
  

  

 

На основу члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 
и 111/21-
6/22), 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. 
 

Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа.
 

БРОЈ:02
20.02.2023. године

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 
101/16, 47/18 и 111/21
Брус“, број 2/19 и 6/22),
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је
 

ГОДИНА ХХ
  

  

На основу члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
а 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 

-др.закон) и члана 34. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНАКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ

I - УТВРЂУЈЕ СЕ
изабраном на изборима одржаним 21.
Вучић - За нашу децу Слободанки Петровић из Бруса, због подношења оставке.
 
II - Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».
 
III – ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа.

БРОЈ:02-58/2022-I  
2023. године 

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 
101/16, 47/18 и 111/21
Брус“, број 2/19 и 6/22),

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је

I - ПОТВРЂУЈЕ СЕ
изборима одржаним 21. јуна  2020. године, са Изборне листе Александар Вучић 
нашу децу Соњи Живановић, предузетнику из Грашеваца.

                
ГОДИНА ХХX         БРОЈ  2.     20
   

   

На основу члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
а 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 

др.закон) и члана 34. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНАКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

УТВРЂУЈЕ СЕ
изабраном на изборима одржаним 21.

За нашу децу Слободанки Петровић из Бруса, због подношења оставке.

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
   
   

________________________________

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 
101/16, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 34. 
Брус“, број 2/19 и 6/22), 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

ПОТВРЂУЈЕ СЕ
изборима одржаним 21. јуна  2020. године, са Изборне листе Александар Вучић 
нашу децу Соњи Живановић, предузетнику из Грашеваца.

                    
БРОЈ  2.     20.02

  

  

На основу члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
а 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 

др.закон) и члана 34. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. 

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНАКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат одборнику Скупштине општине Брус 
изабраном на изборима одржаним 21.

За нашу децу Слободанки Петровић из Бруса, због подношења оставке.

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
  
  
________________________________

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 

др.закон) и члана 34. 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Ску
изборима одржаним 21. јуна  2020. године, са Изборне листе Александар Вучић 
нашу децу Соњи Живановић, предузетнику из Грашеваца.

                    
2.2023. годинe   

           
            

            

На основу члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
а 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 

др.закон) и члана 34. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНАКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
 

да је престао мандат одборнику Скупштине општине Брус 
изабраном на изборима одржаним 21. јуна  2020. године, са Изборне листе Александар 

За нашу децу Слободанки Петровић из Бруса, због подношења оставке.

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалб
Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
                   ПРЕ
               Драгана Деспотовић, дипл.ецц.

________________________________
 

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 

др.закон) и члана 34. Статута општине Брус („Службени лист општине 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
 

мандат одборника Ску
изборима одржаним 21. јуна  2020. године, са Изборне листе Александар Вучић 
нашу децу Соњи Живановић, предузетнику из Грашеваца.

                              Лист излази према потреби
                   годишња претплата 2.7

                       (аконтација). 
                   Цена овог броја 410,00 дин. 
                   Рок за рекламацију 10 дана

На основу члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
а 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 

др.закон) и члана 34. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНАКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

да је престао мандат одборнику Скупштине општине Брус 
јуна  2020. године, са Изборне листе Александар 

За нашу децу Слободанки Петровић из Бруса, због подношења оставке.

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».

Против ове Одлуке може се изјавити жалб
Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК

Драгана Деспотовић, дипл.ецц.
________________________________ 

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 

Статута општине Брус („Службени лист општине 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

мандат одборника Скупштине општине Брус изабраном на 
изборима одржаним 21. јуна  2020. године, са Изборне листе Александар Вучић 
нашу децу Соњи Живановић, предузетнику из Грашеваца. 

Лист излази према потреби
годишња претплата 2.7
(аконтација).  
Цена овог броја 410,00 дин. 
Рок за рекламацију 10 дана

На основу члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
а 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 

др.закон) и члана 34. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНАКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ

да је престао мандат одборнику Скупштине општине Брус 
јуна  2020. године, са Изборне листе Александар 

За нашу децу Слободанки Петровић из Бруса, због подношења оставке.

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

Против ове Одлуке може се изјавити жалб
Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
ДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгана Деспотовић, дипл.ецц.

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 

Статута општине Брус („Службени лист општине 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

пштине општине Брус изабраном на 
изборима одржаним 21. јуна  2020. године, са Изборне листе Александар Вучић 

 

Лист излази према потреби 
годишња претплата 2.700.-дин.   

Цена овог броја 410,00 дин.  
Рок за рекламацију 10 дана 

На основу члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
а 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 

др.закон) и члана 34. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 

године, донела је 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНАКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

да је престао мандат одборнику Скупштине општине Брус 
јуна  2020. године, са Изборне листе Александар 

За нашу децу Слободанки Петровић из Бруса, због подношења оставке. 

Против ове Одлуке може се изјавити жалб
Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа.

СКУПШТИНЕ 
Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 

Статута општине Брус („Службени лист општине 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је 

пштине општине Брус изабраном на 
изборима одржаним 21. јуна  2020. године, са Изборне листе Александар Вучић 

 

дин.    

На основу члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 
а 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 

др.закон) и члана 34. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 

да је престао мандат одборнику Скупштине општине Брус 
јуна  2020. године, са Изборне листе Александар 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 
Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа. 

, с.р. 

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 

Статута општине Брус („Службени лист општине 

пштине општине Брус изабраном на 
изборима одржаним 21. јуна  2020. године, са Изборне листе Александар Вучић - За 
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II – Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 
 
III – Мандат новог одборника траје до истека времена на који је изабран одборник 
коме је престао мандат. 

  
IV - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 
V - ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Вишем суду у Крушевцу у року од 7 дана од дана доношења Одлуке, а преко овог органа. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:02-6/2023-I                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                  Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 
 

На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 09/2020 и 52/2021), члана 32, 25. и 26. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/19) и члана 40. Статута 
општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 2/2019 и 6/2022), на предлог 
Општинског већа општине Брус,  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је:  
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

МОСТА И ПРИСТУПНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ПРЕКО РЕКЕ РАСИНЕ ЗА 
МАНАСТИР „СВЕТИ СТЕФАН“ У ЛЕПЕНЦУ 

                                                                      
Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу моста и приступних 
саобраћајница преко реке Расине за манастир "Свети Стефан" у Лепенцу (у даљем тексту 
План детаљне регулације). 

Члан 2. 
Оквирна граница обухвата Плана детаљне регулације су катастарске парцеле број 4122, 
4137 и 4195 све КО Лепенац у Лепенцу и делови катастарских парцела број 7010, 4134, 
4135, 4136, 7048/1, 4196, 4182, 7067/2, 7034, 557, 558 и 556 све КО Лепенац у Лепенцу. 
Прелиминарна граница Плана детаљне регулације обухвата подручје од око 01 ха 35 а 18 
м2. Коначна граница Плана детаљне регулације биће утврђена приликом израде и 
верификације Нацрта плана. 

                                                                     Члан 3. 

Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање намене простора, дефинисање 
правила уређења и грађења и стварање услова за даљи развој, дефинисање јавног 
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интереса, стварање планских могућности и обезбеђивање капацитета техничке 
инфраструктуре чиме би се остварило боље функционисање простора за будућу намену. 

                                                                    Члан 4. 

План Детаљне регулације садржи: 

1. Границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне 
целине и зоне, 

2. Детаљну намену земљишта, 
3. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима 

за обележавање на геодетској подлози, 
4. Мере заштите природних добара, 
5. Нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
6. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржај и објекте, 
7. Коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску и другу комуналну 

инфраструктуру, 
8. Правила уређења, правила грађења по целинама и зонама, 
9. Друге елементе значајне за спровођење Плана Детаљне регулације. 

Члан 5. 

План ће представљати основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и 
израду урбанистичко-техничких докумената. 

Члан 6. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 7. 

За носиоца израде плана одређује се Општинска управа општине Брус, а стручни послови 
на изради Плана поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу које 
испуњава прописане услове за израду Планских докумената у складу са Законом. 

                                                                   Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Брус или из других извора у 
складу са Законом. 

                                                                   Члан 9. 

План подлеже стручној контроли од стране Комисије за планове СО-е Брус. Након 
стручне контроле нацрта Плана, оглашава се јавни увид у дневном и локалном листу, а 
текст огласа истиче се на огласној табли СО-е Брус. Рани јавни увид по доношењу Одлуке 
– организује носилац израде плана (упознавање јавности правних и физичких лица), рани 
јавни увид оглашава се седам (7) дана пре отпочињање увида у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне 
самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања  
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Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира Носилац израде Планског 
документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планско решење. 

                                                                 Члан 10.  

После доношење Одлуке о изради плана, носиоц израде плана организује рани јавни увид 
(упознавање јавности правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде 
плана, могућим решењима за развој просторне целине. Излагање планског документа на 
јавни увид врши се после извршене стручне контроле од стране Комисије за планове СО-е 
Брус. Излагање планског документа на јавни увид траје 30 дана од дана оглашавања. О 
излагању планског документа на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања. После обављеног јавног 
увида Комисија за планове СО-е Брус саставља извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и ставовима по свакој примедби и исти је 
саставни део образложења плана.                                                       

                                                                    Члан 11. 

За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене 
утицаја на животну средину. 
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је Одсек за инспекцијске послове и заштиту 
животне средине број 501-11/2023-IV-06 од 14.02.2023. године. 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана (8 дана), од дана објављивања у „ Службеном листу 
општине Брус “ 

                                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-26/2023-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 09/2020 и 52/2021), члана 32, 25. и 26. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/19) и члана 40. Статута 
општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 02/2019 и 06/2022), на предлог 
Општинског већа општине Брус,  
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ      
МОСТА СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА ПРЕКО РЕКЕ РАСИНЕ ЗА 

ЗАСЕОК БИСЕРЧИЋИ, СЕЛО ДУПЦИ 

                                                                     Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу моста са приступним 
саобраћајницама преко реке Расине засеок Бисерчићи, село Дупци (у даљем тексту План 
детаљне регулације). 

                                                                      Члан 2. 

Оквирна граница обухвата Плана детаљне регулације су катастарске парцеле број 3100, 
3099, 3098, 2118, 2117 и 2119 све КО Дупци у Дупцима и делови катастарских парцела 
број 4232, 3125, 4227, 3104, 2094, 4222, 2115, 4226, 2715/1, 2180, 2128, 2700 и 2116 све КО 
Дупци у Дупцима. Прелиминарна граница Плана детаљне регулације обухвата подручје од 
око 00 ха 93 а 87 м2. Коначна граница Плана детаљне регулације биће утврђена приликом 
израде и верификације Нацрта плана. 

                                                                     Члан 3. 

Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање намене простора, дефинисање 
правила уређења и грађења и стварање услова за даљи развој, дефинисање јавног 
интереса, стварање планских могућности и обезбеђивање капацитета техничке 
инфраструктуре чиме би се остварило боље функционисање простора за будућу намену. 

                                                                   Члан 4. 

План Детаљне регулације садржи: 

1. Границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне 
целине и зоне, 

2. Детаљну намену земљишта, 
3. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима 

за обележавање на геодетској подлози, 
4. Мере заштите природних добара, 
5. Нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
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6. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржај и објекте, 
7. Коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску и другу комуналну 

инфраструктуру, 
8. Правила уређења, правила грађења по целинама и зонама, 
9. Друге елементе значајне за спровођење Плана Детаљне регулације. 

                                                                     Члан 5. 

План ће представљати основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и 
израду урбанистичко-техничких докумената. 

                                                                   Члан 6. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

                                                                  Члан 7. 

За носиоца израде плана одређује се Општинска управа општине Брус, а стручни послови 
на изради Плана поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу које 
испуњава прописане услове за израду Планских докумената у складу са Законом. 

                                                                    Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Брус или из других извора у 
складу са Законом. 

                                                                    Члан 9. 

План подлеже стручној контроли од стране Комисије за планове СО-е Брус. Након 
стручне контроле нацрта Плана, оглашава се јавни увид у дневном и локалном листу, а 
текст огласа истиче се на огласној табли СО-е Брус. Рани јавни увид по доношењу Одлуке 
– организује носилац израде плана (упознавање јавности правних и физичких лица), рани 
јавни увид оглашава се седам (7) дана пре отпочињање увида у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне 
самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања  
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира Носилац израде Планског 
документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планско решење. 

                                                                 Члан 10.  

