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ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА  – ДЕЛА ЗОНЕ 2.0 (ЗОНА ШИРЕГ 
ГРАДСКОГ ЦЕНТРА), ДЕЛА ЗОНЕ 3.1 (ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА), ДЕЛА ЗОНЕ 8.0 (КОМУНАЛНА 

ЗОНА) И ДЕО ЗОНЕ 9.1 (ПОСЛОВНА ЗОНА) 
 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

Мења се план генералне регулације Бруса   („Сл. лист општине Брус“, бр. 18/2016) и 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 350-156/2016-I од 
28.10.2016, број 350-60/2019-I од 16.08.2019 године – дела зоне 2.0 (зона ширег градског 
центра), дела зоне 3.1 (општа стамбена зона), дела зоне 8.0 (комунална зона) и део зоне 
9.1 (пословна зона). 

Изменa и допунa Плана генералне регулације Бруса  у општини Брус, (у даљем тексту: 
План, План генералне регулације - ПГР), састоји се из: 

o Текстуалног  дела 

o Графичког дела 

o Документационог дела 

Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се објављују, 

док документациони део је део плана који се не објављује, али се ставља на јавни увид. 

 

Измене и допуне плана се првенствено односе на измене у саобраћајном решењу и то  у  
смањењу  ширине  попречног  профила,  и  планским  решењима  површина  јавне 
намене. Поред измена у саобрађају и јавним површинама, а у складу са Одлуком о изради 
плана и пројектним задатком извршене су и поједине измене у оквиру осталог земљишта 
у правилима изградње и уређења осталог земшишта. 

 

Претежна намена простора се задржава из Плана генералне регулације који се мења. 
Планиране површине и капацитети јавних и осталих намена као и инфраструктуре се 
задржавају онако како је то планирано у усвојеном ПГР Бруса. 

 

Измене се врше на основу пројектног задатка, Одлуке о измени плана и на основу 
иницијатива за изменом од стране Општинске управе општине Брус као наручиоца Плана. 

 

Остале измене и допуне су последица измена дефинисаних у предходном ставу, ради 
усклађивања начина коришћења, правила  грађења  у уређења  са  новонасталим 
изменама. 

 

Све измене и допуне се односе на: 

 
- Део целине 2.0 – Зона ширег центра 

 -     Део целине 3.1 – Општа стамбена зона  

- Комунални објекат – резервоар за воду  

- Јавно зеленило  

- Део целине 8.0 – Комунална зона  

- Део целине   9.1.  - Пословна  зона 
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- 9.1. Услужне     намене     (услуге,     пословање,     туризам,     трговина, терцијарне 
делатности) 

Све остале зоне по Плану генералне регулације Бруса („Сл. лист општине Брус“, бр. 
18/2016) остају на снази. 

 

1.1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

–     Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 

24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19), 

– Правилник  о  садржини,  начину  и  поступку  израде,     докумената  просторног  и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/19), 

– Одлукa  o измени дела  измени и допуни плана генералне регулације Бруса у делу 
саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини 
брус – дела зоне 2.0 (зона ширег градског центра), дела зоне 3.1 (општа стамбена зона), 
дела зоне 8.0 (комунална зона) и део зоне 9.1 (пословна зона) („Сл. лист општине Брус“ 
број 3/18) и Одлука о допуни одлуке о приступању измене дела измена и допуни плана 
генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним 
трговима и зеленилу у општини Брус – дела зоне 2.0 (зона ширег градског центра), дела 
зоне 3.1 (општа стамбена зона), дела зоне 8.0 (комунална зона) и део зоне 9.1 (пословна 
зона) („Сл. лист општине Брус“ број 6/18) и Одлука о измени и допуни плана генералне 
регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима 
и зеленилу у општини Брус („Сл. лист општине Брус“ број 6/19).  

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

–      Просторни план општине Брус ("Службени лист општине Брус" број 3/2013). 

 

1.2.  ОБУХВАТ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
Границом Плана генералне регулације, у складу са  Одлуком о изради измена и допуна 
плана генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина 
намењеним трговима и зеленилу у општини брус – дела зоне 2.0 (зона ширег градског 
центра), дела зоне 3.1 (општа стамбена зона), дела зоне 8.0 (комунална зона) и део зоне 
9.1 (пословна зона), обухваћени су наведени делови територије општине Брус. 
 
Предложена граница Плана генералне регулације обухвата део територије К.О. Брус у 
површини од око 22,63 ha. Списак парцела обухваћених изменом су катастарске парцеле 
бр.: 468, 534, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 535/9, 535/10, 535/11, 535/19, 535/21, 535/24, 
538/2, 538/3, 797/3, 797/4, 797/5, 797/6, 797/7, 798, 694/1, 694/2, 694/4, 694/5, 694/6, 694/7, 
694/8, 694/9, 694/10, 694/11, 694/12, 694/13, 694/15, 694/14, 694/16, 694/17, 694/18, 
795/1,795/3, 795/4, 795/5, 796/3, 796/4, 796/5, 796/6, 796/7, 796/8, 692/7, 692/10, 692/13,  
695/10, 696/3, 695/13, 695/14, 693/1, 696/24, 696/25, 695/9, 696/26, 695/8, 695/2, 696/52, 
696/43, 696/42, 720, 721, 722, 743, 744, 745, 746, 2225/1, 2265, 1250, 1251, 1252, 1449, 
1450, 1749, 1579 и делови катастарских парцела бр.: 535/14, 535/16, 535/27, 799/1, 692/1, 
1253, 695/1, 696/27, 696/28, 695/5, 695/6, 695/7, 696/9, 696/11, 696/27, 696/41, 696/46, 739/4, 
741, 742/3, 2224/2, 2224/3, 2225/1, 2225/2 све у К.О. Брус, 2265, 1250, 1251, 1252, 1449, 
1450, 1749, 1579 део кп. 2520/2 К.О. Кобиље, 429/3 и 436 К.О. Дртевци, део кп. 1777 К.О. 
Жиљци и део кп. 1503/2 К.О. Дренова – водно земљиште. 
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ЗОНА 2 и ЗОНА 3  обухвата следеће катастарске парцеле бр.: 534, 536/1, 536/2, 536/3, 
536/4, 536/5, 535/9, 535/10, 535/11, 535/19, 535/21, 535/24, 538/2, 538/3, 797/3, 797/4, 797/5, 
797/6, 797/7, 798, 694/1, 694/2, 694/4, 694/5, 694/6, 694/7, 694/8, 694/9, 694/10, 694/11, 
694/12, 694/13, 694/15, 694/14, 694/16, 694/17, 694/18, 795/1,795/3, 795/4, 795/5, 796/3, 
796/4, 796/5, 796/6, 796/7, 796/8, 692/7, 692/10, 692/13, 695/10, 696/3, 695/13, 695/14, 693/1, 
696/24, 696/25, 695/9, 696/26, 695/8, 695/2, 696/52, 696/43, 696/42, 720, 721, 722, 743, 744, 
745, 746,  
и делове катастарских парцела бр.: 533, 537, 535/14, 535/16, 535/27, 538/1, 799/1, 692/1, 
1253, 695/1, 696/27, 696/28, 695/5, 695/6, 695/7, 696/9, 696/11, 696/27, 696/41, 696/46, 739/4, 
741, 742/3. 
 
ЗОНА 8  обухвата следеће катастарске парцеле бр.: 2225/3, 
и делове катастарских парцела бр.:  2225/1, 2225/2, 2224/3, 2224/2, 2229/1. 

 
ЗОНА 9  обухвата следеће катастарске парцеле бр.: 468, 

и део катастарске парцеле бр.: 473; 
 
Предложена граница Плана приказана је у свим графичким прилозима. Услед не 
слагагања пописа катастарских парцела, важи графички прилог бр. 01. '' Kатастарска и 
ортофото подлога са границом плана''. 

 

1.3.  ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА 

 
Плански основ за израду измена и допуна Плана генералне регулације представља 
Просторни план Општине Брус  („Службени лист општине Брус“ бр.3/13), 
План генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина 
намењеним трговима и зеленилу у општини Брус („Сл. лист општине Брус“, бр. 18/2016) и 
Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ („Службени гласник 
РС”, број 92/08). 
 
Из Просторног плана општине Бруса издвојене су смернице које се односе на планско 
подручје. 
 
Основно концепцијско опредељење у ППО општине Брус које се односи на насеље Брус и 
простор обухваћен границом ПГР је:Брус ће се развијати као општински центар са вишим   
квалитетом   урбаних  функција.  Поред   развоја   секундарног   сектора,   јачаће функције 
Бруса као центра услужних делатности, здравства, културе, информатике, и других 
терцијарних и квартарних делатности. 

 
Уже гравитационо подручје су насеља која директно гравитирају Брусу, Кобиље, Мала 
Врбница, Мала Грабовница, Тршановци, Дренова, Дртевци, Жиљци,   Велика Грабовница. 
Шире гравитационо подручје је цела општина, односно сва остала насеља преко Центара 
заједнице насеља. 
 
