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Скупштина општине Брус на седници одржаној _____________, на основу члана...  

став... Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11 и 121/12 ) и члана... Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр. 

14/08 и 4/11), донела је 
 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу цевовода сирове воде од 

бунарског водозахвата до постројења за прераду воде за пиће - за 
водоснабдевање туристичких локалитета на Kопаонику - општина Брус 

 

I    ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

1.  УВОДНИ ДЕО 

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

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

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

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

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је: 
1) Просторни план подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' 

(''Службени гласник РС'', број 95/09); 
2) Просторни план општине Брус (''Сл. лист општине Брус'', бр. 3/13). 

 
1.2.    ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

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

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

B. Бунар са црпном станицом у зони око Сребрначке реке, потребног капацитета 15 
l/s; 

C. Бустер црпна станица "Сребрнац" на локацији поред државног пута II А реда 
бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник; 

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

 
 

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

1.3.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе Плана 

(графички прилог  бр. 0.4. - ''План грађевинских парцела за јавне намене'',  
Р 1: 1000) 

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

 
Све на територији општине Брус. 
 

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

1.4.1. Постојећа намена површина и стање изграђености простора  

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

 
Пољопривредно земљиште je сконцентрисано скоро дуж целог обухвата плана. 
Укупна површина пољопривредног земљишта у обухвату плана је 1.72ха. 
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Шумско земљиште је заступљено у једном мањем делу са јужне стране обухвата 
плана. Укупна површина шумског земљишта у обухвату плана је 0.035ха. 

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

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

 основна намена  површина  
(ха) 

проценат учешћа  
(%) 

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

1,25 40 

2 пољопривредно земљиште  1,72 55 

3 шумско земљиште 0,035 1 

4 водно земљиште 0,1 4 

 УКУПНО  
(подручје Плана детаљне регулације) 

3,10 100 

 

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

  
Грађевинско земљиште изван грађевинског 
подручја 

Постојеће (ha) 

1 Саобраћајнице и саобраћајни објекти  1,08 

 Укупно (грађ.земљиште јавних намена) 1,08 

 УКУПНО (грађ. земљиште изван 
грађевинског подручја) 

1,08 

 
 

1.4.2. Концепција планских решења 

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

II    ПЛАНСКИ ДЕО 
 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА И ЗОНА 

Подручје Плана детаљне регулације подељено је на три урбанистичке целине, 
проистекле из постојећих и планираних садржаја на подручју, а условљене 
специфичностима правила уређења и изградње у зонама ван компактног грађевинског 
подручја обухваћеним ППО Брус и налази се у режиму заштите Трећег степена 
Националног парка ''Копаоник''. 
 
 

ЗОНА / ЦЕЛИНА 1 – Обухвата простор планираног магистралног цевовода сирове 

воде, који се планира од локације бунарске црпне станице поред Сребрначке реке, 

углавном кроз шумско земљиште и при томе се једном укршта са државним путем II А 

реда бр. 211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник. На траси се уочавају две 

деонице: 

 Од бунарске црпне станице поред Сребрначке реке до бустер црпне станице 

"Сребрнац" на локацији поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-

Витково-Брус-Брзеће-Копаоник – дужина планираног цевовода је око 1075 m, 

 Од бустер црпне станице "Сребрнац" до границе ПДР-а локалитета "Сребрнац" 

на Копаонику – дужина планираног цевовода је око 825 m.  

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

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

ЗОНА / ЦЕЛИНА 4 – Обухвата појас шумског зеленила који оивичује трасу сервисне 
саобраћајнице у границама обухвата плана. Уређење ове зоне подразумева 
ревитализацију постојећих шума и формирање нових шумских засада високог и 
средњег шумског растиња аутохтоних врста. Саставни део ове зоне је и планирана 
сервисна саобраћајница која повезује комплекс са постојећим локалним путевима и 
постојећа сабирна комора (каптажа). 
 

