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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 ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 
ОТПАДНИХ ВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ЛЕПЕНАЦ ОПШТИНА БРУС 
 
 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
Израда Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање 
отпадних вода на локацији Лепенац у општини Брус иницирана је од стране ЈП 
’’Дирекције’’ за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, имајући у 
виду дугорочно решавање пречишћавања отпадних вода за потребе Бруса, односно 
заштиту акумулације Ћелије. Отпадне воде Бруса колектором се доводе до ППОВ-а 
које је лоцирано у долинској зони насеља Лепенац, у којој постоје погодни услови да се 
сакупљање и обрада отпадних вода обавља у виду изолованих и групних система. 

Циљ израде Плана је утврђивање услова за уређење простора за изградњу 
постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији Лепенац у општини Брус, у 
складу са Просторним  планом општине Брус, а ради пречишћавања отпадних вода, 
кроз дефинисање површина јавне намене, дефинисање регулације саобраћајница, 
утврђивање правила градње, зона заштите и других елемената.  

Ситуација на терену, као и нове потребе, проузроковале су неопходност за 
преиспитивањем трасе и садржаја, што је резултирало доношењем Одлуке о изради 
плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода 
донетој на Скупштини општине и објављеној у "Службеном листу општине Брус", бр. 
2/2013. 
Верификованим Концептом плана детаљне регулације за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода  обухваћена је траса колектора. 
Предмет овог плана је Изградња нове фекалне канализације Ø400 у северозападном 
делу до спајања са постојећим  Ø315 колектором., у северозападном правцу. 
Постројење за прераду отпадних вода (ППОВ) до одговарајућег квалитета за прераду. 
Нова ТС 10/0.4kV инсталисане снаге 1000kVА; за напајање се користи постојећа 
мрежа напона 10Kv. 
У границама овог плана  дефинише се просторни развој Бруског канализационог 
подсистема и то: 

 простор за изградњу главног одводног колектора Бруског канализационог 
система, 

 локација постројења за пречишћавање отпадних вода. 
 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
План  обухвата: 
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A. Деоницу главног колектора од везе колектора из правца насеља Брус усмерава 
отпадну воду према комплексу постројења за пречишћавање отпадних вода, које 
се налази источно од града на левој обали реке Расине, и 

B. Комплекс постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода "Лепенац" – у 
даљем тексту ППОВ Лепенац. 

 

2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ И ПОВРШИНА ОБУХВАЋЕНА ПЛАНОМ 
(граница плана је приказана у свим графичким прилозима) 
 
Граница Плана обухвата део територије К.О. Лепенац. 
Планирани коридор колектора је у ширини од 4м. 
Површина обухваћена планом износи око 1,0928 ha., 109а 28м2. 
Грађевинско подручје јесте уређени и изграђени део насељеног места, као и 
неизграђени део подручја одређен планским документом за заштиту, уређење или 
изградњу објекта. 
Граница плана се поклапа са границом грађевинског подручја. 
 

2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ 
ПЛАНА 
(графички прилог  бр. 0.5. - ''План грађевинских парцела за јавне намене'', Р 1: 1000) 
 
У оквиру границе плана налазе се следеће катастарске парцеле : 

1) К.О. Лепенац  
Целе катастарске парцеле: 5983, 5984, 5985, 5982, 5981, 5980, 5987 
Делови катастарских парцела: 3160, 3161/1, 3153. 7048, 7021, 3096/1, 3094, 3093, 
3093/3, 3093/1, 3093/2, 3089/2, 3089/3, 3089/1, 3096, 3083, 3084, 3085, 3088/1, 3087, 
3086, 3090, 5988/2, 5088/1, 5981, 5986, 5979 и 5976. 
 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и 
графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога бр. 0.5. – 
''План грађевинских парцела за јавне намене'' у размери 1:1000. 
 
 

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама: 

1) Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – 
УС 24/11 и 121/12); 

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

3) Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода на локацији Лепенац у општини Брус (''Сл. лист 
општине Брус'', бр. 2/13); 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је: 
4) Просторни план општине Брус (''Сл. лист општине Брус'', бр. 3/13); 
 

 
Предметно подручје није обухваћено планираним грађевинским подручјем које је 
разрађено шематским приказом уређења насеља. На рефералној карти бр. 2, 
планирана је локација за будући ППОВ. Грађевинска парцела мора имати трајно 
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. Ако се грађевинска парцела не ослања 
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директно на саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко 
приступног пута минималне ширине за: 

- Производно – пословни објекат ......5,0м; 
- Производно – пословни комплекс....5,5м. 

Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са 
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.  
Специфична правила грађења дефинисати на основу техничких прописа и правила за 
ову врсту објеката даљом планском и ројектном разрадом. 
Уколико је потребно утврдити јавни интерес на предметној локацији, неопходна је 
израда Плана детаљне регулације , којим би се планирано земљиште за изградњу 
ППОВ-а дефинисало као грађевинско подручје за површину јавне намене. 
 
Регулације река у зони насеља поред функционалних критеријума треба примерити и 
урбаним, естетским и другим условима, који омогућавају урбанистички складно 
повезивање насеља са акваторијом. Дуж тих водотока у зони насеља са обе стране 
предвидети кејове и урбано складно уређене обале. Дуж обала река у свим насељима 
се мора оставити слободан простор од најмање 5 m у претежно изграђеним зонама, 
односно најмање 7м у зонама планираним за изградњу, као простор за несметану 
комуникацију крај реке. 
 

