
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  9.   18.08.2015. годинe     годишња претплата 2.700.- дин.    

           (аконтација). Цена овог броја 

               410,00 дин. Рок за рекламацију 

           10 дана 

 

 

 На основу члана 1. и 81. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС», 

број 24/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 

129/07) и  члана 26. тачка 14. и 16. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и Пречишћен текст 10/14)),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015. године, донела 

је  

 

И З М Е Н У   О Д Л У К Е 

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о социјалној заштити општине Брус број 561-45/2013-I од 15.10.2013. 

године «Службени лист општине Брус», број 9/2013, 1/2015 и 4/2015), мења се члан 9. 

став 1. гласи: 

 «Појединац или породица могу право на једнократну помоћ остварити највише 

пет пута у току календарске године, осим једнократне новчане помоћи за добровољно 

радно ангажовање». 

Члан 2. 

 Ова измена Одлуке ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

«Службеном листу општине Брус». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 551-4/2015-I          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                  Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

 

________________________________________ 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2011 и 88/2013), члана 3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“ бр.24/2012)  члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42. став 1. тачка 9., 

Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014), 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 18.08.2015. године 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

БРУС НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

                                                         

Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну 

својини општине Брус непосредном погодбом ради изградње јавне саобраћајнице 

(наставак улице Јосифа Панчића) у складу са ПГР-ом Бруса ( „Службени лист општине 

Брус“ бр. 08/2014). 

 

Члан 2. 

Општина Брус извршиће прибављање непокретности-куповином, од власника 

непокретности и то: 

- Миљковић (Милан) Милета из Зрењанина кат.парцела бр.535/15 укупне 

површине 0.00,89 ха уписане у лист непокретности бр.787 КО Брус; 

-  Дељанин (Мијодраг) Радиша из Ливађа и Милосављевић (Божидар) Миона из 

Кочина, сувласници кат.парцеле бр.802/6  укупне површине 0.00,01 ха уписане у 

лист непокретности бр.771 КО Брус; 

- Миленковић (Миленко) Небојша из Бруса кат.парц.бр.535/17 укупне површине 

0.01,19 ха уписане у лист непокретности бр.788 КО Брус; 

- Стојковић (Аранђел) Радош и Стојковић (Аранђел) Милош обојица из Кочина 

сувласници кат.парц.бр.535/20 укупне површине 0.00,63 ха уписане у лист 

непокретности бр.789 КО Брус; 

- Михајловић (Синиша) Славољуб из Бруса кат.парц.бр.535/22 укупне површине 

0.00,63 ха уписане у лист непокретности бр.805 КО Брус; 

- Весић (Љубиша) Дарко из Бруса кат.парц.бр.535/25 укупне површине 0.00,57 

ха уписане у лист непокретности бр.869 КО Брус; 

- Маринковић (Живко) Ђорђе из Бруса кат.парц.бр.535/28 укупне површине 

0.00,56 ха уписане у лист непокретности бр.790 КО Брус; 

- Митровић Драгица из Новог Села, кат.парц.бр.801/5 укупне површине 0.00,07 

ха уписане у лист непокретности бр.451 КО Брус; 

- Татић (Стеван) Милош из Бруса, кат.парц.бр.796/8 укупне површине 0.00,03 ха 

уписане у лист непокретности бр.2104 КО Брус; 

- ЗЗ „Копаоничанка“ ДОО Брус, кат.парц.бр.692/9 укупне површине 0.00,54 ха 

уписане у лист непокретности бр.280 КО Брус; 

- Радивојевић (Хранислав) Слободан, кат.парц.бр.801/5 укупне површине 0.00,05 

ха уписане у лист непокретности бр.593 КО Брус; 

- Даниловић (Мирослав) Александар, кат.парц.бр.803/2 укупне површине 0.00,01 

ха уписане у лист непокретности бр.150 КО Брус; 
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Члан 3. 

 Уговор о куповини у уме општине Брус закључује председник општине Брус. 

                                                                       

Члан 4. 

 Вредност непокретности ће се одредити на основу процене Пореске управе Брус. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 463-21/2015-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                       Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

 

______________________________________ 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2011 и 88/2013), члана 3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“ бр.24/2012)  члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42. став 1. тачка 9., 

Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014), 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 18.08.2015. године 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

БРУС НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

                                                          

Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну 

својини општине Брус непосредном погодбом ради изградње јавне саобраћајнице - 

улице Милосава Стевовића у Ивезићима у складу са ПГР-ом Бруса ( „Службени лист 

општине Брус“ бр. 08/2014). 

                                                          

Члан 2. 

Општина Брус извршиће прибављање непокретности-куповином, од власника 

непокретности и то: 

- Вилимоновић (Реља) Драгојло из Бруса кат. парцела бр. 221/2 и 221/3 укупне 

површине 0.00,41ха  уписане у лист непокретности бр.676 КО Брус; 

- Радмановац (Радман) Милоје из Жарева, кат.парцеле бр.219/6  укупне 

површине 0.00.22 ха уписане у лист непокретности бр.780 КО Брус; 

- Дељанин (Милен) Милка из Бруса, кат.парц.бр.219/04, 220/1 и 220/2 укупне 

површине 0.02,29 ха уписане у лист непокретности бр.290 КО Брус; 

- Ђокић (Миливоје) Радош из Бруса и Ђокић (Миливоје) Радољуб из Бруса 

сувласници кат.парц.бр. 218/4 укупне површине 0.00,02 ха уписане у лист 

непокретности бр.680 КО Брус; 
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- Грчак (Боговид) Милен из Доњег Липовца и Грчак (Милен) Гордан из Бруса 

сувласници кат.парц. бр. 218/6 и 218/7 укупне површине 0.00,60 ха уписане у 

лист непокретности бр.681 КО Брус; 

- Ивезић (Десимир) Добривоје из Бруса кат.парц. бр. 217/1 и 217/2  укупне 

површине 0.01,42 ха уписане у лист непокретности бр.359 КО Брус; 

- Маринковић (Живко) Ђорђе из Бруса кат.парц.бр.535/28 укупне површине 

0.00,56 ха уписане у лист непокретности бр.790 КО Брус; 

- Тодоровић (Радош) Верица из Бруса, кат.парц. бр. 216/2 укупне површине 

0.00,31 ха уписане у лист непокретности бр.2396 КО Брус; 

 

Члан 3. 

 Уговор о куповини у уме општине Брус закључује председник општине Брус. 

                                                                       

Члан 4. 

 Вредност непокретности ће се одредити на основу процене Пореске управе Брус. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 463-22/2015-I                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                   Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

____________________________________ 

 

 На основу члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. Закона о јавним набавкама 

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

(«Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015. године донела 

је  

 

О Д Л У К У 

 О ОДРЕЂИВАЊУ НОСИОЦА ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА 

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, ВРШЕЊЕ РАДОВА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

 

Члан 1. 

 Одређује се Јавно комунално предузеће «Расина» из Бруса и ЈП Дирекција за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус чији је оснивач општина 

Брус за носиоца искључивог права за набавку добара, вршење радова и пружање услуга 

из оквира његове делатности на територији општине Брус, а у складу са заједничким 

ценовником услуга јавних предузећа на које сагласност даје Скупштина општине Брус, 

без спровођења поступка јавних набавки. 
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Члан 2. 

 Међусобна права и обавезе између општине Брус и јавног предузећа из тачке 1. 

ове Одлуке као носиоца искључивог права за набавку добара, вршење радова и 

пружање услуга на територији општине Брус, без спровођења поступка јавних набавки, 

биће регулисан посебним уговором. 

Члан 3. 

 Наручилац посла и носилац искључивог права из тачке 1. ове Одлуке дужни су 

да поступају у складу са начелима Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 

општине Брус».  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:352-56/2015-I                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године               Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

______________________________________ 

 

 На основу члана 2. Одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим примањима 

одборника, чланова радних тела Скупштине општине Брус и члановима Општинског 

већа општине Брус («Службени лист општине Брус», број 6/2015),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015. године донела 

је 

 

О Д Л У К У 

 О НАКНАДАМА ЗА РАД РАДНИХ ТЕЛА И КОМИСИЈА, 

У ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УСТАНОВАМА ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се право на накнаду за рад радних тела и комисија у 

органима, организацијама и установама општине Брус.  

 

Члан 2. 

 Чланови Комисија и радних тела органа, организација и установа општине Брус 

чији је рад повременог карактера имају право на надокнаду за рад по основу одржаних 

седница, по одређеном конкретном предмету или у складу са усвојеним програмом или 

другим актом којим је предвиђена надокнада за рад. 

 Накнада за рад комисија и радних тела у току месеца може да износи највише до 

20% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије према 

последњем објављеном податку Републичког завода за статистику и не више од 5% по 

седници. 

 У случају да постоји потреба за непрекидним радом комисије односно радног 

тела надокнада се утврђује на бази претходних исплата истих или сличних комисија у 

погледу обима посла увећаних за раст цена на мало. 

 Право на накнаду по наведеним основама радници у органима, организацијама и 

установама чији је оснивач општина Брус стичу само за рад ван радног времена. 

 Председник комисије и радног тела има 10% већу надокнаду у односу на 

чланове». 
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Члан 3. 

 За обављање појединих стручних послова за потребе комисија и радних тела 

могу се ангажовати друга правна и физичка лица којима припада накнада за рад. 

  

Члан 4. 

 Чланови комисија и радних тела који немају пребивалиште на територији 

општине Брус имају право на накнаду путних трошкова насталих за долазак и одлазак 

на седнице у висини цене аутобуске карте на релацији од места пребивалишта до места 

одржавања седнице. 

 Исплата путних трошкова се врши на основу приложене карте за превоз која се 

доставља Одсеку за финансије и планирање Општинске управе општине Брус, односно 

ако се користи сопствени превоз доставља се изјава о пређеној километражи. 

  

Члан 5. 

 Обрачун за исплату надокнаде сачињава председник радног тела и комисије и 

исти оверава представник органа, организације и установе који је формирао комисију 

(секретар Скупштине, председник општине, начелник Општинске управе и директор 

организације или установе).  