 
2.1.1. Основна намена у обухвату Плана и биланс површина 

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

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

 основна намена  површина  
(ха) 

проценат учешћа  
(%) 

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

2,51 80 

2 пољопривредно земљиште  0  0 

3 шумско земљиште - заштитно зеленило 0,49 16 

4 водно земљиште 0,1  4 

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

3,10 100 

 
 
Табела 4 - Основне намене земљишта у обухвату ПДР-а – упоредни приказ постојеће и 

планирано стање  

 основна намена  постојеће (ха) планирано (ха) 

1 грађевинско земљиште  
изван компактног грађ. подручја 

1,25 2,51 

2 пољопривредно земљиште  1,72 0 

3 шумско земљиште - заштитно зеленило 0,035 0,49 

4 водно земљиште 0,1 0,1 

 УКУПНО (подручје Плана) 3,10 3,10 

 

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

(изградња цевовода, постројења за прераду воде, црпних станица и 
трафостаница); 

- повећавају се површине јавног зеленила за формирање заштитног зеленила; 
- грађевинско земљиште изван грађевинског подручја промене у структури 

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

2.2.1. Саобраћајна инфраструктура 

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

2.2.2.1. Комуналне зоне и хидротеничка инфраструктура 

Водоводна мрежа и објекти 

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

уреднијег водоснабдевања садржаја на Копаонику планира се проширење капацитета 

изградњом магистралног цевовода сирове воде на делу од Сребрначке реке до 

постројења за прераду воде за пиће "Сребрнац". Овај систем чине: 
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 бунар са црпном станицом  у зони око Сребрначке реке, потребног капацитета 15 

l/s, 

 потисни магистрални цевовод сирове воде од бунара са црпном станицом у зони 

око Сребрначке реке до постројења за прераду воде "Сребрнац",  

 бустер црпна станица "Сребрнац" на локацији поред државног пута II А реда 

бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник, и 

 постројење за прераду воде "Сребрнац" на локацији поред државног пута II А 

реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник. 

 

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

 

Вишак воде из овог система који је превасходно намењен снабдевању водом 

туристичких садржаја на Копаонику, могуће је преусмерити и објединити са 

докаптираним сребрначким извором или усмеритити ка постојећем водозахвату 

"Вигњиште". 

 

Пожељни капацитети за садржаје рекреације и туризма 

Преглед пожељних капацитета основних и пратећих туристичких садржаја (без 

смештајних капацитета) према граничним и оствареним капацитетима дефнинисаним 

Просторним планом развоја НП Копаоник - Сребрнац. 

  стандард 

ПДР 

Сребрнац 

остварено 

    

бр 

лежајева бр лежајева 

 пожељне површине основних и пратећих 

туристичких садржаја (м2) м2/лежају 1500 2610 

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

спортско-рекреативни садржаји (затворени 

простор)  0,4-0,5 440-550 800 - 1000 

спортско-рекреативни садржаји ( отворени 

простор) 5,0-8,0 5500-8800 10000 - 16000 

 

Предмет овог плана је потисни магистрални цевовод на делу од локације планираног 

бунара са црпном станицом у зони око Сребрначке реке (на коти око 1400 mn.v.) до 

постројење за прераду воде "Сребрнац" (на коти око 1800 mn.v.) на локацији поред 

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

 

У границама плана (од локације планираног бунара са црпном станицом у зони око 

Сребрначке реке до постројење за прераду воде "Сребрнац", предметни потисни 

магистрални цевовод сирове воде, планира се углавном кроз шумско земљиште и при 

томе се на два места укршта са државним путем II А реда бр.211 Стопања-Витково-

Брус-Брзеће-Копаоник. Магистрални потисни цевовод је дугачак линијски објекат са 
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неповољном конфигурацијом терена, јер је висинска разлика око 400 m, што захтева 

планирање више деоница са различитим називним притисцима и још једну црпну 

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

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

 
На траси се уочавају две деонице: 

 од бунарске црпне станице поред Сребрначке реке до бустер црпне станице 

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

Брус-Брзеће-Копаоник – дужина планираног цевовода је око 1075 m, 

 од бустер црпне станице "Сребрнац" до постројење за прераду воде "Сребрнац" 

– дужина планираног цевовода је око 1975 m.  

 

Висинска разлика, која је око 400 m, условљава и планирање цеви од различих 

материјала и називних притисака. Пречник планираног цевовода је у опсегу од Ø160 

mm до Ø200 mm, карактеристике цевних материјала са називним притисцима предмет 

су разраде кроз техничку документацију. 