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 
(графички прилог бр. 0.2. - „Постојећа намена површина“ Р 1:2500) 
 
У обухвату плана заступљене су следеће намене:  
површине јавне намене 

- саобраћајне површине (државни пут другог реда: број 162 - Брус пут 
Крушевац) (бивши регионални пут Р-222)   

- водене површине (река Расина) 
површине осталих намена:  

- индивидуално становање 
- пољопривредне површине 

 
Опис постојећег стања по наменама дат је у Концепту плана који је саставни део 
документације плана. 
 
 

Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

1. ПОЈМОВНИК 
 
''З'' -  Индекс заузетости  
Зузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузетости парцеле ''З''. Индекс 
заузетости ''З'', исказан као %, представља однос (количник) површине хоризонталне 
пројекције надземног габарита свих објеката (изграђених или планираних) и укупне 
површине парцеле. 
 
''И''  - Индекс изграђености  
Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) утврђује се индексом изграђености ''И''. 
Индекс изграђености ''И'' представља однос (количник) БРГП свих објеката 
(изграђених или планираних) и укупне површине грађевинске парцеле. Максимална 
БРГП планираних објеката на парцели је производ планираног индекса изграђености и 
површине грађевинске парцеле.  
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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.). 
 

2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И БИЛАНС ПОВРШИНА  

2.1. ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНИХ НАМЕНА У ОКВИРУ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 0.3. - „Планирана намена површина“  Р 1: 1000) 
 
У планираном решењу површине јавних намена су:  
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ са инфраструктуром: 

01. државни пут другог реда број 162 (Брус пут Крушевац)  
 
Изван саобраћајне површине, у појасу на мин 3.0м од попречног профила пута, 
односно катастарске парцеле саобраћајнице:  државни пут II реда број 162, смештена 
је и траса главног одводног канала Бруског канализационог система. 
 
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ:  
0. део трасе главног одводног колектора - у циљу поштовања заштитног појаса, како 

саобраћајница, тако и самог објекта колектора, у мањем делу, иде испод моста 
државног пута II реда број 162, у појасу регулације корита реке Расине и у 
северозападном делу колектор пресеца реку. Ти делови,  дати су као комуналне 
површине и дефинисани аналитичким тачкама у графичком прилогу бр. 0.4. - 
Регулационо - нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних површина 
са аналитичко - геодетским елементима за обележавање; 

1. комплекс постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода (ППОВ 
Лепенац) лоциран је паралелно са државним путем II реда број 162, у југоисточном 
делу плана и паралелно планиран уз приобаље реке Расине.  

 
ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ са инфраструктуром  
 
У оквиру водених површина, односно регулације реке Расине, смештена је једним 
мањим делом и траса главног одводног канала Бруског канализационог система. 
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НАМЕНА ПОВРШИНА 

постојеће стање 

(ha) 
(оријентационо) 

 

(%) 

планирано стање 

(ha) 
(оријентационо) 

 

(%) 

Ново 

(разлика) 

површине јавних намена      

саобраћајне површине 0.05 4.6 0.06 4.8 0.2 

водене површине 0.03 3.2 0.03 3.2 / 

комуналне површине / / 1.00 92 1.00 

укупно 1 0.08 7.8 1.09 100.00  

површине осталих намена      

Индивидуално становање 0.024 2.2 / / 0.024 

пољопривредне површине 0.984 90 / / 0.984 

укупно 2 1.01 92.2 / /  

укупно 1 + 2 1.09 100.00 1.09 100.00  

Табела 1 - Табела биланса површина 
 

3. ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
 

3.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 0.4. - „Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и 
саобраћајних површина са аналитичко-геодетским елементима за обележавање“         
Р 1: 1000) 
 

3.1.1. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТЕ 
 
Концепт овог решења заснива се на реконструкцији постојећe приступне 
саобраћајницe до локације комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода, 
изградњи интерних саобраћајница у оквиру комплекса и изградњи прикључка локације 
комплекса на постојећи државни пут II реда бр. 162. На тај начин омогућио би се 
приступ свим планираним комуналним објектима у оквиру границе Плана . 
Прикључак предметног комплекса на постојећи државни пут II реда бр. 162 обухвата 
следеће саобраћајне површине: 
- изливну траку са државног пута II реда бр. 162 дужине 30.00м са изливним клином 
дужине 30.00м 
- уливну траку на државни пут II реда бр. 162 дужине 45.00м са уливним клином 
дужине 30.00м 
Ширина и уливне и изливне траке износи 3.00м. 
Прикључак израдити у складу са постојећим прописима и правилницима и условима 
ЈП "Путеви Србије". 
Предвиђена приступна саобраћајница (Т1 – Т3) од постојећег државног пута II реда бр. 
162  дужине је 80.67м, а ширине од 6.00м за двосмерно кретање возила. Преко ове 
саобраћајнице остварује се веза са планираним постојењем за пречишћавање 
отпадних вода. 
На овoj саобраћајници је битно остварити проходност меродавног возила (комунално 
возило). 
На деоницама предметног колектора који се пружа паралелно са саобраћајницама које 
су део републичке путне мреже, где год постоје просторне могућности, колектор се 
планира на удаљености од минимум 3,0 m од крајње тачке попречног профила. 
Паралелно вођење предметног колектора са саобраћајницом која је део републичке 
путне мреже планира се у свему у складу са условима ЈП "Путеви Србије".  
Одводњавање коловоза државних путева у оквиру границе плана задржава се као у 
постојећем стању. 
 