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 

листу општине Брус». 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 120- 499/2015-I     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015.године           Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

___________________________________ 

 

 На основу члана 11. Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(«Службени гласник РС», број 34/01, 92/11, 10/13, 55/13 и 99/14), члана 25. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-

Пречишћени текст) и члана 135. Пословника о раду Скупштине општине Брус 

(«Службени лист општине Брус», број 6/12 и 11/12), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015. године донела 

је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС И ЧЛАНОВИМА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника, чланова радних тела 

Скупштине општине Брус и члановима Општинског већа општине Брус број 400-

198/2004-I од 03.12.2004. године («Службени лист општине Брус», број 14/04 и 6/15), 

иза члана 7. додаје се члан 7а. који гласи: 

 «Одлуку о потреби службеног путовања у иностранство изабраног, именованог, 

постављеног лица и делегације у форми Решења доноси председник општине Брус.   
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 Решење нарочито садржи: име и презиме лица које треба да путује, послове које 

обавља, циљ путовања, назив државе и место у које путује, дан поласка и повратка, 

односно трајање службеног путовања и врсту превоза који ће се користити. 

 Налог за службено путовање по доношењу Решења из претходног става издаје 

лице из члана 7. ове Одлуке». 

Члан 2. 

 Иза члана 7а. додаје се члан 7б. који гласи: 

 «На основу налога за службено путовање у иностранство може се исплатити 

аконтација у висини процењених трошкова. 

 Обрачун и висина дневнице за службено путовање у иностранство утврђује се 

Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.» 

  

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 

листу општине Брус». 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 400-498/2015-I                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015.године           Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

______________________________________ 

 

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

број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015. године донела 

је 

 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА 

ОПШТИНСКИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 

 

 

Члан 1. 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ текуће поправке и одржавање пословних просторија 

(општинских) у улици Ослободилачка 6б. у Брусу (испод зелене пијаце), на кат.парцели 

791/3 КО Брус. 

Члан 2. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ЈКП «Расина» из Бруса да предузме све неопходне радње у 

циљу реализације ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 

листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС    

         

БРОЈ:400-477/2015-I                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                                               Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 
______________________________________ 
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 На основу члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус ,, 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст), члана 16. Одлуке о утврђивању 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( ,,Службени лист општине Брус,, број 

4/2015), 

  Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.082015. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

о ослобађању плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

породице Козић Вучка из Осредака 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком Козић Вучко из Осредака ОСЛОБАЂА СЕ  у целости плаћања 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта   ради изградње породичног стамбеног 

објекта  на кат. парцели бр. 853/4 КО Велика Грабовница. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 

општине Брус,,. 

                                   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

Број:434-9/2015-I      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

_______________________________________ 

 

 На основу члана 9. и 26. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 14/08 и 4/2011) и члана 3.  Одлуке о одређивању празника општине Брус и 

установљавању признања и награда («Службени лист општине Брус», број 7/02) и 

члана 1. Одлуке о установљавању највећег признања општине Брус («Службени лист 

општине Брус», број 3/06), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА 

 

Члан 1. 

 Поводом «19. Августа – Дани Преображења», празника општине Брус, 

Скупштина општине Брус у знак признања додељује ПЛАКЕТЕ: 

 

1. Јаворац Богише, за допринос развоју привреде и успешно дугогодишње 

пословање. 

2. КБМ + Београд – за дугогодишњу успешну сарадњу са општином Брус и 

инвестициона улагања у области туризма. 

3. Вартогасно спасилачка јединица Брус, за несебично залагање и 

ангажовање током ванредне ситуације 2015. године. 

4. Црвени крст, за хуманитарну активност током акција добровољног давања 

крви и током ванредне ситуације 2015. године. 
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5. Драгомир Ђорђевић из Бруса, за ангажовање на отклањању последица 

великог невремена током ванредне ситуације 2015. године, сарадњу са 

локалном самоуправом и залагање и ангажовање на инфраструктурном 

уређењу Општине. 

 

Члан 2. 

 Поводом «19. Августа – Дани Преображења», празника општине Брус, 

Скупштина општине Брус у знак признања додељује ЗАХВАЛНИЦЕ: 

 

1. Месна заједница Осреци, за организовање акција уређења села и 

отклањање последица великог невремена. 

2. Ђорђе Вучковић, ђак генерације Средње школе Брус и успешан спортиста. 

3. Екипа РТВ Брус, Далибор Ђокић, Бојан Мајдов и Владица Бекрић, 

аутори више филмова награђиваних на међународним фестивалима 

еколошки туристичког филма, за промоцију туристичких потенцијала 

општине Брус. 

4.   ЈКП «Расина» Брус, за укупан допринос комуналном уређењу Општине. 

5.   Милован Матић , за дугогодишњи успешан истраживачки рад о животу и 

        делу Николе Тесле и бројна објављена и од стручне јавности награђивана 

        дела из ове области. 

6.   Служба за катастар непокретности Брус, за успешну дугогодишњу     

       сарадњу са локалном самоуправом. 

7.   Радољуб Блажић, узоран пољопривредни произвођач из Осредака за     

       постигнуте резултате у производњи обојеног воћа. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 

листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 17-1/2015-I      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године           Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

________________________________________ 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 

број  129/2007 )  и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/2011, 2/14 и 10714-Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку  Управног одбора Центра за социјални 

рад Брус број. 551-593 од 29.072015. године о одобравању новчане помоћи 

појединцима и појединим ромским породицама у износу од 15.000. динара. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-4972015-I       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                    Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

____________________________________ 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, 129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015. године, 

 донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за координацију безбедности саобраћаја на 

територији општине Брус за период јануар-јун 2015. године, број 344-43/2015-III 

од 03.08.2015. године. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:344-45/2015-I        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                            Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

 

_____________________________________ 
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 На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», 

број 72/09, 81/09, 42/13, 50/13,...,145/14), члана 13. Правилника о условима и начину 

рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу 

усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне 

самоуправе и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015. године донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ БРУС 

 

 I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за планове општине Брус (у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу: 

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. Новица Нешић, дипл.инг.грађ. из Бруса, са лиценцом ИКС бр. 203 0562 04, 310 

8757 04 и 411 4023 03 

2.  

 ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 

3. Даница Џодић, дипл.инг.геод. из Бруса, са лиценцом ИКС бр. 372186510 

 

 ЗА СЕКРЕТАРА: 

4. Милета К. Тодоровић, дипл.грађ.инж. из Бруса, са лиценцом ИКС бр. 203076404 

 

 ЗА ЧЛАНОВЕ: 

5. Милица Максић, дипл.анж.арх. из Ниша, са лиценцом ИКС бр. 200125411 и 

100018011 

6. Мирољуб Р. Ђорђевић, дипл.пр.планер из Трстеника, са лиценцом ИКС бр. 

100007204 и 201042203. 

 

 II – Комисија се образује ради обављања стручних послова у поступку израде и 

спровођења планских докумената, ради обављања стручне контроле планских 

докумената и обављања послова јавног увида у плански документ у складу са Законом. 

 III – Стручне и административне послове за потребе Комисије обезбеђује 

носилац израде планског документа. 

 За обављање административно-техничких и других послова могу се ангажовати 

и друга лица. 

 IV – Начин рада и одлучивање Комисије утврђује се Пословником о раду 

Комисије, који се доноси већином гласова од укупног броја чланова Комисије. 

 V – Мандат председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије 

траје до 17.12.2016. године. 

 VI – Председник, заменик председника и чланови Комисије имају право на 

накнаду за присуство и рад по одржаној седници Комисије у износу од 15% од 

просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према 

последњем објављеном податку Републичког завода за статистику. 

 Председнику Комисије увећава се накнада 10%. 

 VII – Лицима ангажованим за обављање административно-техничких и других 

послова припада право на накнаду за присуство и рад по одржаној седници Комисије у  
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износу од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, 

према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику. 

 VIII – Чланови Комисије који немају пребивалиште на територији општине Брус 

имају право на накнаду путних трошкова насталих за долазак и одлазак на седнице у 

висини цене аутобуске карте на релацији од места пребивалишта до места одржавања 

седнице. Исплата путних трошкова се врши на основу приложене карте за превоз, 

односно ако се користи сопствени превоз доставља се изјава о пређеној километражи. 

 IX – Накнада за рад председника, заменика председника и чланове Комисије 

обезбеђује се из средстава ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и 

изградњу Брус. 

 X - Решење ступа на снагу даном доношења и истим се замењују Решења о 

именовању Комисије за планове број: 350-148/2012-I од 17.12.2012.године, 350-

144/2014-I од 15.08.2014. године, 350-110/2015-I од 20.04.2015. године и 350-156/2015-I 

од 15.06.2015. године («Службени лист општине Брус», број 11/12, 7/14, 6/15 и 7/15). 

 XI – Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:350-231/2015-I                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године            Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

___________________________________ 

 

 На основу члана 123. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС», 

број 24/11), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», број 129/07) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус 

(«Службени лист општине Брус«, број 14/2008 , 4/11, 2714 и 10/14-Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015. године,   

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС  

 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад у 

Брусу и то: 

1) Драгица Поповић из Бруса, представник оснивача, 

2) Милосија Вучковић из Бруса, представник запослених. 

 

II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад у Брусу 

и то: 

            1) Бранко Бонџулић из Разбојне, председник, представник оснивача, 

          2)  Новак Ковачевић из Бруса, представник запослених. 

 

 III -  Мандатни период новоизабраних чланова траје до  12.07.2016. године. 

 IV  - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-83/2015-I     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015.године          Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 



18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  765. 

 

 

 На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 26. тачка 9. 

Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-

Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

 «ВУК КАРАЏИЋ» БЛАЖЕВО 

 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора Основне школе 

«Вук Караџић» Блажево, представници локалне самоуправе пре истека мандата и 

то: 

 

1. Гашић Дарко из Бруса,  

2. Снежана Матић из Домишевине,  

3. Саша Спасић из Витоша. 

4.  

II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе «Вук Караџић» 

Блажево, представници локалне самоуправе и то: 

 

1. Спасоје Нешковић из Блажева, 

2. Малиша Спасић из Ковизла и 

3. Бојан Несторовић из Блажева. 

 

         III –  Изборни период новоименованих чланова органа управљања траје до истека 

мандата органа управљања. 