 

Укупна дужина планираног потисног магистралног цевовода је око 3083 m.  

 

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

 
 
Бустер црпна станица 
 

Концепт решења базиран је на конфигурацији терена који је неповољан јер је висинска 

разлика око 400 m, тако да се услед тога поред бунарске црпне станице поред 

Сребрначке реке (није предмет овог плана) планира још једна црпна станица – бустер 

црпна станица. Локација бустер црпне станице "Сребрнац" је поред државног пута II А 

реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаоник, на коти око 1604,55 mn.v, са 

којег се објекту и приступа. 

 

У оквиру ове црпне станице планирати: 

 део за смештај хидромеханичке опреме (пумпе, вентили, посуда за заштиту од 

хидрауликог удара и др.), и  

 црпни базен. 

 

Техничком документацијом дефинисати карактеристике црпне станице положај објекта 

у односу на околни простор (укопан, полуукопан и др.), напајање ел. енергијом, 

приступни пут, и др.) и потребну хидромеханичку опрему а у свему према важећим 

законима, прописима, правилницима и препорукама из области хидротехнике, заштите 

животне средине, планирања, изградње и инвестирања. 

 

Постројење за прераду воде "Сребрнац" 
 
Локација постројења је поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-

Брзеће-Копаоник, на коти око 1793,00 mn.v, са којег се комплексу и приступа. 

 
У оквиру ове комплекса постројења планирати: 
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 простор за изградњу резервоара са затварачницом 

 одговарајућу хидромеханичку опрему (пумпе, вентили, прелив вишка воде из 

резервоара, испуст и др.) 

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

 и др. 

 

Техничком документацијом дефинисати карактеристике комплекса постојења у односу 

на околни простор (укопан, полуукопан и др.), напајање ел. енергијом, приступни пут, и 

др.) и потребну хидромеханичку опрему а у свему према важећим законима, 

прописима, правилницима и препорукама из области хидротехнике, заштите животне 

средине, планирања, изградње и инвестирања. 

 

Канализациона мрежа и објекти 
 
На локацији предметног плана нема изграђене канализационе мреже за организовано 

одвођење употребљених вода. Систем за одвођење атмосферских вода такође не 

постоји. Конфигурација терена, који је планински (обухвата простор надморких висина 

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

атмосферских вода најкраћим путем до најближег водотока. 

У већини околних сеоских насеља нема изграђене канализационе мреже, нека од њих 

имају мале системе, који испуштају отпадне воде директно у околину или у септичке 

јаме. 

У границама предметног плана није планирана изградња канализационе мреже за 

организовано одвођење атмосферских и употребљених вода. 

 

Водопривреда 
У границама предметног плана делом се налази Сребрначкa рекa, која се пружа 

правцем југозапад – североисток. Бунар са црпном станицом планира се на левој 

обали ове реке.  

У границама предметног плана нису планирани никакви хидротехнички радови на 

постојећим водотоцима.   

 

 
2.2.2.2. Електроенергетска инфраструктура 

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

За потребе управљања опреме постројења за прераду воде “Сребрнац”, бунарске и 

бустер црпне станице, предвидети могућност полагања оптичког (командно-сигналног) 

кабла. У том смислу положити кабл паралелно са трасом електроенергетског вода на 

прописаном растојању. 

 

2.2.3. Заштитно зеленило у комуналним зонама 

 

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

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

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

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

 
 

2.2.4. Шумски заштитни појасеви – зеленило на површинама остале намене 

 

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

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

успостављања еколошке равнотеже. 
 

