafiana saurruhemrx H crporo aaurruhenax spcra npseha; CaMOBOJbHO
3aY3HMalhe uryaa; yaaurrasaa,e HJIHourrehea.e WYMCKMXsacana, 03HaKa H rpaHHYHHX 3HaKoBa, xao
H asrpann,a o6jeKaTa KOjH HHCY Y <PYHKllHjH rasnosaaa lllYMaMa; onnaran.e cveha, OTPOBHHX
cyncraaun H OCTaJIOronacnor ornazia y lllyMH, na lllYMCKOM3eMJbMlllTY na Y,ll,aJbeHOCTHMalhoj on
200 m on py6a uryve, xao H narpann-a ofijexara sa cxnanjnuren,e, npepany HJIHynnurrasaa,e cMena;
npeztysnaan.e npyrnx pazm,a KojMMa ce CJIa6Mnpnaocaa cnara uryue HJIH yrpoacasajy <PYHKllHje
uryve; onaona.asan,c H H3Boljelhe apyrax panosa KojHMa ce BO,ll,HHpe)J<HMy lllyMH Melha TaKOna ce



yrpoxcasa OnCTaHaK I1JII1 BI1TanHOCT uryve. YKOJII1KO je, sa norpefie nspane I1JIaHa, nOTpe6HO

npOMeHMTI1 HaMeH)' noapunma ,lJ,eqmHI1CaHY nJIaHCKI1M ,lJ,OKYMeHTOMy uryvapcrsy, ueorrxonno je,

npewa lfJIaHY 22. 3aKoHa 0 lllYMaMa, 113Bpllll1TI1 113MeHeH norryne osor nJIaHCKOr ,lJ,OKYMeHTa(Ocuoea
zasooean.a UlyMQMa aa onroaapajyhy ra3,lJ,HHcKY je,lJ,HHHQ:y). Tpouixose H3MeHa 11 ziortyna CHOCI1

nO,lJ,HOCI1JIaQ:3aXTeBa na lfHjy HHI1Q:HjaTHBY ce OHe sprue. Ilpoaena HaMeHe UlYMa 11 uryacxor

3eMJbl1lllTa onpehena je lfJIaHOM 10. 3aKoHa 0 UlYMaMa. Haxnaaa sa npoveay HaMeHe uryva H

uiysscxor 3eMJbl1UlTa ,lJ,ecpl1HHCaHaje lfJIaHOM 50., a BHCHHa naxaane je ypeheua lfJIaHOM 52. 3aKoHa 0

aaxnanava sa xopaiuhea.e jaBHI1X nofiapa ("CJI. rJIaCHHK PC", 6p. 95/2018).
3aKoHa 0 3alllTHTH npnpone ("CJI.rJIaCHI1K PC" 6p. 36/2009, 88/2010, 9112010 - ncnp., 14/2016 H

95/2018 - np, 3aKoH).

I1paBI1JIHI1Ka 0 KpHTepl1jYMHMa sa H3,lJ,BajaI-beTl1nOBa craanurra, 0 THnOBHMa craunurra, OCeTJbI1BI1M,

yrpcxeaav, peTKI1M H aa 3aUlHfTY npHopHTeTHI1M THnOBHMa CTaHI1UlTa H 0 MepaMa saurnrre sa
I-bI1XOBOo-rysan,e (,,01. 2JlQCHUKPC", 6p. 35110),
I1paBI1JIHHKa 0 npornaurersy 113aUlTHTH crporo saurraheinrx H 3aUlTI1neHHX ,lJ,HBJbI1Xspcra 6HJbaKa,

)KJ1BOTHI-baH rrsnsa ("Cll. 2JlQCHUKPC", 6p. 5110 U 47111. 32116, U 98116),
I1paBHJIHI1Ka 0 cneunjannaa TeXHHlfKO-TeXHOJIOlllKl1M peurea.aua xoja oxroryhaaajy HeCMeTaHY H

carypny KOMYHHKaQ:l1jy ,lJ,HBJbHX)KJ1BOTHI-ba(, Cn. 2JlQCHUKPC ", 6p. 7212010),
I1paBHJIHI1Ka 0 KOMneH3aQ:HjcKI1M MepaMa (" Cn. 2JlQCHUKPC ", 6p. 20110) H

I1paBI1JIHHKa 0 O,lJ,lllTeTHOM Q:eHOBHI1KY sa yrsphaean,e BHCI1He uaxnane urrere npoyspoxosane

He,lJ,03BOJbeHOMpa,lJ,I-bOMy O,lJ,HOCYaa crporo 3alll'~l1neHe H saurrahene ,lJ,I1BJbespcre (" Cn. 2JlaCHUK

PC", 6p. 37110).
CXO,lJ)iO I1paBI1JIHHKY 0 lliYMCKOM peny ("Cll. 2JlaCHUKPC", 6p. 38111, 75/2016 U 94117) cexa crafiana,

nspana, H3B03, asnonrea,e 11npasnasea,e npsera 11npyrn HalfHH novepan,a npaera ca MeCTa ce-re, spure ce

y speae 11na aa-nra KOjl1M ce ofiesfiehyje HajMaJ-be ourrehea,e OKOJIHI1X crafiana, n O,lJ,MJIarxa, 3eMJbl1lllHOr

noxpasaaa, OCTane dmope, cpaYHe H ofijexara, xao 11 cnpesasaa,e sarahaaarsa 3eMJbHUlTa OpraHCKI1M

rOpHBI1Ma H MOTOPHHM YJbeM. 3a 611JIOKaKBY aKTHBHOCT y lliYMH H aa lliYMCKOM 3eMJbHlllTY nOTpe6HO je

npl16aBHTH CarJIaCHOCT ill "Cp6I1jarnyMe".

HaMeH)' 3eMJbI1UlTa, ITJIaHl1paTI1 TaKO na nnancxa peiuen.a I1Majy UlTO MaI-bH YTHQ:aj na )KJ1BOTHY
cpeznnry 11aM6HjeHTanHH npocrop.

MOJII1MO Bac na Hac nHCaHI1M nYTeM 06aBeCTI1Te 0 TepMI1Hy Jaanor yBI1,lJ,a y HaQPT npenveruor
ITJIaHa. Oc06a aa KOHTaKT: MI1JIeHa ,n:eHl1n, ,lJ,I1ITJI.npo. ITJIaH. TeJI.: 064/815 55 89.



/ CKfAJAnfAWTA CP6fAJE
SKI RESORTS OF SERBIA

•• un. "'IlA •• \';'l-
rI lEi C A ~ ~ r' \'

o~Jn'3ehe »CKHJAJlHWTA CKUc .
Of- 3,250

2 JYlClft1i~lT~ Tell.:+38111311 7901
~1l,blta~YlkUJJJria 9_ _ ren.: +381 11 311 7902

--1H<1070 HOB VI seorpaa no 2~OO~m4l 311 9030IEor"AA y.~.MMIIYTI4Ka MI4Jlal4lCo ••••h'
i;;:; ."'~.:~..' 2.. 7- - n-- ~ lB

:,;~",

!~)~
,J~~":.'
. ~

, V-OG :3J'JO - n~
. '.

PEIlYEJ1I1KA CPEI1JA

OIlIIlTI1HA EPYC

OrrIlITIfHCKa ynpasa

O)J,CeK sa ypfianasas; If rpahesanapcrso

Kparsa Ilerpa I 6p. 120
37220 Bpyc

Ilpemrer: Y CJIOBIf sa norpetie aspazte 113MeHe If nonyne ztena IllP sa nacerse
Bpaehe-Konaonnx nenana 6 (30Ha cKIfjaJIIfIlITa) If nena uenane 3
(UeHTpaJIHa TYPIfCTlflIKa 30Ha-EeJIa pexa)

IlOlliTOBaHIf,

06paTIfJIIf CTe HaM ce 3aXTeBOM sa If3,l(aBaIhe YCJIOBa If nortaraxa aa norpefie
aspazte 113MeHe If ztonyne nena Ill P sa nacerse Bpsehe-Konaoaax nenana 6 (30Ha

cKIfjaJIIfIlITa) If nena nermne 3 (UeHTpaJIHa TYPIfCTIfqKa 30Ha-EeJIa pexa),
Y npanory nonneror 3aXTeBa ,l(OCTaBJbeHa je TeKcTYaJIHIf If rpadnrsxa neo

nnaaa ca paaor jasaor ynazra If O,l(JIYKa If npacrynarsy mpazm If3MeHe If nonyae
nnana. Ilpe,l(MeTHIfM Il,n:P TypIfCTIfqKOr KOMrrJIeKCa "Cpetipnau" o6YXBaneH je If zteo
npocropa jasaor cKIfjaJIIfIlITa na Konaonaxy, rrOJIa3If nocrojehe )l(Ifqape EeJIa pexa 1,
O,n:HOCHOnnarrapaae )KIfqape na npeznreraoj JlOKaU;HjH. HaH€,l(eHOM O,l(JIYKOM ce. . .
KOHcTaTYJe na je UIfJb If3MeHe IIJIaHarrOCTIf3aIhe rrJIaHCKe opranaaannje, nsrpamse If

3aIlITIfTe rrpocTopa, rrJIaHCKO ,l(yrOPOqHO yCKJIa~IfBaIhe IfHTepeca CBIfX KOpIfcHIfKa

npocropa KOjIf je o6YXBaneH rrJIaHOM. Baacehaxr rrJIaHOM reaepanne perynanaje
npensaheao je If3MeIlITaIhe rrOJIa3He crannnc )l(Ifqape EeJIa pexa, ca UIfJbeM zta ce
CTBOPIf MoryfiHocT sa nsrpazm.y Ka6IfHcKe )l(Ifqape- rOH,l(OJIe Bpsehe-Konaoamc, xoja
6If oxtoryhana eqmKacHIfjIf rpancnopr cxajama If aecxajanra If3 Bpseha If on xoje ce

oxexyjy nyroposno BIfIlIecTpYKo rrOBOJbHIf erpexrn. IlpOCTOPHIfM rrJIaHOM rronpysja
nocefine naxreae HaUIfOHaJIHOr napxa Konaonnx npensaheao je zta ce Kp03

npojexrny paspany rrposepa orrpasnanocr sapajaarrrax pemersa rpace. Y CKJIa,l(y ca

naaenemor, nspaheua je Ilperxozma crynnja orrpasnanocra ca renepamraa
rrpojexrov, rzre cy npennoxceae xao uajnoaorsnaje zme napnjanre If zterarsnnje
aaanasapaae. IlOKa3aJIO ce zta je y '30HIf nonasa )l(Ifqape norpeono 06e36e,l(IfTIf

ztoztarna npocrop, KaKO 6If 6IfJIO Moryne opraaasosara MIfHIfMaJIHe nparehe
cazrpacaje If onroaapajyha rrpocrop rrOJIa3He cramme.

Ilo ynazty y ,l(OCTaBJbeHY ,l(OKYMeHTaUIfjy, a na OCHOBYaspaheae Ilperxorme
cryznrje If renepamror npojexra, ooaseurraaavo sac cneztehe:

IlJIaH aspaznrra y cBeMY y CKJIa,l(y ca 3aKoHoM 0 jaBHIfM cKIfjaJIIfIlITIfMa,
3aKoHoM 0 )l(IfqapaMa sa rpancnopr nana If onronapajyhma rrO,l(3aKOHCKIfM

aKTIfMa KOjIf ype~yjy OBY 06JIacT. IlpIfMeHIfTIf oztronapajyhy TepMIfHOJIOmjy,

KOJa xopeacnonnapa TepMIfHIfMa YCTaHOBJbeHIfM 3aKOHCKOM perYJIaTIfBOM If. .
TepMIfHIfMa KOJIf ce xopacre y rrpaxcn If KOJIf cy npenoanarrsaan.

MarnYH~6poj: 20183390 e-mail: direkcija@skijalistasrbije.rs '-
n~5: CP104521515 www.skiJalistasrbije.rs
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C nonrrosarsea,

Ilnanapaae HaMeHe H pernersa Ilnana He csrejy yrposnrn <PYHKU:HOHHcaIheH
oprannaanajy nocrojeher H nnanapaaor jasaor cxnjanaurra y CBHM<pa3aMa
peanasanaje nnana.
Ilpezraanera nnancxa pemersa, nocefiae ycnose H HaqHH cnponohersa KOjHlie
oMoryliHTH Pa3BOj H e<pHKaCHYpeanasanajy nnanapanax npocropa H
ofijexara jaanor cxajanaurra.
Ilpensanera nsztaajan,e, ypehen.e H nsrpanrsy npocropa nonasne cranane
)l(Jfqape ca nparehaxr canpacajaaa npyxcarsa ycnyra cxajaunnsa H canpacajaaa
y <PYHKI(HjHcxajaaaurra H rpacapen,e H ypehetse nospnrane CKH CTa3e,. .O,ll,HOCHOnarse Pa3pa.n.HTHpemea,e narc H MaTepHJarry sa paaa JaBHH YBH,ll,.
Ilpensnnera cnparaocr ofijexara y <pHHKU:HjHcxajananrra ,ll,O11+1+l1K.
Y MaTepHjarry sa pana jaBHH yBH,ll,je nanezteuo na je HCTH ycxnahen ca
l1peTXO,ll,HOMCTY,ll,HjOMonpasnanocra H Feaepanaav npojexrora; ztarse y
pemerse nrraaa 'rpefia yrpaznrra CBe rrOTPe6He enenenre y 'rexcryannosr H
rpa<pHqKOM zterry nnana, O,ll,HOCHO06e36e,ll,HTH npocrop sa peanasannjy
napajanre AS HJIHB2 nanezteae nperxozrae cryzmje.
HeOrrXO,ll,HOje 06e36e,ll,HTH oztrosapajyhe caofipahajao pemerse, xoje lie
oxroryhara npacryn ayrofiyca ana MHHH6yca, rrYTHHqKHXB03Hrra H pemea.e
MHpyjylier cao6pahaja y cxnany ca nnanapaaaa KarraU:HTeTHMa H
onroaapajyha npacryn CBHXKOpHcHHKa)l{Hqape.
Y rpa<pHqKOM npanory "Ilocrojeha naxeaa nonpnntaa" rpetia rtpaxasarn
'rpacy, cTy60Be H cepsacny xyhnny aa nonasy nocrojehe )l{Hqape, xao H
nocrojehy cxajamxy CTa3J'.
Kort ,ll,e<pHHHcaIha6e36e,ll,HOCHOrrrojaca HaBeCTHzta OH MO)l{e6HTH H MaIhH Y
O,ll,HOCYna onnrre ycnose MHHHMarrHenrapnae rrpesra rnny )l{Hqape sa npesos
rrana, a CBe y CKJIa.n.y ca TeXHH~O rexaonounora xapaxrepncraxaaa
npojexrosaae )l{Hqape.
3a CBYaarpaznsy y OKBHPY6e36e,ll,HOCHOrrrojaca )l{Hqapa, KOjH H3HOCHSOM
060CTPaHO y O,ll,HOCYna ocy )l{Hqape, norpefino je rrpH6aB TH ycrroae
carnacnocr ill Cxnjananrra Cpfinje. '13f:'1\..
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~
OBP~nA