После доношење Одлуке о изради плана, носиоц израде плана организује рани јавни увид 
(упознавање јавности правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде 
плана, могућим решењима за развој просторне целине. Излагање планског документа на 
јавни увид врши се после извршене стручне контроле од стране Комисије за планове СО-е 
Брус . Излагање планског документа на јавни увид траје 30 дана од дана оглашавања. О 
излагању планског документа на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања. После обављеног јавног 
увида Комисија за планове СО-е Брус саставља извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и ставовима по свакој примедби и исти је 
саставни део образложења плана. 
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                                                              Члан 11. 

За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене 
утицаја на животну средину. 
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је Одсек за инспекцијске послове и заштиту 
животне средине број 501-10/2023-IV-06 од 14.02.2023. године. 

                                                              Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана (8 дана), од дана објављивања у „ Службеном листу 
општине Брус “ 

                                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-25/2023-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023.године                                                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 
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На основу чл.53.Закона о основама својинскоправних односа ( ''Сл.лист СФРЈ'' број 
6/80 и 36/90, ''Сл.лист СРЈ''број 29/96 и ''Сл.гласник РС' , број 115/2005), чл.12 и 13. Одлуке 
о грађевинском земљишту (''Сл.лист општине Брус'',број 5/21), чл.3.Одлуке о условима и 
висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене 
и непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус'', број 5/21 и 
6/21)  и чл. 40.Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/19 и 6/22) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године доноси  
 

О Д Л У К У 

О успостављању права службености пролаза преко кат.парцела број 1537, 
1597, 1939, 1368, 1365/1, 958/2, 1937/1 и 490 све КО Богише 

Члан 1. 

 Овом Одлуком конституише се право службености пролаза на : 
- кат.парцели број 1537 КО Богише  уписане у лист непокретности број 61,  
- кат.парцели број 1597 КО Богише  уписане у лист непокретности број 61,  
- кат.парцели број 1939 КО Богише  уписане у лист непокретности број 61,  
- кат.парцели број 1368 КО Богише  уписане у лист непокретности број 61,  
- кат.парцели број 1356/1 КО Богише  уписане у лист непокретности број 83,  
- кат.парцели број 958/2 КО Богише  уписане у лист непокретности број 61,  
- кат.парцели број 1937/1 КО Богише  уписане у лист непокретности број 61,  
- кат.парцели број 490 КО Богише  уписане у лист непокретности број 61,  
које су јавна својина општине Брус, у укупној дужини од 1907,5 метара у корист 
инвеститора Министарство информисања и телекомуникације Републике Србије, 
Немањина 22-26, Београд ради изградње телекомуникационе оптичке мреже за потребе 
пројекта припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним 
подручјима у белим зонама, на подручју Кластера Брус А на територији општине Брус 
према Локацијским условима Одсека за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове 
и заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  ROP-BRU-27421-
LOC-1/2020 од 13.09.2021.године и Решења Одсека за урбанизам, грађевинарство, 
инспекцијске послове и заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  
ROP-BRU-27421-ISAW-3/2022 од 22.02.2022.године. 
 

Члан 2. 

 Обавеза је инвеститора да радове на изградњи телекомуникационе оптичке мреже 
изводи према стандардима и прописима за ту врсту радова, у свему према Решењу Одсека 
за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине  
Општинске управе општине Брус број  ROP-BRU-27421-ISAW-3/2022 од 
22.02.2022.године и  Локацијским условима Одсека за урбанизам, грађевинарство, 
инспекцијске послове и заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  
ROP-BRU-27421-LOC-1/2020 од 13.09.2021.године .По завршетку радова инвеститор је у 
обавези да послужне кат.парцеле наведене у чл.1. ове Одлуке врати у првобитно стање. 
 Приликом поствљања инфаструктурних инсталација наведених у претходном ставу 
инвеститор је дужан да исте сними и елеборат теренских података добијених снимањем 
инсталација достави Општини Брус и СКН-у Брус. 
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 У случају да Општина Брус изводи неке друге радове на кат.парцелама наведеним 
у чл.1. ове Одлуке инвеститор је обавези да о свом трошку измести постављене 
инфраструктурне инсталације из става 1. овог члана. 
 

Члан 3. 

 Уговор о конституисању права службености пролаза описане у чл.1. ове Одлуке  у 
име општине Брус закључиће Председник општине Брус или лице које он овласти, којим 
ће се ближе уредити међусобни односи поводом конституисања права службености 
пролаза, а који служи као основ за упис исте у јавне књиге о непокретностима и правима 
на њима. 

 Уговор из претходног става овог члана закључује се на одређено време док трају 
инсталације које се постављају на земљишту у јавној својини. 

Члан 4. 

 Инвеститор је у обавези да плати накнаду за успостављање права службености 
пролаза приликом закључења уговора из чл.3. ове Одлуке у висини одређеној чл. 10 и 12. 
Одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на 
површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Брус( ''Сл.лист 
општине Брус'',број 5/21 и 6/21).  

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Брус''. 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-51/2023-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023.године                                                           Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                   

____________________________________ 
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На основу чл.53.Закона о основама својинскоправних односа ( ''Сл.лист СФРЈ'' број 
6/80 и 36/90, ''Сл.лист СРЈ''број 29/96 и ''Сл.гласник РС' , број 115/2005), чл.12 и 13. Одлуке 
о грађевинском земљишту (''Сл.лист општине Брус'',број 5/21), чл.3.Одлуке о условима и 
висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене 
и непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус'', број 5/21 и 
6/21)  и чл. 40.Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/19 и 6/22) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године доноси  
 
                                                     О Д Л У К У  

О успостављању права службености пролаза преко кат.парцела број 638, 794, 
776, 749, 3334, 3319, 1009 и 3325 све КО Равни 

Члан 1. 

 Овом Одлуком конституише се право службености пролаза на : 
- кат.парцели број 638 КО Равни  уписане у лист непокретности број 92,  
- кат.парцели број 794 КО Равни  уписане у лист непокретности број 92,  
- кат.парцели број 776 КО Равни  уписане у лист непокретности број 92,  
- кат.парцели број 749 КО Равни  уписане у лист непокретности број 92,  
- кат.парцели број 3334 КО Равни  уписане у лист непокретности број 92,  
- кат.парцели број 3319 КО Равни  уписане у лист непокретности број 92,  
- кат.парцели број 1009 КО Равни  уписане у лист непокретности број 61,  
- кат.парцели број 3325 КО Равни  уписане у лист непокретности број 92,  
које су јавна својина општине Брус, у укупној дужини од 2670 метара у корист 
инвеститора Министарство информисања и телекомуникације Републике Србије, 
Немањина 22-26, Београд ради изградње телекомуникационе оптичке мреже за потребе 
пројекта припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним 
подручјима у белим зонама, на подручју Кластера Брус Б на територији општине Брус 
према Локацијским условима Одсека за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове 
и заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  ROP-BRU-27446-
LOC-1/2021 од 14.09.2021.године и Решења Одсека за урбанизам, грађевинарство, 
инспекцијске послове и заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  
ROP-BRU-27446-ISAW-2/2022 од 24.02.2022.године. 
 

Члан 2. 

 Обавеза је инвеститора да радове на изградњи телекомуникационе оптичке мреже 
изводи према стандардима и прописима за ту врсту радова, у свему према Решењу Одсека 
за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине  
Општинске управе општине Брус број  ROP-BRU-27446-ISAW-2/2022 од 
24.02.2022.године и  Локацијским условима Одсека за урбанизам, грађевинарство, 
инспекцијске послове и заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  
ROP-BRU-27421-LOC-1/2021 од 14.09.2021.године. По завршетку радова инвеститор је у 
обавези да послужне кат.парцеле наведене у чл.1. ове Одлуке врати у првобитно стање. 
 Приликом поствљања инфаструктурних инсталација наведених у претходном ставу 
инвеститор је дужан да исте сними и елеборат теренских података добијених снимањем 
инсталација достави Општини Брус и СКН-у Брус. 
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 У случају да Општина Брус изводи неке друге радове на кат.парцелама наведеним 
у чл.1. ове Одлуке инвеститор је обавези да о свом трошку измести постављене 
инфраструктурне инсталације из става 1. овог члана. 
 

Члан 3. 

 Уговор о конституисању права службености пролаза описане у чл.1. ове Одлуке  у 
име општине Брус закључиће Председник општине Брус или лице које он овласти, којим 
ће се ближе уредити међусобни односи поводом конституисања права службености 
пролаза, а који служи као основ за упис исте у јавне књиге о непокретностима и правима 
на њима. 
 Уговор из претходног става овог члана закључује се на одређено време док трају 
инсталације које се постављају на земљишту у јавној својини. 
 

Члан 4. 

 Инвеститор је у обавези да плати накнаду за успостављање права службености 
пролаза приликом закључења уговора из чл.3. ове Одлуке у висини одређеној чл. 10 и 12. 
Одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на 
површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Брус( ''Сл.лист 
општине Брус'',број 5/21 и 6/21).  

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-52/2023-I                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023.године                                                            Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                  

___________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 
129/07, 83/14-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), Правилника о мерилима за утврђивање 
економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 
(«Службени гласник РС», број 87/21) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист 
општине Брус», број 2/19 и 6/22) 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године донела је 
 

  О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА У ПУ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
  УТВРЂУЈЕ СЕ економска цена програма васпитања и образовања у ПУ 
«Пахуљице» Брус у Брусу за 2023. годину, у износу од 31.091,66 динара месечно по 
детету. 
      
 
Структуру економске цене чине: 

Укупни расходи 
на годишњем нивоу 

за установу 

Просечан број 
уписане деце 

Просечна 
присутност деце 

Годишња цена по 
детету 

93.274.967 330 250 373.099,92 
 
 

Расходи  Износ 
Зараде запослених и други расходи за запослене 72.744.967 

Трошкови пословања  
Стални трошкови:1)трошкови енергената;2) комуналне услуге;3) 
услуге комуникације;4) трошкови платног промета;5) трошкови 
осигурања;6) остали трошкови; 

 
6.800.000 

 
Трошкови путовања 2.150.000 
Услуге по уговору(административне,компјутерске,услуге 
образовања,издаци за стручне испите,услуге информисања,услуге за 
домаћинство и уговститељство и остале опште и стручне услуге) 

 
1.360.000 

Специјализоване услуге(услуге образовања,културе и 
спорта,медицинске услуге,контрола намирницаи здравствени прегледи 
запослених и остале специјализоване услуге) 

700.000 
 

Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 60.000 
Трошкови намирница за припрему оброка за исхрану деце 6.500.000 
Трошкови одржавања хигијене 500.000 
Материјал( канцеларијски,радна одећа и обућа, дидакта, 
медицински материјал, потрошни материјал за рад са децом, алат и 
инваентар и др.материјал) 

520.000 
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Дотације и трансфери 1.100.000 
Новчане казне и пенали по решењу судова        100.000 
Остали непланирани трошкови         200.000 
Месечна цена по детету      31.091,66 

 
         Економска цена по детету на годишњем нивоу утврђује се за календарску годину на 
основу планираних расхода који чине структуру економске цене,на основу броја уписане 
деце који је утврђен Годишњим планом рада установе,коригованог са просечном 
присутношћу деце. 
         Месечна економска цена по детету утврђује се дељењем економске цене из 
претходног става  са бројем 12. 
          Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по 
детету са бројем радних дана у месецу. 
         Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20%,односно за 
целодневне облике рада у трајању од 10 часова утврђује се у износу од 6.218,33 динара 
месечно по детету. 
        Учешће корисника услуга у економској цени по детету за целодневне облике рада у 
трајању од 10 часова-припремни предшколски програм утврђује се у износу од 4,477,20 
динара. 
        Припремни предшколски програм у четворочасовном трајању је 
бесплатан(корисници услуга плаћају ужину у износу од 1.442,65  динарa). 
        Учешће корисника услуга у економској цени по детету за програм припремно 
мешовитих група на терену, за децу која нису обухваћена припремно предшколским 
програмом утврђује се у износу од 500,00 динара 
       Учешће корисника у економској цени по детету за полудневни програм утврђује се у 
износу од 1.900,00 динара. 
         Предлаже се Скупштини општине Брус,као оснивачу ПУ“Пахуљице“Брус да цене 
услуга за 2023.годину остану непромењене,односно да учешће родитеља у економској 
цени по детету износи 16,08 % , и то: 
-за целодневне облике рада у трајању од 10 часова дневно.............................5.000,00 
-за припремни предшколски програм у трајању од 10 часова дневно.............3.600,00 
-за ППП на 4 часа(ужина).....................................................................................1.160,00  
-за припремно мешовите групе (терен, деца узраста од 3-5,5 год.)................. 500,00 
-за полудневни програм ........................................................................................1,900,00 
 

Члан 2. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању економске 
цене Програма васпитања и образовања у ПУ „Пахуљице“ Брус за 2022. годиу („Службени 
лист општине Брус“, број 5/2022). 
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Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Брус“, а примењиваће се за календарску 2023. годину. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:400-128/2023-I            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
 

број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021), и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист 
општине Брус“, број 2/2019 и 06/2022),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године донела је:  
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „СРЕБРНАЦ“ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Измена и допуна дела Плана детаљне регулације туристичког 

комплекса „Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус. 
                                                   

Члан 2. 
Граница обухвата Измена и допуна дела Плана детаљне регулације туристичког 

комплекса „Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус су катастарске парцеле број 3447/17 
и 3447/33 обе КО Крива Река и део катастарске парцеле број 3447/37 КО Крива Река. 