 

 IV - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-82/2015-I               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

_______________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  766. 

 

 На основу члана  36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07), члана 50. и 51. Пословника о раду Скупштине општине Брус (Службени 

лист општине Брус», број 6/12 и 11/12) и члана 5б. Одлуке о радним телима Скупштине 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 11/08, 9/13 и 3/15) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08. 2015.године, донела 

је 

Р Е Ш Е ЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ  

И СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ 

  

 I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за родну равноправност и социјалну 

инклузију и то: 

1. Бојан Цветковић из Бруса и 

2. Наташа Којић из Бруса. 

 

 II – БИРАЈУ СЕ  чланови Савета за родну равноправност и социјалну 

инклузију и то: 

1. Снежана Миладиновић, професор и 

2. Анкица Козић, саобраћајни инспектор. 

 

 III – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

           

БРОЈ: 02-84/2015-I                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                                               Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 
__________________________________ 

 

 На основу члана 42. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник 

РС», број 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 51. став 2. Одлуке о промени оснивачког 

акта Јавног предузећа за обављање комуналне делатности  («Службени лист општине 

Брус», број 2/2013), члана 46. став 4. Статута Јавног комуналног предузећа «Расина» 

Брус број 847/13 од 07.06.2013. године и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине 

Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени 

текст),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015. године донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА» БРУС 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Јеличић из Бруса, дипломирани ижењер агроекономије за 

вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус, на 

период од шест (6) месеци, почев од 20.10.2015. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-85/2015-I        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                       Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 



18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  767. 

 

 На основу члана 44. Закона о спорту («Службени гласник РС», број 24/11 и 

99/11), члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

РС», број 129/07), члана 26. став 1. тачка 22. Статута општине Брус («Службени лист 

општине Брус», број 14/08, 4/11 ,2/14 и 10/14- Пречишћен текст) и члана 109. 

Пословника о раду Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

6/12 и 11/12) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08. 2015. године донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  Оснивачком одбору удружења  Кошаркашког клуба 

Копаоник, Фудбалског клуба ФУД и Ауто мото спорт клуба Копаоник, сви из 

Бруса, да у називу спортског удружења « Спортски савез Брус» користи име 

јединице локалне самоуправе, односно Општине Брус. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:66-13/2015-I                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                  Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2011 и 88/2013), члана 3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“ бр.24/2012)  члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42. став 1. тачка 9., 

Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014), 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 18.08.2015. године 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

БРУС НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

                                                          

Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну 

својини општине Брус непосредном погодбом ради реконструкције већ постојеће улице 

Краља Александра, са фактичким стањем на терену.                                                           

 

Члан 2. 

Општина Брус извршиће прибављање непокретности-куповином, од власника 

непокретности и то: 

- Ђидић (Милосав) Милуна, из Дртеваца, кат.парцела бр. 2051 укупне површине 

0.02,05 ха уписане у лист непокретности бр.733 КО Брус; 

-  Стевовић (Владисав) Миленка, из Бруса и Стевовић (Зарије) Небојше, из Мале 

Грабовнице, сувласници кат.парцеле бр. 2258  укупне површине 0.02,13 ха 

уписане у лист непокретности бр.1622 КО Брус. 



18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  768. 

 

 

Члан 3. 

 Уговор о куповини у уме општине Брус закључује председник општине Брус. 

                                                                       

Члан 4. 

 Вредност непокретности ће се одредити на основу процене Пореске управе Брус 

и постојеће документације Одсека за урбанизам, грађевинарство и имовинско-правне 

послове Општинске управе Брус. 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 463-29/2015-I                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                    Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

__________________________________ 

 

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

број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015. године, донела 

је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О 

УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС 

 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ максималан број запослених на неодређено време у ЈП 

Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, 

који не може бити већи од 5 (пет). 

2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  в.д. директора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, 

путеве, планирање и изградњу Брус Милослав Бисерчић да применом начела 

рационалности, функционалности и ефикасности изради акт о 

систематизацији радних места и исти достави надлежном органу ради давања 

сагласности. 

3. Закључак објавити у «Службеном листу општине Брус».  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 112-24/2015-I                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                                   Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 



18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  769. 

 

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

број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О 

ОВЛАШЋЕЊУ ЈКП «РАСИНА» БРУС  ЗА  НОСИОЦА ПРОЈЕКТА ИЗРАДЕ 

ЕЛАБОРАТА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ЗАМЕНУ АЦЦ ЦЕВИ «ВИГЊИШТЕ – 

СТОЈАНОВИЋИ» 

 

 

1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  ЈКП « Расина « Брус да буде носилац пројекта израде 

Елабората експропријације  за замену АЦЦ цеви « Вигњиште – Стојановићи». 

2. Трошкови израде Елабората падају на терет фирме « Хидро Марк» доо Београд . 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 325-47/2015-I                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                                              Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

_____________________________________ 

 

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

број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О 

ОВЛАШЋЕЊУ  ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УГОВОРА О 

КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА 

 

 

1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање 

и изградњу Брус да у име Општине Брус спроведе уговор о коришћењу 

средстава за уређење ( ревитализацију) пољских путева закључен дана 

08.07.2015. године под бројем 347-12/2015-II између Општине Брус и 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 347-15/2015-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                                               Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

_________________________________ 



18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  770. 

 

  

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», број 129/07), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус, (Службени 

лист општине Брус»,број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст) и члана 13. 

Одлуке о оснивању установе за физичку културу «Спортски центар» Брус («Службени 

лист општине Брус», број 7/2015), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015. године донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ чланови Управног одбора установе за физичку културу 

«Спортски центар» Брус и то: 

 

    - Драган Видојевић из Бруса и   

    - Данијела Јакшић из Бруса 

 

2. ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Управног одбора установе за физичку културу 

«Спортски центар» Брус и то: 

 

- Милан Бургић из Бруса и 

- Вучица Ђорђевић из Дртеваца. 
 

3. Именованим члановима из тачке 2. овог Решења мандат траје до истека мандата 

осталим члановима органа управљања. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-86/2015-I                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                    Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  771. 

 

 

П Р О Г Р А М  
      МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
 ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2015. ГОДИНИ 

                                НА ТЕРИТОРИЈИ   ОПШТИНЕ БРУС 
 

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у  пољопривреди и руралном развоју 

(,, Сл. гласник РС,, број 10/13 и 142/14), члана 6. Одлуке о буџету општине Брус за 

2015. годину (,,Сл.лист општине Брс,, број 10/14), члана 26. Статута општине Брус 

(,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-пречишћени текст), по 

прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине број 320-00-05107/2015-09 од 24.06.2015. године,   

 Скупштина општине Брус на седници одржанј дана 18.08.2015 године донела је  

 

             П Р О Г Р А М  

       МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ  

     И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2015. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ    

                                                  ОПШТИНЕ БРУС     

 

- Законом о подстицајима у пољопивреди и руралном развоју дата је 

могућности органима локалне самоуправе да могу да утврђују мере подршке за 

спровођење пољопривредне плитике и политике руралног развоја на свом подручју, 

да се средств за спровођење исте обезбеђују у буџету локалне самоуправе и да се иста 

користе у склад у са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе 

уз претходну сагласност Министарства. 

   -    Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је 

Правилник о обрасцу и садржају програма подршке за спровођење пољоприредне 

политике и политике руралног развоја и Обрасцу извештаја о спровођењу мера 

пољопривредне политке и политике руралног развоја (,,Сл.гласнк РС,, број 24/15). 

Програм је урађен на Правилником прописаном обрасцу уз поштовање смерница, 

радионица ,,израда локалних програма руралног развоја – практична упутства,, 

-    Скупштина општие Брус је основала ЈП. ,,Дирекцију за пољоприреду, 

рурални развој и природне ресурсе (,,Сл.лист општине Брус,, 1/14) са задатком 

обезбеђивања средстава и усмеравање истих за унаређење развоја пољоприреде у 

складу са програмима општине Брус. 

-   Одлуком о буџету општине Брус за 2015 годину (,,Сл.лист општине Брус, 

10/14) планирана су средства за развој пољопривреде чији је изврилац ЈП,,Дирекција за 

пољоприреду, рурални развој и природне ресурсе ,,  

 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1.1.  Aнализа постојећег стања 

 

1.1.1. Гегорафке и административ карактеристике – Општина Брусе налази 

се у Расинском управном округу. Простире се на 605 км2 и има 58 насељених места са 

Брусом као административним центром. Налази се 250 км од Београда. Просечна 

густина насељености је ниска и износи 27 ст./м2. 
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1.1.2.  Природни услови и животна средина – Општина Брус простире се у 

подножју, на обронцима и на самој планини Копаоник (до административне границе са 

Косовом и Метохијом) и у сливу реке Расине. Рељеф је махом брдско-планински, 

планински и мањим делом  у сливу реке Расине равничарски. Распон надморских 

висина је веома велики и креће се од 400 м надморске висине у нижим деловима (слив 

реке Расине)  до чак 1900 м надморске висине на самом Копаонику. У складу са тиме на 

великим надморским висинама клима је изразито планинска док је у нижим пределима 

континентална. Територија општине Брус богата је водом. Река Расина са притокама 

пролази целом дужином кроз територију општине Брус и на  доњем делу налази се 

вештачко језеро ,,Ћелије,, док се на другом делу према општини Куршумлија налази 

језеро (Селова). Има  мноштво природних извора на целој територији. 

 На подручју општине Брус највећи удео у површии од 52,03% или 29.336 ха има 

пољопривредно земљиште. Структуру пољопривредног земљишта чине највише ливаде 

и пашњаци (48,57 %), затим оранице  (са 30,73 %) и воћњаци (са 18,74 %). Власничка 

структура каже да је великим делом од 75,38% или 22.135 ха у приватном власништву и 

7.231 ха. односно 24,62 у државном власништву. Шумски ресурси заузимају нешто 

мало мању површину од пољопривредног и простиру се на 27.074  ха  што указује да је 

територија богата шумама. Власничка структура  шума каже да је 16.695 ха или 61,66% 

у власништву државе а 10.379 или 38,34% у приватном власништву. Великим делом 

Национални парк Копаоник простире се на територији општине Брус. Код шумских 

врста заступљене су и листопадне шуме (буква, храст) и четинарске шуме (јела, бор, 

смрча). У складу са тиме   и са растом     надморских  висина налазе се и одређене 

животињске врсте. Панчићева оморика је такође саставни део богатог шумског фонда 

на територији општине Брус. 