 

2.3.   УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

2.3.1.   Урбанистичке мере за заштиту животне средине 

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

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

 

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

Тачка 
 

Х Y 

1 4 797 383 7 488 875 

2 4 797 383 7 488 488 

3 4 796 975 7 488 488 

4 4 797 975 7 488 
875 

 
3. Шира зона санитарне заштите изворишта ''Сребрнац'' одређује се над 

простором који је ограничен тачкама са координатама 
 

Тачка 
 

Х Y 

1 4 797 975 7 488 960 

2 4 797 383 7 488 875 

3 4 798 000 7 488 647 

4 4 798 000 7 487 768 

5 4 797 765 7 487 440 

6 4 797 260 7 487 298 

7 4 796 735 7 487 000 

8 4 796 345 7 487 360 

9 4 796 300 7 488 123 

 
 
2.3.1.2. Мере и услови заштите животне средине 

 
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и унапређење стања 

животне средине 

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

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је урађен у складу са 
одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник 
РС'', бр.135/04, 88/10). 
Приликом израде пројектне и техничке документације, у току извођења радова на 
градилишту и током експлоатације објеката, морају се поштовати сви закони, 
правилници, прописи и стандарди и правила струке из области заштите животне 
средине.  
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У циљу заштите животне средине и здравља људи потребно је у току спровођења и 
реализације планског документа реализовати следеће мере заштите животне средине: 

Заштита вода и тла  спроводи се са циљем спречавања загађења која могу 
настати током изградње и експлоатације планираних објеката, а односи се на следеће 
мере:  

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

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

 спроводити мере заштите подземних вода и земљишта, које су прописане 
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС", бр.92/08), током изградње 
објеката, коришћења и у случају њиховог уклањања; 

 пројектовање и изградњу објеката водоводног система извршити у складу са 
важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту 
објеката; посебно испоштовати све опште и посебне санитарне мере и услове 
прописане Законом о санитарном надзору ("Службени гласник РС", бр. 125/04); 

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

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

 забрањено је испуштање отпадних и свих употребљених  вода у водотоке; 
 забрањена је промена морфологије терена ван траса предвиђене пројектом; 
 обезбедити да цевовод буде изолован и непропусан; 
 трасе цевовода се не могу пројектовати у границама природних корита за 

велику воду Минине и Сребрначке реке, а на местима укрштања цевовода са 
мањим потоцима, каналима и јаругама мора бити на дубини испод коте дна 
корита истих; 

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

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

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

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

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

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

 забрањено је формирање позајмишта и површинских копова ради 
обезбеђивања геолошког грађевинског материјала (камена, песка, шљунка и 
сл.), изузев из ископа на месту предвиђених објеката; 
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 сва евентуална укрштања предметног цевовода са природним водотоцима 
извести тако да се у зони укрштања предвиде мере обезбеђења стабилности 
обала, дна корита и самог цевовода од ерозивног дејства великих вода;  

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

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

 дефинисати локације за постављање контејнера за привремено депоновање 
комуналног, грађевинског и осталог отпада;  

 грађевински и остали отпадни материјал који настане у току изградње нових 
објеката сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење или 
одлагање искључиво преко овлашћеног правног лица које има дозволу за 
управљање отпадом; 

 ако при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или 
транспортним средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, 
извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно 
ремедијацију загађене површине; 

 на микролокацији на којој се изводе радови није дозвољено вршити сервис и 
ремонтовање машина, средстава и опреме као и одлагање и претакање било 
каквих деривата нафте или других погонских горива или формирање било какве 
депоније; 

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

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

 уградити уређаје за систематско регистровање захваћених количина воде; 

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

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

 

Заштита природних добара 

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

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

"Копаоник" ; 
 РВА – подручја ( одабраног подручја за дневне лептире у Србији)- "Копаоник". 

 

На подручју еколошки значајних подручја и типова станишта важе мере заштите 
дефинисане Уредбом о еколошкој мрежи и Правилником о критеријумима за 
издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим и за 
заштиту приоритетних типова станишта и мерама за њихово очување. 
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За реализацију планираних намена потребно је испоштовати следеће мере: 

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

 забрањено је извођење радова у ноћном периоду; 
 забрањено је угрожавање опасним и штетним материјама и средствима, 

отпадом и грађевинским материјалом биодиверзитета, геодиверзитета и 
предеоног диверзитета на предметном подручју, а њихово коришћење, 
уклањање и депоновање мора бити у склад са важећом законском регулативом 
и нормативним актима локалне самоуправе; 

 обезбедити несметан приступ објектима уз рационално коришћење постојећих 
путева; 

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

 обавезно санирати или рекултивисати све деградиране површине. Уз 
сагласност надлежне комуналне службе превидети локације на којима ће се 
трајно депоновати неискоришћени геолошки грађевински и остали материјал 
настао предемтним радовима; 