Главни општински центар треба да обезбеди широку и разноврсну понуду видова 
становања, јавних служби, услуга и производње, висок ниво комуналне опремљености и 
пријатну животну средину. Носиоци основног образовања су 4 матичне основне школе, а 
средњег: постојећа средња школа и планирана пољопривредна школа. Дечију заштиту 
обезбеђују дечији вртићи, а социјалну заштиту центар за социјални рад, и планирани дом 
пензионера (дом за старе). Здравствену заштиту пружа дом здравља. Носилац културног 
развоја је културни центар. Треба ширити мрежу спортских и рекреационих центара као и 
мрежу уређених  зелених површина; паркови, скверови, парк шуме и сл., који би били у 
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функцији становништву и разноврсности туристичке понуде. Услуге треба да прате 
становање у оквиру мешовитих зона. Нагласак треба да буде на туристичким услугама и 
радним зонама за мале и средње производне погоне, у модуларном систему. 

 

1.4.  ОСТАЛА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПГР-а 

 

Делови планског обухвата конципирани су и планирани према урбанистичким плановима, 

пројектима и анализама израђеним у претходном периоду, од којих су најзначајнији: 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У ОПШТИНИ БРУС 
(‘’Службени лист општине Брус’’ бр.21/2016); 

 

1.5.  ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 

Прибављени услови и подаци надлежних органа и институција за потребе израде Плана 

су саставни део Документационе основе Плана: 

 

 НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАН број предмета 

1. 
ЈВП„Србијаводе“,Београд, Водопривредни 
центар ''Морава’’ Ниш, РЈ ''Западна Морава'' 
Чачак  

УСЛОВИ: Бр: 10799/1 од 24. јануар 
2019. године 

2. 
РС Завод за заштиту природе Србије, Др 
Ивана Рибара, Нови Београд  

УСЛОВИ: под 03 Бр: 020-3359/2 од 13. 
децембар 2018. године 

3. 
Телеком Србија, Дирекција за технику, 
сектор за фиксну приступну мрежу, 
служба за планирање и изградњу мреже 
Крагујевац, Одељење за планирање и 
изградњу мреже Крушевац, Ул. Немањина. 
Бр.2, 37000 Крушевац 

УСЛОВИ: Бр: 517788/2-2018 од 30. 
новембар 2018. године 

4. 
РС МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА, Сектор за вандредне ситуације, 
Оделење за вандредне ситуације у 
Крушевцу 

УСЛОВИ: 09/18/2 Бр: 217-452/18 од 04. 
децембра 2018. године 

5. 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈА, Огранак 
Електродистрибуција Крушевац, Ул. 
Косанчићева, бр.32,  37000, Крушевац 

УСЛОВИ: Бр: 8Х.0.0.0. – Д.09.11-
349249/12 од 30. новембра 2018. 
године 

6. 

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Ул. Булевар краља 
Александра, бр.32,  11000, Београд 

УСЛОВИ: Бр: 953-12579/19-1 од 07. 
јуна 2019. године; и бр: 953-12579/19-3 
од 14. новембра 2019. године; 

 

7. 
ЈКП РАСИНА, Ул. Краља Петра првог , 
бр.8а,  37220, Брус 

УСЛОВИ: Бр: 1253/19 од 12. јуна 2019. 
године 

 

 

 

 



 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА, 
АРХИТЕКТУРЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВА „URBANIKA“ Д.О.О. БЕОГРАД – ЗВЕЗДАРА 
Булевар краља Александра број 235/83, 11000 Београд_ ПИБ 107689262 
Тел: +381 (0)11 2410 466 и +381 (0)63 629 933_ e-mail: tanja.klismanic@gmail.com 

 

6 
 

 

1.6.  ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

За потребе израде Плана генералне регулације наручилац је доставио следеће подлоге. 

1.  Дигитални катастарски план за К.О. Брус 

2.  Дигитални катастарски план у растерском облику за К.о. Дртевци 

3.  Катастарски план листови број: дл 5 и 6 К.о. Кобиље, дл 1 К.о. Дренова, дл 3и 4 

К.о. Мала Грабовица, дл 1,3 и 4 К.о. Жиљци, дл 4,11 К.о. Велика Грабовица, дл 5 

К.о. Тршановци размера 1 :  2 500 

4.  Дигитални ортофото резолуције 10cm карте листови број: 34I13-31-11, 34I13-31-12, 

34I13-31-14, 34I13-31-15, 34I13-31-17, 34I13-31-18, 34I13-32-10, 34I13-32-11, 34I13- 

32-13,  34I13-32-14,  34I13-32-16,  34I13-32-17,  34I13-32-18,  34I13-41-2,  34I13-41-3, 

34I13-42-1, 34I13-42-2, 34I13-42-3, 34I13-42-4, 34I13-42-5, 34I13-42-6. 

5.Катастарско топографски план детаљије урађен за новопланирану водоводну межу 

 

Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана 
у складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС''  
бр.  72/09  и  81/09,  24/11,121/12,  42/13-УС,50/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14,   

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19). 

 

1.7. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА  

 

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја је стварање 
услова за изградњу на планском подручју у складу са правилима утврђеним планом.  

Општи циљеви израде плана заснивају се на општим урбанистичким критеријумима, 
правцима и циљевима просторног развоја подручја, и то: 

• Рационалније коришћење простора; 

• Стварања услова за изградњу потребних садржаја и планираних намена у 
складу са законом и планом; 

Посебни циљеви израде Плана: 

1. Дефинисање јавног интереса у простору обухвата Плана. Разграничење површина 

јавних и осталих намена, ближе дефинисање планиране претежне намене земљишта, 

дефинисање потребних просторних капацитета за функционисање планираних јавних 

служби, одређивање мера заштите животне средине, културних и природних добара и 

успостављање других услова коришћења земљишта; 

2. Дефинисање правила уређења и правила грађења објеката јавне и отале намене, 

регулационих елемената – регулационе и грађевинске линије, нивелационе коте за 

изградњу на површинама јавне и остале намене; 

3. Дефинисање капацитета потребне комуналне инфраструктуре, као и дефинисање 

правила грађења комуналне инфраструктуре и услова заштите инфраструктурних 

коридора; 
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2. ПЛАНСКА РЕШЕЊА 

 

2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 

 

 

Простор у обухвату измена Плана је концепцијски подељен према наменама 
коришћења земљишта, тако да га чини становање са јавним функцијама, пословање,  
саобраћајне и зелене површине. 

 

ЗОНА 1, 3.2, 3.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 5.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 10.0, 10., и 10.2 остају на снази у сладу са 
претходним изменама Плана. 

 

Табела 1. Биланс површина по зонама: 

 Површина 
(ha) 

2.0 зона ширег центра   5,47 

  3.0 Општа стамбена зона 

 3.1 

8.0 комунална зона 0,45 

9.0 пословна зона 0,49 

            Водно земљиште 16.29
90 укупно 22,63 

 
Део целине 2.0 – Зона ширег центра 
У оквиру ове зоне налазе се основна и средња школа и становање средње и високе 
густине са пословањем. Планиране су делатности из области услуга, трговине, занатства, 
личних и интелектуалних услуга и пословања како би ова зона постала зона квалитетног 
становања са урбаним садржајима.  

Планирано је да се простор развија унапређењем јавних простора, побољшањем и 
обновом постојећих објеката и изградњом нових објеката на неизграђеним парцелама.  

Планиране намене у оквиру ове целине су: 

Породично становање (средњих густина) – обухваћени део целине карактеришу парцеле 
на којима су планирани објекти породичног становања, по типу слободностојећи или 
двојни, дозвољеног индекса заузетости до 70%, спратности до П+2+Пк. Парцеле имају 
приступ на јавну површину - саобраћајнице. 

Вишепородично становање са пословањем (високих густина) – на парцели која је ове 
намене постоје изграђени стамбени и пословни објекти. Постојећи објекти се задржавају са 
постојећим урбанистичким параметрима важећег плана.  

Образовање – основна и средња школа – у оквиру комплекса школе планирана је 
изградња објекта – ученичког дома, који је у функцији основне намене, по типу 
слободностојећи, са урбанистичким параметрима који су дефинисани у складу са 
плановима ширег подручја. Дозвољени индекс заузетости је 50%, спратност до П+2+Пк. 
Дозвољава се доградња и надградња постојећих објеката до предвиђених параметара.  

Остали део целине чине јавне површине – саобраћајнице. 

Све остало остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 
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Део целине 3.1 – Општа стамбена зона  
Зона становања средњих густина развија се око централне зоне. Поред преовлађујуће 
намене породичног становања, су планирани и комунални објекти, комерцијалне 
делатности и зеленило.  
Становање се планира на неизграђеним површинама где је могућа изградња објеката 
елитног становања, обзиром да положај и величина парцелa одговарају оваквом типу 
становања. 
Постојеће становање је могуће развијати кроз перманентне облике реконструкције и свих 
облика побољшања стања грађевинског фонда, са могућношћу уређења нижих етажа за 
пословни простор, који не угрожава основну функцију становања и животну средину, 
индекса заузетости до 50%, спратности П+2+Пк.  
Планиране намене у оквиру ове целине су: 
Породично становање (средњих густина) – обухваћени део целине карактеришу парцеле 
на којима су планирани објекти породичног становања, по типу слободностојећи или 
двојни. Mогућа je изградња објеката елитног становања – резиденцијалног типа, 
дозвољеног индекса заузетости до 70%, спратности П+2+Пк. Остало породично становање 
је дозвољеног индекса заузетости до 50%, спратности до П+2+Пк. Парцеле имају приступ 
на јавну површину - саобраћајнице.  
Комунални објекат – резервоар за воду – Ова намена представља објекат јавне намене. 
Планом се дефинише саобраћајни приступ до ове парцеле и формира грађевинска 
парцела за објекат јавне намене.  
Јавно зеленило – на мањој слободној површини у обухвату плана формира се зелени 
сквер, који представља површину јавнња ојекта који је у функцији основне намене, по типу 
слободностојећи, са урбанистичким параметрима који су дефинисани у складу са 
плановима ширег подручја. 
Остали део целине чине јавне површине – саобраћајнице. 

