
 

 

 

  На основу члана 76.став 1. и став 2. Закона о становању и одржавању зграда (,,Сл.гласник 

РС''бр.104/16) и члана 26.Статута Општине Брус(,,Сл.лист општине Брус''бр.14/08...и 15/16), 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У 

СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

OПШТИНЕ БРУС 

 

                                                                       Члан 1. 

 У Одлуци о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама 

на територији општине Брус(,,Сл.лист општине Брус''бр.1/2018),члан 19. се мења и гласи: 

 

,,При коришћењу, стана, пословних и заједничких просторија, заједничких ограђених 

простора који припадају згради,забрањено је виком ,буком, трчањем, скакањем, игрњем лопте и 

сличним поступцима ометати станаре у мирном коришћењу стана. 

 Привредна делатност чије је обављање у стамбеној згради,односно стамбено-пословној 

згради дозвољена посебним прописима мора се обављати тако да не ремети мир у коришћењу 

станова. 

 Пара,дим,мириси и бука који се стварају обављањем привредне делатности морају бити 

изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара. 

Коришћење разних машина и уређаја ,као и свирање и певање у стану и пословним 

просторијама ,односно згради дозвољено је само до собне јачине звука ,односно до дозвољеног 

нивоа буке. 

Дозвољени ниво буке у стамбеној згради-боравишним просторијама при затвореним 

прозорима из извора буке у згради дању је 35 dB а ноћу је 30 dB. 

 Дозвољени ниво буке у стамбеној згради-боравишним просторијама при затвореним 

прозорима из извора буке изван зграде дању је 40 dB а ноћу је 35 dB. 

Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 сати и од 22,00 до 07,00 сати наредног дана ,а 

у данима викенда (субота и недеља) и празника у времену од 16,00 до 18,00 сати и од 22,00 до 

08,00 сати наредног дана,станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и 

тишину у згради  (време одмора).  

Орган управљања зградом може самостално да одреди и други временски период као 

време одмора и та одлука мора бити истакнута на огласној табли зграде заједно са овом 

одлуком.'' 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 

општине Брус''. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БРУС 
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