
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Општинска управа општине Брус  у 2018. години, у складу са Законом о локалној 
самоуправи  и Одлуком о Општинској управи општине Брус  функционише као јединствени 
орган. 
 У складу са одредбама Одлуке о Општинској управи општине Брус  у Општинској управи 
постоје  следећи  Одсеци, као организационе јединице и то: 
 -Одсек за скупштинске и заједничке послове,  
 -Одсек за општу управу, 
 -Одсек за друштвене делатности, 
 -Одсек за финансије и планирање, 
 -Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода, 
 -Одсек за урбанизам и грађевинарство, 
 -Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне 
средине. 
              -Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове и 
              -Одсек за локални економски развој и инвестиције. 
 
 Обједињеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Брус, кабинету председника општине Брус и Општинском 
правобранилаштву општине Брус  број: 020-14/2017-III од 17.11.2017. године са Изменама и 
допунама Правилника број: 020-8/2018-III од 18.05.2018. године и број 020-19/2018-III од 
19.11.2018. године у Општинској управи општине Брус систематизовано је 43 радних места . У 
Општинској управи на дан 31.12.2018. године укупно је било ангажовано 52 запослена и то 45 
по основу радног односа, 4 по основу  уговора о делу и 3 по основу уговора о повременим и 
привременим пословима, а у Кабинету председника општине Брус на дан 31.12.2018. године 
било је ангажовано 5 запослених. 
  
 Права и обавезе из радног односа по основу сталног и допунског рада преко Општинске 
управе Брус остварили су и именована, постављена, изабрана лица из других органа локалне 
самоуправе ( председник општине Брус, заменик председника општине Брус, председник 
Скупштине општине Брус, заменик председника Скупштине општине Брус, општински 
правобранилац општине Брус, заменик општинског правобраниоца општине Брус, секретар 
Скупштине општине Брус, заменик секретара Скупштине општине Брус). 
 
 У оквиру Одсека као организационе јединице Општинске управе у 2018. године 
обављали су се следећи послови: 
 
I ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
       У надлежности Oдсека за скупштинске и заједничке послове  су послови везани за вршење 

стручних и административно-техничких послова за Скупштину општине, Председника општине 

и Општинско веће, а пре свега послови у вези са припремом и одржавањем седница других 

радних састанака, обрада материјала са  седница Општинског већа, припремање прописа и 

других аката из области локалне самоуправе и других области које нису у делокругу других 



одсека, вођење евиденције и записника о одржаним седницама, послови евидентирања и 

чувања изворних аката и докумената о раду председника, Општинског већа и скупштине и 

њихових радних тела, издавање Службеног листа општине Брус, као и други стручне послове у 

складу са законом.  

Према евиденцији овог Одсека  у току 2018.године Општинско веће општине Брус одржало је 

укупно 45 седница.  Oпштинском већу је поднето 347 захтева, од којих је 4 захтева повучено од 

стране подносиоца, 116 захтева прослеђено је надлежним службама и органима, а решавање 

37 захтева пренето је у 2019. годину.У извештајном периоду Општинско веће је на својим 

седницама, поступајући по поднетим захтевима, донело 38 решења, 85 закључка, 63 

обавештење, а поступајући по приговору издата је 1 Потврда пројекта парцелације.Донет је 

Програм коришћења средстава за финансирање безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Брус за 2018. годину, као и две Измене обједињеног Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Брус, 

Кабинету председника општине Брус и Општинском правобранилаштву општине Брус.  По 

службеној дужности Општинско веће донело је 9 решења и 17 закључака.Донет је Правилник о 

категоризацији спортских организација на територији општине Брус, Одлука о додели уговора у 

поступку јавне набавке мале вредности радова бр.1/2018, Програм мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике руралног развоја у 2018. години на територији општине 

Брус.                                                                                                                                                                                      

У извештајном периоду Одсек је одштампао и дистрибуирао 8 Службених листова општине 

Брус у коме су објављена сва акта која су донета од стране Скупштине општине Брус са 7 

одржаних  седница, као и акта осталих органа општине Брус и сталних радних тела и комисија 