 
Све остало остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 

 
Део целине 8.0 – Комунална зона  
За ову зона је урађен план детаљне регулације ''Агробизнис центра'' који се овим планом 
вишег реда ставља ван снаге за изградњу сакупљачког центра за рециклажу и приступне 
саобраћајнице.  
 

Све остало остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 

 
Део целине   9.0.  - Пословна  зона 
Oва  зона  се  налази  и  у  ''југоисточном  делу'' брише се, налази се у северозападном 
делу  обухвата ,  где  је предвиђено пословање са компатибилним делатностима у њој су 
предвиђени претежно пословно-стамбени објекти са компатибилним функцијама. 
У овој зони се овим планом планира изградња гараже и приступна саобраћајница на кат. 
парцелама бр. 468 и 473.где је обавезна израда урбанистичког пројекта са детаљнијом 
разрадом. 

 
Све остало остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 
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2.2. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

 

''Укупна површина Плана подељена је на земљиште у грађевинском подручју и земљиште 
ван границе грађевинског подручја. 

 

Табела 2. Приказ површина и процентуални однос основних намена 
Р.бр. Намена ha % 

 
 

1. 

Грађевинско подручје 353,26 80,97 

Површине јавних намена 59,79 13,70 

Површине осталих намена 293,47 67,26 
 
 

2. 

Земљиште ван грађ. подручја 83,04 19,03 

Водно земљиште 17,28 3,96 

Шуме 65,67 15,07 

 Површина ПГР 436,3 100%'' 

 

2.2.1. ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 

''Грађевинско земљиште је одређено границом грађевинског подручја и обухвата 372,48 
ha, односно 85,32% површине Плана. 

Овим Планом су одређене површине за јавне намене и то: саобраћајни објекти и 
површине, комунална инфраструктура, објекти образовања, здравства, дечје и социјалне 

заштите, културе, информисања, управе, администрције, посебне намене, јавне зелене 
површине,  спорт  и  рекреација  и  регулациони  појас  река,  укупне  површине  59,68ha 

(13,68% површине плана). 

Све површине у оквиру грађевинског подручја које нису дефинисане као површине јавне 
намене су остале намене и намењене су претежно становању, привреди, комерцијалним 

делатностима, мешовитим пословно-стамбеним наменама, као и свим другим наменама 

на земљишту других власника (приватно земљиште, верскe заједнице). Поједине јавне 
функције (здравство, образовање, спорт, рекреација, социјална заштита...) могу се наћи 

на земљишту које није дефинисано као површина јавне намене. Површина земљишта за 

остале намене у оквиру грађевинског подручја, заузима укупно 295,12 ha, односно 67,64% 

површине плана''. 

 

ОПИС ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

''Граница грађевинског подручја ПГР Брус креће из К.О. Брус са севера од  тромеђе к.п. 
бр.40, 39 и К.о. Жиљци 2495/1 наставља даље десним смером ободом к.п. бр. 40, 42, 51/1 
прелази у К.о. Кобиље и иде ободом к.п. бр. 2502/1, 2501/1, 2503/2, 2509/14, 2509/2, 
2509/10, 2508/5, 2509/15, иде даље по граници ПГР Брус у дужини од око 84м, потом 
скреће на југ пратећи линију регулације планиране саобраћајнице до к.п.. бр. 583/1, 583/2, 
583/3, 584/1 до планиране саобраћајнице и прати је све до границе Плана. Даље граница 
грађевинског подручја наставља поклапајући се са границом Плана све до тромеђе у К.О. 
Дренова  к.п.  бр.  189/1,  188/3  и  364/1,  наставља  на  север  по  планираној  регулацији 

саобраћајнице до к.п. бр. 188/4, даље ободом к.п. бр. 188/4, затим иде поклапајући се са 
границом Плана до к.п. бр. 161. Од к.п бр. 161 граница иде ободом к.п. бр. 161, 162 до 
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линије планиране саобраћајнице, а потом је прати до границе Плана, прелази у К.О.   
Жиљци, а даље се поклапа са границом Плана до регулације Грашевачке реке коју прати 
до тромеђе к.п. бр. 979, 980 и 1777, од тромеђе граница се поклапа са границом Плана до 
регулације  саобраћајнице  (к.п.бр.  1782/1),  прати  линију  регулације  поменуте 
саобраћајнице све до тромеђе к.п. бр. 1782/1, 476 и 477. Од тромеђе граница иде ободом 
к.п. бр. 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 8, 5, 2, 1, прелази у 
К.О. Велика Грабовица иде ободом к.п. бр. 953 до границе Плана, а потом иде по граници 
Плана до к.п. бр. 944, одакле скреће на исток пресецајућу к.п. бр. 945 до 946, наставља 
ободом к.п. бр. 946, пресеца к.п. бр. 945 до тромеђе к.п. бр. 945 и К.О. Жиљци к.п. бр. 26 и 
27. Од тромеђе граница прелази у К.О. Жиљци и пресеца к.п. бр. 26 до тромеђе к.п. бр. 
26, 25 и 29, потом иде ободом к.п. бр. 25, 24, 23/3, 23/2, 23/1, прелази у К.О. Кобиље  и иде 
ободом к.п. бр. 2060, 2057, 2039, 2041, 2037, 2036, 2033, 2032, 2026/7, 2026/6, 2026/5 до 
границе Плана са којом се поклапа све до границе са К.О. Брус. Граница даље прелази у 
К.О. Брус пратећи линију регулације планиране саобраћајнице до к.п. бр. 1694, затим 
наставља ободом к.п. бр. 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1689, 1683, 1680, 1679, 1676 
и 1595 у дужини од око 19м, одакле скреће на исток пресецајући к.п. бр. 1595, 1596, 1597, 
1598, 1599, 1600 до тромеђе к.п. бр. 1600, 1632 и 1633, потом иде ободом к.п. бр. 1633, 
1634, 1791, 1604, 1630, 1629   до планиране саобраћајнице. Граница иде даље линијом 
парцелације планиране саобраћајнице, прелази у К.О. Жиљци до к.п. бр. 2447 иде ободом 
к.п. бр. 2447, 2446 поклапа се са границом између К.О. Брус и К.О. Жиљци све до тромеђе 
к.п. бр. 40, 39 и К.О. Жиљци 2495/1 одакле је опис и започет''. 

 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

''Укупна површина за јавне намене износи 59,79hа, односно 13,7% површине плана. 

Планиране површине за јавне намене обухватају земљиште планирано за изградњу: 

1.Саобраћајних површина, 

2.Објеката комуналних делатности:  

 Гробље, Зелена пијаца, 

 Сточна и кванташка пијаца, Ветеринарска станица и сакупљачки центар за 
рециклажу 

 Ватрогасни дом, 

 Резервоари водоснабдевања, Трафостанице.  

3.Јавних функција и служби: 

  Управа и администрација, ЈП Србија шуме, 

 Станица полиције.  

4.Здравства, школства, дечије и социјалне заштите:  

 Основна школа, Средња школа, Здравствена станица, Дечији вртић, 

 Дом ученика, Црвени крст. 

5.Зелених површина (сквер)''. 

 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 

''На основу анализе постојеће намене и тенденције развоја, узимајући у обзир планирану 
намену  као  и  ограничења,  просторне  могућности  саобраћаја  и  комуналне 
инфраструктуре, планиране су површине остале намене са преовлађујућом наменом - 
становањем, уз могућност грађења објеката чија је намена компатибилна са основном 
наменом.  
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Становање, пословање (услуге, трговина, занатство, угоститељство) и централне градске 
делатости су компатибилне намене које се могу очекивати на простору центра града, али 
и у зони мешовитих намена и становања. 

Укупна површина осталих намена износи 293,47hа, односно 67,3% грађевинског подручја. 
Остале намене чине становање, комерцијалне функције и   производња,   спорт и 
рекреација, верски објекти, зеленило. 

Становање и пословање (услуге, трговина, занатство, угоститељство) су компатибилне 

намене које су планиране у оквиру обухвата плана''. 

 

2.2.2. ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

''Изван грађевинског подручја у планском обухвату је шумско и водно земљиште укупне 
површине 65,6 ha. 

 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Шуме и шумско земљиште у државном власништву на подручју обухвата Плана припадају 
Расинском шумском подручју, којим газдује Шумско газдинство „Расина“, Крушевац. 
Површина шуме у државном власништву на подручју Плана је 6,0ha. 

 

Биогеографску и великим делом економску основу општине Брус представљају шуме и 
шумско земљиште. Простране површине на овој територији су нападнуте ерозијом, на 
шта указују многи буични токови. 

Шуме имају значај у заштити од ерозије и изливања површинских вода који су значајно 
присутни на овом подручју. 