 

Стање и трендови у руралним подручјима 

 

 1.1.3. Демографске карактаеристике и трендови.- Општина Брус према 

попису становништва, домаћинства и станова из 2011. године имала је 58 насељених 

места са 16.371 становником и у складу са површином (605 км2) и густином 

насељености (27 становника по км2) спада у групу ретко насељених територијалних 

јединица. Према наведеном попису градско становништво је чинило 28,41% (4.636) 

укупног броја становника док је остало становништво чинило 71,59 % (11.681). 

Општина Брус бележи драстично смањење броја становништва већ дужи временски 

период у свим насељеним местима а посебно у сеоским подручјима. Само у периоду од 

пописа 2002. године када је било 18.764 становника до пописа 2011 године (16.371) 

општина Брус остала је без 2.447 становника (13%). Нажалост овај тренд се наставља и 

даље што је вероватно и највећи проблем са којим се суочава општина Брус. 

Становништво трајно напушта територију  са основним смером кретања ка већим 

градовима у Србији. 

 Према попису становништва из 2011. године мушку популацију је чинило 8.375 

становника (51,33%) а женску 7.942 /48,67%). Општина Брус је имала према наведеном 

попусу 14.296 становника старијих од 15 и више година од чега су без основне и са 

непотпуним образовањем 3.742 (26,70%) са основном школом 3.574 (25%) са средњим 

образовање 5.799 (4,56%) вишим 552 (3,86%) и високим 629 (4,40%). Просечна старост 

становништва је 44,80 години. 

1.1.4. Диверсификација руралне економије.- У последњим деценијама 

индустријска производња која је имала доминантни удео доживела је драстични пад 

(затворен погон Прве петолетке, Фабрика трикотаже Брусјанка и драстичним  
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смањењем активности  погона 14 октобра). Данас индустријска  производња заузима 

далеко мање места у укупним привредним     активностима   ослањајући се првенствено 

на прерадне капацитете. Удео пољопривредне производње се самим тим повећао и 

заузима знатан удео у привредној структури иницирајући и развој прерадних 

капацитета (више од 20 хладњача) на бази пољопривредних производа првенствено 

јагодичастог воћа малине и купине. И поред значајног повећања пољопривредне 

производње основни вид и даље остаје екстезиван. Неискоришћена или недовољно 

искоришћена шанса је развој  .класичног и сеоског туризма. Првенствено због низа 

предности  као што су близина ТЦ Копаоник, ТЦ Брзеће, постојање три манастира 

(Стрмац, Лепенац, Милентија и средњевековног града Козника) очуване животне 

средине и низа традиционалних  производа са овог подручја. Стратегија развоја 

пољопривреде, руралног развоја и туризма (која је у изради) дофинисаће даље 

смерница развоја ових делатности. 

 У општини Брус је на крају 2014. године било запослено 3255 лица (61%) док је 

незапослених било 2114 (39%).  У категорији незапослених доминирају лица са       

средњошколским образовањем 53,42% 

1.1.5.  Рурална инфраструктура.- Може се  константовати да је на територији 

оопштине Брус стање у комуналној инфраструктури и саобраћају вема тешко 

првенствено због изузетно велике разуђености и малог броја становника по км2. Стање 

у путној инфраструктури је можда и најтеже јер се ради о јако великом броју и дужини 

локалних путева свих типова  (категорисаних и некатегорисаних) за чије је одржавање 

потребно јако много средстава. И поред постојећих водних капацитета није 

успостављен одржив систем управљања сеоским водоводима, односно одржавање 

водовода и обезбеђивање испоруке хигијенски  исправне пијаће воде сеоском 

становништву. Значајни проблем на сеоском подручју је недостатак услуге сакупљања 

и одвожења комуналог отпада недовољан број и неуређеност јавних површина, јавних 

објеката и домова културе. Стање у  сфери  електроснабдевања, поштанског саобраћаја, 

мобилне телефоније и интернета нешто је боље али је свакако потребно још доста 

улагања како би стање постало задовољавајуће. 

 

Показатељи развоја пољопривреде – стање пољопривредних ресурса 

 

 1.1.6. Пољопривредно земљишта.-На подручју општине Брус највећи удео 

имају пољопривредни ресурси. Укупно  пољопривредно земљиште простире се на 29 

366 хектара. Према попису пољпривреде из 2012. године на подручју општине Брус 

4274 газдинства користило је 16488 ха пољопривредног земљишта следеће структуре: 

Оранице и баште 5067 ха (30,73%), ливаде и пашњаци 8008 (48,57%) воћњаци 3082 

(18,74%), виногради 242 (1,46%), окућнице 75 (0,45%) расадници 4 (0,02%) и остало 9 

(0,05%). Наводњаваних површина је још увек мало јер се наводњава 441 хектар. 

1.1.7. Вишегодишњи засади.- На коришћеној површини под воћем по попису 

пољопривреде из 2012 године  налазило се 3.082 хетара од чега је под плантажним 

начином гајења 1696 хектара (55%). Заступљеност воћних врста је следећеа: шљива 

1367 хектара, малине 705 хектара, јабуке 371 хектар, купина 183 хектара, вишња 123 

хектара, крушка 110 хектара и остало 220 хектара. 

1.1.8. Сточни фонд.- Према попису пољпривреде из 2012. године на подручју 

Општине Брус у сточном фонду заступљена су говеда са 4180 грла, од чега су краве 

2923, свиње са 7267 грла од чега 698 крмача, овце са 17809 грла од чега за приплод 

12995 и живина са 69840 јединица. Пчеларство је заступљено са 6284 комада пчелиних 

друштава. Објеката за смештај говеда има 2870 (капацитета 18729 места ) свиња  
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2514(капацитета 18938 места), објеката за смештај кока носиља 2442 (капацитета 89334 

места) и објекти за смештај остале стоке 1537 (капацитета 41298 места). 

 Најзаступљенија су газдинства са величином стада: код говеда од 1 до 2 грла, 

57,46%, код свиња од 1 до 2 грла са 64,86% и газдинства са бројем оваца од 3 до 9 грла 

са 57,92%.  

1.1.9. Механизација опрема и објекти.- Пољопривредна газдинства на 

подручју општине Брус према попису газдинства из 2012. године располагала су са: 

3393 једноосовинска трактора, 2301 двоосовинских трактора, комбајна 49 (већином 

старији од 10 година) берача 10, плугова 1660, тањирача 67, дрљача 809, рото фреза 544 

и 698 прскалица. Пољопривредна газдинства су располагала са 2408 објеката за 

смештај пољопривредних производа (кошеви за кукуруз, амбари, салаши и објекти за 

силажу), 1452 објект за смештај пољопривредне механизације и опреме, 7 хладњача и 3 

пластеника и стакленика. 

1.1.10. Радна снага.- Према попису пољопривреде из 2012. године у структури 

4724 домаћинства доминантна су домаћинства од 1 до 2 члана или  стално запослена 

који обављају пољопивредну делатност и то 2200 или 51,47%,  домаћинства од 3до 4 

члана или стално запослена са 39,44% или 1686. 

 Од 11720 броја чланова и стално запослених у 4724 домаћинства жене чине 

44,62% (5229). Жене носиоци породичних пољопривреднх домаћинстава чине свега 

13,50%.  Према наведеном попису за  дати период на територији општине Брус у 

пољопривредну производњу утрошено је 5729 годишње радне јединице од чега 95% од 

стране породичних газдинстава. Удео појединих категорија  ангажоване    радне снаге 

на газдинствима у укупном броју изнси 42,60 од стране носиоца газдинства, 52,61 од 

стране чланова породице   и рођака и 4,66 сезонске радне снаге. 

 Највећи број носиоца пољопривредног гзадинства њих 2854 (66,77%) има само 

пољопривредно искуство стечено праксом,  са средњом школом 1163 (27,21%) и 255 

(5,97%) са вишом и високом школом. 

1.1.11. Структура пољопривредних  газдинстава.- По попису пољопривреде 

из 2012. године на подручју општине Брус 4724 пољопривредна газдинства користило 

је просечно 3,86 ха (по домаћинству). Највећи број газдинстава према величини 

коришћеног пољопривредног земљишта су газдинства са коришћеним површинама од 2 

до 5 ха и то: 1577 (36,90) до 1 хектара 489 (11,44%), од 1 до 2 хектара 788 (18,44%) и од 

5 до 10 хектара 805 (18,83%). У 2015. години од укупног броја регистрованих 

пољопривредних газдинстава 3602 породична пољопривредна газдинства учествују са 

99,80%). 

1.1.12. Производња пољопривредних производа.- Величина и разноликост 

природних ресурса и богатство водама основни су предуслови за обављање успешне 

пољопривредне производње. У најнижем делу у сливу реке Расине лоциране су 

углавном оранице (са адекватним културама) и производња купине од воћних врста. У 

брдско планинском делу доминирају воћарство ( и то производња шљиве и малине) и 

сточарство док је у планинском делу због обиља ливада пашњака најзначније 

сточарство. Укупно гледано на територији општине Брус најзначајније гране су 

воћарство и сточарство. Према попису пољопривреде из 2012. године код воћарства 

најзначајније воћне врсте су: шљива која се гаји на 1367 ха са приносом од 27340 тона, 

малина на 705 хектара (принос 8460 тона) јабка на 371 хектар ( 10388 тона) и  купина на 

183 ха (4210 тона).  У ратарској производњи најзначајнија је производња кукуруза на 

1228 хектара и поизводња крмног биља на 1738 ха. Код сточарства по наведеном 

попису најзначајније је овчарство са 17809 грла, говедарство са 4180 грла и свињарство 

са 7267 грла. Потенцијали у сточарству су далеко већи и неискоришћени.  
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1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења.- Задружни сектор у општини Брус 

је био јако развијен али је ликвидацијом ЗЗ Копаоничанке Брус која је била носилац 

задругарства задругарство је скоро угашено, тако да сада постоји само једна задруга 

локалног типа (ЗЗ Доњи Копаоик – Разбојна) са скромним могућностима. Удружења 

произвођача и прерађивача пољопривредних газдинстава тек почињу да се формирају 

посебно у области воћарства. Свакако да постоји неопходност за оживљавањем 

задругарства и апсолутна потреба за формирањем удружења произвођача као 

неминовност у будућности у унапређењу и развоју пољопривредне производње. 