општинеБрус.                                                                                                                                                                  

У Одсеку се врши евидентирање захтева за приступ информацијама од јавног значаја сходно 

Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.Евидентирани захтеви су одмах 

прослеђивани надлежним лицима, службама и органима ради давања одговора и тражених 

података.По добијању одговора исти су у прописаном року прослеђени подносиоцима 

захтева.У Извештајном периоду поднето је 25 захтева за које су достављени одговори.                                                                                                                                                                

У овом Одсеку систематизовани су и послови одржавања хигијене у пословним просторијама, 

грејања и одржавања уређаја за грејање,коришћење возног парка и његово одржавање, 

умножавање материјала, послови кафе кухиње, послови безбедности и здравља на раду, 

противпожарне заштите  обезбеђења .  

 II ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 Одсек за општу управу врши послове Општинске управе, који се односе на спровођење 
управних поступка о грађанских стањима, матичних књига, евиденција о држављанству, 
вођење бирачких спискова, послове Матичних подручја-месних  канцеларија, организација и 
рад писарнице, канцеларијско пословање у које спада  пријем и завођење поште, овера 
потписа, рукописа и преписа до избора нотара за општину Брус, послови архиве, као  и послови 
из области радних односа.Од 1. јануара 2017. године ступила је на снагу примена Одлуке о 
матичним подручјима општине Брус на основу које постоје три матична подручја: МП Брус, МП 
Блажево и МП Разбојна. 
 У извештајном периоду у управним стањима грађана било је укупно 13 предмета . Ови 
предмети су се односили на исправку грешака у МК, исправци података у МКД  и промени 
личног имена. У законском року је решено 12 предмета, а решавање по 1 предмету је пренето 
у 2019. годину. 
 У  Јединственом бирачком списку-делу бирачког списка који се води за општину Брус ,  
а који се односи на општину Брус у извештајном периоду урађено је укупно је 784 решења и   



то : пунолетство-148 решења; пријава пребивалишта-73 решења;  промена личних података 56 
решења, промена пребивалишта 120 решења, одјава боравишта интерно расељених лица 2 
решења, одјава пребивалишта 127, 3 решења по основу губитка пословне способности, по 
основу смрти 252 решења, извршене су 3 исправке грешке, издата је 1 потврда о упису у 
бирачки списак. Из бирачког списка избрисано је укупно 379 лица. Пунолетни грађани са 
пребивалиштем на територији општине Брус , уписани су у систем закључно са датумом 
рођења 31.12.2000. године. 
              Број интерно расељених лица са боравиштем на територији општине је 24. 
 У извештајном периоду у оквиру послова матичне службе-Матична подручја Брус, Блажево и 
Разбојна извршено је 24 уписа у Матичну књигу рођених, 57 уписа у матичну књигу венчаних , 
190 уписа у матичну књигу умрлих, издато је 2.787 извода из МКР, 1.097 извода из МКВ, 685 
извода из МКУ, издато је 1.387 уверења о држављанству, 112 извода на вишејезичном обрасцу 
(МКР, МКВ ,МКУ), 16 потврда о животу, 34 уверења о слободном брачном стању, 190 извештаја 
су послата у ПИО и здравство, сачињена су 2  записника о признавању очинства и 2 записника о 
одређивању личног имена детета.У наведеном периоду вршени су послови статистичких 
извештаја за МКР, МКУ , МКВ, месечно слање разних извештаја, урађен је списак рођених за 
увођење у војну евиденцију, спроводе се пресуде о разводу брака, извештаји о закључењу 
брака, извештаји о смрти, сви предмети о уписима у матичне књиге су архивирани идр. Месне 
канцеларије извршавале су и оверу потписа и рукописа-270. 
          Поред ових послова састављани су статистички извештаји из Мк, спровођена су решења у 
бирачке спискове, спровођене пресуде о разводу брака, достављани извештаји Фонду 
здравства и ПИО,, испомоћ Одсеку за утврђивање, конролу и наплату јавних прихода и други 
послови. 
            Код послова које обавља писарница Општинске управе, у току 2018. године примљено је 
2.170 предмета и исти су заведени у интерну достављну књигу. Извршено је 8.780 овера 
преписа и потписа ,  евидентирано је 1.674 рачуна, заведено преко препоруке кроз књигу 
1.434, достава поште преко књиге за место 440, послато је препоручене  и обичне поште 
28.500, достава књиге за порез-7.515, достављено је 424 општинских службених листова , 
достављено је 742 службених гласника, достављено актата на доставницу 1.100 и архивирано је 
250 предмета . 
 На персоналним пословима формирано је укупно 191 предмет, од којих је 149 управних 
и 42 вануправна. Највећи број од управних предмета формиран је по службеној дужности и то 
131, а по захтеву запослених 18 предмета. 
  
III ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 У Одсеку за друштевене делатности у 2018. години обављани су се поверени 
републички послови, послови из области друштвене бриге о деци и инвалидско-борачке 
заштите, планских докумената за израду планова одбране општине и изворни општински 
послови локалне самоуправе.  
 Поред пружања разних обавештења и информација, у овом Одсеку из области 
друштевене бриге о деци  донето је 729 решења о  утврђивању  права на дечији додатак,  119 
решења за родитељски додатак, 74 решења за породиљско одсуство, издато је 150 уверења за 
студентске домове, 72 уверења за ученичке домове, 53 уверења за студентске кредите, 78 
уверења за ученичке стандарде. Донето је 119 решења за новорођену децу по одлуци 
Скупштине општине Брус. 
 У области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата у оквиру 
овог Одсека на дан 31.12.2017. године евидентирано је 34 корисника и то: 19 ратна и 
мирнодопска војна инвалида, 12 породичних инвалида и 3 цивилна инвалида рата. У 2018. 
години поступано је по захтевима корисника, прикупљани су по службеној дужности сви 
потребни подаци, донета су 43 решења којима су измењена сва решења о признатим правима 
из области борачко-инвалидске заштите сходно Закону о изменама и допунама Закона о 
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих боарца (,,Службени гласник РС“, 
број 50/2018) и Закону о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и 



чланова њихових породица (,,Службени гласник РС“, број 50/2018), као и 8 решења по захтеву 
станака. У извештајном периоду  оверене су књижице за повлашћену вожњу, вршени су 
увиђаји на лицу места код корисника, поступано је по разним дописима и расписима ресорног 
министарства. 
            У 2018. години у овом Одсеку обављали су се и послови исплате новчаних средстава у 
вези са правима РМВИ-а и цивилних инвалида рата, друштвене заштите, послови  ликвидатуре, 
послови преноса и контроле републичких средстава за дечји додатак, родитељски додатак, 
породиљска права, помоћ породици, деци и друго и у вези истих су сачињавани потребни 
извештаји.  
 У оквиру надлежности Одсека је сарадња са установама образовања, културе, 
друштевене бриге деци, социјалне заштите, рад на документима и пословима везаним за 
ванредне ситуације, израда плана одбране општине, сарадња и слање извештаја и других аката 
Центру МО Крушевац, Регионалном центру МО Ниш. 
 