Be'~a TOMHli

ilPHJI03H (IJ.[{):
Ilperxozraa CTY,D,Hja OnpaB,D,aHOCTH H I'eaepanxa npojexar

Ilocrojehe crarse - rpaca )J(]1'Iape Bena pexa 1 ca npananajyhou CKH CTa30M

,[{OCTaBHTH

HaCJIOBY

CeKToPY sa TeXHWIKe nOCJIOBe

apxHBH
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Pcny6JIHKa Cpfiaja
L QnWTlIHA IiPYC

D( • ItA· 2.-0.') OnrnTlIHCKA YllPABA,
Oncex aa y 6aHH3aM H rpaheaaaapcrao

37220 lipyc
Kparsa Ilerpa I 6p. 120

IIOUlnlO6aHU,

Ha OCHOBYBatuer saxresa 6p. 350-126/2018-IV-06 on 16.05.2019. ronaae, Haw 3aBOJ(HW6p. 953-12876
OJ( 20.05.2019.roJ(HHe H nonyae J(oKYMeHTUHje op.350·12612018.IV-06 OJ( 09.10.2019. rOJ(HHe, Haw
3aBOJ(Hfi 6p. 953-12876/19-2 OJ( 10.1 0.20 19.roJ(HHe, Tpa)KHnH CTe ycnose sa H3paJ(Y H3Mcua H L(OnYHa
L(CJIa I1JIaHa rCHCpaJIUC perynauaje aa uaCCJbC Bpaehe-Konaomnc, QCJIHHa 6 (30Ha cxajanaurra) H
L(CJIa QeJIHUC 3 (ueurpanna TYpHCTII'IKa 30lHl Bena pexa), Y cKJIaJ(Y ca 4naHOM 476 II 48. 3aKoHa 0
nnaaapaisy Ww3rpaJ(I-bH("Cn. rnaCHHK PC", 6p.7212009, 81120009 - ucnp., 64/2010 - onnyxa YC, 24/2011,
12112012, 42/20 13-oJ(nYKa YC, 50/2013-0J(nYKa YC, 98/20 13-oJ(nYKa YC 132/2014, 145/201411 83/2018) W
4naHOM 46., 47. II 48. ITpaBwnHHKa 0 caJ(p)!(I1HH, Ha411HYH nocrynxy 113paJ(e J(OKYMeHaTanpocropnor H
yp6aHl1CTI14KOrnnanapan,a ("Cn. rnaCHHK PC", 6p. 32119).
HOCHOU 113paJ(e nnaua je Onumra Bpyc, nnan aspahyje Ileurap sa yp6aHH passe] W apXI1TeKTYPY
ITAPA)JJ1fMA J(.0.0., BWJ(oBJ(aHcKa 105/3, 37000 Kpyuresau. ITnaH ce pana na OCHOBYOJ(nYKe 0 H3MeHH
ztena Ilnana renepanne perynaun]e sa nacerse Bpsehe - Konaonax. nenana 6 (301-13CKl1jaJIHwm) H nena
uenmre 3 (UeHTpaJIHa TypwcTH4Ka 30Ha - Eerra pexa), 6p. 350- 85/2018 - I OJ( 15.6.20 18.roJ(HHe.

,l(ocTaBJbCHa L(OKYMCHTaQllja:
- OJ(nYKa 0 aspana H3MeHa nena Ilnana reaepanue perynauaje sa nacen.e Bpaehe-Konaoaax, ueJII1Ha 6
(30Ha cxajarnnura) WJ(eJIa ueJIHHe 3 (ueurpanaa TYpHCTW4K8soua Bena pexa), y WTaMn8HOMofinaxy,

- Texcryanaa neo n.up ca paaor jannor YBwJ(a,y J(HfHTaJIHOM06JIHKY,
- fpaqm4KI1 neo I1)lP ca panor jannor yBHJ(a ca rpanuuox nnaaa - Ilocrojeha HaMeHa nOBpWHHa, PI: 1000,
Y J(11l'J.1TaJIHOM06n11KY,

- Ilocrojeha HaMeHa nOBpWHHa Wnnanapaaa nasrena nospuraaa, y WTaMnaHOM06JIHKY,
- Ba>Ke11HIlnau reaepanne perynauaje sa aacerse Bpsehe-Konaouux, TeKCTH rpacPH4Kw npHn03H nnatra, y
J(HrHTaJlHOMOOJIWKY,

- Ilponparna TeKCT.

Ilpeera YpcL(611 0 xareropaaauaja L(p~aBHHX nYTCBa ("CJI. rJIaCHIlK PC", 6p. 105/13, 113MCHa119/13,
113MCHa93/15) II npa'rehesr Peipeperrruosr CHCTCMY,cerrressfiap 2019. rOL(IIHC, Y OKBIIPY ofiyxaara
nnaaa HaJIa311 ce CJICL(CliHL(p>KaBHIInYT:
• ,lI;p~aBHII nYT IIA peaa 212, Bpsehe - ])JIa~eBO - Mephes - Kypurysum]a, 03HaKa ncounue 21201 OJ(

noxeraor 4Bopa 21101 Bpsehe na km 0+000 L(Oxpajrser xaopa 21201 On8)KeBOaa km 12+996.
~p)j(aBHI1 nyr II peaa 218, npeaa nperxonuo« Pediepeuruoa cI1cTeMYp)ln, xao npanaor npe)J.xo)J.III1KaIn .Jlyreua Cp6I1je")

Hanoaena: CTaUHOHa>Ken04eTKa W xpaja J(P>KaBHornyra Y OKBWpynpeztaerue 113MeHe H norryae nnaaa
HI1CYJ(oCTaBJbeHe.
3a H3paJ(Y I1JIaHa rCHCpaJIHC pery.nauaje aa HaCeJbC Bpaehe-Konaoanx, Y onurrmm Bpyc H3J(aTHcY
ycnoan m "IlYTeBI1 Cpfiaje" 6poj 953~1542/13-2 on 12.02.2013. rOJ(HHe 11cnenehe npHMeJ(6e 6p. 953-
1866113-3 OJ(06.12.2013. rOJ(HHe, Gp. 953-9091114-1 OJ( 17.06.2014 W953-9091114-3 OJ(09.12.20 14.roJ(HHe,
KOjWcy na CHa3I1.

Y UHJbY W3J(aBaI-baycnosa aa H3paJ(Y npenaeruor nnaacxor J(oKYMeHTa nperxonao je rpaxena ziorryaa
J(oKYMeHTaUHje 6p. 953-25738118-2 OJ( 28.08.2018. rOJ(I1He, xo]a y OKBHPY npenueraor nonaca lUlja
J(OCTaBJbeHa.
Ilpeua OOCmaO/beIlO.JI1 uamepujany J(aT je npennor H3MeHe H8MeHa nospuraaa, 6e3 06pa3JIO>KeI-bapasnora
sa H3PMY npenverne H3MeHe 11nonyae nnana, crora je npHJIIIKOM 113pa.uc npc.uMCTlior Iwalia o6aBc3a
HcnYHIlTIl CJIc.uclic YCJIOBC:
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~ Onuc nnaanpaaor caotipahajao peurea,e H paanore sa H3MeHY ztena IlfP sa nacerse Bpsehe - KOnaOHHK.

~ .l.W)!(aBHH n)IT aa rpa<pH'IJ(}IM npHn03HMa H Y TeKCTY nnana YCKJIa.n.HTHca Ype.n.60M 0 KaTerOpH3aQHjH
):lp~aBHHX nyreaa ("Cn. rnaCHHK PC', 6p. 105113, H3MeHa 119113, H3MeHa 93115) H nparehua
Peipepeurnaa CHCTeMOM Mpe~e npacasuux nyresa PC, cerrresifiap 2019. ronnue /paur, 03HaKa,
onac nyra, neoaaue H craunouazce/

~ .D:oKYMeHT YCKJIa.n.HTHca 3aKoHoM 0 nYTeBHMa ("Cn. rnaCHHK PC", 6p. 41/2018 H 95/2018 - np. 3aKoH),y
OatbeMmexcmy 3QKOH 0 nymeeuua U npeouemuuu YCl106UMQ.

~ Peuren,e Y npe.i feTHOM nnaay YCKJIa.n.HTH ca peureu.esr H CTeqeHHM ofiaseaassa npesra naacehoj
nnaucxoj II pa6aHHCTHQKO-TeXHHQKoj .n.oKYMeHTaQHjH, nnaacxoj .n.oKYMeHTal.{HjH LJHja aspana je Y
TOK xao H ca Ba~elioM npojescrnoss .n.OKYMeHTaQHjoM, caotipahajuo-rexnn-ncaa II npojeKTHHM

CJIOBIIMa, H3.n.an1M on crpaae ill "Il)ITeBH Cpfinje" na npenverno« noztpysjy,

~ OCTaBIiTIi Ta'IHY rpaHHQY npemrernax H3MeHa H nonyua npHKa3aHY IIa Ba~elieM IIrP-y.

rpaHHQY nnana nOCTaBI1TH na MeljHoj JIJUlI1jl1 napuene .n.p)!(aBHOr nyra H napuena KOpl1CHI1Ka (y
cnysajeaava xana ce nnauov npenuaha .n.y)!( .n.P)I(aBHOrnyra),

~ fpa<pI1"IKI1 npnnor - Perynal.{HOHO-HHBenal.{110HI1 nnan ca npHKa30M caofipahajuor peureu.a .n.ocTaBI1THca
npHKa30M nocmojehez U MQHUPaT-I02 petuetea H3paljeH aa rronnosa Y anexsaaoj pasvepa Y cxnany ca
naxehoa 3aKOHCKOM perynaraaov H 'InaHOM 24. IlpaBHnHHKa 0 canpxom«, Ha'II1HY H nocrynxy aspane
.n.oKYMeHaTa npocropaor 11 yp6aHHcTH4Kor nnaaapaa,a. Ha cHryal.{HOHOM peuren.y 06eJIe*HTH
):lp*aBIIII nYT, YHeTH CTal.{HOHa)!(e nO'IeTKa H xpaja neonnue npacasuor nyra Y OKBHPY rpanaua 113MeHe
11nonyne nnaaa, CTal.{HOHa)!(e caofipahajaax npHKJhY4aKa 11HHCTaJIal.{Hja.
Ha rpa<p114KOMnpanory npusasamu cneoehe:
1. IlpHKa3aTI1 KapaKTepl1CTH4He nonpe-rue nporpane .n.p)!(aBHI1X nyresa npeua nocrojehex cran.y H

npeaa aaxeho] nnancxoj noxyesurrauaj» (crpareurxo ycaepeu,e).
2. KaTaCTpacKY napueny .n.p)!(aBHYIXnyresa npeaa Ba)!(eneM craisy xaracrapcxor onepara,
3. Ilpeanor perynauaje npxcaaacr nyra ycxnahes ca 3aKoHoM 0 nYTeBHMa.
4. Yp6aHHCTH'IKY perynauajy npeua npeztnory peureisy (nnanapaay perynal.{HoHY H rpaheaaacxy

nHHHjy),
5. I'panauy rpaheeaacxor nonpysja
6. CTal.{HOHa)!(e na rpa<p114KHM npHn0311Ma nnana nOBe3aTH ca CTal.{HOHa)KaMa npeaa saacehoj nnaucxoj

.n.oKYMeHTal.{HjH Y l.{HJhY KOHTHTYHTeTa nonaraxa.
7. Ilpaxasarn Ha'-lHH caotipahajaor nOBe3HBaJ-ba Y npezmernoj 30HH (npaxas pHTMa nJIaHHpaHHx

caofipahajnax npaxrsyvaxa) H CTe'-leHHM otiaeesaaa xoje ce onaoce na CBe nnanapane BH.n.OBe
caofipahaja y xopnnopy npxcasnor nyra

~ .D:OCTaBHTHrpa<pH'-IKH npanor - CI1HXPOH nnan HHCTaJIal.{Hja (nocrojehe H nnaanpano penrerse).

~ TeKcryaJIHH neo H3pa.n.HTH y CKJIa.n.yca '-InaHOM 23. rope aasenenor IlpaBHJlHHKa (npasana ypehea.a 11
npasana rpahen,a). TeKcT nnana (caofipahaj) YCKJIa.n.HTI1ca 3aKoHoM 0 nYTeBI1Ma.

~ Caofipahajno pemen,e npenannera na npenaeruoj .n.eOHHl.{11.D:Il rIA pezta 212 Y OKBl1py o6YXBaTa
nnaaa npensnaera na cnezieha Ha'-lHH:
- YKI1HYTH caofipahajna npaxn.ysax ynaue 9 ca o6aBe30M penedmuacau,a caotipahajuor peuren.a na

aaaeneuoj noxauaja ofiocrpano Y ozmocy aa npenueraa .n.p)KaBHH nYT. Ilpennor je ¢opMHpaTH
KPY)!(HY pacxpcaauy sa CBe TOKOBe y npenvernoj 30HH.

- Koparosara npoqian Y 30HH K.n. 102113 O.n.HOCHOnoaesuaaa,e npensanera BaH xaracrapcxe napuene
.n.p)!(aBHOr nyra.

- Ilpeacrurrarn MorynHocT <popMHpal-ba KpY)KHe paCKpCHI1l.{e na km 107+352 (crauaonaxa nara npeva
Ba)!(eneM IlfP-y).