Удружења су неопходна и у бројчаном и организационом смислу. Степен 

организоваања треба издићи на виши ниво). 

1.1.14. Трансфер знања и информација.- Носилац активности у овој области у 

општини Брус би убудуће требало да буде новоформирана ЈП ,,Дирекција 

запољопривреду, рурални развој и природне ресурсе,, у сарадњи са Пољопривредном 

саветодавном и стручном службом Крушевац. На овом пољу су већ организована 

стручна предавања у циљу едукације и практичне примене нових трендова у 

пољопривредној производњи. Укупним деловањем кроз програме мера, подршке, 

едукацијм саветодавним и практичним радом са пољопривредним произвођачима Јавно 

предузеће ,,Дирекција за пољопривреду,  рурални развој и природне ресурсе,,  трудиће 

се да да активни допринос развоју пољопривреде, буде иницијатор увођења нових 

знања и метода и буде сервис пољопривредним произвођачима у општини Брус. 

 

Табеларни   приказ планираних мера и финансијских средстава 

 

Табела 1. Планиране мере кредитне подршке 

 

 

Редни 

број 

 

 

 

Назив 

мере 

 

 

 

Шифра 

мере 

 

 

Планирани 

буџет за 

меру 

(укупан 

износ 

По мери у 

РСД) 

 

Износ 

подстицаја 

по 

јединици 

      мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД 

 

Износ 

Подстицаја 

По 

кориснику 

      (%) 

(нпр.30%, 

50%, 80% 

 

   

Максимални 

   износ 

   подршке 

        по 

  кориснику 

  (ако је 

дифинисан) 

   (РСД) 

 

1 

 

 

РЕГРЕСИ 

 

 

  100.1 

 

1.520.000,оо 

 

1.000 

 

       15 

 

  

   

УКУПНО 

  

 

1.520.000,оо 
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  Табела 4.  Табеларни приказ финансијских средстава 

 

                                   Буџет 

 

Вредност у РСД 

Укупан  износ средстава из буџета општине Брус планирани за 

реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја 

 

 

  4.020.000,oo 

Планиарана средстава за директна плаћања 

 

 

   1.520.000,oo 

Планирана средства за подстицај мерама руралног развоја 

 

    

    2.500.000,oo 

 Планирана средства аза мере које нису предвиђене у оквиру 

мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја 

 

 

              - 

 

Циљна група и значај промена која се очекује за кориснсике 

-  Циљна група су регистрована пољопривредна газдинства.  Очекивања су да 

реализација предвиђених мера допринесе укупном развоју пољопривреде у општини 

Брус и повећању продуктивности и ефикасности пољопривредне производње на 

пољопривредним газдинствима. Информисање корисника о могућностима које пружа 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  

преко средстава информисања, сајта општине Брус, преко ЈП Дирекције за 

пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе преко које се реализује Програм 

мера. 

 Мониторног и еваулација 

  -  Надлежне службе општине Брус прате реализацију мера путем извештаја које 

достављају надлежним органима (Општинско веће, Скупштина општине). Реализација 

мера је у надлежности ЈП Дирекције за пољопривреду, рурални развој и природне 

ресурсе чије се спровођење обавља путем јавног огласа – конкурса. 

 

 II.   Опис планираних мера   

 
2.1. Назив и шифра мере: Регреси 100.1 

- 100.1.1 – Регрес за премију оссигурања за усеве, плодове вишегодишње 

засаде, расаднике и животиње. 

- 100.1.2 – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

2.1.1. Образложење -  У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере које се односе на 

директна плаћања – регресе и то за премију осигурања за усеве, плодове, 

вишегодишњље засаде, расаднике и животиње као и регрес за репродуктивни материјал 

за вештачко осемеавање.Ова мера је у складу са Стратегијом локалног и економског 

развоја општине Брус, буџетом општине Брус за 2015. годину и Програмом пословања 

ЈП ,,Дирекције за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе,, као носиоца 

реализације наведених мера подршке.  

                   - Регрес за премију осигурања за усеве, плодове вишегодишње засаде, 

расаднике и животиње. – Штете на пољопривредним усевима, стоци и другим 

ресурсима редован су пратилац пољопривредне производње посебно од временских  
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непогода. Из године у годину штете од ових појава се повећавају а обзиром на 

климатске поремећаје који су се дешавали у протеклом периоду за очекивати је даље 

повећање и висине и броја оштећених пољопривредних газдинстава. Зато је општина 

Брус донела одлуку да у 2015. Години регресира премије осигурања у висини од 15% 

на све полисе осигурања регистрованих пољопривредних газдинстава до укупног 

износа од 1.000.000,оо динара. У 2014. години није било примене ове мере. 

                   - Регрес за репродукциони материјал. – Према попису пољопривреде из 

2012. године сточни фонд општине Брус имао је 4.180 говеда од чега 2.919 крава. 

Нажалост по подацима Управе за трезор сточни фонд у 2014. години смањио се на 

3.493 грла. Обзиром да је сточарство битна грана пољопривредне производње у бруској 

општини одлучено је да се у 2015. години регресира прво вештачко осемењавање 

уматичених крава и јуница код свих регистрованих пољопривредних домаћинстава у 

износу од 1000 динара по грлу. Укупно предвиђени износ средстава за ову меру је 

520.000,оо динара. У 2014 није било примене ове мере. 

2.1.2. Циљеви мере – Ова мера треба да донесе и развој пољопривредне 

производње и већу сигурност пољопривредним произвођачима. Регресирањем премије 

осигурања пружа се подршка пољопривредним произвођачима у циљу смањивања 

дуготрајно негативних последица од штета проузокованих природним непогодама и 

другим ванредним догађајима. Регресирањем за репродуктивни материјал остварује се 

пправљање расног састава говеда а све у циљу повећања производње и квалитета млека 

и меса. 

2.1.3. Веза мере са националним програмом за рурални развој и 

пољопривреду.- Није примењива обзиром да није усвојен НПРР. 

2.1.4. Крајњи корисници. - Корисници мера су физичка лица регистрована у 

регистру пољопривредних газдинстава (носиоци) у складу са Законом. 

2.1.5. Економска одрживост.- За реализацију ове мере није потребно подносити 

бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања. 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике. – Право на коришћење средстава за 

регресирање осигурања има физичко лице – носиоц пољопривредног газдинства које је 

уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом чији се предмет 

осигурања налази на територији општине Брус. Право на коришћење средстава за 

регресирање трошкова вештачког осемењавања има физичко лице носиоц 

пољопривредногх газдинства са подручја општине Брус уписан у регистар 

пољопривредних газдинстава са активним статусом за регресирање првог вештачког 

осемењавања за уматичено грло. 

2.1.7. Специфични критеријуми. – За реализацију ове мере корисник је у 

обавези да испуни само опште критеријуме. 

 

 

2.1.8. Листа инвестиција  оквиру мере 

Шифра инвестиције                        Назив инвестиције 

100.1.1. Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, 

вишегодишње засаде, расаднике и животиње 

101.1.2. Ререс за репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање) 

 

 2.1.9. Критеријуми селекције. – Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере већ се средства одобравају по редоследу пријема потпуних 

захтева до утрошка предвиђених средстава. 
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 2.1.10. Интезинтет помоћи.- Износ регреса за полисе осигурања од штете на 

усевима износи 15% од вредности полисе осигурања у периоду од 01.01.2015. године 

до 30.10.2015. године. Износ регреса за репродуктивни материјал је 1.000,оо динара по 

приплодном грлу у периоду од 01.01.2015 до 30.10.2015. године. 

 

 2.1.11. Индикатори – показатељи 

 

       Редни број                              Назив показатеља 

                1 Број ха осигураних од штета на усевима, плодовима 

вишегодишњим засадима и расадницима 

                2 Укупан број подржаних газдинстава за регрес премије 

осигурања 

                3 Укупан број подржаних газдинстава за регрес за 

репродуктивни материјал 

                 4 Укупан број уматичених грла за које је извршено регресирање 

 

 2.1.12. Административна процедура. - Реализација регресирања полиса 

осигурања се спроводи на следећи начин: 

 - Објављивање јавног позива за подношење захтева за регрес полисе осигурања 

на основу утврђених критеријума. 

 - Уз захтев се прилаже: копија полисе осигурања издата од стране друштва за 

осигурање код кога је подносилац осигуран за период од 01.01.-30.10.2015. године а 

оригинал се доставља на увид, потврда о извршеном плаћању укупне премије 

осигурања, потврда о активном статусу регисторованог пољопривредног газдинства и 

копију броја наменског рачуна носиоца пољопривредног газдинства. 

 Надзорни одбор ЈП Дирекција за пољопривреду, рурални развој и природне 

ресурсе доноси одлуку о формирању комисије за утврђивање испуњености прописаних 

услова за остваривање права на коришћење регреса за полису осигурања, врши обрачун 

и формира листу корисника регреса. Средства се одобравају корисницима који 

испуњавају услове редом на основу поднетих комплетних захтева до утрошка 

расположивих средстава. Исплата се врши преко ЈП Дирекције за пољопривреду, 

рурални развој и природне ресурсе на наменски текући рачун корисника. Крајњи рок за 

подношење захтева је 15.11.2015. године. 

           -   Реализација регресирања за репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање) се спроводи на следећи начин: 

           -   Објављиање јавног позива за подношење захтева за регрес на основу 

утврђених криеријума. 

           -   Уз захтев се прилаже: картон за вештачко осемењавање (признаница-потврда) 

о изршеном плаћању за услуге вештачког осемењавања у периоду од 01.01 - 

30.10.2015.године, потврда о оквирном статусу регистрованог пољопривредног 

газдинства, фото копија пасоша за осемењено грло и наменски рачун носиоца 

пољоприредног газдинства. 

Надзорни одбор ЈП Дирекције за пољопривреду, рурални развој и природне 

ресурсе доноси одлуку о формирању комисије за утврђивање испуњености прописаних 

услова за остваривање права на коришћење регреса и формира листу корисника регреса 

за репродуктивни материјал. Средства се одобравају корисницима који испуњавају 

услове, редом, на основу поднетих комплетних захтева до утрошка расположивих 

средстава. Исплата се врши преко ЈП ,,Дирекције за пољопривреду, рурални развој и 

природне ресурсе,,. Рок за подношење захтева је 15.11.2015. године. 
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2.2. Назив и шифра мере: Инвестиције у физичка средства пољопривредних 

газдистава 101 

2.2.1. Образложење.- Један од недостатака пољопривредне производње у 

бруској општини је недовољна техничка и технолошка опремљеност газдинстава. 