IV ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПЛАНИРАЊЕ 
 У надлежности овог Одсека су послови за спровођење буџета општине, послови 
планирања прихода и расхода, послови рачуноводства, израда извештаја,састављање 
консолидованог рачуна трезора, контрола расхода преузетих обавеза, послови евиденције 
основних средстава, послови вођења регистра запослених, послови из области 
предузетништва, као и други предвиђени Законом, Статутом општине и Одлуком о Општинској 
управи општине Брус. 
 Рачуноводствени послови обухватају контирање и књижење свих пословних промена, 
састављање рачуноводствених исправа и финансијских и статистичких извештаја, израду 
финансијских планова и завршних рачуна, контролу преузетих обавеза плаћања и 
рачуноводствених исправа. Поменути послови обављани су за потребе трезора, Општинске 
управе општине Брус, Туристичке организације општине Брус, Центра за културу Брус, Народне 
библиотеке Брус, Установе за физичку културу ,,Спортски центар Брус“ и фондова основнаних 
од стране Скупштине.  
 Рачуноводствени послови обухватају обрачуне и исплату зарада запослених у 
Општинској управи, Установи за физичку културу ,,Спортски центар Брус“, Туристичкој 
организацији, Центру за културу и Народној библиотеци, обрачун и исплату зарада 
постављених и изабраних лица, обрачуне и исплате по решењима суда, одлукама Скупштине и 
др.  
 У извештајном периоду урађен је нацрт Одлуке о буџету општине Брус за 2019. годину , 
два нацрта Одлуке о ребалансу буџета за 2018. годину, сачињени су Извештаји о извршењу 
Одлуке о буџету за 2018. годину за шест и девет месеци, као и сви потребни правилници и 
друга акта из делокруга овог Одсека.  
 Послови који се обављају у оквиру предузетништва обухватају пријем и обраду захтева, 
као и слање истих Агенцији за привредне регистре, а сходно споразуму, број 128/05 од 
03.03.2005. године потписаном од стране Агенције за привредне регистре у Београду и број 
361-10/2005 од 09.03.2005. године од стране општине Брус, као и Анекс споразума од 
28.04.2009. године. 
 
V ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА    
           У Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода обављају се послови локалне 
пореске администрације, и то: из пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге, 
пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге, локалне комуналне таксе за истицање 
фирме на пословном простору, прихода од увећања целокупног пореског дуга који је предмет 
принудне наплате за 5% на дан почетка принудне наплате, евиденција и наплата утврђене 
комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног 
простора, евиденција и наплата утврђене накнаде за уређење грађевинског земљишта, пореза 
на земљиште и накнаде за коришћење грађевинског земљишта. 



 Укупно задужење на име локалних јавних прихода за 2018. годину износи 66.524.411,07 
динара, а укупна наплата у наведеном периоду је 74.102.561,95 динара.Проценат наплате 
износи 111,39% у односу на укупно задужење из 2018. године. 
              У 2018. години обухваћено је 134.792 предмета опорезивања за 6.685 пореска 
обвезника на име пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге.Евидентирано је 
укупно 6.896 нових пореских пријава. Пријаве се односе на промену власништва 
непокретности, промену удела у власништву и евидентирање нових предмета опорезивања. 
Укупно задужење по наведеним решењима износи 24.357.485,31 динара.За наведени период 
порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге наплаћен је у износу од 
27.112.568,77 динара, од чега је 2.978.409,00 динара наплаћено по основу издатих опомена и 
2.806.876,14 динара по принудној наплати запленом потраживања. У односу на годишње 
задужење проценат наплате је  111,31% . У 2018. години наплаћено је више пореза на имовину 
обвезника који не воде пословне књиге за 8.010.587,65 динара у односу на 2017.годину. По 
основу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге издато је 29 опомена и 241 
решење о принудној наплати. 

За порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге  поднета  су  28 приговора, 
достављено је 38 захтева, 593 решења суда и јавно бележничких записа и 114 извода умрлих. 

Код пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге поднето је 135 пријава. 
Задужење на име пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге по наведеним 
пријавама износи 32.438.545,47 динара, од чега се 70.812,00 динара односи на задужења из 
претходне године. У 2018. години наплаћено је 34.692.935,67 динара пореза на имовину 
обвезника који воде пословне књиге, од чега је 57.738,91 динара наплаћено из блокаде 
пословних рачуна. У односу на годишње задужење проценат наплате је 106,95%. У 2018. 
години наплаћено је 880.792,31 динара мање пореза на имовину обвезника који воде 
пословне књиге у односу на 2017.годину. Из ове области било је  99 захтева и других записника 
о усаглашавању стања и разних обавештења и дописа. 

На рачуну пореза на земљиште у 2018. години наплаћено је 18.504,00 и наплата се 
односи на ранија задужења. 

За локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору донето је 
укупно 47 решења. Задужење на име локалне комуналне таксе износи 8.762.693,01 динара . 
Наплаћено је укупно, по овом основу, у 2018.години 10.595.175,93 динара од чега је 2.285,75 
динара наплаћено по основу издатих опомена.  У односу на годишње задужење проценат 
наплате је 120,91%. У односу на 2017. годину комунална такса је у 2018. години наплаћена у 
већем износу од 163.038,77 динара. У вези комуналне таксе поднето  је укупно 3 пријаве, 1 
захтев и 1 приговор. 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта у 2018. години наплаћена  је у износу 
564.089,00 динара и наплата се односи на ранија задужења. Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта у односу на 2017. годину мање је наплаћена у износу од 1.044.641,00 
динара.  

По основу прихода од увећања главног пореског дуга који је предмет принудне наплате 
за 5% на дан почетка принудне наплате задужено је 142.024,95 динара. У 2018. години 
наплаћено је 297.356,46 динара. 

Код комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословног простора у 2018. години задужено је 323.237,00 динара.Наплаћено је 323.237,00 
динара. 

Накнада за уређење грађевинског земљишта у 2018. години задужена је у износу од 
500.425,33 динара.Укупна наплата по основу наведеног задужења у 2018. години износи 
498.695,12 динара. 

За наведене локалне приходе по разним захтевима издато је 370 уверења  физичким 
лицима и 110 уверења правним лицима.  

Поднето је 157 захтева за одлагање пореског дуга и отписа камате по свим рачунима 
које администрира Одсек. 



 У 2018. години у Одсеку су у складу са законском обавезом спровођене активности у 
вези припреме података за миграцију у обавезујући информациони систем. 

Поред описаних послова Одсек је учествовао у припремању нацрта одлука за органе 
локалне самоуправе везане за пореску администрацију, како и комплетирање документације 
за Републичку управу јавних прихода Крагујевац ради другостепеног решавања по жалби.  
 
VI  ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО  

 У надлежности Одсека за урбанизам и грађевинарство су послови урбанизма, уређење 
простора и насеља, послови грађевинарства, комунални послови, легализација-озакоњење 
бесправно изграђених објеката, спровођење обједињене процедуре 

Послови грађевинарства и комуналне делатности обухватају: издавање решења о 
грађевинским дозволама, решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. 
Закона о планирању и изградњи, пријава почетка извођења радова, издавање решења за 
употребу објеката, издавање уверења о спецификацији посебног дела зграде, издавање 
потврда о усаглашености изграђених темеља, издавање потврда о завршетку објекта у 
конструктивном смислу, издавање разних потврда и уверења.                                                
  У 2018. години примљено је укупно 248 предмета, од којих је 0 предмета пренето из 
2017. године. По управном поступку-125, вануправног поступка 123. Из области грађевинарства 
укупан број предмета је 228 од тога 188 предмета поднетих преко ЦИС-а и то : издавање 
решења о грађевинским дозволама-20, издавање решења по члану 145. Закона-9, издавање 
решења за употребу објекта -7, закључак о одбацивању поднеска-19, пријава почетка 
извођења радова-32,издавање потврда о усаглашености изграђених темеља-15, издавањењ 
потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу-16, издавање потврда о клаузули 
правноснажности решења-38, подношење захтева за упис у катастар-10, обавештење о 
непотпуној документацији за темеље, конструкцију и друго-19, прикључење објекта на 
инфраструктуру-2, подношење захтева-документације МУП-у за противпожарну сагласност-1 
предмет. Укупан број примљених предмета поднетих у аналогном облику преко писарнице 
(издавање потврда, уверења о старости објекта и др.) је 40. 

 Из комуналне области број примљених предмета је 20, од тога издавање решења за 
заузимање јавне површине-20 предмета.  