Шуме ван грађевинског подручја су шуме по ободу насеља и представљају зону изразитог 

еколошког значаја за цело насеље. Оне се уређују као приоритетне заштитне шуме. Један 
од значајних задатака је побољшање стања постојећих шума. Забрањено је крчење 

шума, уништавање зелених појасева уз водотокове и на стрмим теренима. 

 

Услови за уређење: 

- извршити ревитализацију постојећих засада, 

- извршити претварање ниских шума (пањача) у високе. 

- озелењавање спроводити сходно условима станишта, (пошумљавање и  

 пејзажно уређење), 

- избор врста за озелењавање је комбинација лишћара I, II и III категорије и  

 четинара, 

- вегетацијски склоп прилагодити експозицији и негибу терена, 

- дозвољени  су  садржаји  за  активну  и  пасивну  рекреацију,  пратећи  садржаји   

 и мобилијар. 

 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Са  регулацијом  речног  корита  реке  Расине  у  Брусу  не  може  доћи  до  плављења 
земљишта. Терен на подручју Бруса је изузетно стрм, те су воде овог подручја бујичног 
карактера.  Слаба  геолошка  грађа  терена  велики  ерозиони  потенцијал  представља 
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додатни проблем у смислу комплексне заштите од поплава. Поменуте геоморфолошке 
карактеристике терена (уске долине, велики падови) условиле су да буду третиране само 
пасивне мере заштите од поплава. 

 

На основу наведеног, заштита од поплава и наноса овог подручја би се састојала у 
интегралном уређењу сливова где би били обухваћени антиерозиони радови и регулације 
корита водотока. Интервенција у коритима бујичних токова састојале би се у смањивању 
великих уздужних падова корита (каскадирање и регулације) као и задржавању бујичног 
наноса у горњим деловима сливова (преграде депонијског типа)''. 

 

3.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

 

3.1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

''Површине и објекти јавне намене обухватају површине и објекте који се користе за јавне 

потребе, однонсно оне које су од општег интереса. У Плану су посебно утврђени постојећи 

и потребни капацитети објеката и земљишта за потребе обављања делатности и послова 

јавних служби, институција, установа и предузећа: 

1. Управа и администрација; 
2. Образовање; 
3. Дечија и социјална заштита; 
4. Здравствена заштита; 
5. Култура, наука и информисање; 
6. Спорт и рекреација; 
7. Зеленило; 
8. Комуналне делатности; 
9. Инфраструктура. 

Услови и правила за уређење и правила за изградњу површина и објеката јавне намене и 

мреже саобраћајне и друге инфраструктуре користе се: 

- за директно спровођење и реализацију на основу овог плана; 

- за израду урбанистичких пројеката, када је то предвиђено овим планом; 

- као смерница за израду Планова детаљне регулације у обухвату ПГР-а; 

Капацитети (просторне потребе) јавних служби су планиране у складу са пројекцијама 

демографског развоја, променама у броју и структури становништва планским 

документима вишег реда. 

Уколико се укаже потреба за реализацију површина и објеката јавне намене за које овим 
планом нису дефинисани регулациони елементи, ради се План детаљне регулације'' 
додаје се и израдом урбанистичког пројекта. 

Површине јавне намене дефинисане су регулационим елементима на графичком прилогу 
бр. 0.7. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама. У улици Омладинских 
бригада регулациона линија се поклапа са грађевинском линијом. 
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3.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
3.2.1. Управа и администрација 
 
У оквиру зоне 2.0. се налази О.Ш. ''Ј.Ј. Змај, средња школа и социјална заштита на парцели 
образовања. 
 
3.2.2. Образовање 
 
а) Основно образовање 
 

''Посебан   задатак   у   организацији   образовања   је   повећање   квалитета   наставе 
(обезбеђењем адекватних просторних услова према свим стандардима, нове наставне 
опреме и сл.) уместо проширења територијалног распореда образовних установа. 
 
У Брусу постоји једна основна школа (ОШ „Јован Јовановић Змај“). 
Комплекс О.Ш. " Јован Јовановић Змај" развија   свој   програм   на постојећој   локацији 
укупне  површине  комплекса  1,66  ha  (кп.  бр.  720,  бр.721,  722).  Бруто  површина  под 
објектом је 54a 09m². Спратност објекта је П+1. 
Према подацима за 2010/11 школску годину у матичној школи у Брусу има 34  одељења 
тј. 785 ученика. У подручним одељењима има 17   одељења тј. 209 ученика. Укупно 66 
одељења тј. 999 ученика. У школи ради и специјално одељење које броји 5 ученика. 
Школа има 157 запослених радника и 104 наставника. 
 

На територији Плана Генералне регулације очекивана популација узраста 7-15 година 
рачунајући демографски тренд и најављене реформе (9 - разредне основне школе) 
бројаће око 500 ученика 2020.године, док је тренутно тај број деце око 600. 
Основна  школа  треба  да  обезбеде  потпуни  обухват  младих  од  7  до  15  година  у 
приближно истим условима наставе и боравка деце 
 
За норматив 25m2 земљишта по ученику, и рад школе у једној смени, потребна површина 
комплекса за основно образовање је задовољена. Други утврђени норматив је 8m2 

школске површине по ученику, који је такође задовољен. 
 

Код побољшања услова школских објеката, објекте и комплексе градити и уређивати 
према важећим нормативима за основно образовање, усаглашеним са стањем и 
специфичним потребама овог подручја: 

- учионички простор - 1,8 2,0m2/ученику; 
- школски простор - 8-10 m2/ученику; 
- школско двориште - 25 m2/ученику. 

 
Целокупан школски простор би требао бити унапређен побољшањем услова рада. 
Постојеће терене треба уредити и опремити за обављање наставе као и за слободне 
активности.  Све  слободне  површине,  треба у  што  већој  мери  озеленети.  У  плану  је 
надоградња   интерната   изнад   садашње   школске   кухиње.   Евентуална   повећање 
капацитета школе се може остварити доградњом и надградњом постојећег објекта, али 
тако да оно функционално, обликовно и конструктивно не угрози постојећи објекат. 
 
Узимајући у обзир и то да за узраст од 1. до 4. разреда треба обезбедити пешачку 
дистанцу максимум 700m, анализирајући садашњу локацију школе у односу на источни 
део  територије  насеља  која  се  овим  планом  интензивније  шири,  напомиње  се  да 
дистанца удаљења школе од тог дела насеља није у складу са нормама и стандардима  
тако  да  се  мора  планирати  организован  превоз  деце  са  овог  подручја.  Организован 
превоз би требало спроводити и из околних насеља која немају подручну школу, као један 
од услова повећања квалитета образовања и задржавања становништва на селу''. 
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Табела 4. Основно образовање – број деце узраста од 7-15 година 

 

Насеља 
цела насеља подручје ПГР 

2002 2025 2002 2030 

Брус 533 588 533 588 

В.Грабовница (0-1%) 69 69 0 0 

Дренова (0-1%) 2 1 0 0 

Дртевци (100%) 5 11 5 11 

Жилци (60-70%) 33 34 21 24 

Кобиље (0-3%) 63 55 1 2 

М.Грабовница (60%) 10 10 6 6 

Тршановци (1%) 75 71 1 1 

УКУПНО: 790 839 567 631 

 
 
б) Средњошколско образовање 
 
''Брус има средњошколски центар :  центар се састоји из два одељења Гимназије, једног 
одељења  економске  школе,  једног  одељења  кувара,  једног  одељења  посластичара, 
једног одељења конобара и једног одељења туристичког техничара. 
У  Брусу  се  средња  школа  налази  на  површини  од  1hа,  65a  и  79m².  Површина  под 
објектом је  42a. Објекат је спратности П+1 и има  27  учионица.  Фискултурна  сала  је 
површине 1902 m², нема отворених спортских терена. У школи ради 52 наставника, а 
укупно има 65 запослених. 2008. године у школи је било 20 одељења и 569 ученика, 2009. 
године 21 одељење и 611 ученик, а 2010. године, 22 одељења и 612 ученика. Школа ради 
у једној смени. Ученици долазе из Општина Брус, Крушевац,  Александровац и Трстеник. 
Капацитети школе задовољавају планске потребе. Недосатак су смештајни капацитети за 
ученике са ширег гравитационог подручја''. 
 
 

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

 
 
4.1.    Општа  правила  парцелације,  препарцелације  и  исправка  границе парцеле 
 

Остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 

Брише се ''– За  постојеће  неизграђене  парцеле  које  су  мање  од  прописаних  до  10%,  
(или  са ширином   фронта   мањом   од   прописане  до   10%),   дозвољена   је   изградња   
по урбанистичким правилима датим у Плану за одређену намену умањеним за 10% и 
максималном спратношћу мења се у П+2+Пк. 
– За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних за више од 10%, (или са 
ширином фронта мањом од прописане за више од 10%), дозвољена је реконструкција 
постојећег   објекта   са   увећањем   постојећих   индекса   до   10%   и   максималном 
спратношћу до мења се у П+1+Пк''. 
Додаје се – За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних (или са ширином 
фронта мањом од прописане ), дозвољена је реконструкција постојећег објекта 
у  постојећим  габаритима  и  са  постојећом  спратношћу,  без  могућности  промене 
намене објекта. 
Бише се ''– Постојеће  пацеле  мање  за  више  од  20%  од  минимално  прописаних  у  
Плану  не задовољавају услове да буду самосталне грађевинске парцеле''. 
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Додаје се – Постојеће парцеле на којима је објекат изграђености 100%, могу да се 
реконструишу и дограде до параметара предвиђених планом за зону у којој се налазе. 
 