- YKonHKO He MO)!(e zta ce npe.n.BH.n.HKpY)!(Ha pacxpcnuua, .n.HMeH3HOHI1CaHaY CKJIa.n.yca IlpaBl1nHI1KoM
o ycnosaaa xoje ca acnexra 6e36e.n.HocTH caofipahaja Mopajy na acnyisasajy nyTHH o6jeKTH H .n.PYrH
enexeara jasnor nyra ("Cn. rnaCHHK PC", 6p.50/2011), ua OKBHPHOj CTal.{HOHa)KH na KM 107+273 H
KM 107+352, npenaancra caofipahajae npnxn.ysxe ca pa3.n.enHHM OCTPBOM na 60'-lHOM npasuy H

<l>M750.102
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npeacnarara HY)!<HOCT<pOpMHpal-ha pasnennor OCTpBa )lY)K npxcasnor nyTa ua uenoj )lY)!(I1HH 113Meljy
HaBe)leHWX npaxrsy-iaxa.

- 06pa3nQ)ImTH <PYHKlll1jy ynaue HOBe 6, (km 107+273 HanOMeHU craunoaance cy nare npeaa B3.)!{eneM
nrp.y)

- YMeCTO HaMeHe nOBpI.IlI1Ha aa rapaxcy 6p.6, npennozcetra je HaMeHa sa rypasa« 11yrOCTI1TeJbCTBO, re
je crora ofiasesa npOBepHTH norpetine napxnur nOBpWHHe sa nnauapaue TYPI1CTHI.fKecanpacaje,

- npel1CIlI1TaTl1 sanpxaaan,e cnoprexor repeua npeaa nocrojehev craisy (npennoxeaa HaMeHa
nOBpWHHa jaBHI1 napxnar npOCTOp opoj 2 Y uenrpannoj TYPI1CTl1l.fKOj 30HI1), ca nooOJbWal-heM
caofipahajnor nOBe3HBaI-ha nnaaapane HHTepHe caofipahajnaue na )lp)KaBHH nYT.

- 06pa3nO)!CI1TI1 Hal.fl1H caofipahajaor noaesasan,a jasnor napxnar npocropa ys canpxaje rypnsua 11
yrocrarerscrsa uaveaa nOBpWHHa 6poj 3.

- HMajynH Y BI1)lY na je yKHHYTa ynnua HOBa 13 H caofipahajno noaeaasan,e HCTe npeaa Ba}KeneM
nnaay na km 107+708, ofiaaesa je npenasapara Hal.fl1H caofipahajuor noaesasaa.a npocropa
npenncxenor sa MeWOBHTO craaoaarse-nocnosarse H rypnsav H yrocTHTeJbCTBO - (rpancxn XOTenl1)
npeua nocraarsenoj nereamr, npeTXO)lHO uryve y rpaheaancxo« nonpysjy, aeaarpahene Cn060)lHe 11
aeneae noapurane H BHKeH)l crauonaa.e. (CTallI10Ha)!(a nara rrpexa Ba)!(eneM Ilf'Pvy).

- On km 107+352)lo km 107+890 npeno-nrrn HalJ:HHcaofipahajnor noseaaaan,a npennoxceaax HaMeHa
nospumaa HaBe)leHHX y npeTXO)lHOM cTaBY. (crauaonaxce nare npeva Ba)KeneM ITfP-y).

- ITpe)lOlJ:HTH y nJIaHY na ce caotipahajno noseaaaan.e KOpHCHHKa ca 060)lHl-IX napuena (6Y)lynHx
canpxaja) Y KOPl1)lOpy zipacamror nyra MO)!{e npenaanera caxo aa nnaaox npe)lBl1ljeHI1M
caotipahajaa« llPI1IObYlJ:llI1Ma 6e3 znrpexrnor noaeaaaau.a na )lp)KaBHI1 nYT.

>- IIOBe314Balhe nocrojehnx 14 6Y)lyli14X canpxcaja ea o6jeKTI1Ma 113 name Ha)lne)!(HOCTM nnaanpara y
CKJIU)lY ca I.{JlaHOM41., 42., 43. H 44. 3aKoHa 0 nYTeBHMa. /yuemu y mexcm nnaual

>- Ilnanapaao peuiea,e npenaanera Y cKJ1a)lY ca ITpaBHJlHl1KOM 0 ycnoaava xoje ca acnexra 6e36e)lHOCTl1
caofipahaja Mopajy na acnyrsasajy nYTHH o6jeKTM 11npyra eneMeHTI1 jasnor nyra ("Cn. maCHHK PC', 6p.
50/2011 ).IYHemu y mexcm nnaua/

>- Caofipahajna npmcrsy-m« Mopajy 6HTM nnanapana (assenenu) ynpaano na .llpiKaBH14 nyr, ca Wl1PHHOM
KonOB03a npacryrmor nyra H KonOB03HOM KOHCTPYKlll1jOM y CKa)lY ca 3aKoHoM 0 nYTeBI1Ma H Ba)KenHM
craunapznoaa H npOnHCI1Ma. /ynemu y mexcm nnanal

>- Caofipahajne npmcsy-rxe (pacKpCHI111e) KOjH ce HMa3e aa Y)laJbeHOCTI1 xoja He o6e36eljyje nporox
caofipahaja aa )lp)!(aBHOM nyry y cKJ1a)lY ca paarox nyra H yrpoxcaaajy 6e36e)lHOCT caofipahaja, yK14nyT14
H nOBe3aTH nYTeM cepnncnax UJIU 060.llHUX caofipahajaaua na )lp)!(aBHH nYT. /yuemu y mexcm nnanal

>- Ilpnnmco« onpehnaaa.a peuren.a 113BPWHTI1yBI1)l Y ncnoacaj rafine sa HaCeJbeHO MeCTO H orpaanven,e
6p311He na )lp)!(aBHOM nyry.

>- 06aBe3a je npellH3HpaTH YKonHKo ce npe,n:MeTHI1M H3MeHaMa H )lOnYHaMa Bpwe npoMeHe Ha )lp)!(aBHOM
nYTY Y cKJ1aA)' ea lJ:naHOM 84. 3aKolia 0 nYTenHMa. /ynemu y mexcm nnanal

>- I1one4HI1 nporpan npxcaauor nyra H nnannpane Bl1)lOBe caofipahaja y OKBHPY I1CTor, npensanera ca
Morynliowny npepacnonene y OICBHPYnonpesnor nporpana.

>- ITnaHoM YCMepl1TH na ce npUJlUKOM cnposohea,a nnana H nspane npojexrue noxyaearauaje yKyilHO
caot5panajHo peureise, YCKJ1a,l'l11ca 3aKOHOM 0 nYTeBI1Ma (Ilornaarse VII 3aWH'iTa nyresa 11X Ilocefiaa
ycnosa asrpann,e 11 pexoucrpyxuaje jasaax nyresa), ITpaBl1nHI1KOM 0 ycnosnaa xoje ca acnexra
6e36e)lHOCTH caofipahaja Mopajy na acnyisaaajy nYTHI1 06jeKTI1 11 )lPYrI1 eneraenra jaaaor nyra 11
OCTanl1M Ba)!(enHM crannapnava 11npOnl1CI1Ma KOjH perymnuy npenverny MaTepl1jy.

>- 06pa3nO)!(I1TI1 npnxsaran,e H onsonn.aaaa,c nOBpWI1HCKHX sona 11 YCKna)lHTI1 ca CI1CTeMOM
onaomsaaan.a npxcanaor nyra, Y cxnaoy ca IVta1-lUpa1-lUM 2pabe6U1-1CKUM noopyujeu npeua eaucehoj
nnaucxoj ooxyunemauuju euuiee peoa.

>- EneMeHTH )lp)!(aBHOr rryra, reoverpaja caoripahajnnx npHKJbY4aKa (paCKpCHI111a), nonynpe-maua
saxpaarsen.a, eBeliTYMHO ysohen,e )lO)laTHHX caofipahajnax rpaxa (sa YKJbYlJ:el-he/I1CKJbY4el-he,rpaxe aa
neso cxperan,e), XOPH30HTMHa 11 BepTI1KMHa caruanasauaja na npenveruoa rryry, 611ne npeUH3J10
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JABHO nPE,QY3E1;E
nYTEB~ CP6~JE

YcnOBH aa H3paAY
nnaHCKOrAOKYMeHTa

,[\a-ryM:

6poj:

tJ:e<fJHHHcaHa npHJIHKOM H3tJ:aBalba YCJIOBa sa npojexroaan.e H npmosy=en,e y nocryrncy asztasau.a
JIOKaQl1jcKHx YCJIOBa y CKJIatJ:y ca B(l)!(enOM 3aKOHCKOM perYJIaTHBOM. /YHemU Y mexcm YlJWlIa/

~ DpetJ:BHtJ:eTH 3amTHTHH nojac H nojac KOHTpOJIHCaHe rpaan,e, aa OCHOBY lJJIaHa 33., 34. H 36. 3aKoHa
o nYTeBHMa. /ynemu Y mexcm YIJIGHGI

~ Yp6aHHCTHQKY perynaunjy y KOpHtJ:Opy npacasnor nyra ()U1) YCKJIatJ:HTH ca 3aKoHoM 0 nYTeBHMa,
O,llHOCHOasrpana.y 06jeKaTa nJIaHHpaTH na MHHHMaJlHOj ynarsenocrn on lO,OOm y otJ:HOCY na tJ:p~aBHH
nyr IIA peaa, pa'WHajynH 0tJ: CnOJhHe HBHye 3eMJhHWHOr nojaca (KOjH je MHHHMyM jetJ:aH MeTap OA
Kpajlbe TalJKe nOnpelJHOr npOcbHJIa nm, OAHOCHOnyTHe napyeJIe rUl.

~ Jlpensanera HH<ppacTpYKTypHe xopanope HHCTaJIaUHja (eJIeKTpO I1HCTaJlaQHje, TIIT, racae
HHCTaJlaQHje, BO,llOBO,llH KaHaJlH3aQHjy H CJI.) ca nOWTOBalbeM lJJIaHa 32. 3aKOHa 0 nYTeBHMa. IYcfl08e 3G
nocmae/uuee WiCmWWL(.u}G yuemu Y mexcm YIJIGlIa/

.:. YCJIOBH sa napaJIeJIHO sohen.e HHCTaJlaQHja: TIpetJ:MeTHe HHCTaJlaQHje nJIaHHpaTH na ytJ:aJbeHOCTH
MHHHMaJlHO 3,00m 0tJ: xpajise ra-nee nonpe-nror nporpana - HO)l<l1Qe aacnna rpyna nyra, I1JIH cnon.rse
HBHQe nyrnor xanana sa oneozusaaan,e HO)!(HQe aacuna rpyna nyra, HJIH cnorsn,e HBHQe nyrnor KaHaJIa
sa onaorusasaise, H3Y3eTH MoryliHOCT na ce HUCTaJIaUHje npensahajy y KOJIOB03Y npacannor nyra,
• aa MeCTHMa rzte HHje Moryne 3atJ:OBOJhHTH YCJIOBe H3 nperxonnor CTaBa Mopa 6HTH npojexrosana H

assenena anexaarna 3aWTHTa Tpyna npenjreruor nyra.
• He ,ll03BOJhaBa ce sohen.e npenvernax HHCTaJIaQHja no 6aHKHHH, no KOCHHaMa ycexa HJIH nacnna, Kp03

japxose H Kp03 JIOKaQHje xoje Mory HHHQHpam ornaparse KJIH3HWTa.
• 06aBe3HO pesepaacara 3eMJbHWTe sa npounrpen,e npacaenor nyra y cxnany ca Ba)!(enOM 3aKOHCKOM H

nO,ll3aKOHCKOM perYJIaTHBOM .

•:. YCJIOBH sa yxpurran,e npenveruax HHCTaJlaQHja ca npe,llMeTHHM nYTeM:
= na ce yxpurrarse ca nYTeM npensana HCKJhY4HBO MeXaHHlJKHM nO,ll6YWHBalbeM acnon 'rpyna nyra,

ynpasno na npenvernn nyr Y rtponncanoj 3awTHTHoj QeBH.
• 3aWmTHa QeB Mopa 6HTH nOCTaBJheHa aa uenoj ,llY)!(HHH H3Meljy KpajlbHx rasaxa nonpexaor nporpana

nyra, ysehana sa no 3,00m ca CBaKe crpase.
• MHHHMaJlHa ,lly6HHa npenveraax HHCTaJlaQHja H 3aWTHTHHX QeBH on HajHH)!(e ropise KOTe KOJIOB03a,ll0

roprse KOTe 3aWTHTHe QeBH H3HOCH 1,3S-1 ,SOm, u eutue Y 3G8UCHOCmu 00 KOHcjJU2ypGL(.ujemepena.
• MHHHMaJlHa ,lly6HHa npenvernax HHCTaJIaQHja H 3aWTHTHHX QeBH acnozi nyrnor xanana sa

onsozusaaatse on KOTe J].Ha xanana J].Oropise KOTe 3aWTHTHe QeBH H3HOCH MHH. 1,20-1 ,3Sm.
- yxpurraje nJIaHHpaHHx HHCTaJIaQHja YJ].aJbHTHon yxpurraja nocrojehax HHCTaJIaQHja na MHH. lO,OOm.

~ Orpane, npsehe H sacaznt nopen jasnax nyresa nOJ].H)!(Y ce TaKO na He overajy nperJIeJ].HOCT jasnax
nyresa H He yrpoxcaaajy 6e36eJ].HOCT caofipahaja, WTO nOJ].pa3YMeBa na je npHJIHKOM onpxaaan,a H
peBHTaJlH3aQHje sererauaje ,lly)!( ofijexara H3 name HaJ].JIe)!(HOCTHnOTpe6HO nOWTOBam 4JIaH 37. H 38.
3aKoHa 0 rrYTeBHMa. /yuemu Y mexcm YIJIGHa/

~ Caofipahajne H CJI060,llHe nporpane rremaxxax H 6HUHKJIHCTHQKHX CTa3a npeJ].BHJ].eTH ca oJ].BajalbeM
pa3J].eJIHHM 3eJIeHHM nojacov y OJ].HOCYaa KOJIOB03 J].p)!(aBHOr nyra, TIpaBHJIHHK 0 YCJIOBHMa xoje ca
acnexra 6e36e,llHOCTH caofipahaja Mopajy na ncrryrsaaajy nyTHH 06jeKTH H J].pyfH eJIeMeHTH jaeaor nyra
("CJI. rJIaCHHK PC", 6p.SO/2011), TIorJIaBJhe 3., OJ].eJhaK 3.S.7. OHQHKJIHCTHlJKH H neura-nca caofipahaj.
/yuemu Y mexcm YIJIGHGI

~ AYT06ycKa crajannurra rrJIaHHpaTH y CKJIaJ].y ca caotipahajxo-Sesfienaocaav xapaxrepucrnxava H
npocropaax norpefiava, ua nponacauo] ytJ:aJheIlOCTH y otJ:HOCY na pacxpcnaue (caofipahajnor
npHKJhYQKa), CMaKIlYTa, Ball KOJIOB03a, npeJ].MeTHHX J].p)!(aBHHX nyresa Y CKJIaJ].y ca lJJIaHOM 8S.
3aKoHa 0 nYTeBHMa. Ilonozcaj H ,llHMeH3HOHHcalbe ayT06ycKHX crajanaurra npeJ].BHJ].eTH y cKJIaJ].y ca
pa4YHcKoM 6P3HHOM aa J].eOHHQHH Ba)!(enHM nponacva (npHKa3aTH aa rpa<pHlJKHM npHJI03HMa nnana).
• TIpeJ].BHJ].eTHnarse <PYHKQHOHaJII-lesese neWalJKHX TOKOBa ca aYT06ycKHX crajannurra.
• JIoKaQHjy sa asrpane.y cTajaJIHWTa O,llpeJ].HTH y 3aBHCHOCTH on J].Y)!(HHe nperJIeJ].HOCTH y OJ].HOCYHa

yJIHBHy Ta4KY crajanaurra H y 3aBHCHOCTH on npojexrue 6p3HHe.