Постојећа механизација је застарела а пољоприреда газдинства нису у 

могућности (због негативног еконмског и социјалног статуса) да сама обезбеде довољо 

средстава за модернизацију механизације. Модернизација (куповина) модерне опреме и 

савремене механизације је један од најбитних предуслова за развој пољопривреде у 

свим секторима (млеко, месо, воће, остало). Први пут, 2014 године, Општина Брус је 

средствима општинског буџета а преко ЈП ,,Дирекције за пољопривреду, рурални развој 

и привредне ресурсе,, реализовала подстицај  у физичка  средства пољопривредних 

газдинстава у сфери примарне пољопривредне производње кроз накнаду дела трошкова 

у висини од 30% вредности набављених средстава. Укупно је обухваћено 96 

пољопривредних газдинстава, услове је испунило 66 носилаца пољопривредних 

газдинстава који су искористили средства у укупном износу од 1.205.644 динара (2014 

година). 

      Општина Брус је као меру подстицаја у 2015. години предвидела накнаду дела 

трошкова за куповину опреме и механизације у свим секторима до максималног износа 

од 30% од вредности инвестиције. 

У вероватно најбитној грани у пољопривреди општине Брус – воћарству са 

великим развојним потенцијалом могућности повећања производње иду у два правца: 

повећањем површина под воћним врстама (подизањем нових засада) и побољањем 

сортимента и квалитета садног материјала. У складу са тиме буџетом општине Брус за 

2015 годину предвиђена је накнада дела трошкова за ову врсту инвестиција у износу од 

максимално 65% од вредности инвестиције. Ова мера је у складу са стратегијом 

локалног економског развоја и предвиђена је буџетом општине Брус за 2015. годину, 

као и програмом пословања ЈП ,,Дирекције за пољопривреду, рурални развој и 

природне ресурсе,,. 

2.2.2. – Циљеви мере.- Даљи равзвој примарне пољопривредне производње 

2.2.3. – Веза мере са Националним програм за рурални развој и 

пољопривреду.- Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР. 

2.2.4. Крајњи корисници.- Крајњи корисници су физичка лица – носиоци 

регистрованог пољоприредног газдинства. 

2.2.5. Економска одрживост.- За реализацију ове мере није потребно подносити 

бизнис план или пројекат о економској одрживости. 

2.2.6. Општи критеријум за кориснике.- Корисник мора бити носиоц 

регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу. 

- Корисник мора бити са пребивалиштем и производњом на територији општине 

Брус. 

- Корисник остварује право на накнаду само за једну инвестиицију. 

- Корисник који је остварио право на накнаду по некој инвестицију у оквиру ове 

мере у 2014. години неможе остварити право на исту инвестицју у 2015. години. 

- Потписана изјава корисника да не постоји захтев за исто улагање у другим 

јавним фондовима. 

2.2.7. Специфични кретиријуми:  Прихватљиви корисници за ову меру су 

пољопривредна газдинства која поседују најмање 2 хектара обрадиве површине.       

             Код инвестиције 101.3.1 прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 

која планирају подизање нових или обнављање постојећих засада на површини не 

мањој од 0,2 хектара код свих воћних врста (коштичаво, јагодичасто и јабучасто воће). 
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2-2.8. Листа инвестиција у оквиру мере. 

 

Шифра 

инвестиције 

                            Назив инвестиције 

  101.1.6 

 

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и 

складиштење концентроване и кабасте сточне хране на гздинству 

 

   101.1.9. 

Набавка преносне опреме за мужу 

 

   101.3.1. 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

производних са наслоном и матичних засада воћака, хмеља и винове 

лозе, као и постављање против градних мрежа објеката и набавка 

опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, 

конзервацију и мулти пликацију садног материјала 

 

    101.3.3. 

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавања – одводњавање за воћарску и виноградарску 

производњу садног материјала и повртарску производњу укључујући 

и производњу расада и цвећарство на отвореном пољу, набавка 

механизације за воћарско виноградарску прозводњу (набавка 

прецизних машина за сетву, машина за рассађивање расада, високо 

квалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова 

и штеточина, набавка система са микропрскалицама за заштиту 

воћњака, винограда и расадника од измрзаања, набавка против 

градних мрежа и пратеће опреме, набавка система кап по кап, набавка 

пластичних фолија, агро текстила и прскалица за наводњавање) 

 

    101.4.3. 

Набавка прикључних машина за жетву и бербу 

    101.4.4. 

 

 

Набавка машина за обраду земљишта 

 

    101.4.5. 

Набавка сејалица 

 

    101.4.6. 

 Набавка прскалица за прихрану и зашатиту биљака од болести, 

штеточина и корова 

 

2.2.9. Критеријуми селекције – Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере већ се средства одобравају по редоследу пријема потпуних 

захтева до утрошка средстава. 

2.2.10. Интезитет помоћи – Надокнада дела трошкова за инвестиције: 101.1.6; 

101.1.9; 103.3.3.; 101.4.3.; 101.4.4; 101.4,5; 101.4.6. (набавка опреме и механизације) 

максимално 30% од вредности инвестиције до износа од 30.000 динара и накнада дела 

трошкова за инвестицију 101.3.1. максималмно до 65 % до износа од 20.000,оо динара. 

 2.2.11. Индикатори (показатељи): 

 

    Ред. 

    бр. 

    

                                    Назив показатеља            

    

  1.     Укупан број подржаних пројеката 

  2.      Површина под новим вишегодишњим засадима 

  3.      Број новонабављене механизације 
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2.2.12. Административна процедура.- Подстицаи за инвестиције у физичка 

средстава пољопривредних газдинстава одобраваће се путем јавног огласа – конкурса 

по претходно утврђеним критеријумима. Јавни позиви (конкурси) дефинисаће се по 

врстама инвестиција у оквиру мере по утврђеним критеријумима и расположивим 

средствима и биће доступни корисницима путем средстава јавног информисања. 

 Пријем захтева у складу са конкурсним условима се подносе ,, ЈП ,,Дирекција за 

пољопривред, рурални развој и природне ресурсе,, Надзорни одбор наведеног 

предузећа формираће комисије ради дотичне административне провере ( у циљу 

утврђивања потпуности захтева да ли је поднет на време, комплетан и да ли су сви 

услови испуњени) као и коначан списак и редослед поднетих захтева.Предност имају 

они потпуни захтев са ранијим датумом подношења (пријема).  Исплата се врши до 

утрошка за то предвиђених средстава. 

 Надзорни одбор ЈП ,,Дирекција за пољопривреду, рурални развој и природне 

ресурсе,, утврдиће коначене критеријуме, поступке и начине остваривања права 

коришћења средстава као и начин контроле наменског коришћења одобрених 

средстава. Права и обавезе коришћења средстава прецизираће се уговором. У случају 

неопходности може се извршити и теренска контрола. 

2.3. Назив и шифра мере: 

Трансфер знања и развој саветодавства – унапређење обука у области 

пољоприреде и руралног развоја – 305 

2.3.1. Образложење.- Одрживи развој пољопривреде и руралног подручја 

захтева да буде заснован на праћењу нових технологија, стручном усавршавању и 

константном трансферу знања и информација. 

 Пољопривредни произвођачи све теже успевају да без икакве стручне помоћи 

примењују иновације у производњи и пласману, 

 Од информациних и производних новина до новина у погледу праћења нових 

прописа и законске регулативе у области пољопривреде као и припреме за могућност 

конкурисања у будућности за кредитна и подстицајна средства како државних и 

локалних тако  и европских фондова. Општина Брус је разумевајући у ком правцу иде 

даљи развој пољопривреде средином прошле година основала ЈП ,,Дирекцију за 

пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе,,. 

Као носиоца између осталог и овог вида едукације и помоћи пољопривредним 

произвођачима у циљу лакшег прилагођавања и успешног даљег функционисања 

пољоприредних газдинства на својој територији.  

2.3.2. Циљеви мере: Информисање, упознавање и едукација пољопривредника 

са новим технологијама, мерама и иновацијама у укупној сфери пољопривреде и 

руралног развоја. 

2.3.3. Веза мере са националним прграмом за рурални развој. – Није 

примењиво с обзиром да нје усвојен НПРР. 

2.3.4. Крајњи корисници:.-  Општина Брус. – ЈП Дирекција за пољоприреду, 

рурални развој и природне ресурсе,, 

2.3.5. – Економска одрживост. – За реализацију ове мере није потребно 

подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања. 

2.3..6. Општи критеријуми за кориснике. – Нема 

2.3.7. – Специфични критеријуми. – Нема 

2.3.8. – Листа инвестиција у оквиру мере 
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  Шифра 

инвестирање 

                         Назив инвестиције 

 305.2  Информативне активности: 

Сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 

 

 

2.3.9. – Критеријуми селекције. – Критеријуми  селекције се не примењују при 

реализацији ове мере. 

2.3.10. – Интезитет помоћи: Трошкови превоза и трошкови улазница за 

пољопривреднике финансирају се у износу до 100%. 

2.3.11. – Индикатори (показатељи). 

 

 

Ред.бр.                                              Назив показатеља 

 

1. 

 

 Број организованих манифестација, сајмова, изложби и студијских      

путовања 

 

2. 

  

Укупан број едукованих пољопривредника 

 

 

2.3.12. Административна процедура: Пријава заинтересованих пољоприредних 

произвођача надлежној служби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  788. 

 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС,, број 

129/07) и члана 26. Статута општине Брус (,,Сл.лист општине Брус,, број 14/08, 4/11, 

2/14 и 10/14 – пречишћен текст), 

Скупштина општине Брус на седници одржанј дана 18.08.2015 године донела је  

 

 

   ПРОГРАМ ОБНОВЕ МОСТОВА ОПШТИНЕ БРУС     

 

1.      Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере 

Програм се односи на мостове који су порушени и оштећени услед дејства поплаве или 

активирањем клизишта у току маја 2014. године, а у складу са одредбама Закона о 

отклањању последица поплава у Републици Србији (,,Службени гласник РС,, број 

75/14- у даљем тексту: Закон). 