Послови урбанизма, уређење простора и насеља обухватају издавање информација о 
локацији,издавање локацијских услова за изградњу, доградњу, надоградњу, реконструкцију 
различитих врста објеката, спровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког 
пројекта и пројекта парцелације и препарцелације, разматрање иницијативе за израду 
планских докумената, припремање одлуке о изради планских докумената, припрема , 
доношење, евидентирање и чување планских документа, односно просторних и урбанистичких 
планова, издавање уверења, обавештења и друго. У извештајном периоду са 
класификационим бројем 350-примљено је укупно 167 предмета, од тога у извештајном 
периоду 161 предмет, а пренето је 6 предмета из 2017. године. Примљени преко ЦИС-а 43 
предмета, а аналогно преко писарнице 124 предмета. По управном поступку-38 предмета, а 
вануправног поступка 129 предмета. 
        У оквиру Одсека обављају се и послови озакоњења бесправно саграђених објеката, 
издавање свих аката у поступку остваривања права на озакоњење. 
       Укупан број предмета у извештајном периоду 4.239, од тога 4.206 пренето из претходне 
године, док је број примљених предмета у извештајном периоду 33. У извештајном периоду 
решено је укупно 356 предмета, од тога 189 по службеној дужности и 167 по захтеву странке. 
 
VII ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
                 Одсек врши послове који се односе на надзор и то применом републичких законских 
прописа и општих аката Скупштине општине и на основу поверених послова посебним 
прописима.Одсек врши надзор у области грађевинарства, комуналних делатности, саобраћаја , 



животне средине.У надлежности Одсека су и послови везани за пољопривреду и водопривреду 
и други послови у складу са Законом и општим актима Скупштине општине Брус. 
         - Комунални инспектори су у 2018.години приликом обављања инспекцијског надзора из 
области комуналне делатности на територији општине Брус, поступајући по захтеву странака и 
по службеној дужности, поступали  по 235 предмета, од којих је 233 решено у законском року и 
то: у класификационој области 130 (радно време) решено је 25 захтева, у класификационој 
области 352(јавне површине) обрађен је 41 захтев, у класификационој области 347 (одржавање 
и заштита путева) обрађено је 36 захтева, у класификационој области 355 (опште и комунално 
уређење) од 132 захтева у законском року је решено 130 захтева, 2 предмета нису решена и у 
класификационој области 501 (заштита животне средине) решено је 11 предмета.Општинском 
органу за прекршаје поднете су  2 (две) ЗЗ ППП из ове управне области.Урађен је нацрт плана 
инспекцијског надзора комуналне инспекције , инспекције за заштиту животне средине, 
саобраћајне инспекције, као и план инспекцијског надзора за општинске и некатегорисане 
путеве за 2019. годину. 
           - Грађевински инспектори су у извештајном периоду обрађивали 137 предмета, од чега су  
39 предмета по захтеву странака, 94 предмета по службеној дужности и 4 предмета су пренета 
из 2017. године. Од 137 предмета, 94 је по управном поступку, а 43 вануправни поступак. 
Решено је свих 137 предмета. Грађевински инспектори су у извештајном периоду извршили 33 
редовних инспекцијских надзора, 27 ванредних инспекцијских надзора, 2 допунска, 1 
контролни инспекцијски надзор и обављено је 58 осталих поступања по захтеву странака и 
службеној дужности.По Закону о озакоњењу објеката пописано је 58 нелегалних објеката, а 
обрађено, одн.донета су решења о уклањању 58 објекта, која су прослеђена надлежном органу 
ради покретања поступка озакоњења. Донето је 79 решења, урађено је 65 записника, поднета 
је 1 пријава за привредни преступ.Урађен је план инспекцијског надзора грађевинске 
инспекције за 2019. годину. 
       -  Послови пољопривреде –укупан број предмета у извештајном периоду био је 54, од којих 
је 24 предмета по управном поступку и 30 вануправни поступак.Донето је 22 решења о висини 
накнаде за пренамену обрадивог пољопривредног земљишта, а решавање по 2 предмета је 
пренето  у наредну годину и издато је 3  уверења о пољопривредној делатности. У извештајном 
периоду било је 27 предмета  који се односе на издавање уверења о елементарној непогоди. 
       -  Послови водопривреде-укупан број предмета из ове области у извештајном периоду је 6, 
од чега су 3 предмета по управном поступку, а 3 по вануправном поступку. Два предмета 
прослеђена су на даљу надлежност. На донета решења није изјављена жалба.Запослени на 
пословима водопривреде учествовао је у раду и контроли републичких водних инспектора 
иизлазио на терен по захтевима странака. 
      -Послови заштите животне средине-у извештајном периоду  било је 11 предмета, од тога 7 
управних и 4 вануправна предмета. Донета су два решења о сагласности на Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (за измену Плана детаљне регулације 
локалитета Јарам на Копаонику и ПДР-а туристичког комплекса Сребрнац на Копаонику, 
општина Брус ). Донето је решење по спроведеном поступку одлучивања о потреби израде 
Студије о процени утицаја на животну средину пројекта-Радио базна станица Жиљци, мреже 
јавних мобилних телекомуникација ,,Vip mobile“ doo за општину Брус. У два предмета 
Министарства заштите животне средине у поступку давања сагласности на Студију о процени 
утицаја на животну средну пројекта који се односе на територију општине Брус ( Студија о 
процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта ски стазе Крчмар, КО Брзеће, 
општина Брус и Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хотелско 
апартманског комплекса Сребрнац, на кп.бр.3443/20 КО Крива Река, општина Брус )узето је 
учешће кроз обављање јавног увида и спровођење презентацијеСтудије у просторијама 
Општинске управе општине Брус. Дато је мишљење за израду Стратешке процене утицаја 
Плана на заштиту животне средине на нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 
површински коп кречњака ,,Горња река“ Боранци, Копоаник на подручју општине Брус.Један 
предмет је уступљен министарству на даљу надлежност.Од вануправних, једно издато 
мишљење по захтеву органа и три примљена обавештења од Министарства заштите животне 