~ CTaYHoHapHH ca06panaj nJIaHHpaTH H3BaH perYJIaYHje J],Q)!(aBHOr nyTa, OJ].HOCHO<popMHpalbe jasnax
napKHpaJIHWTa He npeJ].BHljaTH y perYJIaQHOHOM npO<pHJIY J].p)!(aBHOr nYTa ca npHcTynoM napKHHr
MeCTHMa J].HpeKTHO ca KOJIOB03a. /YHemu Y meKcm YIJIGHa/
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JABHO nPEAY3EliE
nYTEB~ CPD~JE

YcnOBH aa H3paAY
nnaHCKOrAOKYMeHTa

.QarYM:

5poj:

~ 3a CBe npensnhene HHTepBeHl.•nje H HHCTaJIaQHje xoje ce BO)J.eKp03 3eMJhHlIIHH nojac (napueny
nyra) )J.p,.mBHOr rryra nOTpe6HO je na ce 06paTHTe ynpaan.axy npacaaaor nyra aa npnfiaan.an,e
YCJIOB3 II CarJIaCHOCTlJ aa aspany npojeicrae )J.OKYMeHTaQlIje uarpaznsy II nOCT3BJhaJbe IICTHXy
CKJlallYca Ba*elioM 3aKOHCKOMperyJIaTIiBOM. /yuemuy mexcm nnaual

y IlnaHCIGiM peureise 1 06e36e,llHTII npaoparer TpaH3l1T na npenveruoa ,llp)!{aBHOMnyry «ao uuumumy
ja8110l uumepeca.

~ I1HBecTHTOpje 06aBe3aH .ra ce Y CBeMYnpanarohasa CBHM3aXTeBI1MaJIl "IlYTeBI1 Cpfinje" KOjl1ce
O,llHOCena onpxcaaan.e, peKOHCTpYKU,l1jy11asrparusy aa ,lleOHI1QI1npscaanor nyra, 6e3 npasa naxaane
YpOWKOBanpanarohasan,a.

>- Ilo.iarxe 0 CTaQ110Ha)!{aMa,llp)!{aBHI1Xnyresa npl16aBI1TI1 on nanneaoror Ilpenyseha sa nyrese 11
aa e)!{Hor nansopuor opraua JTI "TIYTeBI1Cp6I1je", Kojl1Maje I1CTI1nosepen sa 3aWTI1TY11onpxcasau,e.

)J;OKYMeHTYCKlla,llI1TI1ca npe,llMeTHI1M ycnOBI1Ma, HaBe,lleHI1M3aKOHI1Ma 3aKOHOM 0 6e36e,llHOCTI1
caofipahaja ua nYTeBI1Ma("Cn. rnaCHI1KPC", 6p. 41109, 53110, 101111, 32/13-o,llnYKa YC, 55/14, 96115-,llp.
3aKOH,9116 YC 1124118), npaBl1nHI1QI1Ma11OCTalll1MBa)!{enl1Mcraanapnava 11npOnl1CI1MaKOjl1perymnuy
npenueray MaTepl1jy.
06aBe3a je ,llOCTaBHTIi HaQPT npezmeruor nnana H aonyny ofipaanoacen.a y cxnany ca rope
HaBe)J.eHIIM YCJIOBIiMa KaKO 6HCMO 6l1JIli Y MoryliHOCTIi na carnenasro II npetmaapasro KOHa'lHO
caofipahajno pemea,e II 1I3BplIlHMO npoaepy IIcnYJbeHOCTH npemrernax YCJIOBa. Y cynpomuou
npeouemnu YCllO(JU HUCY T-IaCHaJU U He M02Y ce npuueteueamu.
Ca nouonoeateeu,

3a noztarna 06aBeWTeJ-ha, MOnl1MOBac na ce 06paTI1Te aa 6poj renerpoaa: 30 40 668, oco6a sa KOHTaKT
Becna Illhenanonah, ,lll1nn.npocTopHH nnanep, e-mail: vesna.scepanovic@putevi-srbiie.rs

/locma6umu:
!J. Hacnosy,

- UeHTPY aa yp6aHH pasaoj H apXHTeKTYPY
DAPA,UYlTMA ./l.0.0., BH./lOB./laHCKa 105/3,
37000 Kpyuresau

- JD "DYTeBH Cpfinje"
CeKToPY sa crparerajy, npojexrosaa.e H Pa3BOj,
Oztersersy sa npojexrny H nnancxy noxyvenraunjy,

- JTI "TIYTeBH Cpfiaje", APXHBH

1I3BPIDHII ,lUIPEKTOP
CTPATErIIJY,TIPOJEKTOBAIbE

, IIPA3BOJ
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'10 I_. ;:JJ '('_.-.> CP6HJArJr aSHO npat\yaetie
"'CP6I1iJAr AC·

HO~~c;,«l~
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Peny6JIUKa Cp6uja

OnmTUHa Bpyc
OnmTUHCKa yrrpana
OJ],ceK sa ypfianaaasr U rpaheennapcrao
Kpan.a IIeTpa I 6p. 120
37220 Bpyc

Baw 6poj: 350-126/2018-TV-06o.D, 16.5.2019.r.

Haw 6poj: 07-07/12269 O.D,21.5.2019.

22.7.2019.r.

IIpeJ],McT: YCJIOBUaa nspany H1MeHa U nonyna IlJIaHa renepanne perynaun]e sa nacen.e
Bpsehe - Konaonnx QeJIUHa 6 (30Ha cxajannurra) U J],eJIaQeJIUHe 3 (QeHTpaJIHa
'rypacra-nca 30Ha = Eena pexa)

IToIIlTOBam-I,

ITOBO,lJ,OM Barner 3aXTeBa aa asnasaa,e YCJIOBa sa nspazty H3MeHa H ,lJ,OI1YHa ITJIaHa renepanne

perynannje aa nacerse Bpsehe - KOl1aOHHK ueJIHHa 6 (30Ha cKHjaJIHIIlTa) H zrerraueJIHHe 3 (UeHTpaJIHa

rypacruuxa 30Ha - EeJIa pexa), ofiasenrraaaao Bac:

lIT "Cpfinjarac'' na I1pe,lJ,MeTHOM nonpysjy HeMa asrpaheaax raCOBO,lJ,a H raCOBO,lJ,HHX ofijexara,
're crora nexsa 110Ce6He YCJIOBe aa 3aIIlTHTY nocrojehax raCOBO,lJ,a KOjH 6H TPe6aJIo na 6y,lJ,y cazrpxaaa
y npeznrernoj I1JIaHcKoj ,lJ,OKYMeHTaUHjH.

C 063HPOM na TO zta je y TOKY nsrpaznsa Pa3BO,lJ,HOr raCOBO,lJ,a Pf 09-04/2 AJIeKCaH,lJ,pOBau -

KOl1aOHHK - HOBH Ilasap - TYTHH 'mjHM I1YIIlTaIheM y ynorpetiy tie ce oxroryhar« racarpnxanajy
nasenenor nonpysja, norpefino je y OKBHPY ITfP I1pe,lJ,BH,lJ,eTHaarpamsy:

- ,lJ,HCTpH6YTHBHe raCOBO,lJ,He Mpe)l(e O,lJ,110JIHeTHJIeHCKHX nena MaKCHMaJIHOr pa,IJ,HOr I1pHTHCKa

MOP 4 bar,

- raCHHX npatosy-raxa (y TeKCTYaJIHOM ,lJ,eJIYI1JIaHa) ca MepHHM MeCTHMa KO,lJ,110TpOIIlaqa.

Hsrpaznsy ,lJ,HCTPH6YTHBHe raCOBO,lJ,He Mpe)!(e O,lJ, 110JIHeTHJIeHCKHX ucan MOP 4 bar

I1pe,lJ,BH,lJ,eTH,lJ,O110TeHUHjaJIHHX 6y,lJ,ytiHX 110TpOIIlaqa, HMajytiy y BH,lJ,y rycrnny H HaMeHY ofijexara y

OKBHPY I1JIaHa H nenocpeznroj OKOJIHHH I1JIaHa. faCOBO,lJ,e I1JIaHHpaTH y perYJIaUHOHOM nojacy

caofipahaanua, y jasnov 3eMJbHIIlTY, y 3eJIeHHM 110BpIIlHHaMa HJIH rporoapmaa ca jezme HJIH o6e

crpane caofipahajanue, 3aBHCHO O,lJ,110TeHUHjaJIHHX 110TpOIIlaQa, TaKO na ce oxoryha je,lJ,HOCTaBHo

I1pHKJbYQeIhe na ,lJ,HCTPH6YTHBHH raCOBO,lJ,.

Y TeKCTYaJIHOM ,lJ,eJIY I1pe,lJ,BH,lJ,eTH asrpamsy raCHHX npaxrsysaxa O,lJ,MeCTa I1pHKJbYQeIha na

,lJ,HCTPH6YTHBHY raCOBO,lJ,HY Mpe)!(y MOP 4 bar ,lJ,Oofijexara 6y,lJ,ytiHx 110TpOIIlaQa H nsrpanrsy MepHO

perYJIaUHOHHx CTaHHua KO,lJ,110TPOIIlaQa.

ITpH H3pa,lJ,H I1JIaHCKe ,lJ,OKYMeHTaUHje norpefiao je 110IIlTOBaTH CBa I1pOI1HCaHa pacrojan,a O,lJ,

I1JIaHHpaHHX raCHHX HHCTaJIaUHJa y CKJIa,lJ,y ca:



ITpaBluIHHKOM 0 YCJIOBHMa sa HeCMeTaHY H 6e36e,IJ.HY ,lJ.HCTPH6YU:Hjy rrpHpO,IJ.HOr raca
raCOBO,IJ.HMa rrpHTHCKa,IJ.O 16 bar ("CJI. rJIaCHHK PC", 6p. 086/2015)

H TeXHHqKHM YCJIOBHMa sa H3rpa,IJ.IhY raCOBO,IJ.a H raCOBO,IJ.HHX ofijexara H ofijexara Y
3alIITHTHOM rrojacy raCOBO,IJ.aH raCOBO,IJ.HHXofjexara (,lJ.aTHM Y HaCTaBKY rexcra).

TeXHUQKU YCJIOBU aa aarpamsy racoaona U raCOBO.ll.HUX ofijexara U ofijeicara y
3amTUTHOM nojacy raconozra U raCOBO.ll.HUX ofijexa'ra:

1. IIJIaHupaHu raCOBO.ll.U

ITPH H360py Tpace rrJIaHHpaHHx raCOBO,IJ.a Mopa ce oCHrypaTH 6e36e,IJ.aH H rrOY3,IJ.aH pa,IJ.
raCOBO,IJ.a, xao H 3alIITHTa JbY,IJ.HH HMOBHHe, rj. crrpe-nrra MorynHocT lIITeTHHX yrauaja OKOJIHHe na
raCOBO,IJ.H raCOBO,IJ.ana OKOJIHHY.

ITPH H360py 'rpace raCOBO,IJ.axropa ce ocnrypara:

1) na raCOBO,IJ. He yrpoacana nocrojehe HJIH nnanapane 06jeKTe, H rrJIaHHpaHY HaMeHY
xopaurhersa 3eMJbHlIITa y CKJIa,IJ.yca rrJIaHCKHM ,lJ.OKYMeHTHMa;

2) paU:HOHaJIHO xopamherse rrO,IJ.3eMHOr npocropa H rpahennacxe nonpunnre;

3) HcrrYIheHOCT YCJIOBa y rrorneny TeXHHqKHX 3aXTeBa zrpyrnx HHcppacTPYKTypHHX ofijexara y
CKJIa,IJ.yca nocefiaasr nponacaua;

4) YCKJIal)eHocT ca reOTeXHHqKHM 3aXTeBHMa.

):(HCTpH6YTHBHe raCOBO,IJ.e rrJIaHHpaTH y perYJIaU:HoHOM rrojacy caofipahanaua, y jaaaoxr
3eMJbHlIITY, y 3eJIeHHM rrOBplIIHHaMa HJIH 'rporoapana, H rpace CHHXPOHH30BaTH ca OCTaJIHM
HHcppaCTpYKTYPHHM BO,IJ.OBHMa.

2. ,l(ucTpu6YTUBHU racoaon on nOJIUeTUJIeHCKUX nena MOP 4 bar

Harparnsa HOBHX ofijexara He CMe yrp03HTH cTa6HJIHOCT, 6e36e,IJ.HOCTH rrOY3,IJ.aHpan raCOBO,IJ.a.

MHHHMaJIHO pacrojan.e reven,a ofijexara O,IJ.racosona je 1 m,

ITpH nnaaapaisy caoopahajaana H ypehersy repeaa norpefino je nourroaara rrporracane
BHCHHe Ha,IJ.CJIojay O,IJ.HOCYna yxonan raCOBO,IJ.y 3aBHCHOCTH O,IJ.YCJIOBa sohen,a (y seneaoj rroBplIIHHH,
HCrrO,IJ.KOJIOB03a H CJI.).

MHHHMaJIHa BHCHHa Ha,IJ.CJIoja y O,IJ.HOCYna yxonan raCOBO,IJ.y senenoj rroBplIIHHH je 0,8 m.

