
 

На пснпву члана 5,6,6a,7 i 7a  Закпна п ппрезима на импвину („Сл.гласник РС“бр. 26/01, 80/02, 
135/04 … 47/13, 68/14),и члана 45. Статута ппштине  Брус„Сл. лист ппштине Брус“ бр.14/08 и 
4/11 ,2/014), 
Општинскп веће ппштине Брус  на седници пдржанпј дана   26.11. 2014 . гпдине дпнелп је 
 
 

РЕШЕОЕ 
П УТВРЂИВАОУ ПРПСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНПГ МЕТРА  

НЕППКРЕТНПСТИ ЗА УТВРЂИВАОЕ ППРЕЗА НА ИМПВИНУ ЗА 2015.ГПДИНУ НА ТЕРИТПРИЈИ 
ППШТИНЕ БРУС  

 
 

 

1. Овим  Решеоем  утврђује се прпсечна цена квадратнпг метра пдгпварајућих 

неппкретнпсти за утврђиваое ппреза на импвину за 2015.гпдину на теритприји 

ппштине Брус. 

2.  Кпнстантује се да је на теритприји ппштине Брус пдређенп 5зпна за утврђиваое 

ппреза на импвину, према кпмуналнпј ппремљенпсти и ппремљенпсти јавним 

пбјектима , сапбраћнпј ппвезанпсти са централним делпвима ппштине Брус, пднпснп са 

радним зпнама и другим садржајима у насељу и тп: ПРВА зпна, ДРУГА зпна итд. 

     Прпсечна цена квадратнпг метра неппкретнпсти за утврђиваое ппреза на импвину за 

2015.гпдину на теритприји ппштине Брус у  ПРВПЈ зпни изнпси: 

1) Грађевинскпг земљишта                           2100 дин. 

2) Ппљппривреднпг земљишта                    80 дин.  

3) Шумскпг земљишта         80дин.  

4) Станпва                                                          40.000  дин.  

5) Кућа за станпваое                                      40.000дин. 

6) Ппслпвних зграда(надземних и ппдземних)грађевинских пбјеката кпји служе за пбављаое 

делатнпсти                                                    40.000 дин.  

7) Гаража и гаражних места                          18.900 дин.  

     Прпсечна цена квадратнпг метра неппкретнпсти за утврђиваое ппреза на импвину за 
2015.гпдину на теритприји ппштине Брус у ДРГПЈ зпни изнпси: 
1) Грађевинскпг земљишта                         2.900 дин. 
2) Ппљппривреднпг земљишта                   80 дин.  
3) Шумскпг земљишта                                   80дин.  
4) Станпва                                                         45.000  дин.  
5) Кућа за станпваое                                      45.000дин. 
6) Ппслпвних зграда(надземних и ппдземних)грађевинских пбјеката кпји служе за 

пбављаое делатнпсти                          11.000 дин.  
7) Гаража и гаражних места                           20.000 дин.  
     Прпсечна цена квадратнпг метра неппкретнпсти за утврђиваое ппреза на импвину за 
2015.гпдину на теритприји ппштине Брус у ТРЕЋПЈ  зпни изнпси: 
1) Грађевинскпг земљишта                            1.500 дин.  



2) Ппљппривреднпг земљишта                    30дин.  
3) Шумскпг земљишта                                    30дин. 
4) Станпва                                                          30.000  дин.  
5) Кућа за станпваое                                       30.000дин.  
6) Ппслпвних зграда(надземних и ппдземних)грађевинских пбјеката кпји служе за 

пбављаое делатнпсти                           15.000дин.  
7) Гаража и гаражних места                           6.000 дин.  

     Прпсечна цена квадратнпг метра неппкретнпсти за утврђиваое ппреза на импвину за 
2015.гпдину на теритприји ппштине Брус у ЧЕТВРТПЈ зпни изнпси: 
1) Грађевинскпг земљишта                        500 дин.  
2) Ппљппривреднпг земљишта                  15дин.  
3) Шумскпг земљишта                                    15 дин. 
4) Станпва                                                         20.000  дин.  
5) Кућа за станпваое                                       20.000 дин.  
6) Ппслпвних зграда(надземних и ппдземних)грађевинских пбјеката кпји служе за 

пбављаое делатнпсти                          10.000 дин.  
7) Гаража и гаражних места                            2.000 дин.  
 

     Прпсечна цена квадратнпг метра неппкретнпсти за утврђиваое ппреза на импвину за 

2015.гпдину на теритприји ппштине Брус у ПЕТПЈ зпни изнпси: 

1) Грађевинскпг земљишта                              10 дин. 
2) Ппљппривреднпг земљишта                   10 дин.  
3) Шумскпг земљишта                                    10 дин. 
4) Станпва                                                        10.000  дин. 
5) Кућа за станпваое                                       10.000 дин.  
6) Ппслпвних зграда(надземних и ппдземних)грађевинских пбјеката кпји служе за 

пбављаое делатнпсти                          5.000 дин.  
7) Гаража и гаражних места                             1.000  дин. 
 

3. Овп Решеое пбјавити у „Службенпм листу ппштине Брус“ и на интернет страници 

ппштине Брус. 

 

4. Овп Решеое ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу листу 

ппштине Брус а примеоиваће се пд 1. Јануара 2015.гпдине. 

 

 

5. Општинскп веће ппштине Брус на првпј нареднпј седници Скупштине ппштине Брус 

пбавестиће Скупштину п пптреби и закпнскпм пснпву за дпнпшеое  пвпг решеое 

 
Брпј 436-437/2п14-III     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋАОПШТИНЕ БРУС 

У Брусу дана  26.11.2п14.г.      Слободан Видојевић, дипл.ецц. 

 
 
 



 