5 
План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање 

отпадних вода на локацији Лепенац у опшини Брус 

Ј У Н  

2 0 1 3 .  

 

  

У оквиру комплекса постројења "Лепенац" интерне саобраћајнице, манипулативне 
површине, пешачке комуникације и паркинг површине биће дефинисане кроз 
одговарајуђу техничку документацију.  
 
/Услови ЈП ''Путеви Србије'' – услови бр. 953-4477/13-1 од 22.04.2013. год./  

 

3.1.2. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА 
 
При пројектовању предметног објекта примењују се Законом предвиђене мере и решења 
које омогућавају лицима са посебним потребама у простору неометано и континуално 
кретање како у комплексу тако и приступ објектима у комплексу, а у складу са 
Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник РС", бр. 
19/12). 
 
 

3.1.3. ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 
У оквиру постојеће парцеле државног пута II реда број 162  за озелењавање површина 
у зони  канализационог система планирати засаде ниске вегетације - листопадног, 
зимзеленог и четинарског шибља.   
 
 

3.2. ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И 
КОМПЛЕКСЕ      
(графички прилог бр. 0.6. - „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“       
Р 1: 1000) 

3.2.1.  ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 0.6. - „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“         
Р 1: 1000) 
 
3.2.1.1 Услови за водоводну мрежу 
 
У непосредној близини локације ППОВ "Лепенац", дуж леве стране државног пута 
другог реда бр. 162 Брус-Крушевац изграђена је водоводна мрежа димензија DN50    
(63 mm). Снабдевање водом комплекса ППОВ "Лепенац" обезбедиће се из постојеће 
водоводне мреже а према условима надлежне комуналне куће.  
 
За потребе ППОВ "Лепенац", планира се водовод на делу од постојећег цевовода 
DN50 (63 mm), најпре испод државног пута другог реда бр. 162 Брус-Крушевац а потом 
и дуж приступног пута све до комплекса постројења. Укрштање планираног водовода 
са државним путем другог реда бр. 162 Брус-Крушевац извести подбушивањем а 
према условима надлежне комуналне куће. На проласку цевовода испод пута 
предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за мин 1,0 m са сваке 
стране. Техничко решење проласка цевовода испод пута, одредиће се приликом 
израде техничке документације.  
 
Водоводне инсталације поставити изнад инсталација фекалне канализације на 
одстојању мин. 2DN. Кроз даљу разраду, техничком документацијом, положај 
планиране водоводне мреже усагласити са постојећим и планираним инсталацијама 
инфраструктуре.  
 



6 
План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање 

отпадних вода на локацији Лепенац у опшини Брус 

Ј У Н  

2 0 1 3 .  

 

  

Водоводну мрежу опремити затварачима, испустима и свим осталим елементима 
неопходним за њено правилно функционисање и одржавање.  
 
Приликом реализације водовода придржавати се техничких прописа за пројектовање, 
извођење и одржавање мреже. Пројектовање и изградњу објеката водовода вршити у 
сарадњи са надлежном комуналном кућом и на њих од надлежних прибавити 
сагласност. 
 
3.2.1.2. Услови за  прикључење на водоводну мрежу ППОВ Лепенац 
 
Планирани комплекс ППОВ "Лепенац" прикључити на градски цевовод преко водомера 
у водомерном окну. За потребе одржавања локације постројења по потреби 
предвидети баштенску хидрантску мрежу и повезати је на јавну мрежу преко посебног 
водомера. 
 
Водоводна мрежа унутар планираног комплекса је интерног карактера, формирати је у 
прстенаст сиситем и развити је сходно потребама технолошког процеса, корисника, 
распореду објеката, саобраћајном решењу и др. у појасу регулације интерних 
саобраћајница, стаза и зелених површина.  
 
Димензије водоводне мреже треба да задовоље потребе у води за планиране 
кориснике, као и за противпожарне потребе. 
 
Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном одстојању, 
затварачима, испустима и свим осталим елементима неопходним за њено правилно 
функционисање и одржавање.  
 
Уколико радни притисак не може да задовољи потребе за водом виших делова 
планираних објеката, потребно је пројектовати постројење за повећање притиска. 
 
Карактеристике објеката водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке 
документације. Израду пројектне документације, изградњу јавне и интерне водоводне 
мреже, начин и место прикључења на градску водоводну мрежу радити у сарадњи и 
према условима надлежног јавног комуналног предузећа. 
 
/Услови ЈКП ''Расина Брус'' – услови водовода, бр. 483/12-2, од 18.03.2013.год./  
 

3.2.2.  КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 0.6. -  „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“  
Р 1: 1000) 
 
3.2.2.1. Услови за трасу главног одводног колектора Бруског канализационог 
система 
 
Траса главног одводног колектора  
 
Tраса главног одводног колектора, који је димензија Ø400 mm, на деоници од краја 
изграђеног колектора Ø315 mm до планираног постројења за пречишћавање отпадних 
вода, најпре пролази испод реке Расине а потом прати деоницу државног пута другог 
реда бр. 162 Брус-Крушевац све до комплекса постројења.  
 
Планом је дефинисан простор за изградњу главног одводног колектора, ширине 4,0 m 
и то у зони где се он паралелено води са државним путем другог реда бр. 162 Брус-
Крушевац. Ширина тако формираног коридора омогућава да планирана траса 
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колектора, кроз техничку документацију, има одређени степен флексибилности. У зони 
простора/коридора за изградњу главног одводног колектора није дозвољена никаква 
изградња и постављање високог растиња.   
 