Програм обухвата мостове који су у надлежности општине Брус за чију обнову нису до 

сада обезбеђена средства из других извора финасирања, али је обнова истих планирана, 

као и средства за ту намену у Буџету општине Брус за 2015. и 2016. годину,  

2. Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица 

поплаве, односно дејства клизишта 

Након поплава из маја месеца 2014. године један број мостова на територији општине 

Брус порушен је или оштећен и забрањен за употребу решењем надлежног органа 

јединице локалне самоуправе. 

Ради детаљнијег сагледавања штете на мостовима из надлежности општине Брус која је 

настала као последица ванредних догађаја из маја 2014. године изазваних обилним 

падавинама, поплавом, повећањем нивоа подземних вода, појавом клизишта и сл. 

општина Брус доставиће Канцеларији за помоћ и обновоу поплављених подручја ( у 

даљем тексту: Канцеларија) списак мостова из своје надлежности које је потребно 

изградити односно реконструисати, а у складу са критеријумима утврђеним овим 

програмом. 

3. Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава 

    односно дејства клизишта и рокови за спровођење мера 

Ради обнове мостова из надлежности општине Брус потребно је извести радове на 

реконструкцији оштећених мостова, као и на изградњи нових на местима где су исти 

порушени. 

 

Списак мостова који испуњавају критеријуме из овог програма и који су забрањени за 

употребу решењем надлежног органа општинеБрус су: 

1.  Мост преко реке Расине уБудиловини, засеок Јакшићи – забрањен за 

употребу решењем Одсека за инспекцијске послсове, пољопривреду, 

водопривреду и заштиту животне средине Општинске управе Брус број 354-1-

14/2014-IV-07 од 21.05.2014. године. 

2. Мост преко реке Расине у Милентији, засеок Рилаци и Малинићи – забрањен 

за употребу решењем Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, 

водопривреду и заштиту животне средине Општинске управе Брус број 354-1-

15/2014-IV-07 од 21.05.2014. године. 

Програм обнове општина Брус доставиће Канцеларији до 30.јуна 2015. године. 

Реконструкција оштећених и изградња нових мостова на територији општине Брус 

зависиће од висине финансијских средстава обезбеђених преко Канцеларије из Фонда 

солидарности Европске уније. 
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4. Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за спровођење мера 

Јавне набавке за радове на реконструкцији и изградњи мостова вршиће се у складу са 

чл.12-19. Закона. Поступак јавне набавке радова спроводи општина Брус на чијој 

територији се налази мост. 

Предмет реконструкције односно изградње су они мостови који испуњавају следеће 

критеријуме: 

-да су оштећења моста настала услед дејства поплаве или активирањем клизишта која 

су се десила у мају 2014. године и утврђена одговарајућим записником надлежног 

органа о пријави односно процени штете, 

-да је мост решењем надлежног органа општине Брус забрањен за употребу услед 

оштећења којима је угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност 

по живот и здравље људи односно да није  безбедан за коришћење и 

-да општина Брус није обезбедила средства за реконструкцију односно изградњу 

мостова из других извора. 

5. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци 

     спровођења појединих мера из овог програма 

Носилац спровођења мера из овог програма је општина Брус у складу са чланом 

1.Закона,  

а Канцеларија врши координацију мера из овог програма. 

6. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања 

 

Процењена финансијска средства за спровођење овог програма износе око 

12.000.000,оо динара. Израда пројектне документације за реконструкцију моста у 

Милентији и изградњу моста у Будиловиније уговорена уговорима које је закључила ЈП 

Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус. Рок 

завршетка пројектне документације је крај јула 2015. године, када ће се знати прецизно 

предрачунска вредност радова на изградњи-реконструкцији истих. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНА БРУС 

 

БРОЈ: 352-31/2015-I       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године            Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

____________________________________ 

 

 На основу члана  38.  Закона о удружењима (,,Службени гласник РС,, број 

51/09), члана 32. став 1. тачка 20.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

РС,, број129/07) и члана 26. став 1. тачка 24. Статута општине Брус (,,Службени лист 

општине Брус,, број 14/08, 4/11. 2/14 и 10/14 – пречишћен текст, Скупштина општине 

Брус, на седници одржаној дана  18.08.2015. године,  доноси  

 

 

О Д Л У К У 
       О   Р А С П И С И В А Њ У  

  II   КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

         И ОБЛИЦИМА ПОВЕЗИВАЊА УДРУЖЕЊА  (САВЕЗИ) У 2015. ГОДИНИ

  

      Члан 1. 

 Овом Овлуком утврђују се поступак и начин спровођења и одређивања 

средстава за расподелу средстава удружењима и облицима повезивања удружења  
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(савези), право учешћа, китеријуми за расподелу средстава, састав и надлежност 

Комисије за спровођење поступка. 

 

      Члан 2. 

 Право учешћа на конкурсу имају удружења и облици поезивања удружења 

(савези) са седиштем на територији општине Брус, а баве се борачко – инвалидском 

заштитом, унапређењем и заштитом животне средине, заштитом лица са посебним 

потребама, помоћи старима и заштитом етничких мањина посебно Рома. 

 

      Члан 3. 

 Одлуком о ребаланску буџета оштине Брус за 2015. годину од 18.08.2015. године 

повећана су средства за финансирање удружења за 500.000 динара и за исти износ 

расписати II конкурс за доделу средстава. 

 

      Члан 4. 

 Критеријуми на основу којих ће се вршити расподела средстава су: 
- Да је План и програм финансирања искључиво у вези са делатношћу предвиђеном 

Статутом и његовим статутарним циљевима, 
- План и програм финансирања у које удружење искључиво и непосредно следи 

јавне потребе, 
- Допринос коришћења ових  средстава побољшању положаја лица и удружења. 
- Да своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 3 и 4. ове Одлуке додељују се искључиво на основу 

спроведеног јавног конкурса. Уговор о реализовању одобрених програма, закључиће 

председник општине Брус на основу Извештаја Комисије по спроведеном конкурсу.

  

     Члан 6. 

 Удружења којима су додељена средства путем конкурса најмање једном 

годишње подносе извештај о свом раду и трошењу средстава Скупштини општине 

Брус. 

     Члан 7. 

 Поступак спровођења расподеле средстава удружењима и облицима 

повезивања удружења (савези) спровешће Комисија у следећем саставу: 

 - Андрија Несторовић, јавни праовобранилац 

 - Ковачевић Новак, психолог 

- Новица Нешић, шеф Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду,    

водопривреду и заштиту животне средине. 

 

     Члан 8. 

 

 Задатак Комисије је да утврди начин објављивања Конкурса, рок за 

подношење захтева као и потребну документаицју коју су заинтересована удружења 

(савези) дужни да приложе уз захтев. 

 По спроведеном конкурсу Комисија је у обавези да сачини Извештај са 

предлогом о додели средстава удружењима и исти достави председнику општине. 
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Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном 

листу опптине Брус,,. 

 

          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 400-514/2015-I                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    

18.08.2015. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

___________________________________ 

 

 На основу члана 29. Закона о основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС,, број 72/09 и 52/11), члана 3. став 3. Уредбе о критеријумима 

за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа 

(,,Службени гласник РС,, број 80/10) и члана 26. Статута општине Брус (,,Службени 

лист општине Брус,, број 14/08 и 4/2011),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана  18.08.2015.године, донела 

је, 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА 

          ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

      Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се мрежа основних школа чији је оснивач Општина 

Брус. 

  

      Члан 2. 

 На територији општине Брус образовање и васпитање остварује се у четири 

матичне основне школе са издвојеним оделењима. 

 

      Члан 3. 

 Мрежу основних школа чине основне школе чија је делатност основно 

образовање и васпитање,  а  обављају се у седишту  школе и  издвојеним оделењима  и 

то: 

 

            Назив школе и седиште           Издвојено оделење      Разредност      Број 

                                      

                 ученика 

   ОШ  ,,Јован Јовановић Змај,,   

        Б р у с      

          I-VIII  683 

 

                                                                             Милентија    I-VIII                 47 

                                                                               Крива Река               I-VIII                 29 

       Осреци                I-VIII                    7 

        Батоте     I-VIII                    7    

        Лепенaц                         I-IV               18 

        Игрош     I-IV                  17 

         



18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  791. 

 

В.Грабовница               I-IV                  11 

 Ботутња     I-IV                  12 

 М.Врбница                I-IV                      2 

                                                                         Д.Липовац                            I-IV                    4 

             Расје                      I-IV                    3 

        

 

ОШ ,,Бранко Радичевић,, 

Разбојна  

          I-VIII  105 

 

 

        Стројинци   I-IV   10 

        Дупци   I-IV   11 

          Жуње    I-IV      

  20  

          Равни    I-IV                    5 

          Ковиоци   I-IV                    3 

          Богише   I-IV                  11 

          Златари   I-IV                  15 

 

ОШ ,,Први мај,, 

Влајковци        I-VIII    38 

 

            Брзеће    I-IV    12

          Грашевци   I-IV      9 

 

ОШ ,,Вук Караџић,, 

Блажево        I-VIII    15 

 

                  Д.Левићи   I-IV                    7 

       Боранце   I-IV     1 

       Ђерекаре   I-IV     1 

                         

 

      Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  објављивања у ,,Службеном листу 

општине Брус,, а по добијању сагласности Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  Републике Србије. 

     

             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ 61-13/2015-I                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године           Мирослав Панић , доктор медицине,с.р. 

____________________________________ 
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 На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним услугама («Службени гласник 

РС», број 88/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 

129/07) и члана 26. Статута општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 I 10/14/ Пречишћен 

текст) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.08.2015. године донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о повећању цена  

комуналних услуга коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

«Расина» Брус,под бројем  1321/2015 на седници одржаној дана 29.06.2015. 

године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:38-2/2015-I                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                 Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.       
________________________________________ 

 

 На основучлана 46. и чланом 27 став 2. Закона о планирању и изградњи 

(,,Службени гласник РС,, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 

98/2013, 132/2014и 145/2014) и члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист 

општине Брус,, број  14/08,  4/11 и 2/2014),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015.године,  

донела је  

 

О Д Л У К У 

O ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

АГРО  БИЗНИС  ЦЕНТРА У ОПШТИНИ БРУС 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације зa агро бизнис центар – у 

општини Брус ( у даљем тексту:План). 