Површина обухвата Плана је 0,1ha, 85 ари и 30 m2 . 
 

           Члан 3. 
План садржи текстуални део, планска решења, правила уређења и правила грађења, 

графички део и обавезне прилоге. 
План нарочито садржи: 
1. Општи део (опште одредбе плана); 
2. Плански део (правила уређења, правила грађења); 
3. Завршне одредбе плана; 
4. Графички део плана. 

 
Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину је саставни део Плана. 

 
             Члан 4. 

Измену и допуну дела Плана детаљне регулације туристичког комплекса 
„Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус израдио је Институт за архитектуру и 
урбанизам Србије, Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд.  
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  Измена и допуна дела 
Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику у општини 
Брус, израдио је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра 
73/II, 11000 Београд.   

Члан 5. 
Саставни део ове Одлуке је сагласност Министарства заштите животне средине, 

број 350-01-00143/2022-04 од 15.11.2022. године на Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину  Измена и допуна дела Плана детаљне регулације туристичког 
комплекса „Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус. 

                                                       
Члан 6. 

Саставни део ове Одлуке је Сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам број: 350-01-01779/2022-11 
од 24.11.2022. године на Измене дела Плана детаљне регулације туристичког комплекса 
„Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус. 

                                                       
Члан 7. 

Један примерак Измена и допуна дела Плана детаљне регулације туристичког 
комплекса „Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус у аналогном и један примерак у 
дигиталном облику чува се трајно у архиви Скупштине општине Брус као доносиоца 
Плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику у Општинској 
управи општине Брус, Одсеку за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове, 
један примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику доставља се 
Републичком геодетском заводу-Служби за катастар непокретности Брус, један примерак 
у аналогном и један примерак у дигиталном облику доставља се ЈКП „Расина“ Брус и 
један примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику доставља се 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као органу надлежном за 
спровођење плана и за вођење Централног регистра планских докумената. 
 

Члан 8. 
Текстуални део Плана објављује се у „Службеном листу општине Брус“. 
Измена и допуна дела Плана детаљне регулације туристичког комплекса 

„Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус у целости објављује се у електронском облику 
и доступан је јавности путем интернета. 

                                                       
Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Брус“. 

                                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:350-215/2022-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      
20.02.2023. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________________ 
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На основу члана 35 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 -
 исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 40 Статута општине Брус („Сл. лист општине Брус“, 
бр. 2/19),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „СРЕБРНАЦ“ НА КОПАОНИКУ У 

ОПШТИНИ БРУС 

 I          ОПШТИ ДЕО 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ 

Правни основ за израду и доношење овог плана чине: 

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

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019); и 

- Одлука о приступању изради Измене и допуне дела Плана детаљне регулације туристичког 
комплекса „Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус („Сл. лист општине Брус“, бр. 5/21). 

Плански основ 

Плански основ за израду овог плана су: 

- Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник (у даљем тексту 
ППППН НП Копаоник; „Сл. гласник РС“, бр. 89/16); 

- Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ („Сл. гласник РС“ 
бр. 95/15); и 

- Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац -
 Копаоник – Нови Пазар – Тутин са елементима детаљне регулације („Сл. гласник РС“ 
бр. 71/18). 

Изводи из графичких делова планских докумената саставни су део документационе основе. 

Извод из Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник 
II ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

2. Општи и оперативни циљеви просторног развоја 

2.2. Оперативни циљеви просторног развоја 

2.2.2. Оперативни циљеви просторног развоја осталих намена 

Оперативни циљеви развоја енергетске инфраструктуре, електронских комуникација и 
поштанског саобраћаја на подручју Просторног плана су: 

- одржавање, ревитализација, модернизација и доградња електроенергетске инфраструктуре 
(у првом реду трафостаница 110/35 kV и далековода 110 kV) у складу са режимима 
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заштите Националног парка и захтевима заштите животне средине, за довољно, сигурно, 
квалитетно и економично снабдевање енергијом свих потрошача на обухваћеном подручју; 

 
 
 

III ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

2. ТУРИЗАМ И РЕКРЕАЦИЈА  

2.2. Организација и уређење простора за функције Националног парка, туризам и 
рекреацију 

2.2.2. Садржаји туризма и рекреације у примарном Туристичком центру на подручју 
Националног парка 

Туристички комплекс Сребрнац 

Туристички комплекс Сребрнац предвиђен је као поливалентна подцелина ТЦ Копаоник са 
јавним садржајима I реда за специјализоване комплексе Јарам и Рендара. Међу садржајима јавних 
служби и техничких сервиса посебно су значајни садржаји саобраћаја, скијашке и путне техничке 
базе, поливалентне сале и угоститељства. Од спортско-рекреативних садржаја посебан значај 
имаће алпско скијалиште и објект ледене хaле. Битан развојни фактор скијалишта и комплекса 
представља планирана кабинска жичара Брзеће-Брегови-Сребрнац (као транспортна жичара на 
целој дужини и скијашка жичара од Брегова до Сребрнца). Изградња комплекса започета је 
подизањем хотела „Сребрнац” са пратећим садржајима и инфраструктуром (паркинг, водовод, 
канализација са уређајима за пречишћавање отпадних вода, далековод, трафостаница, оптички 
кабл). 

Туристички комплекс Сребрнац на територији општине Брус утврђује се са следећим 
капацитетима и садржајима: 

1. Туристичких лежаја укупно 3.000, од тога 2.100 за скијаше (70%) и 900 за нескијаше и 
нордијске скијаше (30%). Препоручени су следећи садржаји са расподелом капацитета на 
следећи начин: постојећи хотел „Сребрнац” (уз доградњу) - конгресно-хотелски комплекс - 
хотелско-апартмански комплекс - пансиони уз скијалиште (у функцији FIS полигона) - 
одмаралиште Путне базе 10%-20%-3%-2%); 

2. Дневних излетника на скијалишту које гравитира комплексу 5.490, од тога 3.840 скијаша 
(70%) и 1.650 нескијаша и нордијских скијаша (30%); 

3. Службених лежаја - 5% од броја туристичких лежаја - 150 и 30 запослених у сервисима, 
укупно 180; 

4. Запослених - у ТЦ 600 (20% од броја туристичких лежаја) и 100 у техничким сервисима и 
коњичком клубу, укупно 700, од чега по 50% сталних и сезонских. 

На грађевинском земљишту комплекса од 45 ha планирана је бруто густина насељености од 
око 67 стационарна корисника по хектару, а са запосленима око 82 корисника по хектару. 

Јавне службе и сервиси у комплексу обухватају: конгресни центар (у склопу конгресно-
хотелског комплекса); централне јавне садржаје у оквиру јавног грађевинског земљишта и на 
осталом грађевинском земљишту у подцелинама смештаја (посебно саобраћај - аутобуска станица, 
рент а кар, јавни паркинзи и гараже; здравство и старање о деци - здравствена станица са 
јединицом за издавање лекова и обданиште; култура и забава - поливалентна сала са дискотеком, 
планирани културни и забавни садржаји у саставу хотела „Сребрнац”; администрација - рецепција 
ТЦ Копаоник, путничко-туристичка агенција, банка са мењачницом, пошта, пункт милиције и 
друго; угоститељство - ексклузивни ресторан-видиковац, уз остале угоститељске објекте и објекте 
трговине; технички сервиси - техничка база скијалишта са гаражама табача, мехaнизација путне 
базе, аутосервис, сервис спортске опреме и комунални сервис. 
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Од летњих спортско-рекреативних садржаја у оквиру комплекса туристичког смештаја 
предвиђени су: већа поливалентна сала у функцији спорта и рекреације (у оквиру хотелско-
апартманског комплекса, са салом за мале спортове, трим кабинетом и друго), отворени терени за 
мале спортове (мали фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, тенис), терени за забаву одраслих и деце - 
ролер полигон (са вучном жичаром у оквиру обухваћеног скијалишта), куглана, мини-голф, дечија 
игралишта и друго; коњички клуб (са шталом за десет коња, мањежом и пратећим садржајима) у 
саставу хотелско апартманског комплекса, као и плазиште/терминал излетничких и планинарских 
стаза (на трасама нордијских ски-стаза); и планирани рекреативни садржаји у саставу хотела 
„Сребрнац”. 

Комплекс се наслања на гравитирајуће скијалиште са капацитетом од 5.940 једновремених 
скијаша у секторима 6 и 8 алпског скијалишта, са исходиштем планиране гондолске жичаре 
Брзеће-Брегови-Сребрнац, полазиштима две постојеће жичаре и исходиштима алпских ски-стаза; 
на локалитету су планирани и: јавна ледена хaла за клизање и хокеј, као и отворена клизалишта за 
децу и одрасле (у склопу ледене хaле и хотелско-апартманског комплекса), два полигона ски- 
школа (са ски-теренима и два беби-лифта укупног капацитата од 200 једновремених корисника, у 
оквиру обухваћеног скијалишта) и ски-клуб уз исходиште скијашког FIS полигона (у саставу 
пансиона); у склопу комплекса предвиђено је полазиште/терминал нордијских ски-стаза. 

4. УТИЦАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ 

4.4. Инфраструктурни системи (Реферална карта 2) 

4.4.3. Енергетска инфраструктура 

Развој енергетске инфраструктуре на подручју Просторног плана засниваће се на: 
успостављању ефикасног система управљања и коришћења енергетских објеката и мреже, 
гасификацији, повезивању малих хидроелектрана у електроенергетски систем, као и на 
коришћењу алтернативних извора енергије. Међутим, развој енергетске инфраструктуре на 
подручју Просторног плана условљен је одређеним интервенцијама ван подручја Просторног 
плана које обухватај проширење и реконструкцију ТС 110/35 kV „Рашка” и ТС 35/10 kV 
„Рудница”. 

… 

Планиране су следеће активности развоја електроенергетске мреже и објеката: 

- изградња 2 (две) ТС 110/35/х kV „Копаоник“ и „Брзеће“, 3 (три) ТС 35/10 kV („Лисина“, 
„Јарам“, и „Викенд Насеље“); 

Извод из Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ 
III. ПЛАНСКА РЕШЕЊА 

2. РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

2.3. ЗОНА III АКУМУЛАЦИЈЕ „ЋЕЛИЈЕ” 

У зони III акумулације „Ћелије“ (површине око 594 km2), успоставља се режим 
контролисане изградње и коришћења простора који обезбеђује заштиту квалитета вода и 
здравствену исправност воде изворишта. Ради се само о појачаним мерама санитације, а не о 
рестрикцији која би угрожавала развој насеља. У овој зони није дозвољено неконтролисано 
депоновање комуналног и другог отпада, лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, 
депоновање, складиштење и транспорт опасних материја и материја које се не смеју директно или 
индиректно уносити у воде. 

У овој зони санитарне заштите могуће је задржавање постојећих и изградња нових станица 
снабдевања погонским горивом на основу процене утицаја на квалитет животне средине и 
квалитет вода, и прибављених водних услова и водне сагласности. 

Није дозвољено грађење производних погона, термоенергетских и других објеката, као ни 
обављање рударских и других радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на било 
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који начин угрожавају квалитет и режим вода. Дозвољена је реализација објеката виших нивоа 
финализације, са „чистим“ технологијама који нису већи потрошачи воде и које немају чврсте или 
течне отпадне и опасне материје. Дозвољено је градити мале занатско-индустријске погоне 
(објекти за прераду пољопривредних производа, мини-хладњаче, сушаре, млинови и сл), уз 
коришћење рециркулације воде у технолошким процесима, односно уз обавезу да се мање 
количине отпадних вода пречисте до прописане класе квалитета пре испуштања у реципијент.  