 
4.2. Општа правила и правила изградње површина и објеката 

јавне намене 
 

 
''ОБРАЗОВАЊЕ , ЗДРАВСТВО , ДЕЧИЈА  И  СОЦИЈАЛНА  ЗАШТИТА, УПРАВА  
– Јавни објекти ће се градити на планираним локацијама, у оквиру центра насеља и 
стамбеним зонама; 
– Доградња  и  надградња  постојећих  објеката  вршиће  се  на  основу  овог  плана  а 
изградња нових објеката, поред израде планова детаљне регулације, захтева даљу 
планску разраду  (урбанистички  пројекат,  коме  претходи  посебан  програм,  а  код 
сложенијих и значајнијихобјеката, нарочито када се ради о јавним просторима, ); 
– Тип објекта ће свакако зависити од његове функције, али он мора бити прилагођен 
условима локације; 
– Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 
–Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског наслеђа или   
амбијенаталних   целина,   морају   задовољавати   услове   надлежне   службе заштите; 
– У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита, 
здравство, култура, информисање, уколико задовољавају у слове за одговарајућу 
делатност и не угрожавају непосредно окружење; 
– Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и 
рекреативних центара; 
– Забрањена је изградња у овим комплексима других објеката, који би могли да угрозе 
животну средину и основну намену. 
 
Социјална заштита деце 
Приликом изградње (доградње) објекта дечије заштите потребно је задовољити следеће 
критеријуме: 
–        капацитет маx.250 деце, оптимално у групама по 15-20 
–        потребна изграђена површина (БРГП)  ......................... 6-8 m2/по детету 
–        потребна површина комплекса .................................. 25-30 m2/по детету 
–        степен заузетости ............................................................................... 40% 
–        максимална висина (кота венца).......................................................... 8 m 
–        уређена зелена површина минимално .............................................. 50% 
–        Паркирање  - ................................................................. 1Пм/100 m2 БРГП 
 
Планом се подстиче могућност учешћа приватног сектора у овој области, према истим 
нормативима као и за јавне објекте. 
Дозвољава се претварање стамбених, или нестамбених простора у просторе за дневни 
боровак  деце,  у  приземљима  и  са  приземљима  повезаним  просторима,  који  чине 
јединствену целину, под условом да: постоји или је могуће формирати посебан улаз, 
постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са 
бројем  деце,  постоји  начин  за  решавање  утицаја  додатне  буке  на  суседне  намене. 
Препоручују се могућност формирања јединица за дневни боравак деце са мањим бројем 
деце, у индивидуалним објектима на парцели са мањим бројем станова и могућношћу 
боравка  деце  на  отвореном.  У  новим,  односно  адаптираним  просторима  намењеним 
дечјим установама, препоручују се мањи капацитети, максимално до 25 деце по објекту. 
 
Није могуће организовати објекте предшколског васпитања уколико се у склопу 
преовлађујуће намене становања планирају и следеће намене: производња, производно 
занатство, складишта и други садржаји који загађују животну средину. 
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Саставни  део  функције  и  ликовности  објеката  је  озлењавање  комплкса  и  уређење 
простора за игру на отвореном. 
За све објекте предшколског васпитања обезбедити максималну комуналну опремљеност 
(вода, канализација, струја, телефон, грејање). 
 
Основно образовање 
Планом је евидентирана потреба за фискултурном салом у школи Вук Караџић која се 
може изградити до параметара предвиђеним овим планом. 
Могућа је   и   реконструкција или доградња постојећих објеката како би се задовољиле 
потребе ученика и побољшао квалитет наставе. 
 
Дозвољена је доградња или изградња нових објеката према следећим критеријумима: 
–        капацитет маx.850 деце, 25-30 одељења 
–        потребна изграђена површина (БРГП) ........................... 6-8 m2/по детету 
–        потребна површина комплекса .................................. 20-25 m2/по детету 
–        степен заузетости ..................................................................мења се 50% 
–        максимална висина (кота венца)........................................................ 12 m 
–        уређена зелена површина минимално .............................................. 20% 
–        паркирање  - .................................................................. 1Пм/100 m2 БРГП 
 
Могуће пратеће намене: 
Друге јавне површине и објекти јавних намена, зеленило, спортско рекреативни садржаји 
мањег обима (терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.), комерцијални садржаји у 
склопу основне намене образовања (угоститељство, услуге). 
Забрањено је обављање делатности: 
у објектима које вибрацијама, буком, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим 
штетним  дејствима  могу  да  угрозе  околину  и  не  представљају  намену  компатибилну 
образовању, као претежној намени објеката. 
За све објекте основног образовања паркирање и гаражирање обзбдити ван комплкса, 
осим за сопствена возила и возила запослених (мин 10% запослених), а према општим 
условима за паркирање за јавне службе. 
За све објекте основног образовања обезбедити максималну комуналну опремљеност 
(вода, канализација, струја, телефон, грејање). 
 
Средњошколско образовање 
Капацитет средњих школа треба да задовољи следеће критеријуме: 
–        учионички простор ................................................................ 2 m2/ученику 
–        школски објекат............................................................... 10-18 m2/ученику 
–        школски комплекс .......................................................... 15-25 m2/ученику, 
–        степен заузетости .................................................................. мења се 50% 
–        максимална висина (кота венца)........................................................ 22 m 
–        уређена зелена површина минимално .............................................. 20% 
–        паркирање  - .................................................................. 1Пм/100 m2 БРГП 
 
Паркирање обезбедити са 50% потребних места у оквиру комплекса. 
У оквиру комплекса поред прописима утврђених садржаја, треба предвидети и друге 
могуће  и  пожељне  компатибилне  намене:  научно-истраживачке  установе,  спортско- 
рекреативни полигони и пратећи комерцијални, угоститељски и забавни садржаји, с тим 
да комерцијални сардржаји не прелазе 5% укупне БГРП објеката. 
Све слободне површине обавезно уређивати и одржавати као парковско зеленило''. 
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КОМУНАЛНИ  ОБЈЕКТИ  И  КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Агробизнис центар - Сточна и кванташка пијаца 
За простор у обухвату Агробизнис центра је одрађен План детаљне регулације који се 
примењује у целости.  
Мења се - овим планом се у оквиру ове целине планира изградња сакупљачког 
центра за рециклажу – у којем ће се налазити простор за сакупљање и одлагање, 
примарна селекција отпада и балирање. 
Површина парцеле минимум 20ари. Спратност П+1, Индекс изграђености 30%, степен 
заузетости 0.5. Дозвољена је изградња помоћних објеката. Зона грађења је дефинисана 
планом детаљне регулације Агробизнис центра. 
 
 
4.3. Правила изградње за саобраћајне површине 

 

Остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 

Мења се – овај пасус се брише 
''У случају укрштања јавног пута са железничком инфраструктуром због изградње 
јавног пута, односно железничке инфраструктуре, трошкове изградње надвожњака 
или подвожњака, сноси инвеститор изградње тог јавног пута, односно те 
железничке инфраструктуре. '' 
 
Мења се следеће 
 
Брус се налази на раскрсници државних путева другог реда: 

- Државни пут II А реда број 208 Врњци - Врњачка Бања - Гоч - Станишинци - Грчак – 
Брус – Разбојна  на делу од км 42+071 до км 45+671). 

- Државни пут II А реда број 211 Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копаоник на 
делу од км 31+589 до км 34+389). 

 
1. Прилаз рециклажном платоу 
 
Рециклажни плато формиран је на површини од око 1480 м2 оквиру агробизнис центра. За 
потребе опслуживања и прилаза платоу са саобраћајне мреже искоришћена је постојећа 
саобраћајница која повезује плато и улицу  
Расадничку. Постојећа саобраћајница класификована је као интерна и део је секундарне 
саобраћајне мреже.  
 
Саобраћајница је планирана са профилом ширине 3.50 метара. Подужни нагиб 
саобраћајнице креће се од 0.5% на самом улазу у рециклажни плато до 12% на првих 100 
метара саобраћајнице почев од улице Расадничке. Радијуси лепеза на прикључку на 
улицу Расадничку износе 7.00 метара.  
 
 
2. Гаража 
 
За потребе стационарног саобраћаја планирана је гаража за путничка возила. Планирана 
је уз улицу Краља Петра I која се поклапа са државним путем II A реда број 208. 
Стационажа прикључка паркинга на државни пут је планирана на 42+733. 
Прикључак на улицу Краља Петра I (државни пут) износи 6.00 метара, а прикључне 
лепезе су радијуса 5.00 метара. 
 
Правила за изградњу гараже 
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Улаз / излаз у гаражу обезбедити са планиране приступне саобраћајнице. 
Гаража се налази у зони 9.0. и капацитета је oko 500 пм смештених у 2 подземне и три 
надземне етаже. Објекат представља функционални склоп пословног објекта – гараже. 
Проветравање гараже обзиром на склоп и површину типске етаже је природним путем. 
Проветравање подземне етаже је такође природним путем – ободним шахтовима. 
Неопходноје обезбедити адекватну акустичну и визуелну заштиту као и спречити 
могућност директних еманација из зоне гараже према суседним објектима. Пре упуштања 
воде у канализацију, потребно је уградити сепаратор за пречишћавање. 
 