MHHHMaJIHa BHCHHa Ha,IJ.CJIoja y O,IJ.HOCYna yxonan raCOBO,IJ.y rporoapy (pa-ryaajyha on roprse
HBHu:e uean no roprse KOTe rporoapa) je 1,0 m.

ITPHJIHKOM YKplIITaIha racosona ca caofipahajanuaraa, oca racosozra je rro rrpaBHJIY non
npanax yrJIOM y onHOCY na ocy caofipahajaane, YKOJIHKO TO nzje Moryne H3BeCTH n03BOJbeHa cy
oztcrynan,a no yrna on 60°.

Herron KOJIOB03a caofipahajnnua MHHHMaJIHa BHCHHa uancnoja on roprse HBHu:e racosona no
roprse KOTe KOJIOB03He KOHCTPYKU:Hje, 6e3 npmrene nocefine MeXaHHqKe 3alIITHTe, aKO ce CTaTHqKHM
npopasyaox ueaosona na caofipahajno orrrepehen.e YTBpnH zra je TO Moryne, H3HOCH 1,35 m.

Herron KOJIOB03a caofipahajnnna MHHHMaJIHa BHCHHa nancnoja O,IJ.ropa.e HBHu:e raCOBO,IJ.ano
roprse KOTe KOJIOB03He KOHCTPYKU:Hje Kana ce raCOBOn MeXaHHqKH lIITHTH nonararsev y 3alIITHTHY
uea, H3HOCH 1,0 m, aKO ce CTaTHqKHM npopa-ryaou ueaonozta na caofipahajao orrrepehen.e YTBpnH zra
je TO Moryne.
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Ilpa rrapanenaosr aohersy raCOBO.IJ:a ca zrpyrasr nncrananajaua, uorpetino je rronrroaarn
Ilpaannaax 0 YCJlOBllMa aa HeCMeTaHY II 6e36e.IJ:HY nacrpafiyuajy rrpapozraor raca raCOBO.IJ:llMa
npnracxa no 16 bar:

Mameaamra .IJ:03BOJbeHa pacrojarsa cnorsne nnaue nonaesmax qeJlllqHllX II IlE raCOBO.IJ:a
MOP :s 4 bar ca .IJ:PYrHMraCOBO.IJ:llMa,llH<ppacTPYKTypHllM II ztpyrm« o6jeKTllMa cy:

MHHHManHO .ll.03BOJbeHOpacrojan,e
(m)
Yxpurrarse Ilapanenno sohen,e

faCOBO.ll.H Meljyco6Ho 0,20 0
On racosona no sonosona H xaaanasanaie 0,20 0,40

On racosona no apenosona H ronnosona 0,30 0,50

On racosona no npOXO.ll.HHX xanana apenosona H 0,50 1,00
TOnnOBO.ll.a

On racosona no HHCKOHanOHCKHX H BHCOKOHanOHCKHX 0 0
en.xafinosa
On racosona no TeneKoMYHHKaUHoHHx H onTHlIKHX 0 0
Ka6noBa

On racosona no BO)l.OBaxeMHjcKe HH.ll.),cTpHje H -
TeXHonOUlKHX Q}J1YH.ll.a

0,20 0,60

On racosona no pesepsoapa" H npyrax asaopa
onaCHOCTH CTaHHue sa cnafiaeaan,e ropHBOM npesoaaax -
cpencrasa y .ll.PYMCKOMcaofipahajy, MaIhHX nnosarra,

,

MalhHX npuspenuax H cnopTCKHX saartyxonnoea
0

On racosona no H3Bopa onaCHOCTH nocrpojeisa H
ofijexara sa cxnazuutrreise 3anaJbHBHX H ropHBHX - ,00
Te4HOCTH vxynnor xanauarera naiaanre 3 m3
On racosona no asaopa onaCHOCTH nocrpojersa H
ofijexara sa cxrrarnrurrerse 3anaJbHBHX H ropHBHX - ,00
Te4HOCTH yxynnor xanaujrrera BHUle on 3 m3 a uajsarue
m3
On racosona no H3Bopa onaCHOCTH rrocrpojen.a H
ofijexara sa cxnammrreise 3anaJbHBHX H ropHBHX - ,00
Te'lHOCTH yxynnor xanaunrera npexo 100 m3
On racosona no H3Bopa onaCHOCTH nocrpojea.a H
ofijexara sa cxnanaurren.e 3anaJbHBHX racosa yxynaor - ,00
xanaunrera Haj snure 10m3

On racosozra no asaopa onaCHOCTH nocrpojersa H
ofijexara sa cxnazmurrerse 3anaJbHBHX racosa yxynaor - ,00
xanauarera BHUle on 10m3 a aaiaanre 60 rrr'
On racosona no H3Bopa onaCHOCTH nocrpojen.a H
ofijexara sa cxnannurren,e 3anaJbHBHX racosa yxynnor - ,00
xanamrrera rmexo 60 rrr'
On racosona no maxrosa H xanana. 0,20 0,30
On racosona no BHCOKor senetrana - 1,50
* pacroian,e ce MepH no rafiapnra peaepsoapa

Hnje .IJ:03BOJbeHOnapanenno sohen,e rrO.IJ:3eMHllXBO.IJ:OBall3Ha.IJ:II acrrozt racosona.

Haje .IJ:03BOJbeHOnocrasrsarse IIlaXTa ll3Ha.IJ:raCOBO.IJ:a.
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3. MHHHMaJIHa XOpH30HTaJIHa pacrojaa,a nOJ],3eMHHX raCOBOJ],a MaKCHMaJIHOr pamror
npHTHCKa 16 bar OJ],HaJ],3eMHe eJIeKTpO Mpe~e H cryfiona J],aJIeKOBOJ],acy:

MmrnMaJIHO pacroian,e
Ha3HBHH HanOH npa YKpUITalhY (m) npn napaJIeJTHOMsohersy (m)
1 kV>U 1 1
1 kV <U<20kV 2 2
20 kV <U <35 kV 5 10
35 kV <U 10 15

4. MHHHMaJIHa XOpH30HTaJIHa pacrojan.a MPC, MC H PC OJ],cTaM6eHHx ofijexara H

ofijerca'ra y KojHMa CTaJIHO HJIH nOBpeMeHO 60paBH nehn 6poj JhYJ],Hcy:

MOP aa yJTa3Y

KanaQHTeT m3/h MOP::S4 bar 4 bar < MOP ::s 10 bar lObar <MOP::S16 bar

ys ofijexar (OTBOpH na 3m HJTHya ofijexar 5m HJTHys o6jeKaT (na
no 160 ofijexry Mopajy 6HTH (na 314)l,HJTHnperaa 3H)l, HnH npeva 3H)l,y 6e3

BaH 30Ha onacaocrn) 3H)l,y 6e3 orsopa) orsopa)
3m HJTHys ofijexar (ua 5m HJTHys ofijexar

3H)l, HJTHnpeva sany (na 3H)l, HJTHnpexia
on 161 on 1500 6e30TBopa) 3H)l,y 6e3 orsopa) 8m
on 1501 no 6000 5m 8m 10m
on 6001 no 25000 8m 10 m 12 m

npexo 25000 10 m 12 m 15 m
I10)l,3eMHe CTaHHQe 1m 2m 3m
Pacrojaa.e H3 raoene ce MepH on resrersa 06jeKTa.n;0 resrersa MPC MC, O.n;HOCHOPc.

5. MHHHMaJIHa xopnaorrramra pacrojan,a MPC, MC H PC OJ],OCTaJIHX ofijexa ra cy:

MOP na ynasy

06jeKaT MOPS4 bar 4 bar<MOPS 10 10 bar <MOPS 16 barbar

)l(erre3HlrqKa ana 10 m 15 m 15 m
rpaasajcxa rrpyra

Konoaos rpancxax 3m 5m 8m
caoopahaiaaua
nOKaJIHH nyr 3m 5m 8m
,[W)I(aBHHnyr 8m 8m 8m

AYTOnyra 15 m 15 m 15 m
HHTepHe 3m

caofipahaiaaue 3m 3m
Jasna IIleTaJIHIIlTa 3m 5m 8m
Hssopa orraCHOCTH

CTaHHue sa
cnafinesarse

ropnaosr
npesosnax
cpencrasa y 10 m 12m 15 m
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,UPYMCKOM

caofipahajy, MalDHX

IInOBHna, MalDHX

IIpHBpe,UHHX H

CIIOPTCKHX

Ba3,UYXOIInOBa

Hssopa OIIaCHOCTH

nocrpojen.a H

ofijexara sa
CKna,UHIIITelDe

3aIIaJDHBHX H

rOpHBHX TeqHOCTH

H 3aIIaJDHBHX

raCOBa 10m 12 m 15 m
TpaHc~opMaTopcKa

CTaHHua 10 m 12 m 15 m
Ha,[(3eMHH errexrpo o bar < MOP:::: 16 bar:

BO,UOBH

1 kV~U - ~HcH!la cryfia + 3 m*
1kV<U::::ll0kV BHcHHa cryfia + 3 m**
110 kV < U < 220 kV BHcHHa cryfia + 3,75 m**
400kV <U BHcHHa cryfia + 5 m**

* aJ1HHe MaIDe O,U10m.
** aJ1H He MalDe O,U 15 m. OBO pacrojarse ce MO)Ke CMalDHTH na 8 m sa BO,UOBe KO,UKOjHX je

nsonauaja sona MeXaHHq}{lf H enexrpa-mo nojaxaaa

POK Ba)KHOCTH osor ,UOKYMeHTa je rO,UHHY zraaa O,Uztana lDerOBor H3,UaBalDa.

C IIOIIlTOBalDeM,

KODHje:

- CeKToPY 3a Pa3BOj
- APXHBH
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JABHO KOMYHAIlHO nPEAY3EnE-PACIIIHA-
6PYC 37220· Ten.: 037/825-486 ; TeI1lq>aKc: 037/82'5-862 T.P. 245-0040096101212-83

ul. Kralja Petra I 8A 37220 Brus, PAK 663005; elektronska post

PEnY6m1KA CP6V1JA
OnWTV1HA 6PYC

OnwH1HcKa ynpasa
(once« aa yp6aHI-13aM 1-1rpaheaauapcrao)

6PYC

'lfIfJ; a.-Ie£' 0
Baw 5poj: 350-126/2018-V1 -06 -- 0 ....-- _

l't.O~ ••••_.J~y.-

~p A, "jjfJ!rli
a•.-w.~I:-J!~P;t!/)Ii.Datum: 26.02.2019.god. _-s-

~pvr

Haw Broj:

nPE,lJ,MET: Onrcsop aa AaBalbe nonaraxa 0 nocrojeheu ~ nnaHHpaHOM CTalbY - ycnoaa
aa H3paAY ~3MeHe Aena nrp - a aa aacerse Eip3efle - KonaOH~K uenaaa 6 (30Ha cKHjanHwTa) HAena
uenaaa 3 (uearpanaa TYPHcTHlfKa 30Ha - Eiena pexa) y Aeny BOAOBOAa H xaaanaaauaje, nocrojehe H
nnaaapaao era-se.

nOWTOBaHI-1

-Y rpacpl-14KOM npunory je ,QaTO nocrojehe era-se BO,QOBO,Qa1-1KaHanl-13al..\I-1jey ,QaTOM nO,QpY4jy. (npnnor 1)

-Flnaaupaao era-se y neny BO,QOBO,Qa1-1KaHanl-13al..\I-1jeMO}!(e ce Y3eTI-1 1-13nrp Epseha Cn, nl-1CT OnWTI-1He
6pyc 6p. 4 1-132015 ro,QI-1He KOjl-1je ypahea 1-1YCBojeH. nope,Q rora CTO ce TI-14e sonocaaeneea-sa norpetiao je
npOWl-1pl-1TI-1«anaunrere Ha caMOM 1-13BOPl-1WTYy neny OKO Ca61-1pHe KOMope (nOCTOJnV1 CY HEAOBOJbHV1),
npountpe-se 1-11-13rpa,Ql-ba apyror 6a3eHa nopen nocrojeher B=250M3. Heonxoaao je npe,QBI-1,QeTI-1peure-se
cHa6,QeBal-be BO,QOM BI-1WI-1X30Ha Typl-1cTI-14Kor Hacefba Spaeha ca aanoaonsaaaiyuaa npl-1TI-1CKOMy Mpe}!(l-1.
(nocrojehe rpaBI-1Tal..\1-10HOje He,QoBofbHO).

-nopea rora npennor JKn PACV1HE 6pyc je na ce nocrojehu nnaa npourapn y3 6eny peky ,QOCa61-1pHe
KOMope 6ena pexa. (WTO je Ha paHI-1M yBI-1,Qy1-1YKa3aHo)

-y neny KaHanl-13al..\1-10HeMpe}!(e y T.l.\. 6p3ene npnsaaaao je nocrojehe era-se KaHanl-13al..\1-10HeMpe}!(e y
npnnor 1.

-Ilnaanpara 1-13rpa,QI-bYKaHanl-13al..\1-10HeMpe}!(e O,QTpacpo craunue 6ena Pexa ca nese crpase ,Qp}!(aBHOr
nyra ,QOKOHaKa Ilofipononau .

V13rpa,Ql-ba KaHanl-13al..\1-10HeMpe}!(e nperae nnauy nrp Spaeha 1-132015 (en, nI-1CT.OnWTI-1He 6pyc 6p. 4), kao
1-1npeua CBI-1MnpaBl-1nl-1Ma crpyxe y neny rne ce BPWI-11-13rpa,Ql-baHOBI-1XTYPl-1CTI-14KI-1Xkanauarera.

Hanowesa: nO,Qal..\l-1,QaTI-1y rpacpl-14KOM npnnory 1. Mory ce Y3eTI-1 ca peapeov Ha OCHOBY Ka31-1Bal-ba 1-1
fieneuixe cny}!(6e BO,QOBO,Qa,jep 3BaHI-14HI-1Xnonaraxa 1-13xaracrpa HeMa, jep BO,QOBI-1HI-1CYCHI-1MfbeHI-11-1yupraaa.