У случају постојања каменолома, предузеће се техничке мере које спречавају да отпадне 
материје доспеју у водоток било у расутом (материјал откривке, ситне фракције из сепарација) или 
у течном стању (суспендован нанос настао испирањем фракција).  

Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта засниваће се на програму 
уређења пољопривредно-шумског земљишта у зонама заштите изворишта вода. Није дозвољена 
интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које се користи у 
пољопривредне сврхе.  

У насељима и зонама са стамбеним, туристичким и економским објектима, код којих се на 
било који начин могу угрозити изданске, површинске воде и акумулација, обезбедиће се 
санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних вода ван слива 
акумулације, што условљава реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ са 
терцијарним пречишћавањем. За насеља, у којима због конфигурације терена и разуђености, 
реализација канализационог система није реална – примењује се санитација на нивоу 
домаћинстава или групе кућа, путем прописних сенгрупа и резервоара/таложница за сакупљање 
отпадних вода. Спровешће се комплетна санитација насеља уз забрану депоновања комуналног и 
другог отпада, те материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде. Извршиће се 
лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, као и санација постојећих мини фарми, тако да 
испуњавају све санитарно-техничке услове који обезбеђују потпуну сигурност од загађивања вода 
и тла. Транспорт опасних материја дозвољен је искључиво уз контролисан превоз и под пратњом. 
Развој и уређење локалне саобраћајне и техничке инфраструктуре реализоваће се без посебних 
захтева у погледу заштите акумулације. 

Извод из Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 
Александровац - Копаоник – Нови Пазар – Тутин са елементима детаљне регулације 

3. ПЛАНСКА РЕШЕЊА  

3.3. ПОЈАСИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА 
И УРЕЂЕЊА 

Просторним планом успоставља се енергетски коридор разводног гасовода 09-04/2 у 
укупној ширини од 400 м, по 200 м са обе стране осе коридора гасовода. У оквиру овог 
енергетског коридора утврђују се следећи појасеви/зоне заштите разводног гасовода: 

1) појас непосредне заштите који обухвата експлоатациони појас дуж гасовода укупне 
ширине 12 м (по 6 м са обе стране осе гасовода) и заштитни појас за електроенергетске каблове и 
анодно лежиште у ширини од 1 м са обе стране инсталације. У изузетним случајевима, посебно 
због пројектних, грађевинско-техничких или радних разлога, могу се утврдити мањи или већи 
експлоатациони појасеви. Зоне опасности од експлозије (минималне ширине 3 м) око објеката који 
представљају саставни део разводног гасовода успостављају се у оквиру грађевинског дела 
планираних локација; 

2) појас уже заштите укупне ширине 60 м (по 30 м са обе стране осе цевовода), који 
обухвата и појас непосредне заштите, и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају 
саставни део гасовода; 

3) појас шире заштите укупне ширине 400 м (по 200 м са обе стране осе цевовода), који 
обухвата и претходно наведене појасе. 

За потребе изградње гасовода може се успоставити радни појас у укупној ширини до 16 м 
(10 м + 6 м у односу на осу гасовода). 

У границама појаса непосредне и уже заштите може се утврдити јавни интерес за потребе 
извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација разводног гасовода. 
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Коначна траса гасовода са појасом непосредне заштите, ван постојећих и планираних 
грађевинских подручја, утврђује се у појасу детаљне регулације на основу техничке документације 
на нивоу пројекта за грађевинску дозволу. 

Коначна траса гасовода у постојећим и планираним грађевинским подручјима, а утврђује се 
у појасу непосредне заштите на основу техничке документације на нивоу пројекта за грађевинску 
дозволу. 

Размештај опреме и инсталација у објектима који представљају саставни део разводног 
гасовода, укључујући и зоне опасности које се успостављају око опреме и инсталација утврђују се 
у грађевинском делу планираних парцела на основу техничке документације на нивоу пројекта за 
грађевинску дозволу. 

Појаси заштите из првог става успостављају се по завршетку изградње гасовода. 

Режими коришћења и уређења простора у обухвату појаса/зона заштите разводног гасовода 
су: 

1) у појасу непосредне заштите, односно експлоатационом појасу гасовода могу се градити 
само објекти који су у функцији гасовода. У појасу непосредне заштите не смеју се изводити 
радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних 
и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења 
силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и др.) 
изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 м без писменог одобрења оператора транспортног 
система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 м, 
односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 м. Изградња путне и друге 
надземне и подземне инфраструктуре је могућа првенствено у смислу укрштања и изузетно код 
паралелног вођења са разводним гасоводом на краћим деоницама. У овим случајевима неопходна 
је процена могуће угрожености разводног гасовода у току извођења грађевинских радова и 
каснијег утицаја на пројектом дефинисане експлоатационе параметре;  

2) у појасу уже заштите забрањена је изградња стамбених, туристичких, објеката јавних 
служби и других објеката намењених трајном или привременом боравку људи. Постојећа путна и 
друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашавања/измештања 
током изградње разводног гасовода или обезбеђења сигурносних мера, што се решава кроз 
пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са власником/управљачем предметне 
инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов 
обезбеђења сарадње са оператером гасовода; 

3) у појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих 
објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. У овој зони није могуће планом вршити 
промену класе локације, која се за потребе израде Просторног плана дефинише као постојеће 
стање. Изградња надземних и подземних објеката, инфраструктурних и комуналних система је 
могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему осталом спроводе се урбанистички 
планови и просторни планови јединица локалне самоуправе; 

4) на простору изван грађевинског дела планираних грађевинских парцела објеката који 
представљају саставни део разводног гасовода може се уз сагласност управљача разводног 
гасовода успоставити службеност пролаза за потребе постављања других инсталација (нпр. 
дистрибутивни водови и прикључци на електроенергетски и телекомуникациони систем или 
осталу комуналну инфраструктуру). 

Појас непосредне и уже заштите одређен је графички (на картама детаљне регулације 
линијског дела гасовода) и пописом обухваћених катастарских парцела, док је појас шире заштите 
одређен графички (на рефералним картама) и координатама темена преломних тачака са тачношћу 
која одговара класи размере картографско-топографске подлоге. 
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4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

4.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

4.2.1. Правила уређења површина у обухвату детаљне регулације 

Правила уређења простора и правила изградње разводног гасовода РГ 09-04/2 са 
елементима детаљне регулације обезбеђују директно спровођење Просторног плана у смислу 
издавања локацијских услова, решавања имовинска правних односа, израду техничке 
документације и изградњу разводног гасовода 09-04/2, објеката који представљају саставни део 
разводног гасовода и пратећих инсталација у обухвату појаса детаљне регулације. 

Правила уређења и организације земљишта у обухвату детаљне регулације одређена су на 
следећи начин: 

1) у појасима непосредне и уже заштите се обезбеђује право службености пролаза за 
потребе извођења грађевинских и земљаних радова током постављања основне и пратеће 
инсталације гасовода, изградње објеката гасовода, као и каснији надзор и одржавање гасовода. У 
појасима непосредне и уже заштите се успоставља и трајна обавеза прибављања 
услова/сагласности од стране оператера надлежног за газдовање гасоводом код планирања, 
пројектовања и извођења других грађевинских радова или пренамене површина; 

… 

1.2. ЦИЉ И ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА 

1.2.1. Граница Измена и допуна дела Плана и граница грађевинског подручја 

Граница Измена и допуна дела Плана обухвата локацију у оквиру туристичког комплекса 
„Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус, у катастарској општини Крива Река, и то целе 
катастарску парцелу број 3447/17 и 3447/33 и део катастарске парцеле број 3447/37. Укупна 
површина обухвата је 1,85 a. 
Табела 1. Катастарске парцеле у обухвату Измена и допуна дела Плана. 

Катастарска 
општина Број к.п. Површина 

(ha.ar.m2) Обухват Имаоци права 
својине 

Врста земљишта 

Крива Река 
3447/17 01.45.30 цела Општина Брус остало грађ. зем. у државној својини 
3447/33 00.21.54 цела Општина Брус градско грађевинско земљиште 
3447/37 00.18.46 део Општина Брус градско грађевинско земљиште 

 
На северозападној, североистопној и југоистичној граници обухвата, граница Измена и 

допуна дела Плана поклапа се са границама катастарске парцеле 3447/17 и катастарских парцела 
3817/9, 3447/18, 3447/5 (сада 3447/43 и 3447/44) и 3447/2 све КО Крива Река и катастарских 
парцела 3/12 и 3/13 КО Брзеће. На југозападној граници обухвата, граница се поклапа са 
југозападном и југоисточном међом катастарске парцеле 3447/33 према катастарској парцели 
3447/37 КО Крива Река и додатно је дефинисана аналитичко-геодетским елементима, у делу који 
се не поклапа са границама постојећих катастарских парцела. 

Граница Плана дефинисана је координатама преломних тачака и приказана на графичким 
прилозима – дигиталним, геореференцираним, картама и штампаним картама. 

Цео обухват Измена и допуна дела Плана налази се у грађевинском подручју. 

1.2.2. Предмет и циљ израде Измена и допуна дела Плана 

План се ради у циљу стварања услова за изградњу трафо-станице 35/10 kV. 
Општи циљ израде Измена и допуна дела Плана детаљне регулације је дефинисање правила 

уређења и грађења и стварање услова за даљи развој, изградњу и инфраструктурно опремање 
туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику, на територији Националног парка Копаоник, у 
складу са важећим Просторним планом. 
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1.2.3. Постојеће стање 

Простор Сребрнца припада делимично урбанизованој зони туристичког центра Копаоник, у 
којој је започет развој и изградња објеката смештаја, инфраструктуре и пратећих услуга, 
дефинисаној према ППППН НП Копаоник као грађевинске површине постојећих и планираних 
туристичких комплекса и насеља. Планско подручје налази се у зони III степена заштите 
Националног парка Копаоник. У оквиру Плана детаљне регулације који се мења, локација 
обухваћена Изменама и допунама припада Зони II – спортско-рекреативне површине, јавно 
скијалиште и зелене површине. 

Према важећем Плану детаљне регулације, простор у обухвату Измена и допуна дела Плана 
планиран је за површине јавне намене, и то зелене површине и  саобраћајне површине. 

Највећи део простора у обухвату Измена и допуна дела Плана чине зелене травнате 
површине са појединачним примерцима стабала, кроз које пролази земљана стаза. У југозападном 
делу обухвата Измена и допуна, на граници између к.п. 3447/33 и 3447/37 КО Крива Река, налази 
се део инфраструктурног објекта (објекта за хлорисање) који припада постројењу за прераду воде. 

II          ПЛАНСКИ ДЕО 
Измене и допуне текстуалног дела Плана детаљне регулације врше се амандмански, у 

текстуалном делу Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику 
(„Сл. лист општине Брус“, бр. 6/18). 

II.1.1.    Измена и допуна бр. 1 

Део II „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, глава II.1. „ПОДЕЛА НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА“, одељак II.1.1. „Подела 
на карактеристичне зоне“ 

У трећем ставу, са описом садржаја у оквиру зоне II, иза алинеје 5 додају се две нове 
алинеје: 

- планирани угоститељско-услужни садржаји на локацији 12; 
- трафо-станица 35/10 kV; 

II.1.2    Измена и допуна бр. 2 

Део II „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, глава II.1. „ПОДЕЛА НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА“, одељак II.1.3. 
„Планирана намена простора“, пододељак II.1.3.1 „Површине и објекти јавне намене“ 

Последња алинеја другог става мења се и гласи: 

- инфраструктурне површине – постројење за прераду воде на катастарској парцели 3447/33 
КО Крива Река и трафо-станица 35/10 kV на катастарској парцели 3447/17 КО Крива Река. 