3. Интерне саобраћајнице секундарне саобраћајне мреже. 
 
У оквиру измене ПГР-а предвиђено је следеће: 
 
- Планирана је интерна саобраћајница - прилаз објекту црвеног крста. Интерна 
саобраћајница је планирана са профилом од 5.50 метара (ширина коловоза), двосмерним 
режимом саобраћаја и окретницом за путничка возила. 
 
Планирана је интерна саобраћајница - прилаз резервоару. Интерна саобраћајница је 
планирана са профилом од 6.00 метара (ширина коловоза), двосмерним режимом 
саобраћаја и окретницом за путничка возила. 
 
Планом се превиђа реконструкција постојећих улица, као и изградња унутар блоковских 
саобраћајница које треба да олакшају приступ подручју, као и да побољшају несметани 
проток транзитног саобраћаја. 
Изградња и реконструкција улица реализоваће се према приоритетима у складу са 
значајем и стањем посматране саобраћајнице и у складу са средњорочним програмима 
развоја. 
 

Добијени УСЛОВИ: ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Ул. Булевар краља Александра, бр.32,  11000, 
Београд, Бр: 953-12579/19-1 од 07. јуна 2019. године; и бр: 953-12579/19-3 од 14. 
новембра 2019. године; 
 
Приликом евентуалних планирања инсталација водити рачуна о следећем: 

• У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. Став 2. Закона о путевима ( 

"Сл. Гл. РС број 41/18), може да се гради, односно поставља, водовод, 

канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и 

телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., ако су за 

извођење тих радова прибављени услови и решење из чл. 17. став 1. тачка 2 

овог закона. 

• Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде   као јавно 

добро путеви – својина Републике Србије, и на којима се ЈП "Путеви Србије", 

Београд води као корисник, или је ЈП "Путеви Србије", Београд правни следбеник 

корисника. 

- Општи услови за постављање предметних инсталација: 

• предвидети двострано проширење предметних државних путева на пројектовану 
ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне 
реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница, 
• траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим 
инсталацијама поред и испод предметног пута. 

- Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима: 

• да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод 
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви, 
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• заштитна цев мора бити пројектована по целој дужини између крајних тачака 
попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), 
увећана за по 3,00 м са сваке стране, 
• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте 
коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35 м. 
• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног 
канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње 
коте заштитне цеви износи 1,00 м. 

- Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем: 

• предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 м од крајње 
тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног 
канала за одводњавања) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се 
тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 
• на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута. 
• Инсталације уз аутопут се могу водити ван заштитне ограде аутопута. 
 

 
4.4. Правила изградње за водопривредну инфраструктуру  

 
За потребе израде овог плана од ЈКП „Расина“ добијени су подаци о стању мреже 
водовода и канализације, бр. 1253/2019 од 12.6.2019. и  бр. 2780/2019 од 25.12.2018. Уз 
наведени допис достављени су електронски цртежи ситуационог приказа. У допису ЈКП 
„Расина“ се наводи да је постојећа и планирана канализациона мрежа уграђена у 
постојећи План, и да је рађена уз помоћ Lous Berger пројектаната.  
За трасу водоснабдевања – резервоару – уз корекцију путне инфраструктуре, део 
постојећег водовода се укида и трасира новоформираним приступним путем пречника 
ø300мм. 
 
На графичком прилогу бр. 0.8 Синхрон план инфраструктурне мреже, приказане су 
оријентационе постојеће трасе водовода и канализације. Највећи део водоводне и 
канализационе мреже је изграђен пре доношења прописа о изградњи. На основу 
постојећих инфраструктурних мрежа, саобраћајне мреже и расположивих података са 
терена,  дате  су,  такође  оријентационе  трасе  водоводна  и  канализационе  мреже. 
Приликом издавања информација о локацији и локацијских услова за сваку појединачни 
захтев се мора извршити провера постојећег стања и могућности прикљичака. 
Трасе дефинисане планом се израдом пројектне документације могу кориговати. 
 
Добијени су и услови од ЈКП ''Србијаводе'' Београд, Водопривредни центар ''Морава'' Ниш, 
РЈ ''Западна Морава'' Чачак бр. 10799/1 од 24.01.2019.г. који битно не утичу на измене 
овог плана а у складу су са претходним планом. 
 

Све остало остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 

 
 

4.5. Правила изградње за електроенергетску инфраструктуру  
 

У обухвату овог планског документа није могућа изградња МХЕ на речним токовима 
сагласно одлуци општинског већа. 
 
На основу Примедбе Месних заједница Брус I, Брус II, Брус III, Жиљци, Кобиље: и Става 
Комисије за планове, сагласно достави списа предмета на даљу надлежност Општинског 
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већа општине Брус. У Плану генералне регулације Бруса, ставља се ван снаге део 
обновљени извори енергије, као и посебни услови за изградњу МХЕ ван снаге. 
 
Услови ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ, Огранак Електродистрибуција Крушевац, бр: 
8Х.0.0.0. – Д.09.11-349249/12 од 30. новембра 2018. године. 
На поменутој локацији постоје надземни и подземни електродистрибутивни водови и 
мрежа НН 1кV Електродистрибуције Крушевац. 
Потребно је да буде испоштован заштитни појас за надземне електроенергетске објекте, а 
све то у складу са Законом о енергетици, члан 218. 

- Уколико постојећи електоенергетски водови буду угрожени изградњом нових 
саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање. 
Потребно је обратити се Електродистрибуцији Крушевац са захтевом за израду 
пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, а чије ће 
трошкове сносити инвеститор. 

- У случају да постојећи електроенергетски објекти не могу задовољити енергетске 
потребе будућих корисника електричне енергије ( непланирано повећања снаге), 
потребно је предвидети изградњу потребног броја ТС 10/0.4 кV типа МБТС или 
сличног, капацитета 1х630кVА или 2х630кVА, за потребе сваке локације на којој се  
граде објекти.  

- Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или 
неким другим регулисаним простором. За полагање подземних електроенергетских 
водова предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове. 
 

Све остало остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 

 
4.6. Правила изградње за телекомуникациону инфраструктуру 
 
Услови бр: 517788/2-2018 од 30. новембар 2018. године.,  Телеком Србија, Дирекција за 
технику, сектор за фиксну приступну мрежу, служба за планирање и изградњу мреже 
Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Крушевац. 
На подручју плана, телекомуникационе услуге се у фиксној телефонији реализују преко 
комутационог центра ЧЦ Брус. 
Комутациони центар је дигитална телефонска централа. 
Не постоје активне базне станице на подручју измена плана. 
 
ТК мрежа је крутог облика, звездасте структуре и реализована је кабловима са бакарним 
проводницима. Примарна ТК мрежа (деоница претплатничке мреже од главног 
разделника до извода) је подземна, а секундарна ТК мрежа (деоница претплатничке 
мреже од извода до претплатника) је подземна. У рејону обухвата плана постоји 
кабловска канализација у ул. Братислава Петровића, Хајдук Вељкове и краља Петра 
Првог. Кабловска канализација је реализована кабловским ТК окнима која су повезана 
ПВЦ цевима ø110 мм, ПЕ цевима пречника ø40 мм или бетонским кабловицама. 
 
На подручју плана постоје изграђени транспортни и приводни оптички каблови који су 
увучени у цеви кабловске ТК канализације, односно ПЕ цеви положене у земљу. 
 
 

Све остало остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 
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4.7. Термоенергетска инфрасруктура 

Остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 

 

4.8. Општа правила за изградњу стамбених објеката у зонама 2 и 3 

 
Бруто развијена површина етаже је површина спољне контуре зидова, односно збир 
свих просторија и површина под конструктивним деловимa зграде: Однос бруто и нето 
површине је 1:1,25. Корисне етаже које улазе у обрачун индекса изграђености су: 

збир бруто површина свих надземних етажа; 
висина објекта дефинише се од коте приступног тротоара објекту до коте венца. 

Подземне гараже, станарске оставе и технолошки простори (подстанице грејања, 
трафостанице, котларнице, склоништа, просторије за лифт и сл.) се не рачунају у 
површине корисних етажа. 
Висина објекта је растојање од нулте коте до коте венца. Нулта (апсолутна) кота је кота 
улазног тротоара у објекат. Кота венца је кота надзитка поткровне етаже, односно пуне 
ограде повучене етаже. 
Кота приземља не може бити нижа од коте улице, а највише 1,2 m изнад нулте коте за 
стамбену намену и највише 0,2 m за делатности. 
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, 
надстрешнице и сл.) чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом могу 
прелазити линију тротоара: 
На деловима новопланираних објеката оријетисаним према регулационој линији мења се: 
не могу се градити испади (еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице без стубова) 
који прелазе регулациону линију.  
Брише се: ''─ дужина испада може бити максимално 0,6 m, ако је ширина тротоара до 3,5 
m и то на минималној висини од 4,0 m изнад тротоара и 40% површине уличне фасаде 
─ дужина испада може бити максимално 1,0 m, ако је ширина тротоара већа од 3,5 m, 
ширина улице већа од 15,0 m и то на минималној висини од 4,0 m изнад тротоара и 
50% површине уличне фасаде''. 
 

фасаде у улицама регулационе ширине мање од 9 m не могу имати испаде. 
 