У складу са геометријским елементима профила пута (деоница државног пута другог 
реда бр. 162 Брус-Крушевац је у насипу) и према условљеностима ЈП "Путева Србије" 
главни одводни колектор може се поставити на одстојању мин. 3,0 m од крајње тачке 
профила пута. 
 

Главни одводни колектор је димензија 400 mm а његова дужина у границама овог 
плана је око 750 m. 
 
Укрштање са реком Расином извести испод корита реке.  
 
Код подземног укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, придржавати се 
следећег: 

• објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица буде на мин. 1,5 m 
испод нивелете дна нерегулисаних, као и на минимум 0,8 - 1,0 m испод 
нивелете дна регулисаних корита. 

 
Главни одводни колектор води се подземно (на мин. дубини 1,0 m од коте терена до 
коте темена цеви). 
 
Облик, димензије и материјал канализације изабрати на основу повољности за њено 
одржавање, као и на основу хидрогеолошких услова терена. 
 
Одржавање главног одводног колектора је са постојећих јавних површина. На местима 
скретања трасе канализације, на местима промене пада, као и на местима каскада 
предвидети ревизионе шахтове на прописаном растојању од 160-200 DN. Исте 
распоредити тако да им се неометано може прићи, како би се главни одводни колектор 
могао сервисирати и одржавати. Позиције ревизионих шахтова дефинисаће се 
техничком документацијом.      
 
На колектору предвидети прикључења свих гравитирајућих насеља. Уколико иста нису 
у могућности да се гравитационо прикључе на главни одводни колектор, предвидети 
из истих потисне водове до прикључних шахтова и та решења потребно је дефинисати 
кроз израду техничке документације.   
 
Обезбедити сва укрштања са постојећом подземном и надземном инфраструктуром, а 
након изградње колектора терен вратити у првобитно стање. 
 
Кроз техничку документацију дефинисаће се: 

• евентуалне реконструкције инсталација инфраструктуре кроз израду техничке 
документације у сарадњи са надлежним комуналним организацијама, 

• нивелациони елементи, положај у простору за изградњу, начин проласка испод 
реке Расине, положај ревизионих шахтова, врста цевног материјала и друге 
карактеристике главног одводног колектора.  

 
Приликом реализације канализације придржавати се техничких прописа за 
пројектовање, извођење и одржавање мреже. Пројектовање и изградњу објеката 
канализације вршити у сарадњи са надлежном комуналном кућом и на њих од 
надлежних прибавити сагласност. 
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3.2.2.2. Услови за прикључење постројења за пречишћавање  комуналних 
отпадних вода "Лепенац" на канализациону мрежу  
 
Локација постројења за пречишћавање отпадних вода "Лепенац" је на левој обали 
реке Расине, поред државног пута другог реда бр. 162 Брус – Крушевац, на удаљењу 
око 7 km од насеља Брус. Реципијент пречишћених отпадних вода из постројења је 
река Расина, која је разврстана у II класу водотокова.  
 
Канализациона мрежа унутар комплекса је интерног карактера. Канализацију у 
комплексу предвидети по сепарационом принципу. Све кишне воде покупити риголама 
и затвореним каналима и контролисано одвести до реке Расине. 
Атмосферске воде, пре упуштања, потребно је пречистити на таложнику за механичке 
нечистоће и на сепараторима уља и масти, до нивоа квалитета воде у реципијенту, 
прописаног Уредбом о категоризацији водотока ("Службени гласник РС", бр. 5/68) а у 
складу са Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10). Отпадне оведе из 
санитарија упустити у фекални колектор. 
 
Технологију пречишћавања и димензионисање постројења извршити у свему према 
важећим законима, прописима, правилницима и препорукама из ове области а на 
основу техничке документације.  
 
Канализациону мрежу унутар локације постројења развити сходно потребама 
корисника, распореду објеката, саобраћајном решењу и др. Канализациона мрежа 
унутар комплекса је интерног карактера. Карактеристике канализационе мреже и 
објеката дефинисати кроз израду техничке документације. 
 
Приликом формирања градилишта, у току изградње обезбедити предметни простор да 
ни у ком случају не дође до продора уља, нафте и нафтних деривата у тло, односно 
подземну воду. Санитарне воде са градилишта уклањати постављањем санитарних 
кабина. 
 
Забрањује се упуштање отпадних вода у тло, водотоке или канале. 
 
Локацију постројења планирати на платоу који је безбедан за случај појаве великих 
вода а према условима надлежне комуналне куће.  
 
На слободним површинама између границе комплекса и објеката постројења 
формирати заштитно зеленило у циљу просторно-визуелне изолације комплекса. 
 
Карактеристике објеката канализационе мреже дефинисати кроз израду техничке 
документације. Израду пројектне документације, изградњу интерне канализационе 
мреже, начин и место прикључења објеката на градску канализациону мрежу радити у 
сарадњи и према условима надлежног јавног комуналног предузећа. 
 
/Услови ЈКП ''Расина Брус'' – услови водовода, бр. 483/12-2, од 18.03.2013.год./  
 

3.2.3. ВОДОПРИВРЕДА 
(графички прилог бр. 0.6. -  „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“  
Р 1: 1000) 
 
3.2.3.1. Услови за постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода 

"Лепенац" (ППОВ Лепенац) 
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На локацији комплекса постројења предвидети комплетан третман отпадних вода и 
отпадних материја у складу са важећом регулативом: 

• Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10), 

• Оквиром Директиве о водама Европске уније (2000/60/ЕС), и 

• Директивом Европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода 
(91/271/ЕЕС и 98/5/ЕС). 