II.1.3.   Измена и допуна бр. 3 

Део II „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, глава II.1. „ПОДЕЛА НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА“, одељак II.1.3. 
„Планирана намена простора“, пододељак II.1.3.1 „Површине осталих намена“ 

Прва алинеја првог става мења се и гласи: 

- угоститељско- услужне делатности (локације 8, 11 и 12 у зони II); и 
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II.1.4.   Измена и допуна бр. 4 

Део II „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, глава II.1. „ПОДЕЛА НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА“, одељак II.1.5. „Биланс 
површина“ 

Табела 3. Биланс површина по наменама – планирано стање, мења се и гласи: 

Намена Површина (ha) 

спортско-рекреативне површине са сегментима јавног скијалишта 20,22 

јавно скијалиште 1,02 

зелене површине 5,82 

саобраћајне површине 8,80 

инфраструктурне површине 0,47 

угоститељско-услужна делатност 0,82 

туристички смештај – тип 1 13,96 

туристички смештај – тип 2 5,61 

УКУПНО 56,72 

 

II.1.5.   Измена и допуна бр. 5 

Део II „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, глава II.2. „ПОПИС ПАРЦЕЛА И 
ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ“ 

Табела 4. Попис катастарских парцела за површине јавне намене, мења се и гласи: 

Ознака Намена Катастарске парцеле у обухвату 
површине јавне намене 

Површина 
(ha) 

СК1 Јавно скијалиште Целе: 3447/12 КО Крива Река 
Делови: 3443/6, 3447/12, 3447/24, 3447/30 КО Крива Река 

0,71 

СК2 Јавно скијалиште Целе: 3443/7, 3531/2 КО Крива Река 
Део: 3531/1 КО Крива Река 

0,31 

З1 Зелене површине Целе: 3446/7, 3447/14, 3449/3, 3530/6 КО Крива Река 
Делови: 3445/18, 3446/6 КО Крива Река 

4,23 

З2 Зелене површине Целе: 3447/6 КО Крива Река и 3/12 KO Брзеће 
Делови: 3447/17 и 3447/37 КО Крива Река 

1,41 

З3 Зелене површине Део: 3447/17 КО Крива Река 0,10 

З4 Зелене површине Део: 3447/37 КО Крива Река 0,07 

З5 Зелене површине Део: 3447/37 КО Крива Река 0,02 
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Ознака Намена Катастарске парцеле у обухвату 
површине јавне намене 

Површина 
(ha) 

СР1 

Спортско-рекреативне 
површине са 
сегментима јавног 
скијалишта 

Целе: 3817/9, 3817/10, 3817/11, 3817/12, 3817/13, 3817/14, 
3817/15, 3817/16, 3817/17, 3442/26, 3442/27, 3442/28, 
3442/29, 3442/30, 3442/31, 3442/32, 3442/33, 3442/34, 
3442/35, 3442/36, 3442/37, 3442/38, 3442/39, 3442/40, 
3442/41, 3442/42, 3442/43, 3442/44, 3442/45, 3442/46, 
3442/47, 3442/48, 3442/49, 3442/50, 3442/51, 3442/52, 
3442/53, 3442/54, 3442/56, 3443/10, 3445/9, 3445/10, 
3445/11, 3445/12, 3445/14, 3445/15, 3445/16, 3445/17, 
3447/18, 3447/19, 3447/20, 3447/21, 3447/22, 3447/23, 
3447/25, 3447/26, 3447/27, 3447/28 КО Крива Река 
Делови: 3445/18, 3445/19, 3447/24 КО Крива Река 

18,79 

СР2  Делови: 3531/1, 3532, 3800, 3801 КО Крива Река 1,42 

ЈСП1 
Јавна саобраћајна 
површина (део 
државног пута) 

Целе: 3445/3, 3449/2 КО Крива Река 
Делови: 3446/8, 3450/2, 3530/4, 3531/4, 3443/16, 3447/34, 
3792/3, 3447/2, 3447/32 КО Крива Река и 3/10, 3/11 КО 
Брзеће 

6,29 

ЈСП2 Јавна саобраћајна 
површина Делови: 3445/18, 3445/19, 3446/6 КО Крива Река 0,16 

ЈСП3 Јавна саобраћајна 
површина 

Целе: 3447/31, 3443/19 КО Крива Река 
Делови: 3443/13, 3443/14, 3443/18, 3443/20, 3443/21, 
3443/22, 3447/5, 3447/29 КО Крива Река 

0,20 

ЈСП4 Јавна саобраћајна 
површина Делови: 3447/17 и 3447/37 КО Крива Река 0,15 

ЈСП С1 Јавна саобраћајна 
површина 

Целе: 3447/16, 3447/35 КО Крива Река 
Делови: 3443/6, 3443/16, 3443/17, 3447/12, 3447/34, 3530/4, 
3531/4 Крива Река и 3/11 КО Брзеће 

0,91 

ЈСП С2 Јавна саобраћајна 
површина 

Делови: 3443/16, 3447/34, 3530/4, 3531/4, 3792/3 КО Крива 
Река и 3/11 КО Брзеће 

1,08 

ППВ Постројење за прераду 
воде Цела: 3447/33 КО Крива Река 0,27 

ТС Трафо-станица Део: 3447/17 КО Крива Река 0,20 

УКУПНО   36,32 

 

II.1.6.   Измена и допуна бр. 6 

Део II „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, глава II.3. „УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, одељак II.3.2. „Јавне зелене поврпине“ 

Прва реченица првог става мења се и гласи: 

„Јавне зелене површине, осим у оквиру намене зелене површине, присутне су и у наменама 
спортско-рекреативне површине са сегментима јавног скијалишта, јавно скијалиште, 
саобраћајне површине и инфраструктурне површине – трафо-станица.“ 

Испред последњег става додаје се нови став који гласи: 

„Зелене површине у оквиру намене трафо-станице се уређују и озелењавају. Предвидети у 
оквиру парцеле трансформаторске станице озелењавање одговарајућом врстом травњака, 
покривачима тла као и другом зељастом и жбунастом вегетацијом. Ограђивање парцеле је 
дозвољено живом оградом са жичаном конструкцијом.“ 
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II.1.7.   Измена и допуна бр. 7 

Део II „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, глава II.3. „УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, одељак II.3.5. „Инфраструктурне мреже и објекти“, 
пододељак II.3.5.3 „Електроенергетска мрежа“ 

Трећи став мења се и гласи: 

- ТС 110/35/10 kV „Копаоник“ (изван граница овог плана) 
- двоструки кабловски вод 35 kV од ТС 110/35/10 kV „Копаоник“ до планиране ТС 35/10  kV 

„Јарам“ и кабловски вод 35 kV од планиране ТС 35/10 kV „Јарам“ до ТС 35/10 kV 
„Брзеће“; и 

- ТС 35/10 kV „Јарам“, инсталисане снаге 2 · 8 МVА на катастарској парцели 3447/17 КО 
Крива Река, са разводним постројењем 35 kV и 10 kV за унутрашњу монтажу. 

Прва реченица петог става мења се и гласи: 

„У коначном решењу, након изградње ТС 110/35/10 kV „Копаоник“ и ТС 35/10 kV „Јарам“ 
(у обухвату овог плана), напајање постојећих и новопланираних ТС 10/0,4 kV, вршиће се из 
наведених електроенергетских објеката.“ 

На крају пододељка додаје се нов поднаслов „Трафо-станица 35/10 kV и кабловски вод 
35 kV“ са следећим ставовима: 

„ТС 35/10 kV „Јарам“ планира се као стална, у приземној погонској згради, са разводним 
постројењем 35 kV и 10 kV за унутрашњу монтажу. 

Највећи дозвољени индекс заузетости (Из) парцеле трафо-станице је 40%, а најмање 
дозвољено растојање објекта погонске зграде од границе парцеле је 5 m. 

Погонска зграда служи за смештај постројења 35 kV, 10 kV и енергетских трансформатора, 
ормане управљања, ормане развода сопствене потрошње, исправљаче и инверторе, аку-батерије, 
трансформатора сопствене потрошње и других потребних уређаја и опреме. Погонска зграда 
планира се као приземни објекат са техничком етажом испод разводног постројења 35 kV и 10 kV. 
Све просторије имају директан улаз споља. 

За архитектонско обликовање погонске зграде трафо-станице важе правила из главе III.9. 
„Правила за архитектонско обликовање објеката“, изузев правила која се односе на висину објекта, 
висина погонске зграде, чија је спратност П, одређује се према техничко-технолошким захтевима, 
у складу са специфичном наменом објекта. 

Око погонске зграде планира се интерна саобраћајница, минималне ширине 6 m са стране 
улаза у разводно постројење 35 kV и 10 kV, односно 4 m, са остале три стране. Због изражене 
денивелације терена дозвољена је изградња потпорних зидова. Локација трафо-станице ограђује се 
оградом висине 2,2 m на растојању од 1 m од границе парцеле. 

Двоструки кабловски вод 35 kV од ТС 110/35/10 kV „Копаоник“ до планиране ТС 35/10 kV 
„Јарам“, поставити у кабловски ров дубине слободног полагања 1,1 m, а минималне ширине у 
складу са бројем каблова. Каблове поставити на дубини од 1 m. Планирати армиранобетонске 
шахте димензија 2,5 m · 1,5 m · 2 m (дужина у правцу трасе · ширина · дубина), са поклопцима за 
тешки саобраћај. 

Кабловски вод 35 kV од ТС 35/10 kV „Брзеће“ до планиране ТС 35/10 kV „Јарам“, 
поставити у кабловски ров дубине слободног полагања 1,1 m, а минималне ширине у складу са 
бројем каблова. Каблове поставити на дубини од 1 m. Планирати армиранобетонске шахте 
димензија 2,5 m · 1,5 m · 2 m (дужина у правцу трасе · ширина · дубина), са поклопцима за тешки 
саобраћај на преласку кабла преко пута (саобраћајница). 

Новопројектовани кабловски вод 35 kV, од ТС 35/10 kV „Брзеће“ до планиране ТС 35/10 kV 
„Јарам“ на преласку испод пута поставити у заштитним PVC цевима и то 4 · Ø110 mm, које ће се 
завршавати у кабловским шахтовима са обе стране пута. 

На истој дубини као и енергетски сноп ВН кабла 35 kV, од ТС 35/10 kV „Брзеће“ до 
планиране ТС 35/10 kV „Јарам“  на минималној дубини од 1 m положити ПЕХД цев Ø40 или Ø50, 
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за будуће полагање сигнално оптичког кабла. ПЕХД цев Ø40 или Ø50 се полаже паралелно уз 
енергетски сноп ВН каблова 10 kV. 

Заштитни појас трафо-станице 35/10 kV износи 10 m, а заштитни појас кабловског 35 kV 
вода је 1 m. У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно 
закону, техничким и другим прописима и без сагласности власника, односно, корисника 
електроенергетског објекта, не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати 
дрвеће и друго растиње. 

Осим услова утврђених овим планом, поштовати и све услове утврђене важећим техничким 
прописима, стандардима и техничким препорукама ЕДС.“ 

II.1.8.  Измена и допуна бр. 8 

Део II „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, глава II.3. „УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, одељак II.3.5. „Инфраструктурне мреже и објекти“, 
пододељак II.3.5.4 „Телекомуникациона мрежа“ 

На крају пододељка додаје се нови став који гласи: 

За потребе планиране трафо-станице 35/10 kV „Јарам“ потребно је изградити оптички кабл 
од ТС 110/35/10 kV „Копаоник“, у кабловском рову уз планирани двоструки далековод 35 kV. 
Услови за постављање оптичког кабла су: 

- неметална конструкција; 
- 96 влакана (72xG.652D + 24xG.655D); 
- кабловска телекомуникациона окна на растојању до 500 mm или на сваком савијању кабла; 
- постављање оптичког кабла у заштитну полиетиленску цев (2хПЕ Ø40 mm); 
- минимална резерва кабла у дужини од 50 m, у посебно намењеном смештајном простору; и 
- други услови у складу са важећим техничким прописима, стандардима и техничким 

препорукама ЕДС. 

II.1.9.   Измена и допуна бр. 9 

Део II „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, глава II.7. „II.7. УСЛОВИ И МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ 

Иза другог става додаје се нови став који гласи: 

„Основне планске мере превенције и ограничавања негативних утицаја изградње објекта 
ТС подразумевају максимално очување и заштиту околног земљишта, високог зеленила и 
вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна и групе стабала). Евентуално уклањање 
вегетације за потребе изградње трафо-станице обавити уз сагласност и дознаку ЈП „Национални 
парк Копаник“. Предвидети да објекат трафо-станице буде добро физички изолован и изграђен на 
начин да нема шупљина и отвора који омогућавају насељавање животиња. Забрањено је извођење 
радова у току ноћи. Предвидети све мере заштите у акцидентним ситуацијама уз обавезу 
обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа. Након окончања радова извршити 
санирање свих деградираних површина.“ 

На крају главе додаје се нови став који гласи: 

„На основу члана 11 Одлуке о изради Измене и допуне дела Плана детаљне регулације 
туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику а у складу са Решењем о изради Стратешке 
процене утицаја Измена и допуне дела Плана детаљне регулације туристичког комплекса 
„Сребрнац“ на Копаонику на животну средину урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја 
(СПУ) плана на животну средину, који је саставни део документационе основе Измена и допуна 
дела Плана. На основу анализе стања животне средине, планираних активности у планском 
подручју, процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и услова 
надлежних институција, Стратешком проценом утврђeне су мере заштите животне средине у циљу 
спречавања, односно смањења утицаја планираних објеката на чиниоце животне средине, као и 
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смернице за праћење стања животне средине (мониторинг). Израда СПУ одвијала се упоредо са 
израдом Измена и допуна дела Плана, чиме је остварен њен пун допринос у контексту усмеравања 
планских решења ка дефинисаним циљевима заштите.“ 

II.1.10.  Измена и допуна бр. 10 

Део III „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, глава III.1. „ВРСТА И НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА“ 

Последња реченица четвртог става мења се и гласи: 

„Изнад приземља могу бити смештајни капацитети, изузев на локацији локацијама 11 и 12, 
где се не планирају смештајни капацитети.“ 

II.1.11.   Измена и допуна бр. 11 

Део III „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, глава III.2. „УСЛОВИ ЗА 
ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ“ 

Последња алинеја четвртог става мења се и гласи: 

- угоститељско- услужну делатност 10 а, односно 20 а за локацију 12. 