Члан 2. 

 Циљ израде Плана је дифинисање правила уређења простора и грађења за 

реалзацију циља развоја аграрног бзниса и стварање просторно уређеног насеља – 

центра Бруса као привлачне туристичке дестинације у складу са важећим планским 

документима вишег реда. 

Члан 3. 

 Планом се разрађује подручје од око 3 ха. Оквирна граница Плана обухваћена је 

следећим кат.парцелама: 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214,, 

2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2224/1, 2223/1, 2223/2, 2224/2, 2225/2, 

2225/1,2224/3, 2225/2, 2225/1, 2224/3, 2225/3 2223/3 све КО Брус у Брусу и делови кат. 

парцела број: 2101, 2124, 2167, 2125, 2168, 1570, 2099, 2266, 1579 и 1548 све КО Брус у 

Брусу. 
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      Члан 4. 

 План детаљне регулације – Агро бизнис центра израђује се у складу са Планом 

генералне регулације Бруса (,,Сл.лист општине Брус,, број 8/2014), наменом површина, 

зонама са истим правилима грађења, површинама јавне намене и примарном мрежом 

саобраћајнеи комуналне инфраструктуре.У оквиру целине овај простор треба да 

задовољи сточне и кванташке пијаце са намером да се овај простор трансформише у 

савремени агро – бизнис центар. 

Подлоге: ортофото или по договору носиоца и обрађивача планског документа, а у 

складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

 Коначна граница Плана ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта 

плана. 

Члан 5. 

 Визија и циљеви развоја агро – бизнис центра: трансформисати овај простор у 

савремени агро – бизнис центар са свим пратећим и допунским функцијама, основни 

циљ је уређење локације за промет пољопривредних производа као и сточне пијаце за 

продају стоке са подизањем стандарда и осавремењавањем ове врсте објекта, каквог 

тренутно нема у понуди општине Брус. Општина Брус са кванташком пијацом и 

сточном пијацом добија простор којим може привући купце и продавце суседних 

општина, као и промовисање овог сточарског краја, који доста мора да улаже у развој 

пољопривреднепроизводње и повећање сточног фонда. 

       

Члан 6. 

 Планом ће се одредити, односно ближе разрадити: 
- граница плана и обухват грађевинског подручја, 
- детаљна намена земљишта 
- регулациону линију улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима 

за обележавање на геодетској подлози 
- нивелационе коте улица и јавних површина 
- попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте 
- капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и др. инфраструктуру 
- трасе коридора и капацитете за саобраћају, енергетску, водопривредну, комуналну 

и другу инфраструктуру, 
- регулационе линије саобраћајница и површина јавне намене и грађевинске линије, 
- потребне нивелационе коте раскрсница саобраћајница и површина јавне намене 

(нивелациони план) 
- мере заштите природних целина 
- правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, 
- локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта или расписују 

конкурси 
- други елементи значајни за спровођење плана 

План ће представљати основ за издавање информације о локацији, локацијских 

 услова и израду урбанистичко-техничких докумената. 

 Нацртом Плана утврдиће се целине – фазе које је могуће даље самостално 

плански разрађивати односно урбанистичко-архитектонским пројектима. 

 

      Члан 7. 

 За носиоца израде Плана одређујесе ЈП ,,Дирекција за грађевинско земљиште, 

путеве, планирање и изградњу Брус,, Брус. 
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Члан 8. 

Рок израде Плана је 6 месеци, од датума потписивања уговора са обрађивачем, 

стим да наведени рок обухвата времепотребно за рад извршиоца, без времена 

потребног за поступак усвајања Плана. 

 

      Члан 9. 

 Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Брус или из других 

извора у складу са Законом. 

 

      Члан 10. 

 План подлеже стручној контроли од стране Комисије запланове СО Брус. Након 

стручне контроле Нацртаплана оглашава се јавни увид у дневном и локалном листу, а 

текст огласа истиче се на огласној табли Скупштине општине 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 отпочињања 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 планска решења. 

 

      Члан 11. 

 После доношења Одлуке о изради плана, носилац 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. Излагање планског документа на јавни увид  траје 30 дана од дана 

оглашавања.  О излагању плланског документа на јавни увид стара се орган јединице 

локалне самоуправе надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања. 

После обавњеног јавног увида Комисија саставља извештај који садржи податке о 

извршеном јавном увиду, са свим примедбама и ставовима по свакојпримедби и исти је 

саставни део образложења плана. 

 

      Члан 12. 

 За потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене утицаја Плана 

на животну средину. 

      Члан 13. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од дана објављивања у ,,Службеном 

листу општине Брус. 

 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:350-215/2015-I    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                     Мирослав Панић, доктор медицине,с.р. 

_______________________________________ 
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 На основу члана  9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину   

(,,Службени гласник РС,, број 135/04 и 88/2010)  и члана 26. Статута општине Брус 

(,,Службени лист општине Брус,, број  14/08,  4/11 и 2/2014 ),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08..2015. године,  

донела је  

 

   О Д Л У К У 
   О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА    

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У ОПШТИНИ БРУС 

 

      Члан 1. 

 Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за План 

детаљне регулације агро бизнис центра у општини Брус ( у даљем тексту Стратешка 

процена). 

      Члан 2. 

 У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматрати: 
- Постојеће стање животне средине 
- заштиту природних и културно-историјских вредности 
- заштиту, унапређење, коришћење и управљање природним ресурсима 
- планирање, изградњу и уређење и санацију подручја 
- заштиту посебних вредности 
- посебне програме и приоритетне задатке који су у фнкцији заштите и развоја 

општине Брус. 

Члан 3. 

 Носилац израде Стратешке процене је ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, 

путеве, планирање и изградњу Брус. 

      Члан 4. 

 Извештај о Стратешкој процени мора да садржи: полазне основе, опште и 

полазне циљеве, избор индикатора, процену могућих утицаја коришћења и управљања 

природним ресурсима са описом мера предвиђеним за смањење утицаја на животну 

средину, приказ варијантних решења, програм праћења стања животне средине, приказ 

начина одлучивања и закључке до којих се дошло током израде извештаја. 

 

      Члан 5. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације биће саставни део Плана детаљне регулације агро – бизнис у општини Брус. 

 

      Члан 6. 

 Предлог Извештаја о стратешкој процени биће изложен на рани јавни увид, као 

и Одлука о приступању изради плана као и после стручне контроле Нацрта плана 

детаљне регулације агро – бизнис центра који ће бити изложен на јавни увид у трајању 

од 30 дана  у згради општине Брус, тако да истовремено са излагањем Нацрта плана 

детаљне регулације биће и јавни увид извештаја о стратешкој процени. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана  од дана објављивања  у ,,Службеном 

листу општине Брус. 

 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:350-216/2015-I    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 



18.08.2015. године          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.     

 18.08.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  9.  Страна  796. 

              

  

 На основу члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, 

број  14/08,  4/11 и 2/2014, 10/14),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015..године, донела 

је  

 

    О Д Л У К У 

O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛОВА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БРУСА  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге , односно престају да важе  делови Плана 

генералне регулације Брус ( Службени лист општине Брус број 8/14). 

 

Члан 2. 

Граница обухвата делова Плана генералне регулације Брус  који се стављају ван 

снаге су следећи: 
1. На страни 108. Текстуалног дела плана у делу Смерница за спровођење плана ставља се 

ван снаге тј. укида се део у одељку Обавезна је израда плана детаљне регулације за ,, 
за изградњу МХЕ,, графички део остаје не промењен 

2. Ставља се ван снаге Намена простора на катастарским парцелама број 1535, 1537,1538, 
1539, 1570 све КО Брус по намени зеленило  

3. Ставља се ван снаге новопланирана саобраћајница – улица Нова 21 ( профил 21 3,5м) на 
свима графичким листовима  Плана генералне регулације у делу преко катастарских 
парцела број 578/7, 579/1, 579/2 КО Брус.  

4. Сатваља се ван снаге новопланирана саобраћајница од улице 10 Август до Нове 6 
профила 15 ( ширине 3,5м са банкинама од 0,5м) преко к.п. број 64/15, 64/18 и 362/18 
све КО Брус у Брусу. 

 

Члан 3. 

За реализацију комплекса примењиваће се правила уређења и грађења из Плана 

генералне регулације Брус ( Службени лист општине Брус број 8/14) који није стављен 

ван снаге, док ће локације обухваћене чланом 2 став 2 и 3. биће разрађене Изменама и 

допунама ПГР Брус у делу саобраћајница, јавних и осталних површина и површина 

намењеним зеленилу и трговима, чија је израда у току.  

  

      Члан 4.   

  Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од дана објављивања у ,,Службеном 

листу општине Брус. 

 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:350-220/2015-I                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                     Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

 

____________________________________ 
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 На основу члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, 

број  14/08, 4/11 и 2/2014, 10/14),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.08.2015..године, донела 

је  

 

    О Д Л У К У 

O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БРЗЕЋЕ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге , односно престају да важе  делови Плана 

генералне регулације Брзеће ( Службени лист општине Брус број 4/15). 

 

Члан 2. 

Граница обухвата дела Плана генералне регулације Брзеће  који се стављају ван 

снаге односи се на део саобраћајнице Нова 6 који пролази преко катастарске парцеле 

719/1 КО Брзеће, и то од дела Државног пута другог реда Брус -Брзеће-Блажево тј. 

Мраморске улице        до дела изласка из катастарске парцеле број 719/1 КО Брзеће. 

Ставља се ван снеге намена плана у делу зеленила на кат.парцелама бр. 1024/2, 1026/2, 

и 1899/3 све КО Брзеће. 

 

Члан 3. 

За реализацију комплекса примењиваће се правила уређења и грађења из Плана 

генералне регулације Брзеће ( Службени лист општине Брус број 4/15) који није 

стављен ван снаге, док ће саобраћајни приступ комплексу бити са к.п. 1016/7 КО Брзеће 

већ постојећег општинског некатегорисаног пута.   

  

      Члан 4.   

  Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од дана објављивања у ,,Службеном 

листу општине Брус. 

 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:350-219 /2015-I    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

18.08.2015. године                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

 

_____________________________________ 
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