На основу техничке документације дефинисати хидрауличко оптерећење, капацитет и 
потребан степен пречишћавања отпадних вода. 
Постројење за пречишћавање отпадних вода мора да обезбеди такав степен 
пречишћавања отпадних вода да не угрози низводне кориснике вода. Третман 
отпадних вода мора укључивати примарни (механично третирање), секундарни 
(биолошко третирање) ниво пречишћавања. Уколико је неопходно, а у циљу заштите 
квалитета воде низводно од излива из постројења за пречишћавање отпадних вода, 
предвидети и терцијарни ниво пречишћавања отпадних вода (филтрирање на 
накнадном медијуму, микрофилтрација, нанофилтрација). Технологију пречишћавања 
и димензионисање постројења извршити у свему према важећим законима, 
прописима, правилницима и препорукама из ове области а на основу техничке 
документације.  
 
На локацији комплекса постројења веома је погодна SBR – технологија, која се може 
реализовати на доста сажетом простору и која омогућава реализацију ППОВ-а високе 
ефективности, укључујући и терцијарни третман. 
 
Садржај непожељних материја, након пречишћавања треба да буде у границама 
максималних количина опасних материја које се не смеју прекорачити, а дефинисане 
су Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11 са изменом и допуном 
"Службени гласник РС", бр. 48/12), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 35/11), којом је дефинисано да ће се 
до истека преипитаног рока примењивати максималне количине опасних материја у 
водама прописане Правилником о опасним материјама у водама ("Службени гласник 
РС", бр. 31/82), као и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и роковима за њихово достизање ("Службени 
гласник РС", бр. 50/12). 
 
Локација постројења треба да испуни услове са санитарног аспекта и аспекта животне 
средине. 
 
Локација постројења мора бити безбедна у случају појаве великих вода. Комплекс 
постројења планирати на платоу који је безбедан за случају појаве великих вода а 
према условима надлежне комуналне куће. Комплекс формирати тако да се омогући 
одржавање водних објеката и вршења одбране од поплава. 
 
За евентуалне пратеће објекте (котларницу, гаражу, радионице и др.) на комплеклсу, 
као и за загађене атмосферске воде, дати решење којим ће се третирати те загађене 
воде. 
 
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. 
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Излив третираних вода са постројења, планира се у реку Расину. Излив предвидети са 
доњом ивицом цеви у косини локално уређене и обезбеђене обале, изнад коте круне 
ножице на мин. 0,5 m. 
 
Профил испусне грађевине, са жабљим поклопцем, мора бити стабилан и 
функционалан и у условима појаве великих вода и под углом ради бољег улива у 
водоток. 
 
Сходно Закону о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10) предвидети мерач за 
регистровање количина испуштене-пречишћене воде. 
 
/Услови ЈВП '' Србијаводе'' Београд, Водопривредни центар ''Морава'' Ниш, бр. 07-
1494/2013, од 04.04.2013.год./ - нема посебних услова за ПДР. 
 

3.2.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 0.6. - „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“  
Р 1: 1000) 
 
На основу Генералног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Брус, 

инсталисана снага планираних потрошача је Pi=184kW, a једновремена снага је Pj= 

0,9∙Pi=165 kW.  

У том смислу, у оквиру  поменутог постројења потребно је изградити стубну 

трафостаницу СБТС 10/0,4 kV, снаге трансформатора 250kVA. Планирану СБТС 10/0,4 

kV изградити под следећим условима: 

• планирану СБТС 10/0,4 kV, са комплетном опремом, изградити на армирано-

бетонскoм стубу у складу са СРПС стандардима и техничким препорукама ЕПС, 

• висину стуба одабрати тако да се постигне потребна сигурносна висина у 

односу на планиране објекте. 

 

Планирану СБТС 10/0,4 kV прикључити на постојећи електроенергетски извод 10 kV 

Златари из ТС 35/10 kV Брус, коме гравитира најближа ТС 10/0,4 kV “Лепенац”, 

изградњом подземно-надземног вода 10 kV у складу са графичким прилогом. 

Планирану надземну деоницу вода извести на бетонским стубовима, Aл-Че 10 kV 

водовима или СКС 10 kV водовима, одговарајућег типа и попречног пресека. 

Планирану надземну деоницу 10 kV вода извести са десне стране саобраћајнице 

Крушевац-Брус на прописаној удаљености од минимум 3,0 m од крајње тачке 

попречног профила. 

Планирану подземну деоницу 10 kV вода положити парлелно са планираним 

фекалним колектором на прописаној удаљености у складу са Техничким препорукама 

ЕД Крушевац. Планирани подземни електроенергетски вод 10 kV  положити подземно 

у рову дубине 0,8 m и ширине 0,4 m.  

Од планиране СБТС 10/0,4 kV до планираних потрошача изградити електроенергетске 

водове 1 kV. Планиране подземне електроенергетске водове 1 kV  поставити 

подземно у рову дубине 0,8 m и ширине у зависности од броја електроенергетских 

водова.   

Планиране електроенергетске водове 1 kV  положити дуж приступних саобраћајница у 

оквиру комлекса постројења.   