Већи испади надземних етажа у односу на грађевинску линију од наведених нису 
дозвољени. 

Линија олука, односно крова, према улици не сме прећи линију венца. 
Није дозвољено градити надстрешнице над паркинг местима унутар парцела у 

простору између грађевинске и регулационе линије. 
Нису дозвољени испусти ван грађевинске линије на делу објекта: 

према унутрашњем дворишту, 
према бочним границама парцела, односно према суседним објектима. 

 
Дозвољена је изградња више објеката исте или компатибилне намене, помоћних објеката, 
односно објеката који су у функцији главног објекта на истој грађевинској парцели према 
условима из овог плана. 
Правила грађења дефинисана су као општа за зону и посебна за сваку подзону. 
Положај парцеле утврђен је регулационом линијом у односу на јавне површине и 
разделним границама парцеле према суседима. 
Парцела мора имати непосредан колски приступ на јавну саобраћајну површину. За све 
грађевинске парцеле које немају директан излаз на саобраћајне површине у јавној 
својини, може се пројектом  препарцелације и парцелације, односно урбанистичким 
пројектом, обезбедити прилаз преко интерних саобраћајница ширине 5 метара, и то до 3 
парцеле, без окретнице а више од 3 парцеле са одговарајућом окретницом. 
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Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може 
бити мања од 2.5м. 
Постојеће парцеле које су због ширења регулације површине мање испод минимума 
утврђених овим планом у распону од 5.0 до 10.00м2, испуњавају услов да буду 
грађевинске. 
Постојеће парцеле које су испод минималне површине прописане овим планом и ширине 
фронта испод минималне не испуњавају услов да буду грађевинске уколико се не споје са 
суседном, дефинисане за даље спровођење у гр. прилогу 04. 
У случајевима да се две суседне парцеле спајају и деле толерише се ширина фронта до 
10.0м.  
Дозвољава се формирање грађевинских парцела спајањем катастарских парцела, целих 
или делова, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, и 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС 50/13 одлука УС и 
98/13 одлука УС) и Закона о Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник Републике Србије“ бр.132/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20). 
Деоба катастарске парцеле на којој се налази постојећи објекат, може се извршити, уз 
услов да постојећи објекат и после деобе парцеле испуњава све дефинисане параметре 
за зону у којој се налази, а у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, и 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС 50/13 
одлука УС и 98/13 одлука УС) и Закона о Изменама и допунама Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник Републике Србије“ бр.132/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20). За сваку 
нову изградњу, грађевинска парцела се мора формирати у складу са правилима овог 
плана за парцеле. 
Положај регулационих и грађевинских линија, осовинске линије саобраћајница као и 
линије разграничења зона, дате су у графичким прилозима. 
 
Услови за архитектонско, естетско обликовање објекта 
Архитектонска обрада зграда треба да је у складу са наменом и амбијентом. Дозвољава 
се изградња вишеводног крова. Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади. Последња етажа може бити у форми спрата, 
повученог спрата или поткровља. Повучени спрат се формира каскадним повлачењем у 
односу на фасадну раван.  
Максимална висина надзитка поткровне етаже код изградње класичног крова је 1,6 м, од 
коте пода поткровља, а максимални нагиб кровних равни износи 30º. На крововима, могу 
се формирати кровне баџе. Максимална висина од коте пода поткровља до преломне 
линије баџе је 2,2 м. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. 
Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. 
Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа. Није дозвољена изградња 
мансардног крова. Приликом обликовања објеката забрањена је примена елемената и 
композиција које воде кичу, као што су лажна постмодернистичка архитектура и нападни 
фолклоризам. 
Приликом обраде фасада применити светле пригушене боје. 
 
За објекте једнострано и/или двострано узидане, није неопходна сагласност суседа, већ је 
потребно обавезно обезбеђење постојећих објеката, уз обавезну дилатацију на 
контактном зиду. 

 
4.9. Правила грађења за становање високих густина 
 
Вишепородично становање  у зонама високих  густина  - зоне 1 и  2: обухвата плана у 
зони 3.1  
 
 

Табела 16: Правила грађења за породично становање средњих густина за зону 3.1. 
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У оквиру табеле мења се:  
Положај објекта у односу на улицу минимум 3м (5м) од регулације, дефинисано на 
графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским линијама. У оквиру 
задње етаже могуће је формирати поткровну корисну етажу у складу са урбанистичким 
параметрима дефинисаних планом. 
 
Код паркирања: Мења се: број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан до 60м2, преко 
2ПМ, у цену стана улази и паркинг место. 
 
 

Све остало остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 

 
 

4.10. Правила грађења за становање средњих густина 
 
Основна намена објеката: 
Породично становање и вишепородично становање  
Врста и намена објеката који се могу градити- могуће пратеће намене: 
становање (породично и вишепородично), објекти јавних намена и служби, зеленило, 
услужне делатности и пословање (занатски, трговачки, угоститељски и сл.), мешовито 
пословање, и евентуално мала привреда под одређеним условима и уколико  испуњавају 
све услове заштите животне средине. Овакви садржаји се могу се градити   у оквиру 
стамбеног објекта или као засебни објекти, односно као основна или претежна намена 
објекта. 
Оптимални однос становања и пословања (комерцијалних делатности) на нивоу целине 
износи - 80%:20%. 
 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
забрањена  је  изградња  објеката  који  би  својом  функцијом  угрозили  основну  намену 
простора-становање. 
За све објекте важе прописи везани за заштиту земљишта и ваздуха. Забрањене су све 
намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и 
основну намену. 
 
Тип изградње:    - као слободностојећи, двојни објекти и прекинут низ 
 
Вишепородично становање  у зонама становања  средњих  густина у зони 3.1. : 
 
Табела 17: Правила грађења за вишепородично становање средње густине 
 
 
 
 
 

У оквиру табеле мења се:  
Положај објекта у односу на улицу минимум 3м (5м) од регулације, дефинисано на 
графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским линијама. У оквиру 
задње етаже могуће је формирати поткровну корисну етажу у складу са урбанистичким 
параметрима дефинисаних планом. 
 
Код паркирања: Мења се: број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан до 60м2, преко 
2ПМ, у цену стана улази и паркинг место. 
 
 
- До коначне реализације плана (његових намена и изградње саобраћајница) постојећи 
објекти се задржавају и могуће су мање измене без промене габарита (адаптација, 
санација, као и претварање таванског простора у користан простор). Ово правило 
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примењује се и код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од 
услова везаних за неопходна растојања од граница парцеле и од суседних објеката, или 
се премашују прописани индекси за изградњу земљишта. 
 
Урбанистички параметри за елитно становање 
 
Парцела: 
минимална површина парцеле  
- за слободно стојеће објекте…………....          500 м2 
- за двојне објекте ………………………..            600 м2 
- за објекте у низу ………………………...           300 м2 
 
минимална ширина парцеле           
- за слободно стојеће објекте…………....             12 м 
- за двојне објекте ………………………..              20 м 
- за објекте у низу ………………………...                6 м 
 
 
4.10.1. Правила за надзиђивање, доградњу, реконструкцију и адаптацију 
постојећих објеката становања за зоне 2 и 3  

 
▪ Грађевинске линије објеката дефинисане су постојећим габаритима. 
▪ Дозвољене су адаптације постојећих таванских, поткровних и сличних простора у 

стамбене или друге корисне површине у оквиру постојећег габарита. 
▪ Измена габарита крова дозвољена је само у случају потребе замене постојеће 

кровне конструкције или због уклапања крова са крововима суседних објеката. 
▪ Дозвољено је надзиђивање свих постојећих објеката, до спратности Су+П+2+Пк 

(код постојећих објеката са сутереном), односно до спратности П+2+Пк (Пс) (код 
постојећих објеката, без сутерена, спратности П+2), који се налазе на планираној 
грађевинској линији, под условом да се не прекорачују величине параметара за 
дату целину дефинисане овим Планом. 

▪ Максимална висина назидка износи 1,6 m. 
▪ Надзидани простор не сме излазити ван габарита објекта. 
▪ Надзидани простор једног објекта мора бити решен на јединствен начин према 

јединственом пројекту. 
▪ Није дозвољена изградња таквих поткровља и сл. којима се нарушавају стилске 

карактеристике стамбених објеката мешовитих блокова. 
▪ Уколико је постојећи објекат делимично дограђен (дограђен изнад једне 

степенишне вертикале), доградњу преосталог дела објекта урадити у потпуности у 
складу са постојећом доградњом. Ово се не односи на број и структуру станова, 
већ само на спољни изглед објекта. 

▪ Дозвољена је адаптација унутрашњег простора објекта који није приведен намени. 
▪ Паркирање решити у оквиру парцеле. 