,QOCTAB~T~:

- HACnOBY
- APXV1BV1JKn "PACV1HA"

za JKn "PACV1HA" 6PYC
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onEP"Ene

np-EHr-01.18/01
onwn1HA 5PYC I

onWn1HCKA ynPABA

Orpaaax EneKTpOAHCTPH6YllHja Kpyuieaau I
Kpyuresau, KOCaHYV1liesa32

Haw 6poj:
OAceK aa yp6aHH3aM H

rpaT]eBHHapcTBo

Baw 6poj: 350-126/2018-IV-06

MecTo, AaTYM: Kpyuieaau, 11.12.2018.roA. l 5pyc J
Y se3V1 Bawer aaxresa 6p. 350-126/2018-IV-06 OA 26.11.2018. rea. saseneaor nOA

6p. 8X.0.0.0.-D.09.11-358238/1 aa Aasafbe nonaraxa 0 nocrojehers 1'1nnaHV1paHoMcra-sy - ycnosa
sa V13paAYVl3MEHE ,lJ,EnA nrp-E 5PYCA 3A HACEJbE 5P3EnE - KonAOHVlK ,L\EnVlHA 6
(30HA CKVlJAnVlWTA) Vl ,lJ,EnA L\EnVlHE 3 (L\EHTPAnHA TYPVlCTVlYKA 30HA - 5EnA PEKA)
("CnY>K5EHVl nVlCT onWTVlHE 5PYC" ,5P.03/2018) - PAHVl JABHVl YBVl,lJ" ,lJ,OK.B.PJY.1 ,
V13Aajy ce:

nPETXO,QHVI YCllOBVI

aa H3paAY Vl3MEHE ,QEllA nr=-s 5PYCA 3A HACElbE 5P3EliE - KonAOHVlK ,LtEllVlHA 6
(30HA CKVlJAIlVlWTA) VI ,QEllA LtEllVlHE 3 (LtEHTPAllHA TYPVlCTVl4KA 30HA - 5EllA PEKA)

("CllY>K5EHVI nacr onWTVlHE 5PYC" ,5P.03/2018) - PAHVI JABHVI YBVI,Q, ,QOK.B.PJY.1

I. nOCTOJEliE CTAtbE EllEKTPOEHEPrETCKVlX 05JEKATA

A.Onrepenetbe TC 35/10 kV
• notTojeliV1 nOpOWayV1y KOMnneKcy aanajajy ce 1'13TC 35/10 kV "5P3EliE,, Kana4V1TeTa

2 x 8 MVA ca eaeprercxnu rpaucdiopuaroparaa 2 x 2,5 MVA ;

• TC 35/10 kV "5P3EliE,, V1MaMoryliHOCT peKoHcTpYK4V1jenocrpoje-sa 35 kV 1'110 kV ;

5.0nrepenetbe BOAoBa 10(20) kV H TC 10(20)/0,4 kV
[locrojeha nOpOWayV1 Y npeAMeTHOM xovmnexcy Hanajajy ce 1'13 AV1CTPV16YTV1SHV1X
rpauccpcpuaropcxax CTaHV14a 10(20)/0,4 kV 5EnA PEKA 1,nAPKVlHr CEPBVlC Vl
5P3EnE 50A KOjV1Xce cauo nAPKVlHr CEPBVlC Hana3V1y npeAMeTHoM xorannexcy :

1. TC 10(20)/0,4 kV 5EnA PEKA 1 - M5TC , V1HCTanV1caHecaare 2 x 630 KVA , ca
eueprercxaa rpaacrpopwaropaaa 630+400 KVA .aanaja norpoura-te y KOMnneKcy
5ena pexa 1.

2. TC 10(20)/0,4 kV nAPKVlHr CEPBVlC - M5TC , I'lHCTanV1caHecaare 2 x 630 KVA ,
ca eueprercxau rpaaccpopuaropoa 630 KVA,rpaf)eHa aa 06jeKaT napKI'lHr cepsaca.
Hanaja norpouia-re y KOMnneKcy 5ena pexa 1 I'l norpoura-re npenraeraor
KOMnneKca.

3. TC 10(20)/0,4 kV 5P3EnE 5 - M5TC , V1HCTanV1caHecaare 2 x 630 KVA , ca
eueprercsau rpauccpopuaropov 630 KVA, aanaja norpourase y KOMnneKcy 5ena
pexa 1 1'1norpouia-re npenaersor KOMnneKca.

Oneparop AII1Crpll16yrll1BHOr clI1creMa"Enc AVlcrpIl16YL\lI1ja" A.O.O. Crpaua 1 OA 4

11000 6eorpaA

MaCapL1KOBa 1-3
Ten: +381113616706
<!JaKe: +381 11 3616641

nas. 100001378
MaTL14HL1 6poj: 07005466



B.Tpace BOAoBa 10(20) kV ~ l1oKaY~ie TC 10(20)/0,4 kV

B.1. Y npeAMeTHoM KOMnneKcy VI Ha rpaHVlllVi nocroje ABa nOA3eMHa Ka6nOBCKa BOAa
10(20) KV sa npVlKJbY4el-be TC 10(20)/0,4 kV nAPKV1Hr CEPBV1C KOjVl cy reOAeTCKVI
CHVlMJheHVI.
B.2. CBe TC 10(20)/0,4 kV VlMajy o6e36eT)eH npVlcTYnHVInYT .

II. nflAHVlPAHO CTAtbE EflEKTPOEHEPrETCKVlX 06JEKATA

A. TC 35/10(20) kV " 6p3elie"

3a npVlKJbY4el-beo6jeKaTa Ha npeAMeTHoM xosmnexcy , HeonXOAHOje :
• V13BPWVlTVI pexoucrpysuajy TC 35/10 kV "6P3EnE,, aa yrpaAl-by eseprercsax

tpaaccpopaaropa 35/10 kV Ha3V1BHe cuare 8 MVA, VlnVl Vl3rpaAl-bY TC 110/20 kV
"6P3EnE,, Ha nocrojehoj noxauaja.

• OnpeMVlTVInocetise Vl3BOAHehenaje 10(20) kV Y TC 35/10 kV "6P3EnE,, aa npVlKJbY4el-be
norpetiaor 6poja Vl3BOAaaa npeAMeTHVI KOMnneKC.

• Pesepsao Hanajal-be aa npeAMeTHVI KOMnneKC npeABVlAeTVI ca nocrojehnx Vl3BOAa , npexo
TC 10(20)/0,4 kV 6P3EnE 6 .

6. floKaY~ie TC 10(20)/0,4 kV ~ Tpace BOAoBa 10(20) kV

6.1. TC 10(20)/0,4 kV

• npeABVlAeTVI noxauaje sa Vl3rpaAl-bY norpetiaor 6poja, a HajMal-be 8 , TC 10(20)/0,4 kV
cnofionao crojehe .rnna M6TC (VlnVl cna-n-a) xanauarera 1 x 1000 KVA . 6YAyliy
TC 10(20)/0,4 kV onpeuara ca jeAHoM rparpo VIHajMal-be rpa Vl3BOAHehennje 10(20) kV , a
npenopy-ryjy ce eaeprercxu rpaacrpopaaropa Ha3V1BHecaare 630 KVA .

• Morylia je Vl3rpaAl-ba TC y OKBVlPYo6jeKTa , ana je norpetiao VlcnOWTOBaTVIYcnoee Vl3
TexHVl4KVlXnpenopyxa EnC ,lJ,V1CTPV16YL\V1JEaa Vl3rpaAl-bY TC y OKBVlPYo6jeKTa xoje lie
8aM AOCTaBVlTVIO,lJ,C "EnC ,lJ,V1CTPV16YL\V1JA"- OrPAHAK KPYWEBAL\ no noce6HoM
3axTeBY·

• Flpenopy-iy]e ce aanpxaaarse nnaaupaaax noxauaja TC 1,TC 2 VITC 3 xoje cy npenaaheae
PerynallVloHVlM nnauou ,,6EnA PEKA 1" - Vl3MeHe VI AonYHe ,lJ,eTaJhHOr yp6aHVlcTVl4Kor
nnasa ,,6EnA PEKA " .

6.2. BOAOB~ 10(20) kV

V13rpaAVlTVInocetise Vl3BOAe 10(20) kV noce6HVlM Ka6noBcKVlM BOAOBVIMa 20 kV -
XHP 48 A 3x1x150 mm2 Vl3 pekoacrpyacase TC (110)35/10(20) kV "6p3elie,, 3a
noeeaaea-se nnaaapaaax TC 10(20)/0,4 kV Vl3rpaAl-bOM nOA3eMHVlXxafinoacxax BOAOBa
npena TC 10(20)/0,4 kV .

Tpace nOA3eMH~X Ka611oBcK~X BOAOBa npeAB~AeT~ ~CKJbyY~BO rporoapov
caofipahajaaue ~11~ HeK~M APyr~M peryll~caH~M npocropou .

3a ~3rpaAlby OCTall~X nOBe3H~X BOAOBa ~3MeT)y nocrojehax ~ 6YAyli~x
TC 10(20)/0,4 kV npeAB~AeT~ jeAaH rporoap CBaKe ynaue.nocrojehe ~ HOBe .

Crpaaa 2 OA 4Oneparop Ali1CTpli16YTlIIBHor Cli1CTeMa ••Ene Ali1CTPIil6Y~li1ja" A.O.O.
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BOAOBH HHCKOr HanOHa

3a norpouiaxe sehax caara npeABVlAeTVI nOA3eMHY Ka6IlOBCKY Mpe>t<y - nplllKJbY~Ke ,a aa
norpouiase Vl3 xareropaja "WlIIpOKa norpounsa., npeABVlAeTVI npVlKJbY~Ke ca HaA3eMHe
Mpe>Ke Vl3BeAeHe caMOHOCVlBVlM Ka6IlOBCKVlM CHonOM onroaapajyher npecexa (nocrojehe VI
6YAylie BVlKeHA-HaCeJbe) .
3a jaaao oceerrse-se npeABVlAeTVI nOA3eMHY VlIlVl HaA3eMHY Mpe>t<y .
3aAP>KaTVI 'rpace nocrojehnx nOA3eMHVlx BOAoBa .
3a H3rpa,Qtby Ha,Q3eMHe Mpe>Ke HHCKor aanoua npe,QBIII,QeTIIIje,QaH rporoap CBaKe
ynuue.nocrojehe III HOBe , xao III aa nonaraiee nO,Q3eMHlllx eaeprercxax BO,QoBa .

nOCE6H~ YCnOB~ :

~3rpA,QI-bOM Yn~UA ~ ,QpYr~X 06JEKATA HA npOCTOPY 06YXBAliEH~M
~3MEHOM ,QEnA nnAHA rEHEPAnHE PErYnAU~JE 6PYCA 3A HACElbE 6P3EliE
- KOnAOH~K ,UEn~HA 6 (30HA CK~JAn~WTA) ~ ,QEnA UEn~HE 3 (UEHTPAnHA
TYP~CT~~KA 30HA - 6EnA PEKA) ("CnY>K6EH~ n~CT OnWT~HE 6PYC"
,6P.03/2018) He cMejy ce yrpo3111THnocrojehe TC 10(20)/0,4 kV , Ha,Q3eMHa Mpe>Ka
HHCKor aanoaa H nocrojeha nO,Q3eMHIII enexrpoeueprercxa Ka6noBcKIII BO,QOBH
aa TC 10/0,4 kV ,10(20) kV III 1 kV.

Y cxnany ca Ba>KelilllM 3aKoHoM 0 eHepreTIIIl4111:

BnaCHIIIl4111H HOCIII0l4111,Qpyrlllx npaBa Ha HenoKpeTHocTIIIMa K~e ce Hana3e y
3aWTIIITHOM nojacy, IIIcno,Q, 1113Ha,QIIInlll nopen eaeprercxor o6jeKTa He MOry
npe,QY3l11MaTIIIpanoae IIInlll ,Qpyre pa,Qtbe KojlllMa ce oHeMoryliaBa IIInlll yrpoxaea
pa,Q eHepreTCKor o6jeKTa 6e3 npeTXO,QHe carnaCHOCTIII eueprercxor cy6jeKTa KOjlll
je BnaCHIIIK, O,QHOCHOKOPHCHHKeHepreTCKor o6jeKTa .

O,Qo6petbe sa 1113BoT]etbepanoaa 1113,QajeeHepreTCKIII cy6jeKT aa 3aXTeB BnaCHIIIKa
IIInlll HOCIIIOl4a,Qpyrlllx npaaa aa HenOKpeTHOCTHMa xo]e ce aanaae IIIcno,Q, 1113Ha,Q
IIInlll nopen eHepreTCKor o6jeKTa, y poxy O,Q15 ,QaHa O,Q,QaHa nonaoure-ea 3aXTeBa
III ca,Qp>KH TeXHlIIlIKe ycnoae y cxnany ca 3aKOHOM, TeXHlIIlIKIIIM III ,QpyrlllM
nponacajsa .

onWT~ YCnOB~ :

1. YKOIlVlKO nocrojehu enexrpoeaeprercxa BOAOBVI 6YAY yrp0>KeHl-1 Vl3rpaAfboM HOBl-1X
caofipahajauua VI ofijexara, npeABl-1AeTl-1 (Y4PTaTVI) rpace aa fbVlXOBO
Vl3MewTafbe.nOTpe6Ho je otiparara ce EIleKTpOAVlcTPlll6Y4V1jVl Kpyuiesau ca 3aXTeBOM sa
Vl3paAY npojexrae AOKYMeHTa4V1jeVl cxnanasse yrosopa sa l-13MeWTafbe VlCTVlX,a ~l-1je lie
rpouisose CHOCVlnl l-1HBeCTlIITop.

2. Y cIly~ajy Aa nocrojehn enexrpoeaeprercxa o6jeKTVI He MOry 3aAOBOJbVlTVI eaeprercxe
norpetie 6YAyliVlx KOpVlCHVlKa enexrpasae euepraie (aennaaapaao noeeha-se caare),
norpetiao je npeABVlAeTVI Vl3rpaAfbY onrosapajyher 6poja TC 1010,4 kV runa M6TC VlIlVl
cna-u-or, xanauarera 1x630kVA l-1Ill-12x630kVA, sa norpeoe CBaKe noxauaje Ha KOjOj ce
rpaae o6jeKTVI. nIlaHoM nerarsae perynauaje otiaaesuo npeABVlAeTVI noxauaje 6YAyliVlx
rparpocraaaua. V136opOM noxauaje HOBVIX TC 1010,4 kV Mopajy 6V1Tl-1o6e36ef]eHVI YCIlOBVI
sa npanas rparpocraaaua TepeTHVlM B03V1IlVlMa ca xVlApayIlVl~HoM AVl3aIlVl40M, a 360r
MoryliHOCTl-1 VlHTepBeH4l-1je Ha rpaacdiopraaropy. Taj nponas (nacax) Mopa Aa VlMa
MVlHVlMaIlHe AVlMeH3V1je: Wl-1pVlHa 2,8m l-1Bl-1CVlHa4,Om 6e3 l-1KaKBl-1Xnpenpexa Ha nyry.