Од планиране ТС 10/0,4 kV  изградити одговарајућу мрежу јавног осветљења.  
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Осветљењем планираних саобраћајних површина и паркинг простора постићи средњи 

ниво луминанције од око 0,6-1 cd/m2, а да при том однос минималне и максималне 

луминанције не пређе однос 1:3. 

Приликом приближавања и укрштања електроенергетскимх водова 10 и 1 kV са 

планираним колектором придржавати се следећих услова: 

 хоризонтални размак између електроенергетских водова и планираних 
инсталација треба износити минимум 0,5 m, 

 приликом укрштања електроенергетских водова и планираних инсталација 
удаљеност је    0,5 m. 

 
Приликом приближавања и укрштања електроенергетскимх водова 10 и 1 kV са 

постојећим и планираним тк водовима придржавати се следећих услова: 

• хоризонтални размак између електроенергетских водова и тк инсталација треба 
износити минимум 0,5 m, 

• приликом укрштања електроенергетских водова и тк инсталација удаљеност је    
0,5 m. 

 
На местима где се очекују већа механичка напрезања тла планиране 

електроенергетске водове водове поставити у кабловску канализацију. 

Све радове извести у складу са важећим техничким прописима, препорукама и 

Интерним стандардима Електродистрибуције Крушевац. 

 
/Услови Ј.П. ''Електродистрибуција'' – Крушевац – услови бр. 2349 од 11.04.2013. 
год./  
 

3.2.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 0.6. - „План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)“  
Р 1: 1000) 
 

За потребе планираних 2 (два) тф прикључака прпотребно је изградити тк кабл и 

повезати га са постојећом тк мрежом. Планиране подземне телекомуникационе 

каблове поставити слободно у земљу, односно кроз приводну канализацију, у рову 

дубине 0,8 m и ширине 0,4 m дуж планираних приступних саобраћајница у оквиру 

комлекса. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где 

се телекомуникациони каблови уводе у објекте, телекомуникационе каблове поставити 

кроз заштитне цеви.  

На местима међусобног укрштања планиране трасе система за пречишћавање 

отпадних вода и међумесног оптичког оптичког тк кабла, најмање међусобно 

вертикално и хоризонтално растојање минимално мора износити 0,5 m, уз све мере 

механичке заштите, које ће бити дефинисане од стране стручног радника на лицу 

места. 

На местима међусобног укрштања планиране трасе електроенергетског вода 10 kV и 

међумесног оптичког оптичког тк кабла најмање међусобно вертикално и хоризонтално 

растојање минимално мора износити 0,5 m, уз све мере механичке заштите, које ће 

бити дефинисане од стране стручног радника на лицу места. 

 

Уколико се приликом извођења радова открије постојећи оптички тк кабл, прекинути 

радове и  контактирати ИЈ Крушевац, ради договора о даљем раду. Откривени оптички 

тк кабл се не сме савијати, газити и механички оштећивати.  
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Приликом затрпавања рова око постојећег оптичког тк кабла извршити насипање 

ситног песка у дебљини од 0,1 m, а остали део рова затрпавати у слојевима 

(шљунком) од по 0,3 m са набијањем. Горњу површину земљишта изнад оптичког тк 

кабла потребно је вратити у првобитно стање. 

1Заштиту и обезбеђење постојећих тк објеката и водова треба извршити пре почетка 

било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 

предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 

стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих тк објеката и 

водова. 

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк објеката и каблова вршити 

искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 

мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.). 

 
/Услови ''Телеком Србија – Извршна јединица Крушевац'', услови бр. 86987/1 од 
18.03.2013. год./  
 

3.3. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 0.3. - „Планирана намена површина“  Р 1: 1000) 
 
У Плану као комуналне површине дате су: 

- траса главног одводног колектора - у циљу поштовања заштитног појаса, како 
саобраћајница, тако и самог објекта колектора, траса излази ван парцеле 
државног пута II реда број 162. Услови за трасу главног одводног колектора 
Бруског канализационог система. 

- комплекс постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода (ППОВ 
Лепенац) лоциран је непосредно уз приобаље реке Расине и државног пута II 
реда број 162.  

 
Локација постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода "Лепенац" 
планира се у зони реке Расине, на К.О. Лепенац.  
 
Правила 
парцелације 
 

 Грађевинска парцела за  потребе овог постројења дефинисана је овим планом 
– графички прилог – План грађевинских парцела за јавне намене са планом 
спровођења Р 1: 1000. 

Површина 
комплекса 

око 0.75 ha 

Зона градње / 
положај објеката 

Зона градње за потребе изградње објеката комплекса ППОВ дефинисан је 
грађевинским лонијама како је приказано на графички прилог бр. 0.4. 
„Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних површина 
са аналитичко-геодетским елементима за обележавање“ Р 1: 1000.  
Могућа је изградња више објеката на грађевинској парцели, а према 
технолошкој шеми 
Међусобно растојање објеката зависи од технолошке шеме и дефинисаће се 
кроз техничку документацију. 

Спратност 
објеката 

спратност објеката је П . 

Индекс 
заузетости  (%) 

З=30 

Услови за 
архитектонско 
обликовање 

Објекте обликовно прилагодити основној функцији комплекса. Применити 
савремене и примерене материјале који су у складу, како са технологијом 
комплекса, тако и са новим техничком захтевима. 