 уколико се приликом извођења грађевинских  радова наиђе на археолошке 
остатке, или локалитете са геолошко-палеонтолошким или минералошко-
петролошким објектима, за које се предпоставља да има својство природног 
добра, или вреднија/ретка или угрожена стабла и заштићени примерци флоре, 
све радове треба обуставити и обавестити надлежне Заводе за заштиту; 

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

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

 
 
2.3.2. Услови и мере за заштиту природе и културних добара 

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

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

У циљу заштите од пожара, за изградњу планираних објеката потребно је испунити 
следеће услове: 

- Објекте реализовати у складу са Законом о заштити од пожара (''Службени 
гласник СРС'', бр. 111/2009); 
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- Објекте реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 53, 54/88 и 28/95) и 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (''Сл. лист СРЈ'', бр. 11/96); 

- Објекту обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу  Правилником 
о  техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за  
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (''Службени 
лист  СРЈ'', бр. 8/95); 

- Предвидети хидрантску мрежу у складу са Правилником о техничким 
нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара 
(''Сл. лист СФРЈ'', бр. 30/91); 

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и 
извођење завршних радова у грађевинарству (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 21/90). 
 

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

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

2.3.6. Мере енергетске ефикасности изградње 

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

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

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

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

 груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура; 

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

 примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде;  
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 по могућству користити обновљиве изворе  енергије – нпр. користити сунчеву 
енергију помоћу стаклене баште, фотонапонских соларних ћелија, соларних 
колектора и сл.; 

 уградити штедљиве потрошаче енергије; 

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

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

 

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

побољшавање енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у супротности са 

другим суштинским захтевима самог комплекса и намеравано коришћење објеката. 

 

2.3.7. Мере и стандарди приступачности 

При пројектовању планираних објеката примењују се Законом предвиђене мере и 
решења које омогућавају лицима са посебним потребама неометано и континуално 
кретање у оквиру комплекса, као и приступ објектима у комплексу, а у складу са 
Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник РС", бр. 
46/13). 
 
2.4. Степен комуналне опремљености 
 
У свим зонама у обухвату Плана, степен комуналне опремљености грађевинског 
земљишта који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе за планиране 
објекте подразумева одговарајућу саобраћајну, електроенергетску, телекомуникациону и 
комуналну инфраструктуру и могућности за прикључење на исту.  
 
2.5. Инжењерско - геолошки услови 

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

3.      ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

ПОЈМОВНИК 
 
''З'' -  Индекс заузетости  
Зузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузетости парцеле ''З''. Индекс 
заузетости ''З'', исказан као %, представља однос (количник) површине хоризонталне 
пројекције надземног габарита свих објеката (изграђених или планираних) и укупне 
површине парцеле. 
 
''И''  - Индекс изграђености  
Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) утврђује се индексом изграђености ''И''. 
Индекс изграђености ''И'' представља однос (количник) БРГП свих објеката 
(изграђених или планираних) и укупне површине грађевинске парцеле. Максимална 
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БРГП планираних објеката на парцели је производ планираног индекса изграђености и 
површине грађевинске парцеле.  
 
Спратност и висина објеката 
Спратност је висина објекта изражена кроз број надземних етажа. 
Висина објеката је удаљеност највише тачке објекта у односу на коту приступне 
саобраћајнице или платоа. 
 
Регулациона линија (Р.Л.) 
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од 
површина предвиђених за друге јавне и остале намене. 
 
Грађевинска линија (Г.Л.) 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље до које је 
дозвољено грађење основног габарита објекта. Постављање објеката на грађевинску 
линију није обавезно. 
 
Зона грађења 
Зона грађења представља простор дефинисан грађевинском линијом у оквиру које је 
могућа изградња објеката. 
 
Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или 
изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено 
утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и 
др.). 

 

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ЈАВНИХ НАМЕНА 

3.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавне намене 

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

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

формирати следеће грађевинске парцеле јавне намене:  

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ –  
ГРАЂ. ПАРЦЕЛЕ КП1; КП2 и КП3 

комуналне површине број катастарске парцеле 
ознака  
грађ. парц. 