Oneparop ,QIilCTPIil6YTl1BHOr CIilCTeMa ••Ene AIIICTPIll6Yl.\lIIja" ,Q.O.O. Crpasa 3 OA 4

11000 Beorpaa
Macapaxoaa 1·3

Ten: +381 113616706
<!laKe: +381 11 3616641

m15: 100001378
MaTl-1YHI<1 6poj: 07005466



3. Tpace nOA3eMHIr1X Ka6J10BCKIr1XBOAOBa npeABIr1AeTIr1 Ir1CKIbY41r1BOca06panajHIr1l..\OM 1r1J11r1
HeKIr1MAPyrlr1M peryJ1Ir1CaHIr1Mnpocropoa. TeK no YTBp1)Ir1BafbYnoxauaja 6YAynlr1x TC 1010,4
kV Moryne je AaTIr1 npeanor rpaca nOA3eMHIr1XBOAOBa 10 kV 1r13Me1)yfblr1X, Kao Ir1seaa ca
nocrojehara TC 1010,4 kv.Fesepanso ce YCJ10BJbaBa na ce sa nonara-se nOA3eMHIr1X
eJ1eKTpOeHepreTCKIr1XBOAOBa npeABIr1AIr1jeAaH rporoap CBaKe YJ1Ir1l..\e,nocrojehe 1r1J11r1HOBe.

4. 3a KYnl..\e eJ1eKTplr14Heeaepruje aehax caara npeABIr1AeTIr1Ir1CKIbY41r1BOnOA3eMHY Mpe>KY-
nplr1KIbY4Ke, a aa xynue eJ1eKTplr14He eaeprnje 1r13 xareropaje IIWlr1poKa norpouisa"
(nojeAIr1Ha4HIr1 cTaM6eHIr1 Ir1 nOCJ10BHIr1npocrop) npeABIr1AeTIr1 nplr1KIbY4Ke ca H8A3eMHe
Mpe>Ke 1r13BeAeHecaMOHOCIr1BIr1MKa6J10BCKIr1MCHonOM onrosapajyher npecexa,

5. npeABIr1AeTIr1na ce 3eMJbaHIr1 panosa 06aBJbajy MCKlbY'U1BO PYI.IHO y3 noaehaay
onpeaaocr y3 npacycrao CTpYI.IHor J11r1l..\a1r13EJ1eKTpOAlr1cTPIr16Yl..\lr1jeKpyuresau.

6. Kaaa 3an04HeTe ca 1r13Bo1)efbeMpanosa .rj, orsonaaarsea HaWIr1X Ka6J10Ba KOjlr1cy nOA
HanOHOM, norpefiao je na 06e36eAIr1Te xyeapa KOjlr1he BaH paaaor BpeMeHa BOAIr1TIr1
paxyua na He Ao1)e AO fblr1XOBOrourreheisa Ir1yrpoxasa-sa 6e36eAHOCTIr1JbYAIr1.

7. YKOJ1Ir1KOnplr1J1Ir1KOM1r13Bo1)efbapaaosa 6YAe yrpoxes AaJ1eKOBOA 110 KV, 35 KV ,10 KV,
rpacpocrauaue Ir1 eaeprercxa Ka6J10BIr1 1 KV, norpetiso je 06paTIr1TIr1 ce
EJ1eKTpOAlr1cTPIr16Yl..\lr1jlr1Kpyuiesau ca 3aXTeBOM sa 1r13paAY npojexrse AOKYMeHTal..\lr1jeIr1
cxnanarse yrosopa aa 1r13MeWTafbeIr1CTIr1X,41r1jehe rpouixose CHOCIr1TIr1Ir1HBeCTIr1Top.

8. 1113Bo1)a4panosa Mopa 06aBeCTIr1TIr1EJ1eKTpOAlr1cTPIr16Yl..\lr1jyKpyuresau HajMafbe ocae aaaa
npe n04eTKa panosa Ir1na 3aTpa>K1r1OA EJ1eKTpOAlr1cTPIr16Yl..\lr1jeKpyuresau Aa oApeAIr1
CTPY4HO J11r1l..\exo]e 61r1npaTIr1J10 1r13rpaAfbY Ir1eBeHryaJ1HO 06e36eAIr1J10 MeCTO paaa, a
TPOWKOBIr1HaA30pa HaKHaAHO he 61r1TIr1cpaKTYPIr1CaHIr1.

9. Y CJ1Y4ajy nplr1KIbY4efba HOBIr1Xnorpouraxa Ha eJ1eKTpOeHepreTCKIr1CIr1CTeMHa npocropy
1r13MeHeIr1AonYHe ,lJ,EnA nrp-E 6PYCA 3A HACEJbE 6P3EnE - KOnAOHV1K ,L\EnV1HA
6 (30HA CKV1JAnV1WTA) V1 ,lJ,EnA L\EnV1HE 3 (L\EHTPAnHA TYPV1CTV1YKA 30HA -
6EnA PEKA) (IICnY>K6EHV1 nV1CT OnWTV1HE 6PYC" ,6P.03/2018) - PAHV1 JABHV1
YBV1,lJ" ,lJ,OK.B.PJY.1, norpetiso je npeABIr1AeTIr1HOBe EE 06jeKTe «oje rpeoa 1r13rpaAIr1TIr1
KaKO61r1ce CTBOPIr1J11r1YCJ10BIr1aa nplr1KIbY4efbe 6YAynlr1x norpoura-ra.

C nOWTOBafbeM,

'uOCTaBIr1TIr1:
1. HaCJ10BY G .1'1.,.. n
2. CJ1Y>K61r1aa eaepreraxy oj. I U 1
3. CJ1Y>K61r1aa npanpeuy Ir1HaA30p Ir1HBeCTIr1l..\je., • .
4. APXIr1BIr1 ~:/

Oneparop AII1CTPll16YTIIIBHor CII1CTeMa "Ene AII1CTPIl16Y4I11ja" A.O.O.

11000 6eorpaA
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Ten: +381113616706
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3AfIMCHYIK 

.[{aHa 07. l l.2018.ro.n.11Hc y 12:25 '-Jacosa y Ma.rroj ca.rr11 3a cacTaHKe OnwwnrncKe ynpasc 6pyc 

o.up)l<aHa je jastta npe3e11rnu.11ja MaTepHjana noso.uoM 113pa.ue l13Mette .uena ITfP-e 3a HaceJbc 

Ep3ene-KonaoH11K uemrna 6(30Ha cKHja.rr11uITa) H .uena uemme J(ueHTpa.rrHe Typ11CTI1'-IKe 3011c -

EerrapeKa). 

Jrumoj npe3eHTarJ.Hjl1 M3MeHe .uerra nrP-e 38 HaCeJbe Ep3el'ie-KonaomlK uemrna 6(30Ha 

cKHja.rr1nma) H .nerra uen11tte 3(ueHTpa.rrtte TYPHCTWIKe 30He - Bena peKa) ,npwcycTBOBaJIM cy: 

06palj11sa11 Tirratta M11pocnaB TieTpOBHl'i,.u1mrr.11Hr.apx.-o.uroBopH11 yp6aHHCTa H3 UeHTpa 3a 

yp6attH proBoj H apx1neKTypy-TIAPA,[(I1TMA ,npe.ncrnsHHUH JKTI Pac11He-Josruros11l't 

He6ojma H To.nopoB111'i M110.npar,11cnpe.n 0.nceKa 3a yp6aH113aM H raljeBHHapcrno -fop.n.atta 

TieTpOBHl'i,.nmrn.HHr .rpalj,BeJbHli JerreHa,MaCT.HHr.apx.,rpaljeBHHCKH HHCTieKTOp onIIITHHe ::Spyc 

HoB11ua Henrnn,.n11n.HHr.rpalj.,npe.ncTaBHHK Me,n:Hja MHJbKOBHl'i HeHa,n H ocTa.rrH npHCYTHI1 

rpaljattH Mna,neHoBHn ,Z:Waratt 11 Mm1ocaB EHceptrul'i. 

06paljHBa11 Tirrattaje 6rrH)l(e yno3Hao npHCYTHe ca H3MeHaMa Tinatta. 

-Tipe,ncTaBHHUH JKTI PacHHe HMaJIM cy ycMeHy cyrecrnjy Ha TinaH H TO .na ce npournp11 

rpaHHI.J;a TirraHa KaKo 6H o6yxsaTHrra H3BOpHIIITe 3a CHa6.neBa.Ibe TIHjanoM BO.LJ;OM KOje OH11 

o.np)l(asajy H KaKO 611 ce peIIIHrra cao6panajmrua H npHcTyn nocrnjeneM o6jeKTy. 

fpaljeBHHCKH HHcrreKTop HosHI.J;a HeI.Jllln je HMao ycMeHy cyrecTHjy .na upKBa y Ep3eny 6y .ne y 

o6yxBaTy Tinatta Tj.MHMUHjaTHBY Ja rrpomHpeH>e rpattHue o6yxsarn Tinatta. 

M11rrocas EHcep11Hn je HMao ycMeHy cyrecTHjy 3a rrpoIIIHpeH>e rpattHua Tirratta H TO y .nerry r.ne 

cy BHKeH.nHue . 

MMJbKOBHn HeHa.n je HMao HH3 rrHTaH>a 3a 06palj11sa'-Ia TirraHa,r.ne Je 06palj1rna'-I o.n;Max 

o.nrOBOpHo,a no IIHTaH>y pa3BOJa TypH3Ma. 

Tipe H3pa,ne l13MeHe .nerra rrrP-e 3a HaCeJbe Bp3ene-KorraOHHK ueJJHHa 6(30Ha CKHjamllIITa) H 

.nerra uerrHHe 3(ueHTPanHe TypHCTHl'.J:Ke 30He -Bena peKa)rrpHCTHrne cy rrHcMeHe rrpHMe.n6e H 

cyrecTaje Ha B8)1(ellH rrrP-e 3a HaCeJbe Ep3ene-KorraOHHK(CJiy)l(6eHH JIHCT OIIIIlTHHe Epyc 6p. 

04/15) H TO: 

l.CattTPa'-I MapHua H3 HoBor Eeorpa.na 3aBe,neHa rro.n 6p:350-80/2017-IV-06 o.n 

26.04.2017.ro.n. 



2. ,,,nEJ30P"l(.0.0 . .6p3el1e 3aac.ucHa no.u 6p:350-1 27/20 17-l o.u 24.07.2017.ro.u. 

3.0nwrnHCKO npano6paHHnawTBo Epyc 3ane.ueHa no.n 6p:350-141 /2017-IV-06 O.ll. 

15.08.2017.rOJJ.. 

• 4.Jby60M11p nop~eBHli H3 Beorpa.na H JOYl11i CpeliKO 113 CMe.uepesa 3ase.ueHa llO)l 6p:350-

l 64/2017-IV-06 o.n 18.09.2017.ro.n. 

5.0.nnyKa o ycsajaH>y 11HHu,11janrne np1rnpeMeHor caneTa M3 Ep3elie 3ane.neHo no.u 6p. 463-
72/2017-1o.n15.12.2017.ro.n. 

6.,lijJarocnan B;n:ieKoa111i HJ Ep3elia 3aBe,neHa no.n 6p:350-35/2018-IV-06 o.n 12.03.2018.ro.n.. 

Ca CBHM ycMeHHM H rrpHCTHrJIHM ITHCMeHHM np11Me,n6aMa H cyreCTHjaMa Ha IlnaHCKO pCIUClbC 
j e yno3HaT o6paljHBat.I Ilrratta. 

Ce.nttHUa jaatte npe3eHTauHje je 3aBprnetta je y 13: 10 y:acoaa 

3anHCHHK BO)l.Hrra: 



r 

M3BElllTAJ 

0 o6aaJbeHOM pa110M j aBHOM ys11.uy 

Yl3MeHe .nena rrrP-e 3a HaccJbC £p3ene-KonaoH111< uemrna 6(3011a cK11jaJ111wTa) 11 JJ.e11a uernme 
3(ue1npruIHe Typ.11cT.11lfKe 3011c-Bena peKa). 

O.unyI<y 0 npHCTynaH>y l13MeHe .nena rrrP-e 3a Hace.10e .6p3ehe-KonaoHHK uemrna 6(30110 
CKHjammna) H .nena uem1.He 3(ueHTpanHa Typ11cTwu<a 30Ha-Eena pe1<a) ,JJ.oHena je CKynwT1111a 
onmnrne .6pyc Ha cenmrn.11 o.np)J(aHoj .uaHa 15.06.2018.ro.n. Jane.ueHa no.u 6p. 350-85/2018-1, 
(,,Cny)l(6eHH JlHCT OilllITHHe .6pyc ",6p.3/2018) 

1(11.10 H3pa.ne H3MeHe .uena ITnatta j e .ueqmHHCaH>e npas11na ypelje1:·1>a npocTOpa 11 rpal)e1ba 
cao6pafiajH.11ua, H noBpIDHHa jasHe H ocTane HaMeHe.I13Meirn .uena ITnaHa reHepru1He 
perynau11je Ep3elie,.uecjJ11H11Uie ce .n:yropolffie npojeKUHje paJsoja cao6pafiajHe Mpe>Ke,o.upeljyjy 
ce npas11na perynau11je,npas1rna ypeljeH>a H npas.11na rpaljeH>a cao6paliajmma. 

Hoc11nau H3pa.n:e l13MeHe .uena rrrP-e 3a Hace.10e Ep3ene-KorraoHHK ueJIHHe 6(30Ha CKHjan1mna) 
H .uena ueJIHHe 3(ueHTpaJ1Ha Typ.11cT11qKa 30Ha-Eena peKa) je OrrwTHHCKa ynpasa onwnrne 
Epyc,a cpe.ncTBa 3a mpa.uy ITnaHa 06e36e.u.111ie ce H3 6yueTa orrUITHHe Epyc HJIH H3 .n:pyrnx 
H3Bopa y CKna.ny ca 3aKOHOM. 

OnmTHHa Epyc ca ce.n:m1ITeM y Epycy yn.Kpa.10a I1eTpa I1psor 6p.120. je o.upe.u.110 06palj11saqa 
ITnaHa H To l(eHTap 3a yp6aHH pa3Boj H apxHTeKTYPY ITAP A)U1fMA .u.o.o. Kpymesau 113 
KpYUieBua,yn.B11.uos.naHcKa 105/3 . 