Уређење 
зелених и 

 На слободним површинама између границе комплекса постројења и грађевинске 
линије формирати заштитно-санационо зеленило  састављено од компактних 
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слободних 
површина 

засада листопадне и четинарске вегетације у циљу просторно – визуелне 
изолације комплекса и делимичног спречавања ширења непријатних мириса на 
околне просторе. 
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 постројења планира се минимум 20% површина под 
зеленилом.    

Ограђивање 
 

Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом висине око 2,2 m која 
се поставља по граници самог комплекса. 

Приступ и 
паркирање 
 

Колски приступ комплексу остварује се преко приступне саобраћајнице; 
За потребе запослених неопходно је обезбедити 4 ПМ унутар комплекса као и 
паркинг површину за смештај теретних возила.  

Инжињерскогео-
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). 

 
Напомена:  Грађевинска парцела комплекса "Лепенац" омогућава својом величином, 
капацитетом и параметрима несметани избор технологије третмана отпадних вода  у 
даљој фази разраде.  
 
 Зеленило у оквиру јавних комуналних површина 
 
    У оквиру јавних комуналних површина планирано је озелењавање парцеле 
комплекса постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода као и парцела 
комуналних површина са коридором инфраструктуре. 
    Озелењавање површина у зони  канализационог система планирати засадима ниске 
вегетације - листопадног, зимзеленог и четинарског шибља.   
 

3.4. ВОДЕНЕ  ПОВРШИНЕ  
(графички прилог бр. 0.3. - „Планирана намена површина“  Р 1: 1000) 

У Плану као Водена површина Детаљно обрађено у поглављу  3.2.3. Водопривреда. 
 

3.7. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
(графички прилог бр. 0.5. - „План грађевинских парцела за јавне намене“ Р 1: 1000) 
 
У оквиру границе плана следеће катастарске парцеле се издвајају за површине јавних 
намена: 
 
 
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ – ГРАЂ. ПАРЦЕЛЕ од КП-1 до КП-3 

комуналне површине број катастарске парцеле 
ознака  
грађ. парц. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА ГЛАВНОГ 
ОДВОДНОГ КОЛЕКТОРА 

К.О. Лепенац 
Делови кп: 3152; 3153 и 3160  

КП-1 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА ГЛАВНОГ 
ОДВОДНОГ КОЛЕКТОРА 

К.О. Лепенац 
Делови кп: 7021;3096/1; 3094; 
3092/5; 3092/4; 3092/3; 3091/1; 

КП-2 
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3093/2; 3098/3; 3089/2; 3089/1; 
3090; 3083; 3084; 3085; 3087; 
3086; 7048; 5988/2; 5988/1  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ 
ОТПАДНИХ ВОДА 

К.О. Лепенац 

Целе кп: 5981; 5980; 5978 
Делови кп: 5983; 5984; 5982; 5976; 
5979 

КП-3 

 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ГРАЂ. ПАРЦЕЛА СП-1  

саобраћајне површине број катастарске парцеле 
ознака  
грађ. парц. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 
ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

К.О. Лепенац 
Целе кп: 5985; 5986; 5987 
Делови кп: 5984; 5982; 5983 и 
7048  

СП-1 

 
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. 0.5. – 
''План грађевинских парцела за јавне намене'' у размери 1: 1000. 
 
 

4 МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 

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

4.2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

За решавање угрожености животне средине у обухвату Плана потребно је 
квалитативно и квантитативно пратити све негативне појаве да би се обезбедиле 
адекватне мере са становишта штетности, приоритета и могућности спречавања 
избацивања штетних материја у околину, у складу са утврђеним законским обавезама. 
Неопходно је да се обезбеди одржавање постројења у технички исправном стању и 
редовно функционисање наменских уређаја за заштиту животне средине. 

Обзиром да за саму локацију нису вршења мерења и контрола стања основних 
параметара, који би били основ за процену стања животне средине, то нема 
елемената за оцену стварног стања. 
 

Заштита земљишта 
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Заштиту земљишта остварити спровођењем адекватних техничких решења одвођења 
атмосферских вода као и пречишћавањем отпадних вода. Поштовањем одредби овог 
плана, планском градњом, рекултивацијом деградираних површина постићи ће се пуна 
заштита земљишта. 
  

Заштита ваздуха 
Подручје се налази на трасама теретног и транзитног саобраћаја, стога се подразумева 
утицај емисије гасова и прашине који настају радом мотора са унутрашњим 
сагоревањем, као и буке на обухват Плана. 
На очување и поправку квалитета ваздуха ће нарочито утицати повећање фонда 
зеленила и његова правилна дистибуција. Зеленило ће утицати на пречишћавање 
ваздуха, смањење екстремних температура, заштиту од ветра, гасова, прашине, 
подземних вода, еолске ерозије, вибрације и тд. 
Правилном дистрибуцијом зеленила и међусобним повезивањем у линијски систем, 
постићи ће се веза са шумама и атарским зеленилом, што ће омогућити стално 
проветравање. 
 

Заштита вода 
Основни облик заштите квалитета вода подразумева: 

• Спровођење техничко-технолошких мера на отпадним водама и концентрисаним 
изворима загађивача (предтретман, прикупљање и пречишћавање отапних вода), 
контроле расутих извора загађивача и спровођењем одређених мера на 
потенцијалним и посредним изворима загађивања, 

• Заштиту воде у складу са законом, 

• Постепену замену технологија у оним технолошким процесима у којима у свету 
постоје чистије и ефикасније технологије, 

• Накнаду за испуштање загађених вода треба довести на ниво да буде већа од 
трошкова пречишћавања отпадних вода, 

• Предузећима која граде постројења за пречишћавање или замењују прљаве 
технологије треба пружити пореске олакшице за спровођење тих мера. 