 
4.10.2. Правила за објекте који се налазе ван планираних регулационих и 
грађевинских линија за зоне 2 и 3 

Није дозвољена изградња поткровља, мансарди и сл. 
Није дозвољена реконструкција и доградња објеката, односно било каква промена 

постојеће површине објекта. 
Дозвољено је инвестиционо одржавање објекта до његове замене, односно уклањања. 
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5.БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА ПОВРШИНА 

 
Табела 3 : Упоредни биланс површина по намени 
 

 
Намена површина 

 

 
Постојећа 

површина 
(hа) 

 

 
Постојећа 

површина 
(%) 

 

 
Планирана 

површина 
(hа) 

 

 
Планирана 

површина 
(%) 

Површине јавне намене 

1 Образовање 2.38 0.55 2.38 0.55 

2 Култура 0.40 0.09 0.40 0.09 

3 Здравство 1.58 0.36 3.78 0.87 

4 Управа 1.03 0.24 1.20 0.28 

5 Социјална заштита 4.08 0.94 3.81 0.87 

6 Комунални објекти 3.81 0.87 6.12 1.40 

7 Спорт и рекреација 4.64 1.06 5.72 1.31 

8 Парк и сквер 0.16 0.04 0.79 0.18 

9 Заштитно зеленило  0.00 2.05 0.47 

10 Саобраћајне површине 22.21 5.09 33.54 7.69 

укупно површине јавне намене 40.29 40.29 9.23 59.79 

Површине осталих намена 

Становање 

1 мешовите намене 0 1.80 0 3.92 

2 Становање високе густине 6.70 1.54 10.98 2.51 

3 Становање средње густине 99.59 22.83 150.23 34.43 

4 Становање ниске густине и рурално 8.69 1.99 61.31 14.05 

Остале намене 

1 Услуге 2.19 0.50 11.48 2.63 

2 Производња 15.25 3.50 25.22 5.78 

3 Бања - бањски парк   7.15 1.64 

4 Зеленило са спортским садржајима   26.92 6.17 

5 Верски објекти 0.22 0.05 0.18 0.04 

укупно површине осталих намена 132.64 30.40 293.47 67.26 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 172.93 39.64 353.26 80.97 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 135.21 30.99   

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 17.28 3.96 17.28 3.96 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 110.88 25.41 65.76 15.07 

                              укупно  површина плана   436.30   100.00          436.30   100.0   
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6.ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ 

 

План генералне регулације Бруса, спроводи се: 

Обавезном применом Плана детаљне регулације: 

-  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У ОПШТИНИ БРУС 
(Службени лист општине Брус бр.21/2016); ставља се ван снаге део пана за 
катастарску парцелу 2224/2 К.О. Брус на којој се овим планом планира 
изградња сакупљачког центра за рециклажу са приступном саобраћајницом. 

 
Измена и допуна плана генералне регулације Брус ће се спроводити директно издавањем 
локацијских услова (или другог одговарајућег акта, у складу са важећим законом) за 
формирану грађевинску парцелу. 
За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са датим правилима парцелације у 
Плану, ради се пројекат препарцелације и парцелације, у складу са Законом. 
Издавање информације о локацији и локацијских услова врши се у скалду са правилима 
дефинисаним овим планом. За све што није дефинисано правилима уређења и  грађења 
примењиваће  се  важећи  Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију, регулацију и 
изградњу односно важећа законска регулатива. 
Изменом и допуном плана генералне регулације Брус прописана је обавезна израда 
урбанистичких пројеката за одређене локације или објекте, али се они могу радити и на 
другим  локацијама  за  потребе  уређења,  изградње  или  реконструкције  објеката  и 
површина јавне намене, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове. 
Локацијска дозвола ће се издавати на основу донешеног ПГР-а, односно УП-а на 
катастарској парцели бр. 468 К.О. Брус . 
За изградњу на површинама изван грађевинског подручја изградња је могућа само у 
складу са важећим Законом за одређену намену земљишта (водно, шумско и 
пољопривредно земљиште) и правила датих у складу са њима у Изменама и допуна плана 
генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним 
трговима и зеленилу у општини Брус („Сл. лист општине Брус“, бр. 18/2016).  
  
1.    ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ДЕТАЉНИЈА РАЗРАДА 
 

Остаје на снази у сладу са претходним изменама Плана. 

 
 

7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Ступањем на снагу Изменa и допунa Плана генералне регулације Бруса , престаје да 
важи План генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина 
намењеним трговима и зеленилу у општини Брус („Сл. лист општине Брус“, бр. 18/2016).  
У делу зона 2.0 (зона ширег градског центра), дела зоне 3.1 (општа стамбена зона), дела 
зоне 8.0 (комунална зона) и део зоне 9.1 (пословна зона), приказаних на свим графичким 
прилозима овог плана и у правилима уређења и грађења. Све остало остаје на  
 
Издата решења, услови и други акти надлежног органа, којима није истекла важност, 
задржавају се као стечена обавеза овог плана. 
Потврђени  Урбанистички  пројекти  урађени  на  основу  ПГР  Бруса  остају  на  снази  и 
спроводе се на основу УП и Измена и допуна ПГР Бруса. 
Организовање  урбанистичких  или  архитектонских  конкурса  у  складу  са  ПГР-ом,  за 
урбанистичке целине или објекте, за које ПГР-е пружа могућности, обезбеђује Општина 
преко својих стручних служби. 
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Изменa и допунa Плана генералне регулације Бруса, урађен је у три (3) истоветна 
примерка у аналогном и четири (4) примерка у дигиталном облику. 

 
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ: 
 
•        ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
0.1. Kатастарска и ортофото подлога са границом површина измене 

плана…………….……...................................................................................Р 1:5000  
0.2.  Постојећа намена површина……………......................................................Р 1:5000 

0.2.1. Постојећа намена површина целине 2.0 и 3.1.............................Р 1:1000 
0.2.2. Постојећа намена површина целина 8.0 ……..............................Р 1:1000 
0.2.3. Постојећа намена површина целина 9.0 ……..............................Р 1:1000 

0.3.a. Саобраћајно решење са нивелационим планом ……..............................Р 1:5000 
0.3.а.1. Саобраћајно решење са нивелационим планом 2.0 и 3.1.......Р 1:1000 
0.3.а.2. Саобраћајно решење са нивелационим планом 8.0 …............Р 1:1000 
0.3.а.3. Саобраћајно решење са нивелационим планом 9.0 …............Р 1:1000 

0.3.б. Саобраћајно решење са попречним профилима……...............................Р 1:5000 
0.3.б.1. Саобраћајно решење са попречним профилима 2.0 и 3.1.......Р 1:1000 
0.3.б.2. Саобраћајно решење са попречним профилима 8.0 ……........Р 1:1000 
0.3.б.3. Саобраћајно решење са попречним профилима 9.0 ……........Р 1:1000 

0.4.План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским  
елементима……………...................................................................................Р 1:5000 

0.4.1. План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским 
елементима целине 2.0 и 3.1...................................................................Р 1:1000 
0.4.2. План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским 
елементима целина 8.0…........................................................................Р 1:1000 
0.4.3. План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским 
елементима целина 9.0...........................................................................Р 1:1000 

0.5. Планирана намена површина…………….....................................................Р 1:5000 
0.5.1. Планирана намена површина целине 2.0 и 3.1...........................Р 1:1000 
0.5.2. Планирана намена површина целина 8.0 ……............................Р 1:1000 
0.5.3. Планирана намена површина целина 9.0 ……............................Р 1:1000  

0.6. Подела на зоне и целине……………............................................................Р 1:5000  
0.6.1. Подела на зоне и целине, целине 2.0 и 3.1.................................Р 1:1000 
0.6.2. Подела на зоне и целине, целина 8.0 ……..................................Р 1:1000 
0.6.3. Подела на зоне и целине, целина 9.0 ……..................................Р 1:1000  

0.7.     Урбанистичка регулација са грађевинским линијама……………...........Р 1:5000 
0.7.1. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама целине  

2.0 и 3.1..........................................................................................Р 1:1000 
0.7.2. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама целина  

8.0 …..............................................................................................Р 1:1000 
0.7.3. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама целина  

9.0……...........................................................................................Р 1:1000 
0.8.Синхрон план инфраструктурне мреже …………….....................................Р 1:5000 

0.8.1. Синхрон план инфраструктурне мреже 2.0 и 3.1........................Р 1:1000 
0.8.2. Синхрон план инфраструктурне мреже 8.0 …….........................Р 1:1000 
0.8.3. Синхрон план инфраструктурне мреже целина 9.0 ……............Р 1:1000  

0.9.Заштита  животне  средине,  природних  и  културних  добара  и  обележја 
идентитета насеља ……………......................................................................Р 1:5000 

 0.9.1. Заштита  животне  средине,  природних  и  културних  добара  и  
обележја идентитета насеља, целина 2.0 и 3.1 ...................................Р 1:1000 
0.9.2. Заштита  животне  средине,  природних  и  културних  добара   
и  обележја идентитета насеља, целина 8.0………..............................Р 1:1000 
0.9.3. Заштита  животне  средине,  природних  и  културних  добара   
и  обележја идентитета насеља, целина 9.0………..............................Р 1:1000 

0.10.Спровођење плана генералне регулације ................................................Р 1:5000 
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•        ПРИЛОЗИ 
 
– СПИСАК ТАБЕЛА 
– КООРДИНАТЕ САОБРАЋАЈНИЦА 
– КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
•        ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 
– Одлука о изради урбанистичког плана 
– Концепт плана (рани јавни увид) 
– Услови и документација надлежних организација и институција 
– Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и  другим расправама о 
Плану 
– Одлука о усвајању плана 
 
Измена и допуна Плана генералне регулације Бруса, ступа на снагу осмог (8.) дана од 
дана објављивања у 
"Службеном листу општине  Брус". 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 

Број                                    од                             . године 
 
 

Председник  Скупштине Општине,  
 

 