MaTep11jan 3a o.np)l(aBaH>e paHor jasHor ys11.ua rrpHrrpeMHO je 06palj11saq ITnaHa - l(eHTap 3a 
yp6aHH paJsoj H apxHTeKTYPY ITAP A,1JJ1TMA .n.o.o. Kpymesau H3 Kpymesua,yn.B11.nos.n.aHcKa 
105/3 . 

MaTep11jan 3a paHH jasHH ys11.n np11npeM.10eH Je y cKJia.ny ca qnaHoM 37.IlpaBHJlHHKa o 
ca.np>KHHH,Ha"tfHHYH IlOCTYITKY H3pa.ne )1.0KYMeHaTa rrpocTOpHor H yp6aHHCTHqJ<Or 
rrnaH11paH>a(,,Cny)l(6eHH JIHCT PC." ,6p.64/15) 

OrnamasaH>e paHor j aBHOr ys11.na H3BpUIHJia j e OrnIITHHCKa ynpaBa Epyc .naHa 24 .10.2018 .ro.n. 
y .n:HeBHOM nHcTy ,, IloJIHTHKa" ,Ha ornacHoj rn6mr OY -Epyc,Kao H Ha 3BaHHl{HOM cajTy 
orrmTHHe .6pyc www.brus.rs 

PaHH jaBHH YBH.ll. Tpajao je o.n 01.11.2018.ro.n .no 15.11.2018.ro.n.JaBHa rrpe3eHTaUHja I13MeHe 
.nena IlfP-e 3a Hace.10e np3ene-KorraOHHK l(eJIHHa 6(30Ha CKHjanHIIITa) H .nena I.J.eJIHHe 
3(ueHTpaJIHe TypHCTHqJ(e 30He-.6ena peKa). je o.up)J(aHa 07.11.2018.ro.u. y 12:00 qacosa y 
rrpocTopHjaMa OrrmTHHCKe ynpase Epyc. 



y ncpHOJlY 3a .llOCT0BJb81-be llpHMeLI.6H H cyrCCTHja KOjH je .o.aT y ornacy npHCTHrJlC cy nHCMCllC 

11p11Me.n6a Ha pa1111 jaBHH YBH.ll. 11 TO o.u : 

JosaHa Pyc11na 3aae.AeHa non 6p.350-140/2018-I on 15.11 .20 18.ro.n.. 

YcMeH11x npHMe.U6H H cyrecTHja Ha I1JiaH HHje 6m10. 

06pa.niura: 



Peny6flY1Ka Cp6Y1ja
OnWTY1HaEipyc
OnWTY1HCKavnpasa
Oncek aa Y1HCneKu,Y1jcKenocnose,
norsonpaapenv.aononpaepenv
Y13aWTY1Te>t<Y1BOTHecpenuue
Eipoj :501-10/2020-IV-07
Op,:15.07.2020.rop,.
Eipyc, Kpafba Ilerpa I 120

OnWTY1HCKavnpasa Eipyc, oncex sa Y1HCneKu,Y1jcKenocnose norsonpnepenv.aononpaapenv Y1
3aWTY1TY>t<Y1BOTHeCpep,Y1He,KaOHap,fle>t<HY1opras nokanue cawovnpaae aa nocnose 3aWTY1Te
>t<Y1BOTHecpennae, peurasajvha no 3aXTeBY6p. 501-10/2020-IV-07 op, 15.06.2020.rop,Y1He HOCY1ou,a
npojexra OnWTY1HaEipyc, xojv sacrvna oncex aa yp6aHY13aM Y1rpaT)eBY1HapCTBO(6poj npenwera 350-
78/2020-IV-06),onWTY1HCKe vpase Eipyc, sa p,aBaHfbe carflaCHOCTY1Ha" V'13BewTaj0 crpareuixo]
npoueuv vrvuala Ha >t<Y1BOTHYCpep,Y1HyY13MeHezieria nnaua reuepanue pervnaua]e sa uacerse
Bpsehe-Konaoaak uenuaa 6(30Ha CKY1jaflY1WTa)Y1nena u,eflY1He3 (ue-rrpanaa TYPY1CTY14Kaaoaa-Eena
pexa) y OnWTY1HY1Eipyc Ha >t<Y1BOTHYCpep,Y1Hy,Ha OCHOBY4flaHa 21.Y122.3aKoHa 0 crpareuixoj npoueiu-
vruuaja Ha >t<Y1BOTHYCpep,Y1Hy(Cfl.rfl. PC 6p.135/2004. Y188/2010), 4flaHa 136. CTaB 1. 3aKoHa 0
onurrev vnpaauora nocrvnxv (Cfl.rfl.6p.18/2016 Y195/2018-aYTeHTY14HoTYMa4efbe) Y14flaHa 22.
3aKoHa 0 noxanuo] cawovnpaan (Cfl.rfl.6p.129/2007,83/2014-p,p.3aKoH,101/2016-p,p.3aKoH Y1
47/2018.),p,oHOCY1:

PEWErbE

,LJ,aje ce CarJlaCHOCT Ha, iI13BewTaj 0 crpareuixoj npoueau vruuaja Ha >K\I1BOTHYcpeA\I1Hy
\I13MeHe AeJla nnaua reuepanae pervnaunje sa Hacefbe 5p3ene-KonaoHoK u,eJl\l1Ha 6 (30Ha
CKY1jaJl\l1WTa)\11ziena u,eJl\l1He 3 (ueurpanua TYP\l1CT\I1YKa30Ha-5eJla pexal.v OnWT\I1H\I15pyc.

Ofipasnoace-ee

OAceK aa yp6aH\I13aM \11rpaheaaaapcrso OnWT\I1HCKe vnpase 5pyc, vnvrno je OBOM 0AceKY
OnWT\I1HCKe vnpase 5pyc HaAJle>KHOM sa nOCJlOBe 3aWT\I1Te >K\I1BOTHeCPA\I1He 3aXTeB 6p:501-
10/2020-IV-07 OA 15.06.2020.rOA\I1He sa ziaea-se CarJlaCHOCT\I1Ha iI13BewTaj 0 crpareuixo]
npoueua vrwuaja ua >K\I1BOTHYcpeA\I1Hy \I13MeHa AeJla nnaua reuepanue pervnaun]e aa
uacerse 5p3ene-KonaOH\I1K uenuaa 6 (30Ha cK\I1jaJl\l1WTa) \11AeJla uenaue 3 (ueurpanua
TYp\l1CT\I1~Ka30Ha-5eJla pexa] y OnWT\I1H\I15pyc",
Y3 3aXTeB nOAHOC\I1Jlau,je OBOM oprauv-oncekv AocTaB\I1o cnezieha akra:

iI13BewTaj 0 crpareurkoj npoueua vrwuaja Ha >K\I1BOTHYcpeA\I1Hy \I13MeHa AeJla nnaua
reaepnue pervnaun]« aa uacerse 5p3ene-KonaOH\I1K u,eJlY1Ha6(30Ha cK\I1jaJl\l1WTa) \11ziena
u,eJl\l1He 3 (ue-rrpanua TYP\l1CT\I1YKa30Ha-5eJla peka}, y OnWT\I1H\I15pyc", xojer je aa HapYY\I1ou,a
OnwT\I1HcKY vnpasv OAceK sa yp6aH\I13aM \11rpaheanaapcrso OnWT\I1He 5pyc \I13paA\I1Jla
ECOlogika URBO DOO ( iI13BewTaj 6poj 15/20 OA 11.06.2020.) YJl.CaBe KOBa4eB\I1na 3/1
kparvjesau ONOBOPHO Jl\l1u,eA\I1peKTOp EB\I1u,aPajuh A\I1nJl.eKOJlOr .

3an\l1CH\I1Kca jaeue ceAH\I1u,e KOM\I1c\I1jesa nnauose CKynwT\I1He OnWT\I1He 5pyc 6p.350-146-
4/2018-1 OA 20.05.2020.roA\I1He.



Ha OCHOBY m1CMeHOr ofiaaeurre-sa HaAfle>t<HOr 6p.S01-10/2020-IV-07 OA
16.06.2020.rOAIt1He nOAHOClt1Jlau, je 24.06.2020 .. rOAIt1He AOnYHIt10 3aXTeB CfleAenlt1M
nOAHecu,It1Ma;

1)V13BewTaj 0 1t13BpweHoj KOHTPOfllt1 YCKflal)eHOCTIt1, Haupra 1t13MeHe Aefla
(npeAMeTHOr)nflaHa, KOMlt1clt1je aa nnauoae CKynWTIt1He OnWTIt1He 6pyc 6p:3S0-146-S/2018-1
OA lO.06.2020.roAIt1He, Y KOM je AeTafbHO 1t13HeT" OnWTIt1 npnxaa CnpOBeAeHOr nocrvnxa
1t13paAe nnaacxor AOKYMeHTa"lt1 Y 3AKfbYLJKY: "KoMlt1clt1ja sa nnaaose OnWTIt1He 6pyc
jeAHorflaCHO Aaje n031t1TIt1BHOMIt1Wfbel-be Aa nnau MO>t<e It1nlt1Y AafbY npouezivpv AOHowel-ba,
KaO It1CTpTeWKa npoueua vruuaja Ha >t<It1BOTHYCpeAIt1HY aa 1t13MeHe ziena nflaHa reaepanue
pervnauuje sa uacen,e Bpsehe -KOnaOHIt1K,u,eflIt1Ha 6 (30Ha cKlt1jafllt1wTa) It1ziena 30He 3
(ue-rrpanua TYplt1CTIt14Ka30Ha 6efla Pexa).

Carnenasajvha 3aXTeB, caAP>t<It1HYV13BewTaja 0 crpareuncoj npoueua YTIt1u,aja Ha >t<It1BOTHY
CpeAIt1HY 1t13MeHe Aefla npeznweruor llnaua It1 CBe npunore oprau je AaHa 26.06.2020.roA·
AOHeo peure-se 6poj SOl-lO/2020-IV-07 0 06pa30Bal-bY cTpY4He KOMlt1clt1je sa oueav
V13BewTaja 0 crpareurxo] npoueua vruuaja 1t13MeHe npeAMeTHor nnaua .
Ha ceAHIt1u,1t1CTPY4He KOMlt1clt1je onpxcauo] 14.07.2020.roAIt1He paswarpaa« cY nojeAIt1Ha4HIt1

1t13BewTajlt1 4flaHOBa It1Ca41t1l-beHje 3aBpWHIt1 1t13BewTaj, OAHOCHO oueua V13BewTaja 0
crpareurxoj npouean vruuaja Ha >t<It1BOTHYCpeAIt1HY V13MeHa ziena nflaHa reuepanae
pervnauuje sa Hacefbe 6p3ene-KonaOHIt1K uennua 6 (30Ha cKlt1jafllt1wTa) It1Aefla u,efllt1He 3
(ue-rrpanua TYPlt1CTIt14Kasoua-Bena Peka].
"CTpY4Ha KOMlt1clt1ja KOHcTaHTyje Aa 06pal)It1Ba4 V13BewTaja 0 crpareurxo] Y3eo Y 0631t1p CBa
OrpaHIt14el-ba It1venose KOjlt1 nponannaae 1t13AOKYMeHTa BIt1Wer xujepapxnjcxor HIt1BOa, xao It1
MIt1Wfbel-ba It1venose HaAfle>t<HIt1X It1HcTIt1Tyu,lt1jaIt1opranasauaja.na Ha OCOBY csera uaseneuor
Aaje n03V1TV1BHY Ol...(EHY Ha V13BewTaj 0 crpareuixo] npoueun vruuaja Ha >t<It1BOTHYCpeAIt1HY
V13MeHa zierta nflaHa reHepaflHe pervnauuje ... ", npenweruor flnaua.

Osaj opraa-ozice« je Ha OCHOBY csera 1t13flo>t<eHor 0AflY41t10 xao Y AIt1Cn03It1TIt1BY.
Tasca sa OBO peure-se Hlt1je HanflaneHa CXOAHO 4flaHY 19.3aKoHa 0 Peny6fllt14KIt1M

aAMIt1HIt1CTpaTIt1BHIt1Mraucawa.
nOYKA 0 nPABHOM CPE,ll,CTBY: npOTIt1B osor peure-sa Mo>t<e ce It1jaBIt1TIt1 >t<afl6a
MIt1HIt1CTapc.TBY 3aWTIt1Te >t<It1BOTHeCpeAIt1He Peny6fllt1Ke Cpfinje-Beorpaa, nYTeM oaor opraua
nlt1CMeHO It1fllt1YCMeHo 1t13jaBfbeHa Ha 3anlt1CHIt1K It1fllt1ce urazse nYTeM nOWTe npeopv-reuo Y
pOKY OA lS·AaHa OA AaHa npujewa osor pewel-ba.

06paA1t10;

D~It1K
30paH ra~n'Alt1nfl.It1H>t<.nOfb.

PEWEf-bE ,ll,OCTABV1TV1:
-noAHocIt10U,Y 3aXTeBa
-APXIt1BIt1
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ЛЕГЕНДА

Мешовито становање - пословање

Викенд становање

НАМЕНА ПОВРШИНА

Туризам и угоститељство - високи туризам (хотели)

Јавне делатности

Зеленило - парковске површине

Зеленило - путно

Граница катастарских парцела

Граница подручја Измене ПГР-а Брзеће у делу...

Водоток - отворено корито

Граница целине 6 - зона скијалишта

Граница целине 3 - централна туристичка зона

Бела Река  (део)

Скијашка инфраструктура - жичара (полазна станица и

траса), пратећи садржаји и ски стаза

Jавни паркинг простор / гаража  (1, 2 и 3)

Ознака целина

6 3

Туризам и угоститељство - (градски - хотели)

Водоток - затворено корито

Планиране саобраћајнице

Планирана пешачка комуникација

Електроенергетски објекти

Верски објекат

Гаража

Пословање

Максимална ширина безбедоносног појаса жичаре

Зона заштитног појаса жичаре

Граница и обухват Националног парка "Копаоник"

(ППППН НП КОПАОНИК, "Сл. гласник РС", бр. 89/16)

Сутеренска гаража са уређеним зеленилом у партеру

Саобраћајница са посебним режимом

Република Србија

Измена дела Плана генералне регулације

за насеље Брзеће - Копаоник

целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3

(централна туристичка зона Бела река)
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