 

Бука 
На планском подручју нема сталног извора буке већег интензитета, већ се бука емитује 
од саобраћаја моторних возила која у вршном сату не превазилази дозвољени ниво. 
Објекти у обухвату Плана нису таквог карактера да би буком значајније угрозили околину.  
 
С обзиром да се ради о плану детаљне регулације за изградњу за постројење за 
пречишћавање отпадних вода – број становника на планираној локацији је преко 10500 
еквивалетних јединица с тога је надлежни орган утврдио да није потребна израда 
стратешке процене утицаја на животну средину. 
Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно 
члану 99. Закона о заштити природе (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 91/10), извођач 
је дужан да обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, 
односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица. 
 
/Услови Завода за заштиту природе Србије - услови бр. 020-739/2 од 27.04.2012.год. 
и 03-2159/2 од 17.04.2013. год./  
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4.3. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ 
НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
 
4.3.1. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода 
 
Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према 
Правикнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким  подручјима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81,49/83, 21/88, 52/90). 

 
4.3.2. Мере заштите од пожара 

 
У вези са заштитом од пожара за предметну изградњу потребно је испунити следеће 
услове: 
 Објекте реализовати  у складу са Законом о заштити од пожара (''Службени 

гласник СРС'', бр. 111/2009); 
 Објекте реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за 

електричне инсталације ниског напона (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 53, 54/88 и 28/95) и 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (''Сл. лист СРЈ'', бр. 11/96); 

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

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

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

 
За планирану изградњу прибављено је Обавештење бр. 07/19 бр.217-6-12/13 од 
стране Управе противпожарне полиције.  
 
/Услови Министарства унутрашњих послова, Одељење Крушевац– услови бр. 07/19 
бр.217-6-12/13 од 15.03.2013. год./ 
 

4.4. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се 
континуирани и широк опсег делатности, којима је крајњи циљ смањење потрошње 
свих врста енергије уз исте или боље услове у објекту. Као последицу смањења 
потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење 
обновљивих извора енергије, имамо смањење емисије штетних гасова (СО2 и др.) што 
доприноси заштити природне околине, смањењу глобалног загревања и одрживом 
развоју земље. 
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 
и 121/12) уважава значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза унапређења 
енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, 
коришћења и одржавања (члан 4).  
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.  
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Битан енергетски параметар су облик и оријентација објекта који одређују његову меру 
изложености спољашњим климатским утицајима (температура, ветар, влага, сунчево 
зрачење). Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта, као и 
одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, може се постићи 
енергетска повољност објекта. 
При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере 
енергетске ефикасности: 
- у обликовању избегавати превелику разуђеност објекта, јер разуђен објекат има 

неповољан однос површине фасаде према корисној површини основе, па су губици 
енергије претерани; 

- избегавати превелике и погрешно постављене прозоре који повећавају топлотне 
губитке; 

- заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и елементима за заштиту 
од сунца; 

- груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура, нпр. 
помоћне просторије оријентисати према северу, дневне просторије према југу; 

- планирати топлотну изолацију објекта применом термоизолационих материјала, 
прозора и спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне енергије; 

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

- уградити штедљиве потрошаче енергије. 
 

5. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
Предметни простор захвата највећим делом простор који представља алувијалну 
раван реке Расине. 
 
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 новопланирани објекат 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). 
 
 

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Овај план представља основ за издавање информације о локацији, локацијске 
дозволе и формирање грађевинских парцела за јавне намене у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник", РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12). 
Могућа је фазна реализација како објекта колектора, тако и комплекса "Лепенац". 
У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја 
на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и 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), 
инвеститори су дужни да се обрате, пре подношења захтева за издавање грађевинске 
дозволе или другог акта којим се одобрава изградња, односно рекострукција или 
уклањање објеката, надлежном органу за послове заштите животне општине Брус. 
Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије о Процени утицаја на животну 
средину, односно донети Решење о потреби израдe или ослобађању од израде 
студије.  
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Студија процене утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта и 
саставни је део захтева за прибављање грађевинске дозволе. 
 
Са аспекта безбедног фукционисања колектора (без скупих технологија заштите) а на 
основу напред изнетог је да се предметни колектор постави поред пута на котама на 
којима су и постојећи објекти, постојући услове Србија путева (да буде удаљен мин. 3 
м од крајње тачке профила пута) и уз остваривање уговора о установљењу права 
службености (члан 54. Закона о планирању и изградњи) са корисницима кроз чије 
парцеле траса колектора пролази.  
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II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

01. ГРАНИЦА ПЛАНА СА ПРИКАЗОМ ПОДРУЧЈА  
НА ОРТОФОТО СНИМКУ        Р   1: 2500 
    

02. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА     Р 1: 2500   
  

03. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА     Р 1: 1000  
                                                                                                                                                                  

04. РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА И 
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИМ 
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ     Р 1: 1000 
  

05. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ   Р 1:   1000  
   
06. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ (СИНХРОН ПЛАН)  Р 1: 1000  
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II ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ: 
(за План без Стратешке процене) 

• Регистрација предузећа 

• Лиценца одговорног урбанисте 

• Одлука о приступању изради Плана 
Извештај о извршеној стручној контроли  
Извештај о Јавном увиду 
Решење о не приступању Стратешкој процени 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  
 
Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Брус“. 
 

 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
број: 
 