IIИзмена и допуна бр. 12 

Део III „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, глава III.3. „ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА 
НА ПАРЦЕЛИ“ 

Последња алинеја петог става мења се и гласи: 

- угоститељско-услужну делатност   3 m, односно 5 m за локацију 12. 

II.1.12.   Измена и допуна бр. 13 

Део III „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, глава III.4. „ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ“ 

Последња алинеја трећег става мења се и гласи: 

- угоститељско-услужну делатност 40%, односно 30% за локацију 12. 

II.1.14.   Измена и допуна бр. 14 

Део III „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, глава III.5. „СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА“ 

Иза последње алинеје првог става додаје се нова алинеја, која гласи: 

o локација 12    П+Пк. 

II.1.15.   Измена и допуна бр. 15 

Део III „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, глава III.14. „ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ 
РАЗРАДУ“ 

Иза последње алинеје првог става додаје се нова алинеја, која гласи: 

- за локацију 12. 

II.1.16.   Измена и допуна бр. 16 

Део III „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, глава III.10. „III.10. УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА“, одељак III.10.2. „Правила за озелењавање“ 
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На крају одељка додаје се нови став, који гласи: 

„Зелене површине у оквиру намене трафо-станице: 

- минимални проценат слободних површина на парцели је 30%; 
- минимални проценат незастртих зелених површина износи 20%; 
- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних 

објеката и/или делова подземних објеката) износи 20%; 
- у оквиру парцеле трансформаторске станице предвидети озелењавање одговарајућим 

врстама травњака, покривачима тла као и другом зељастом и жбунастом вегетацијом; и 
- дозвољено је ограђивање парцеле живом оградом са жичаном конструкцијом.“ 

II.1.17.   Измена и допуна бр. 17 

Део III „ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, глава III.15. „ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ 
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА“ 

 
У табели 7. Приказ урбанистичких параметара за планиране намене, по појединачним 

локацијама*, додаје се нови ред, који гласи: 

12 Угоститељско -
услужна делатност 30 П+Пк 

 

У табели 8. Процена максималних смештајних капацитета (броја лежајева) по наменама и 
локацијама, иза реда који се односи на локацију 11 додаје се нови ред, који гласи: 

12 0,68 0 

 

У табели 9. Процена планиране бруто развијене грађевинске површине (БРГП) по наменама 
и локацијама, иза реда који се односи на локацију 11 додаје се нови ред, који гласи: 

12 3.250 

 

III       ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Ове Измене и допуне текстуалног дела Плана детаљне регулације врше се амандмански, у 

текстуалном делу Плана детаљне регулације врше се амандмански, у текстуалном делу Плана 
детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику („Сл. лист општине Брус“, 
бр. 6/18). 

У Прилогу „Аналитичко-геодетски елементи“ текстуалног дела Плана детаљне регулације, 
додају се координате детаљних тачака границе Измена и допуна дела Плана 14 и 15, мењају се 
координате детаљних тачака регулационих линија 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 и детаљне тачке осе 
саобраћајнице 116, и додају координате нових детаљних тачака регулационих линија 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85 и 86. 

У графичком делу важећег планског документа мењају се графички прилози – карте: 2 
„План намене простора са поделом на зоне“, Р – 1:2.500; 3 „План регулације и нивелације и 
решење саобраћајних површина“, Р – 1:1.000; и 4 „Синхрон план инфраструктуре“, Р – 1:1.000. 

Ове Измене и допуне Плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:350-215/2022-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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20.02.2023.године                                                            Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                  
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ПРИЛОГ 
Аналитичко-геодетски елементи 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

карта 2 – План намене простора са поделом на зоне 1:2.500 

карта 3 – План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина 1:1.000 

карта 4 – Синхрон план инфраструктуре 1:1.000 
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ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

Одлука о изради Измена и допуна дела Плана  

Катастарско-топографски план 1:1.000 

Извод из графичких делова планских докумената  

Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа  

Извештај о обављеној стручној контроли  

Извештај о обављеном јавном увиду  

Извештај о извршеној контроли усклађености  

Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан елаборат  

Мишљења и сагласности  

 
 

______________________________ 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Рс.“ Бр 127/07 ... 
111/2021 – др.закон) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,  
број 02/2019 и 6/2022)  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС  
 

Члан 1. 
У Одлуци о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“, 6/2017 и 4/2018) иза члана 85. додаје се члан 85а. који 
гласи:         

„ Одредбе ове Одлуке које се односе на управљање општинским путевима сходно 
се примењују на управљање улицама на територији општине Брус.“ 

                          
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Брус“. 

  
       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:347-5/2023-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      
20.02.2023. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 32, 72. и  74. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС''број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 121/21) и члана 
40. Статута општине Брус  (''Службени лист општине Брус '' број 2/19 и 6/22 )   

Скупштине општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донета је 
 

О Д Л У К А 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БРУС БРОЈ 551-7/2022-I ОД 20.12.2022. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 Ставља се ван снаге Одлука Скупштине општине Брус, број 551-7/2022-I од 
20.12.2022. године („Службени лист општине Брус“, број 10/22). 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у ''Службеном листу 

општине Брус“.  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:551-7/2022-I                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 
На основу члана 32, 72. и  74. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС''број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 121/21) и члана 
40. Статута општине Брус  (''Службени лист општине Брус '' број 2/19 и 6/22 )   

Скупштине општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донета је 
 

О Д Л У К А 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БРУС БРОЈ 463-47/2019-I ОД 12.11.2019. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 Ставља се ван снаге Одлука о покретању и спровођењу поступка отуђења 
катастарске парцеле број 3447/17 КО Крива Река путем јавног надметања, број 463-
47/2019-I од 12.11.2019. године („Службени лист општине Брус“, број 9/19). 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у ''Службеном листу 

општине Брус“. 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-13/2023-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц.,с.р. 

_____________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(„Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

У  ОПШТИНИ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања у општини Брус за 2023. 
годину. 
 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:400-120/2023-I            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 
129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21) и члана 40. тачка 55. Статута општине 
Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА»  БРУС 
 ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења субвенција ЈКП «Расина» Брус из 

буџета општине за 2023. годину, који је донео директор предузећа под бројем 
3433/2022 од 30.12.2022.године. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-4/2023-I                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц.,с.р.     

__________________________________ 
На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 

88/19),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18 и 101/21) и 
члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 
6/22), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године,  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
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1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2022. – 31.12.2022. године, број 
238/2023 од 31.01.2023. године. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-5/2023-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц.,с.р. 

___________________________________ 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 65. 
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22), 
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус за 
2021. годину, коју је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 
21.12.2022.године, Одлуком бројем 447-1/22. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:023-23/2023-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА 

 ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Туристичке 
организације регије Копаоник за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор установе 
на седници одржаној дана 09.12.2022. године, под бројем 17/22. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-129/2023-I                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                           Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
_________________________________                                                                                                             

 
На основу члана 68. и 100. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник РС,, 

број 135/04, 36/09, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон), Сагласности 
Министарства заштите животне средине, број  401-00-00057/23-02 од 17. јануара 2023. године, 
чланa 6. и 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за  за заштиту животне средине општине Брус ( ,, 
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Службени лист општине Брус,, 5/09) и члана 40. Статута општине Брус          ( ,,Службени лист 
општине Брус,, број  2/2019 и 6/2022 ),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је 
 

ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I 

   Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 
активности које се током 2023. године планирају у области заштите и унапређења животне 
средине. 
 За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета општине Брус у укупном 
износу од 2.000.000,оо динара,  како је то утврђено у члану 7. Одлуке о буџету општине Брус (,, 
Службени лист општине Брус,, број 10/2022) 
код Општинске управе – Буџетски фонд за заштиту животне средине, функционална 
класификација 560, активност 0002 и 0005 – економске класификације 424000, 511000.  
 

II 
 Средства из тачке I став 2. овог Програма користиће се  за: 
 

1. Праћење квалитета елемената животне средине /мониторинг/ на 
 територији општине Брус, 

Активност 0002, економска класификација 424000 
У току 2023. године, планира се праћење стања животне средине у  

складу са Законом о заштити живптне средине ( члан 69-73 ) и посебним законом 
- праћење и мерење нивоа комуналне буке у насељима и дуж главних саобраћајница; 
- акустично зонирање; 
- праћење и прогноза аерополена (амброзија) 
- праћење квалитета ваздуха у ванредним ситуацијама; 
- праћење квалитета површинских вода 
За реализацију наведених мониторинга у 2023. години биће 

 закључени уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама након 
спроведене јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама где је то потребно. 
 
                                                                                        Укупно: 100.000,оо динара 

2. Управљање комуналним отпадом 
 
Активност 0005, економска класификација 424000 
-Чишћење корита река Расине и Грашевке и уређење простора око  

корита наведених река; 
 -Сакупљање отпада из МЗ из којих се не сакупља отпад; 
 -активности на уклањању дивљих депонија и санација постојећих сметлишта 
 - Едукација и промотивне активности 
                                                                                                        600.000, оо динара 
 Активност 0005, економска класификација 511000: 
 
 -пројекат изградње рециклажних острва на територији општине Брус, са приоритетом 
Туристичког центра Брзеће и неуређеним просторима за одмор путника ( стајалишта ) 
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                                                                                                   300.000,оо динара 
 
 Активност 0005, економска класификација 511000: 
 -набавка машина и опреме потребних за санацију постојећих сметлишта 
                                                                                                    1.000.000,оо динара 
 
                                                                                Укупно:      1.900.000,оо динара 
 
 Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта 
Председника општине, и на основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са 
територије општине Брус, као и предлога надлежног одсека Општинске управе општине Брус. 
 Ови Програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама 
проистеклим из Закона о заштити животне средине у сарадњи са другим институцијама на 
територији општине Брус. 
 

III 
 Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у 
зависности од правила средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених 
средстава у складу са Законом о заштити животне средине ( ,,Службени гласник РС,, број 135/04, 
36/09, 72/09-др. Закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон), Одлуке о оснивању 
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Брус ( ,,Службени лист општине Брус,, број 
5/09). 
 

IV 
 Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Брус утврђује 
приоритетне активности из Програма заштите животне средине. 

 
V 

 Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи Председник општине Брус. 
 Извештај о реализацији овог Програма подноси Председник општине Брус, пре усвајања 
програма за наредну годину. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:501-1/2023-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                            Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

___________________________________ 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
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1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народне библиотеке Брус за 2023. 
годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 26.01.2023. 
године, под бројем 19/23. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:023-1/2023-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
_______________________________________ 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Туристичке организације општине Брус за 
2023. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 
14.12.2022. године, под бројем 184/1/22. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:023-4/2023-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
 На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Центра за културу Брус за 2023. 
годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 27.01.2023. 
године, под бројем 19/23. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:023-2/2023-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
_________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад општине Брус за 

2023. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 
23.01.2023. године, под бројем 551-42/23. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:023-3/2023-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. 