средине о поднетим захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну 
средину.  
  
VIII  ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
       У надлежности Одсека обављају су имовинско правни послови и вођење регистра 
непокретности, послови стамбене делатности и економата и послови праћења јавног зеленила 
и инфраструктуре. 
      Имовинско правни послови су послови везани за вођење поступка експропријације и 
деекспропријације земљишта, претварање права коришћења на грађевинском земљишту  у 
право својине  тј. конверзија земљишта уз накнаду, стручни послови за давање у закуп 
грађевинског земљишта, израда нацрта решења, послови поступка за утврђивање земљишта за 
редовну употребу објекта и доношење решења у посебним случајевима и др.послови сходно 
Закону о планирању и изградњи, Закона о експропријацији и осталим позитивним прописима, 
стручни и административни послови за враћање утрина и пашњака селима на коришћење и 
издавање уверења и потврда по захтевима странака, достављање обавештења и других аката 
по захтевима суда и других органа, сачињавање и ажурно вођење регистра непокретности у 
јавној својини, прикупљање података везаних за основ стицања и постојања јавне својине, 
стручни и административни послови у вези повраћаја земљишта по основу ПЗФ-а, израда аката 
из надлежности Одсека.У извештајном периоду примљено је укупно 62 предмета од којих 23 
управна, а 39 вануправна.Од 23 управна предмета решено је 12, а 11 је пренето у наредну 
годину. Од 39 вануправних предмета решено је свих 39. 
     Послови стамбене делатности су управни послови из стамбене делатности, доношење 
решења из стамбене делатности, вођење регистра стамбених заједница на територији општине 
Брус и др. Послови у складу са прописима којима се регулишу стамбена питања.У извештајном 
периоду обрађено је 10 предмета-захтева за регистрацију стамбених заједница и донето је 10 
решења која су објављена у Јединственој евиденцији у регистру стамбених заједница. 
Послови економата су послови вођења потрошње горива, потрошње службених мобилних 
телефона, евиденција и потрошња канцеларијског материјала који су у извештајном периоду 
благовремено извршавани. 
У оквиру овог радног места обављају се и послови израде Плана јавних набавки и старање о 
реализацији Плана јавних набавки, објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу јавних 
набавки, израда и објављивање извештаја о јавним набавкама, вођење евиденције о јавним 
набавкама.У извештајном периоду спроведено је 23 поступка прикупљања понуда за набавке 
,,испод лимита“ у складу са чл.39. Закона о јавним набавкама и у истим је закључено 23 
уговора. Спроведено је 12 јавних набавки, од којих 8 за наручиоца Општинску управу, а 3 за 
наручиоца Председника општине и 1 за наручиоца Општинско веће. Обављани су послови 
израде Одлука о покретању поступка јавне набавке, решења о образовању Комисије за 
спровођење поступака јавних набавки, Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке и 
Одлуке о обустави поступка јавне набавке, израда огласа у поступцима јавних набавки и 
њихово објављивање на Порталу јавних набавки, као и достављање на објављивање на 
Порталу службених гласила и базе прописа у складу са Законом о јавним набавкама. 
        Послови праћења одржавања јавног зеленила и инфраструктуре-су послови 
идентификације општинских и некатегорисаних путева и информисање о стању истих, 
предлагање неопходних радова у циљу заштите, поправке и изградње општинских и 
некатегорисаних путева, праћење реализације уговора о изградњи општинских и 
некатегорисаних путева, као и пријем захтева и др. Радње које се односе на одржавање 
општинских и некатегорисаних путева, вршење контроле изведених радова на одржавању 
путева, као и давање налога, праћење и вршење контроле квалитета и количине изведених 
радова на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених 
површина. У извештајном периоду у оквиру наведених послова вршена је контрола чишћења и 
прања на површинама јавне намене у граду и ТЦ Брзеће, контрола одржавања јавног зеленила, 
организовање и контрола зимског одржавања улица и путева, контрола радова које је 
изводила ЈКП ,,Расина“ Брус на путевима, улицама, водоводу и канализацији,на којима је 