површина 
грађ. парц. 

ГРАЂЕВИНСКА 
ПАРЦЕЛА БУНАР СА 
ЦРПНОМ СТАНИЦОМ 

К.О. Крива Река 
Део кп: 3620  

КП 1 
 
556 м2 

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

К.О. Крива Река 
Део кп: 3455/1 

КП 2 
 
255 м2 

ГРАЂЕВИНСКА 
ПАРЦЕЛА  ППВ 
''СРЕБРНАЦ'' 

К.О. Крива Река 
кп: 3447/33 

КП 3 
 
2154 м2 

 
 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ГРАЂ. ПАРЦЕЛЕ СП1 
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саобраћајне 
површине 

број катастарске парцеле 
ознака  
грађ. 
парц. 

површина 
грађ. 
парц. 

ГРАЂЕВИНСКА 
ПАРЦЕЛА 
САОБРАЋАЈНИЦЕ  
СП1 

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

СП1 

 
 
3641 м2 

 
Границе грађевинских парцела за јавне намене дефинисане овим планом, не могу се 
мењати. 
 

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

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

 

3.1.3.   Правила грађења за комуналну инфраструктуру 

3.1.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

Водоводна мрежа 
 
Приступ планираном цевоводу је са државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-
Брус-Брзеће-Копаоник и локалне путне мреже а за потребе текућег одржавања. 
 
Укрштања планираног цевовода са државним путем II А реда бр.211 Стопања-
Витково-Брус-Брзеће-Копаоник извести подземно у заштитној цеви одговарајућих 
димезија. На крајевима заштитне цеви на потребном одстојању од регионалног пута 
предвидети шатхове са затварачима.  
 
На цевоводу передвидети све објекте неопходне за његово нормално функционисање 
(ваздушне вентиле, испусте, затвараче и др.). 
 
Траса планираног магистралног водовода води се подземно (на мин. дубини 0,80 m од 
коте терена до коте темена цеви), у рову ширине D+0,60 m (мин. 1,00 m). Технологију 
ископа рова прилагодити геолошким карактеристикама терена. Цеви се полажу на слој 
песка дебљине d=10 cm. Ров се затрпава песком до висине надслоја изнад темена 
цеви од 10 cm. Остатак рова затрпава се материјалом из ископа до коте терена. 
 
На деловима где се траса цевовода полаже на великом нагибу терена, приликом 
изградње цевовода потребно је урадити посебан пројекат организације извођења 
радова.  
 
На деоницама са нагибом већим од 20% предивидети по потреби преградне бетонске 
прагове за заштиту рова од испирања. Приликом извођења радова на овим деоницама 
потребно је да се на лицу места дефинише локација и детаљ бетонских прагова. 
 
Кроз техничку документацију дефинисаће се нивелациони елементи, положај у 
простору за изградњу, врста цевног материјала и друге карактеристике главног 
магистралног цевовода. 
 
Облик, димензије и материјал предметног цевовода изабрати на основу притисака у 
цевоводу, као и повољности за његово одржавање. 
 
Начин изградње цевовода прилагодити хидрогеолошким условима терена. 
 
По завршетку радова на изградњи магистралног потисног цевовода терен вратити у 
првобитно стање. 
 
Решења вођења инфраструктурних водова која су дата овим планом, могуће је у 
поступку спровођења плана кроз израду техничке документације кориговати унутар 
границе плана (димензије инсталација и распоред инсталација у профилу) а у циљу 
унапређења решења и рационализације трошкова. 
 
Бустер црпна станица "Сребрнац" 
 
Бустер црпна станица планирана је поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-
Витково-Брус-Брзеће-Копаоник. За црпну станицу нивелисати и оградити простор 
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јавне намене димензија 15 х 15 m. Објекту црпне станице обезбедити приступ са пута 
ради одржавања исте. За функционисање црпне станице потребно је обезбедити 
напајање електричном енергијом. Објекат црпне станице је аутоматизован и без 
присуства посаде.  
 
Планирану црпну станицу извести подземно, као укопан објекат шахтног типа, 
надземни део објекта може бити максималне спратности П. Карактеристике црпне 
станице дефинисати кроз израду техничке документације. 
 