ГОДИНУ 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Народне библиотеке Брус 
са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор 
установе на седници одржаној дана 26.01.2023. године, под бројем 18/23. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        
БРОЈ:400-54/2023-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
___________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 



 40 20.02.2023. године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   2 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС 
 СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Туристичке организације 

општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је усвојио 
Управни одбор установе на седници одржаној дана 31.01.2023. године, под бројем 
39/23. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-84/2023-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ  
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Центру за културу Брус са 

Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор 
установе на седници одржаној дана 27.01.2023. године, под бројем 20/23. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-57/2023-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
______________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основне школе „Јован 

Јовановић Змај“ Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је 
усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 06.02.2023. године, под 
бројем 94-01-101/01. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-98/2023-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
__________________________________ 

 

 

 

 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основне школе „Први Мај“ 

Влајковци са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је усвојио 
Школски одбор школе на седници одржаној дана 30.01.2023. године, под бројем 27/1. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-107/2023-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
___________________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
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ДОМА ЗДРАВЉА  БРУС 
 СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Дома здравља Брус са 

Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор 
установе на седници одржаној дана 08.02.2023. године, број 79/23. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-89/2023-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О  
ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Центру за социјални рад 

општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, 
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 26.12.2022. године, 
под бројем 551-1137/22. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-1350/2022-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
____________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Центру за социјални рад 
општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је усвојио 
Управни одбор установе на седници одржаној дана 23.01.2023. године, под бројем 551-
42/23. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-72/2023-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС  
ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Скупштине општине Брус 

са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-132/2023-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 20.02.2023. године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 
Н 
а основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС  
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ЗА 2023. ГОДИНУ 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Председника општине Брус 
са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-75/2023-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског већа општине 

Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-76/2023-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 20.02.2023. године                                                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________ 
 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
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ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинске управе 

општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-73/2023-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 20.02.2023. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС СА  
ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског 

правобранилаштва општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-74/2023-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 20.02.2023. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ БРУС СА  
ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
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1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Фонда за пољопривреду и 

рурални развој општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС     

БРОЈ:400-79/2023-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 20.02.2023. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС СА 
ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Штаба за ванредне 

ситуације општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-77/2023-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 20.02.2023. године                                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_______________________________________ 
 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА 
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ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Буџетског фонда за 
заштиту животне средине са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-78/2023-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“  БРУС 
 СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план установе за физичку 

културу „Спортски центар“ Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, 
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 29.01.2023. године. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-99/2023-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
____________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
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МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Месних заједница општине 

Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-61/2023-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 20.02.2023. године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС 
 СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Предшколској установи 

„Пахуљице“ Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је усвојио 
Управни одбор установе на седници одржаној дана 11.01.2023. године, под бројем 
14/23. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-17/2023-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
___________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
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СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС  
ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Средње школе Брус са 

Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је усвојио Школски одбор школе 
на седници одржаној дана 27.12.2022. године, под бројем 1201/1. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-1349/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БЛАЖЕВО СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основне школе „Вук 

Караџић“ Блажево са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је усвојио 
Школски одбор школе на седници одржаној дана 27.01.2023. године, под бројем 26/1. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-59/2023-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РАЗБОЈНА СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основне школе „Бранко 

Радичевић“ Разбојна са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину, који је 
усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 27.01.2023. године, под 
бројем 171. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-62/2023-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закони 47/18 и 121/21) и члана 40. Статута општине 
Брус, („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању помоћи Снежани Симић из Грашеваца 

 
1. Општина Брус опредељује средства у износу од 100.000,00 динара за помоћ Снежани 

Симић из Грашеваца, у циљу накнаде трошкова даљег лечења. 
2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе 

општине Брус, економска класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. 

3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о 
утрошеним финансијским средствима, у супротном од корисника затражиће се 
повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог Решења 
закључи уговор са Снежаном Симић из Грашеваца којим ће се ближе уредити права и 
обавезе. 

5. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:400-788/2022-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      
20.02.2023. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

______________________________________ 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14-др закон, 101/16-др закони 47/18 и 121/21) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени 
лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Драгију Васићу из Бруса 
 

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 9.000,00 евра у динарској 
противвредности за помоћ Драгију Васићу из Бруса, у циљу куповине стамбеног 
контејнера ради решавања смештаја његове једанаесточлане породице. 

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе 
општине Брус, економска класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. За спровођење овог Решења, у вези набавке предметног контејнера,  задужује 
се Општинска управа општине Брус. 

3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о 
утрошеним финансијским средствима, у супротном од корисника затражиће се 
повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница Скупштине општине Брус да након доношења 
овог Решења и реализације набавке предметног контејнера закључи уговор о давању на 
коришћење са Драгијем Васићем из Бруса којим ће се ближе уредити права и обавезе. 

5. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:87-191/2023-I                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      
20.02.2023. године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др закон, 101/16-др закони 47/18 и 121/21) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени 
лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању помоћи Звездану Милићевићу из Рибара 

 
1. Општина Брус опредељује средства у износу од 200.000,00 динара за помоћ 

Звездану Милићевићу из Рибара, ради опремања новосаграђеног незавршеног 
објекта за становање. 

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе 
општине Брус, економска класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. 

3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о 
утрошеним финансијским средствима, у супротном од корисника затражиће се 
повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница Скупштине општине Брус да након 
доношења овог Решења закључи уговор са Звезданом Милићевићем из Рибара 
којим ће се ближе уредити права и обавезе. 

5. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:87-192/2023-I                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      
20.02.2023. године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14, 101/16, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 60. Одлуке о месним заједницама на територији 
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општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 6/19) и члана 40. Статута општине Брус 
(„Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22), 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 
 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ повереници месних заједница на територији општине Брус и то: 
 

1. Срђан Станић повереник Месне заједнице Велика Грабовница 
2. Радимир Бошковић повереник Месне заједнице Батоте 
3. Ивица Весић повереник Месне заједнице Мала Врбница 
4. Зоран Радојевић повереник Месне заједнице Равни 
5. Немања Ђокић повереник Месне заједнице Доњи Липовац. 

 
2. ИМЕНУЈУ СЕ повереници месних заједница на територији општине Брус и то: 

 
1. Зоран Максић повереник Месне заједнице Велика Грабовница 
2. Иван Јанић из Тршановаца повереник Месне заједнице Батоте 
3. Милан Алексић повереник Месне заједнице Доњи Липовац. 

3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Брус.“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:020-16/2022-I                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016, - др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 40. 
Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/19 и 6/22) 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године доноси  
 

О Д Л У К У   
О ДАВАЊУ НА  КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 ОПШТИНЕ БРУС  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком даје се на коришћење Центру за културу Брус објекат изграђен на катастарској 
парцели број 1061 КО Брус, зграда здравства број 2, на којој тренутно право коришћења има 

Центар за социјални рад Брус на основу Одлуке Скупштине општине Брус број: 361-12/2017-I. 
Предметни објекат се даје  на коришћење ради пресељења збирке етнографског музеја Брус. 

Члан 2. 
Овлашћује се и обавезује Председник општине Брус да након ступања на снагу ове Одлуке 

закључи уговор са Центром за културу Брус о давању на коришћење објекта из члана 1. ове 
Одлуке, а којим ће се ближе уредити међусобна права и обавезе.   

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Брус“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:361-2/2023-I                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023.године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                 

____________________________________ 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада Установе за физичку културу 
„Спортски центар“ Брус за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 
седници одржаној дана 09.02.2023. године, под бројем 25/23. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:023-8/2023-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.02.2023. године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 

88/19),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18 и 101/21) и 
члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 
6/22), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године,  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Брус за 
2022. годину. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:023-6/2023-I                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                           Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Брус за 2023. годину. 

2.  Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-7/2023-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 20.02.2023. године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________ 
На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 

88/19),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18 и 101/21) и 
члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 
6/22), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.02.2023. године,  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма за рад Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима општине Брус за 2022. годину. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:344-26/2023-I                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 
На основу члана  48. и 49. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима («Службени 

гласник РС», број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/14-др закон, 101/16-др закон, 47/18 и 111/2021-др. 
Закон), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 
2/19 и 6/2022), и члана 69. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” 
бр.11/2009)  
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.02.2023. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА» БРУС 

 
1. РАЗРЕШАВА СЕ Иван Јеличић, дипл.инж.пољ.за агроекономију из Кобиља дужности 

директора Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус, пре истека периода на који је 
именован. 

2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Пресудом Управног суда-одељење у Крагујевцу I-8 У 17996/20 од 02.09.2022. године 
уважена је тужба тужиоца Ивана Јеличића из Кобиља, општина Брус, па је поништено решење 
Скупштине општине Брус  број 02-57/2020-I од 11.09.2020. године и предмет је враћен туженом 
органу на поновно одлучивање. У образложењу своје пресуде Управни суд наводи да се у списима 
предмета не налази образложен предлог надлежног органа за разрешење тужиоца дужности 
директора јавног предузећа пре истека периода на који је именован, нити из списа и образложења 
оспореног решења произилази да је поднет образложен предлог за разрешење тужиоца као 
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директора јавног предузећа, да је исти достављен тужиоцу на изјашњење, односно да је спроведен 
законом прописан поступак разрешења.  
 Поступајући у складу са чланом 69. став 2. Закона о управним споровима (“Службени 
гласник РС” бр.11/2009) а имајући у виду члан 48. став 2,3,4 и 5  Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС», број 15/16 и 88/19) и члан 45. став 2 Статута ЈКП “Расина” Брус пресуда 
је достављена на даљу надлежност и поступање Надзорном одбору ЈКП “Расина” Брус. У вези са 
тим, Надзорни одбор ЈКП “Расина” Брус је на својој седници одржаној дана 04.01.2023. године 
усвојио предлог за разрешење бившег директора Ивана Јеличића из Кобиља. У образложењу свог 
предлога, наводе да предлажу разрешење јер су уочене бројне неправилности у пословању за 
време обављања директорске функције именованог. Наводе да је због нестручног и несавесног 
обаљања дужности директора ЈКП “Расина” Брус и поступања супротно пажњи доброг 
привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у јавном 
предузећу, дошло до одступања од остваривања основног циља постојања јавног предузећа, 
делујући и радећи на штету предузећа, кршећи директорске дужности несавесним и 
противзаконитим понашањем и тиме је прекршио члан 49. став 3. Закона о јавним предузећима 
(“Службени гласник РС” број 15/16 и 88/19) и то на начин што је установљено:  
 1. Да је директор Иван Јеличић склопио Уговор о јавној набавци мале вредности путем 
поруџбенице са СЗР “ЦУЦА” из Обрежа, ул. Вељка Влаховића 27, којим је предвиђено да 
добављач набави и угради бетонску ограду на новом гробљу у Брусу у дужини од 80 м за вредност 
од 488.000,00 динара а на основу понуде од 15.04.2019. године. Цена из понуде износи 6.100,00 
динара по метру, а у цену улази превоз, монтажа, цемент и шодер. Вредност понуде износи 
488.000,00 динара за 80 м. За наведену набавку нема одлуке Надзорног одбора ЈКП “Расина” Брус. 
Набавку није спровела комисија за јавне набавке предузећа. Предузеће је наведеном извођачу 
испоручило материјал и то: цемент, шодер, бетонске блокове, ситну пуну циглу, паљену жицу, 
ексере и то по отпремници 19/SM 24/SM у укупној вредности од 54.621,56 динара без обрачунатог 
ПДВ-а. Предати материјал није фактурисан на који начин је учињена штета предузећу. Узета је 
писана изјава запосленог Свете Милетића на околности датог материјала. 
  2. Да је директор Иван Јеличић отуђио основна средства предузећа и то службена возила, 
две ладе ниве без одлуке Надзорног одбора и без спроведеног поступка продаје основних 
средстава оглашавањем путем јавног надметања. Једна лада нива продата је за вредност од 
10.080,00 динара предузећу “Баки Рециклажа” Жиљци, 37220 Брус, наводно као отпадно (старо) 
гвожђе. Књиговодствена неотписана вредност предметне ладе ниве износи 55.735,42 динара. 
Друга лада нива продата је за вредност од 18.000,00 динара такође као отпадно (старо) гвожђе 
предузећу “Баки Рециклажа” Жиљци. 
 3. Да је директор Иван Јеличић закључио Уговор о купопродаји половне машине за 
прављење бетона (Кар Микс) са предузећем “Мирас Б” ДОО Александровац, са седиштем у 
Лесеновцима, 37230 Александровац без навођења датума склапања уговора. Уговор је заведен 
дана 17.10.2016. године под бројем 2364/2016. Наведеним уговором купљена је половна 
грађевинска машина за 600.000,00 динара а на основу понуде-предрачуна бр.01/2016 која је код 
ЈКП “Расине” заведена под бројем 2300/2016 од 05.10.2016. године, а код продавца под бројем 98 
од 05.10.2016. године. Цена из понуде износи 600.000,00 динара са зарачунитм ПДВ-ом. За 
наведену набавку постоји одлука Надзорног одбора ЈКП “Расина” Брус заведена под бројем 
2271/2016 дана 03.10.2016. године. Набавку није спровела комисија за јавну набавку предузећа, 
иако је одлука достављена служби за јавне набавке. Поступак је покренуо директор предузећа 
Иван Јеличић. Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности путем наруџбенице 
број 32/2016 од 03.10.2016. године. Наведена грађевинска машина није радила уопште,  а у њу је 
уложено по рачуну-отпремници бр.14/2017 од 01.04.2017. године од “DIVA COMMERCE” DOO 
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Оџаци, 32240 Трстеник износ од 146.216,40 динара, а по рачуну број 622/00002 од 13.08.2018. 
године предузећа “Брана комерц” ДОО Јасички пут бр.15, 37000 Крушевац уплаћен је износ од 
335.743,06 динара. Наведена машина је изнајмљена укупно два пута за четири године и то на 
основу радног налога бр.1 од 12.04.2017. године, односно по рачуну број 03-16993 од 23.05.2017. 
године који износи 7.200,00 динара, као и по налогу за рад и обрачун број 3161 од 20.09.2019. 
године, односно по рачуну број 03-34177 од 09.10.2019. године која износи 87.960,00 динара. 
  4. Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, Посебном одељењу за сузбијање корупције, 
достављена је дана 18.01.2021. године кривична пријава Слободана Видојевића, председника 
Надзорног одбора ЈКП “Расина” Брус, поднета против Ивана Јеличића, бившег директора ЈКП 
“Расина” Брус због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. ст.1 Кривичног 
законика. Окривљени Иван Јеличић је признао извршење кривичног дела које му се ставља на 
терет и прихватио је меру одложеног кривичног гоњења из члана 283. Законика о кривичном 
поступку и добровољно се обавезао да на име накнаде штете уплати износ од 113.769,00 динара на 
жиро рачун ЈКП “Расина” Брус.  
 За све ове утврђене неправилности достављени су докази уз поднети предлог за 
разрешење.  
 У складу са чланом 48. став 4. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број 
15/16 и 88/19) предлог за разрешење је покушан да се уручи Ивану Јеличићу дана 04.01.2023. 
године, али је исти одбио да га прими са образложењем да је у питању противзаконит предлог. 
Предлог је објављен на Огласној табли предузећа дана 04.01.2023. године и исти је скинут са  
Огласне табле дана 02.02.2023. године. 
 