инвеститор општина Брус, вршена је контрола радова на постављању саобраћајне 
сигнализације и праћење и извршење геодетских услуга за потребе Општинске управе Брус. 
 
IX ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
       Одсек учествује у припреми и реализацији развојних пројеката у складу са потребама 
локалне заједнице и дефинисаним стратешким плановима, врши послове комуникације са 
потенцијалним међународним и домаћим донаторима, послове координације и учествовање у 
изради стратешких докумената развоја, спровођење акционих планова, имплементација 
усвојених стратешких докумената, пружање помоћи потенцијалним инвеститорима око 
добијања потребних информација везаних за локалну самоуправу, пружање стручне подршке 
локалним привредним и пољопривредним субјектима, сарадња са привредним удружењима, 
формирање и ажурирање базе података од интереса за локални економски развој 
општине,предузима активности у побољшавању информатичких система и прикупљање 
података за потребе локалне самоуправе и објављивање података на сајту општине Брус, прати 
законске прописе који се односе на област развоја и инвестирања , промовише привредне 
потенцијале и компаративне предности општине Брус, израђује и предлаже нацрте аката из 
надлежности одсека , као и друге послове у складу са законом. 
     Одсек  прати, аплицира и прикупља неопходну документацију : локацијске услове за 
канализациону мрежу, прикупљање података у вези Одлуке о одржавању зграда, пријава 
радова за инфраструктурне пројекте, ажурирање података за пословне зоне, аплицирање за 
реализацију пројеката код ресорних министарстава и институција. 
      Одсек је учествовао у следећим предметима од општег интереса зс општину Брус: 
Реализација пројекта реконструкције Средње школеу Брусу, реализација реконструкције Дома 
здравља Брус-ламела Б и Ц, реконструкција здравствених амбуланти у селима Батоте и 
Разбојна. Наведени пројекти су финансирани од стране Канцеларије за управљање јавним 
улагањима. Извршена је припрема и предлагање капиталних пројеката у циљу припреме Плана 
јавних инвестиција општине Брус за период 2019-2021. година, припрема и ажурирање 
документације за обнову школа у Блажеву, Лепенац, Разбојна, Златари, (финансира 
Министарство просвете). 
 
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2018. године усвојила је Кодекс 
понашања службеника и намештеника општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 
3/2018). У извештајном периоду није било поднетих приговора на кршење Кодекса. 
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