Уколико се за резервно напајање или у друге сврхе планирају резервоари за дизел 
гориво, планирати заштитне објекте којима ће се спречити загађење површинских и 
подземних вода. 
 
Постројење за прераду воде "Сребрнац" 
 
Локација постројења је поред државног пута II А реда бр.211 Стопања-Витково-Брус-
Брзеће-Копаоник, на коти око 1793,00 mn.v. За потребе изградње комплекса 
постројења на к.п. 3447/33 К.О. Крива Река издата је локацијска дозвола  бр.: 350-01-
010206/2009-07 од 25.10.2010. године, којом је дефинисан простор јавне намене 
површине око 2150 m2 (оквирних димензија 50 х 42.5 m). За функционисање 
постројења потребно је обезбедити напајање електричном енергијом. 
 
У овиру постројења планирати изградњу следећих објеката: 

- резервоар сирове воде (укопан или полуукопан) 
- резервоар чисте воде (укопан или полуукопан) 
- машинска зграда (пумпна станица, филтер станица, хлорна станица) – 

приземни ојекти 
- таложница за отпадну воду  
- темељни испуст и прелив. 

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

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

 
Тачан положај и димензије објеката (ситуационо и нивелационо), као и растојања 

између њих која зависе од елемената захтеваног техничко-технолошког процеса, 

одредиће се приликом израде техничке документације.  

 
Канализациона мрежа 
 
У границама предметног плана није планирана изградња канализационе мреже за 
организовано одвођење атмосферских и употребљених вода. 
 
3.1.3.2. Електроенергетска инфраструктура 
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Трафостанице 20/0,4 kV 

- трафостаницe градити као МБТС или зиданe ТС.  
- трафостанице градити за рад на 20 kV напонском нивоу;  
- високонапонски блок мора имати 4 опремљене ћелије 20 kV, 1 трафо и 3 

изводне-доводне; 
- код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што је 

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

 

Извођење подземних водова 

- Електроенергетски водови 20 kV и  1 kV се изводе директно полагањем у 
земљу; 

- На местима где се очекију већа механичка напрезања тла, електроенергетске 
водове 20 kV и  1 kV поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као 
и на прелазима испод коловоза саобраћајница; 

- Дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 20 
kV; 

- Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1 m од 
коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама; 

- Укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл 
полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у 
хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања 
пута. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и 
површине пута треба да износи најмање 0,8 m; 

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

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

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

- Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод 
цеви водовода и канализације; 

- Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви 
треба да износи најмање 0,4 m за водове напона 1 kV и 20 kV; 

- При укрштању, енергетски водови напона 1 kV и 20 kV могу да буду положени 
испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 
0,3 m; 

- Уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима 
енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев; 

- Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. 

- Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе 

дрвореда удаљени најмање 1,5m.  
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- Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане 

помичним бетонским плочама. 

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

 
3.1.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 

- Телекомуникациони кабл паралелно са трасом електроенергетског вода на 
прописаном растојању од 0,5m;  

- Дубина полагања мора бити најмање 0,8m; 
- Растојање планираног кабла од остале постојеће инфраструктуре мора бити према 

прибављеним условима, а од планиране инфраструктуре према важећим 
прописима; 

- Телекомуникациони кабл полагати у зеленим површинама поред тророара и 
коловоза, или испод тротоара на растојању најмање 0,5m од регулационе линије; 

- При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а 
угао укрштања треба да буде 900; 

- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима, најмање растојање 
мора бити 0,5 m за каблове напона 1 kV и 20 kV; 

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

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

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

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

 
3.1.4.   Посебна правила грађења за планиране комуналне зоне 

3.1.4.1. Правила грађења за зону бунара са црпном станицом и ТС 10/0,4 kV 

Врста и намена 

објеката 

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

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

Забрањена је изградња свих других објеката. 
Услови за 

парцелацију 

 

Грађевинска парцела за потребе изградње, дефинисана је овим 

планом: графички прилог 05. – План грађевинских парцела за јавне 

намене са планом спровођења Р=1:1000. 

Положај објеката/ 

зона градње 

Зона градње за потребе изградње објеката дефинисана је 

грађевинским линијама како је приказано на графичком прилогу бр. 03. 

„Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 

површина са аналитичко-геодетским елементима за обележавање“ 

Р=1:1000.  

Дозвољена 

спратност објеката 

П  
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Услови приступа и 

паркирање возила 

 

Колски приступ комплексу остварује се преко сервисне саобраћајнице 

са приступним платоом. 

 

Уређење зелених и 

слободних 

површина 

На слободним површинама између границе комплекса постројења и 

грађевинске линије формирати заштитно-санационо зеленило 

састављено од компактних засада листопадне и четинарске вегетације 

у циљу просторно-визуелне изолације комплекса. 

За садњу засада заштитног зеленила планирати врсте дрвећа 
одабраним у складу са природним потенцијалом станишта. 
Уређење слободног простора комплекса постројења као и 

композиционо решење зеленила прилагодити функцији и планираној 

намени примењујући аутохтоне врсте вегетације.  

За засену паркинг места применити дрворедне саднице високих 

лишћара (Acer pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp. и сл.). 

У оквиру комплекса планира се минимум 30% површина под 

зеленилом.    

Ограђивање 

 

Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом висине око 

2,2 m која се поставља по граници самог комплекса. 

Инжењерскогео-

лошки услови 

у даљој фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања, а 

све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/1). 

 

3.1.4.2. Правила грађења за ППВ и ТС 20/0,4 kV 

Врста и намена 

објеката 

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

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

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

и др. 
Забрањена је изградња свих других објеката. 

Услови за 

парцелацију 

 

Грађевинска парцела за потребе изградње, дефинисана је овим 

планом: графички прилог 05. – План грађевинских парцела за јавне 

намене са планом спровођења Р=1:1000. 

Положај објеката/ 

зона градње 

Зона градње за потребе изградње објеката дефинисана је 

грађевинским линијама како је приказано на графичком прилогу бр. 03. 

„Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 

површина са аналитичко-геодетским елементима за обележавање“ 

Р=1:1000.  

Дозвољена 

спратност објеката 

П  

Услови приступа и 

паркирање возила 

 

Колски приступ комплексу остварује се преко сервисне саобраћајнице 

са приступним платоом. 

 

Уређење зелених и 

слободних 

површина 

На слободним површинама између границе комплекса постројења и 

грађевинске линије формирати заштитно-санационо зеленило 

састављено од компактних засада листопадне и четинарске вегетације 

у циљу просторно-визуелне изолације комплекса. 

За садњу засада заштитног зеленила планирати врсте дрвећа 
одабраним у складу са природним потенцијалом станишта. 

Уређење слободног простора комплекса постројења као и 

композиционо решење зеленила прилагодити функцији и планираној 
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намени примењујући аутохтоне врсте вегетације.  

За засену паркинг места применити дрворедне саднице високих 

лишћара (Acer pseudoplatanus,Tilia grandifolia, Fraxinus sp. и сл.). 

У оквиру комплекса планира се минимум 30% површина под 

зеленилом.    

Ограђивање 

 

Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом висине око 

2,2 m која се поставља по граници самог комплекса. 

Инжењерскогео-

лошки услови 

у даљој фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања, а 

све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/1). 

 

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

4.1. САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА 

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози: 

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

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

0.3. Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних  

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

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

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

4.2. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ: 

 Регистрација предузећа 

 Лиценца одговорног урбанисте 

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

Графички прилози документације: 

1д.  Катастарско – топографски план са радног оригинала  

2д. Подаци о постојећој планској документацији   
 

4.3. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Овај план представља плански основ за издавање информације о локацији и 

локацијске дозволе у складу са чланом 53. и 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11,121/12,42/13 – 

УС,50/13 - УС и 98/13 - УС) и Закона о Изменама и допунама Закона о планирању и 

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

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

складу са чланом 65. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“, 

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11,121/12,42/13 – УС,50/13 - УС и 98/13 - УС) 

и Закона о Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 

Републике Србије“ бр.132/14).  

Правила и урбанистички услови из плана, директно се спроводе за површине јавне 

намене, као и катастарске парцеле осталих намена које задовољавају правила 

парцелације овог плана. 

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

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

 

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

 

4.4. ОСТАЛО 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
број: 
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