 Од стране надзорног одбора ЈКП “Расина” Брус предметни предлог је достављен  
Општинској управи општине Брус дана 07.02.2023. године. Начелник Општинске управе општине 
Брус је дана 10.02.2023. године предлог доставио на даљу надлежност Скупштини општине Брус. 
Општинско веће општине Брус је упознато са поднетим предлогом за разрешење и о истом се 
изјаснило актом од 17.02.2023. године под бројем 02-3/2023-III, и предложило је Скупштини 
општине Брус да предметни предлог усвоји и донесе Решење о разрешењу.  
 Скупштина општине Брус је на својој седници одржаној дана 20.02.2023. године усвојила 
поднети предлог надзорног одбора ЈКП “Расина” Брус за разрешење Ивана Јеличића, са укупно 17 
гласова за. 
 Увидом у Решење Скупштине општине Брус број 02-3/2020-I од 12.02.2020. године 
утврђено је да је Иван Јеличић именован за директора ЈКП „Расина“ Брус на период од 4 године. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/14-др закон, 101/16-др закон и 47/18), прописано је да Скупштина општине у складу 
са законом именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте у складу са законом. 
 Чланом 40. став 1. тачка 12. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 
2/19 и 6/22), прописано је да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава 
Надзорни одбор и директора јавних предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статуте јавних 
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 
 Чланом 48.  Закона о јавним предузећима (“Служени гласник РС” број 15/16 и 88/19) 
прописано је: Предлог за разрешење директора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија 
подноси министарство. Предлог за разрешење директора јавног предузећа чији је оснивач 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, подноси надлежни орган аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе. Предлог из ст. 1. и 2. овог члана може поднети и 
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надзорни одбор јавног предузећа, преко министарства или надлежног органа из става 2. овог 
члана. Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих 
се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о 
разлозима због којих се предлаже разрешење. Пошто директору пружи прилику да се изјасни о 
постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, министарство, односно надлежни 
орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, предлаже оснивачу доношење 
одговарајућег решења. Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити 
управни спор. 
  Чланом 49. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (“Служени гласник РС” број 
15/16 и 88/19) прописано је: Директор се разрешава пре истека периода на који је именован 
уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног 
пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова 
у јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања јавног 
предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа. 
 Чланом 69. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр.11/2009) 
прописано је: Ако према природи ствари у којој је настао управни спор треба уместо поништеног 
управног акта донети други, надлежни орган је дужан да тај акт донесе без одлагања, а најкасније 
у року од 30 дана од дана достављања пресуде, при чему је надлежни орган везан правним 
схватањем суда, као и примедбама суда у погледу поступка.  
 
 Са напред изнетих разлога, а имајући у виду да је у свему поступљено према примедбама 
из пресуде Управног суда-одељење у Крагујевцу I-8 У 17996/20 од 02.09.2022. године одлучено је 
као у диспозитиву овог Решења. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 
спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:02-3/2023-I              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.02.2023. године            Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

___________________________________ 

 
А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 
 
          На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС”, број 
129/2007...47/2018) и члана 14. став 2 Одлуке о оснивању установе Центар за културу Брус 
(,,Службени лист општине Брус“, број 9/2013, 10/2014 и 1/2017) 
 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 17.02.2023. године донело је 
          

Р Е Ш Е Њ Е 
 
   1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Правилника о  организацији и 
систематизацији послова у Центру за културу Брус  коју је донео вршилац дужности 
директора Центра за културу Брус, дана 07.02.2023. године, под бројем 41/23. 
       2. Решење доставити: Центру за културу Брус и архиви. 
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       3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“. 
 

      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 
  
БРОЈ: 020-1/2023-III                          ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
17.02. 2023. ГОДИНЕ                                  Валентина Милосављевић, с.р. 
                                ______________________________________                                                                 

 
А К Т А 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

На основу члана 72. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.14/22), Општинска 
изборна комисија општине Брус на седници одржаној дана 14.02.2022. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ МАНДАТА 

 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ мандат одборника Соњи Живановић, предузетнику из Грашеваца, 

општина Брус, рођене 16.03.1983. године у Крушевцу, са изборне листе Александар Вучић 
– За нашу децу. 

2. Мандат одборника лицу из тачке 1. овог решења почиње да тече од дана када му 
Скупштина општине Брус потврди мандат. 

3. Мандат новог одборника може трајати најдуже до истека времена на које је изабран 
одборник коме је престао мандат. 

4. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и биће објављено у 
Службеном листу општине Брус и на веб-презентацији Општине Брус. 

Број:013-1/2023 
У Брусу 14.02.2023.године. 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БРУС 

                                                                            Заменик председника изборне комисије                              
                                                                                         Горан Деспотовић, дипл.правник, с.р.  

________________________________ 
 
 
 
 
С А Д Р Ж А Ј              С Т Р А Н А  
 
1. ОДЛУКА  о утврђивању престанка мандата одборнику  

Скупштине општине Брус                      1 
2. ОДЛУКА  о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Брус           1  
3. ОДЛУКА  о пристпању изради Плана генералане регулације за изградњу 
   моста и приступних саобраћајница преко реке Расине за 
   манастир „Свети Стефан“ у Лепенцу              2 
4. ОДЛУКА  о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу 
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   моста са приступним саобраћајницама преко реке Расине за 
   засеок Бисерчићи, село Дупци               6 
5. ОДЛУКА  о успостављању права службености пролаза преко кат.парц.бр. 
   1537, 1597, 1939, 1368, 1365/1, 958/2, 1937/1 и 490 све КО Богише          10 
6. ОДЛУКА  о успостављању права службености пролаза преко кат.парц.бр. 
   638, 794, 776, 749, 3334, 3319, 1009 и 3325 све КО Равни           12 
7. ОДЛУКА  о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања 
   у ПУ „Пахуљице“ Брус за 2023. годину             14 
8. ОДЛУКА  о усвајању Измена и допуна дела Плана детаљне регулације 
   туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику у опш. Брус          16 
9. ИЗМЕНА И  дела Плана детаљне регулације туристичког комплекса  
    ДОПУНА  „Сребрнац“ на Копаонику у општини Брус             18 
10. ОДЛУКА  о допуни одлуке о општинским некатегорисаним путевима 
   на територији општине Брус              31 
11. ОДЛУКА  о стављању ван снаге Одлуке Скупштине општине Брус 
   број 551-7/2022-I од 20.12.2022. године             31 
12. ОДЛУКА  о стављању ван снаге Одлуке Скупштине општине Брус 
   број 463-47/2019-I од 12.11.2019. године             32 
13. ОДЛУКА  о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у  

општини Брус за 2023. годину              32 
14. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Програм коришћења субвенција 
   ЈКП „Расина“ Брус из буџета општине за 2023. годину           33 
15. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и 
   реализованих активности из програма пословања ЈКП „Расина“ 
   Брус за период 01.01.2022.-31.12.2022. године            33 
16. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду установе за физичку културу 
   „Спортски центар“ Брус за 2021. годину             33 
17. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 
   Туристичке организације регије Копаоник за 2023. годину          34 
18. ПРОГРАМ буџетског фонда за заштиту животне средине општине Брус 
   за 2023. годину                34 
19. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм рада Народне 
   библиотеке Брус за 2023. годину              36 
20. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм рада Туристичке 
   организације општине Брус за 2023. годину            36 
21. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм рада Центра за културу 
    Брус за 2023. годину                      37 
22. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални 
   рад општине Брус за 2023. годину              37 
23. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Народне 
   библиотеке Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. год.         38 
24. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Туристичке 
   организације општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус  

за 2023.годину                 38 
25. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Центра за 
   културу Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину          39 
26. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ 
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    „Јован Јовановић Змај“ Брус са Одлуком о буџету општине Брус  
за 2023. годину                39 

27. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ 
    „Први Мај“ Влајковци са Одлуком о буџету општине Брус  

за 2023. годину                40 
28. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Дома 
    здравља Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину          40 
29. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Центра за 

социјални рад општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу 
    буџета општине Брус за 2022. годину             41 
30. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Центра за 
   социјални рад општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус 
    за 2023. годину                41 
31. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Скупштине 
   општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину        42 
32. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Председника 
   општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину        42 
33. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Општинског 
   већа општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. г.        43 
 
34. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Општинске 
   управе општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус  

за 2023. годину               43 
35. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Општинског 
   правобранилаштва општине Брус са Одлуком о буџету општине  

Брус за 2023. годину               44 
36. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Фонда за 

пољопривреду и рурални развој општине Брус са Одлуком о буџету 
општине Брус за 2023. годину             44 

37. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Штаба за 
   ванредне ситуације општине Брус са Одлуком о буџету општине  

Брус за 2023. годину               45 
38. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Буџетског 
   фонда за заштиту животне средине са Одлуком о буџету општине  

Брус за 2023. годину               45  
39. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план установе за 

физичку културу „Спортски центар“ Брус са Одлуком о буџету 
општине Брус за 2023. годину             46 

40. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Месних 
   заједница општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус  

за 2023. годину               46 
41. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план ПУ 
   „Пахуљице“ Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. г.         47 
42. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план Средње 
   школе Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2023. годину         47 
43. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ 
    „Вук Караџић“ Блажево са Одлуком о буџету општине Брус  
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за 2023. годину               48 
44. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ 
    „Бранко Радичевић“ Разбојна са Одлуком о буџету општине  

Брус за 2023. годину               48 
45. РЕШЕЊЕ  о давању помоћи Снежани Симић из Грашеваца           49 
46. РЕШЕЊЕ  о давању помоћи Драгију Васићу из Бруса            49 
47. РЕШЕЊЕ  о давању помоћи Звездану Милићевићу из Рибара           50 
48. РЕШЕЊЕ  о разрешењу и именовању повереника Месних заједница 
   на територији општине Брус             50 
49. ОДЛУКА  о давању на коришћење непокретности у јавну својину 
   општине Брус                51 
50. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм рада установе за  

физичку културу „Спортски центар“ Брус за 2023. годину         51 
51. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне 
   ситуације општине Брус за 2022. годину            52 
52. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План рада Општинског штаба за 
   ванредне ситуације општине Брусза 2023. годину           52 
53. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду Програма за рад Савета за 
   координацију послова за безбедност саобраћаја за 2022. годину         52 
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Главни и одговорни уредник Андрија Несторовић, Секретар Скупштине општине 
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