
 

 

                                         Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  5.     27.06.2019. годинe         годишња претплата 2.700.-дин.    

                   (аконтација).  

              Цена овог броја 410,00 дин.  

                   Рок за рекламацију 10 дана 

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 

34/10-Одлука УС и 54/11) , члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 18. Статута о раду Скупштине општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 2/2019 ), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

I - ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат Милутину Јеличићу,дипл.инг.ацц из Бруса за одборника 

Скупштине општине Брус изабраном на изборима одржаним 24. априла 2016. године, са Изборне 

листе НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН ЈЕЛИЧИЋ ЈУТКА. 

II - Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

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

Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-20/2019-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
________________________________ 

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 

34/10-Одлука УС и 54/11) , члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 18. Статута о раду Скупштине општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 2/2019 ), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О НЕПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

I – НЕ ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат Аранђелу Стојковићу, инжењеру машинства из Бруса за 

одборника Скупштине општине Брус изабраном на изборима одржаним 24. априла 2016. године, 

са Изборне листе НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН ЈЕЛИЧИЋ ЈУТКА. 

II - Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

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

Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-26/2019-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.  
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На основу чланова 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе  ( ,, Службени гласник РС ”, број 21/2016 ... 95/2018), 

             Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године усваја 

 

 

                                                КАДРОВСКИ ПЛАН 

                 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

I Постојећи број запослених на неодређено време у Општинској управи општине 

Брус на дан 31.12.2018. године 

 

Радна места службеника и 

намештеника 

Број извршилаца 

Укупно   45 

Положај у првој групи   1 

Положај у другој групи   1 

Самостални саветник   5 

Саветник   6 

Млађи саветник   5 

Сарадник   7 

Млађи сарадник   1 

Виши референт   11 

Референт   0 

Млађи референт   0 

Прва врста радних места намештеника   0 

Друга врста радних места намештеника   0 

Трећа врста радних места намештеника   0 

Четврта врста радних места 

намештеника 

  1 

Пета врста радних места намештеника   7 

  

Радни однос на одређено време 

 

Број извршилаца 

Укупно   0 

Самостални саветник   0 

Саветник   0 

Млађи саветник   0 

Сарадник   0 
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Млађи сарадник   0 

Виши референт   0 

Референт   0 

Млађи референт   0 

Прва врста радних места намештеника   0 

Друга врста радних места намештеника   0 

Трећа врста радних места намештеника   0 

Четврта врста радних места 

намештеника 

  0 

Пета врста радних места намештеника   0 

  

Радни однос на одређено време 

у Кабинету председника општине 

Број извршилаца 

Укупно  5 

Самостални саветник  0 

Саветник  0 

Млађи саветник  0 

Сарадник  0 

Млађи сарадник  0 

Виши референт  0 

Референт  0 

Млађи референт  0 

Прва врста радних места  1 

Друга врста радних места  0 

Трећа врста радних места  0 

Четврта врста радних места  1 

Пета врста радних места  0 

Функционери  3 

  

Приправници Број извршилаца 

Укупно 0 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 
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II  Планирани број запослених на неодређено време за 2019. годину: 

 

Радна места службеника и 

намештеника 

Број извршилаца 

укупно  45 

Положај у првој групи  1 

Положај у другој групи  1 

Самостални саветник  5 

Саветник  6 

Млађи саветник  5 

Сарадник  7 

Млађи сарадник  1 

Виши референт  11 

Референт  0 

Млађи референт  0 

Прва врста радних места  0 

Друга врста радних места  0 

Трећа врста радних места  0 

Четврта врста радних места  1 

Пета врста радних места  7 

  

Радни однос на одређено време Број извршилаца 

Укупно  0 

Самостални саветник  0 

Саветник  1 

Млађи саветник  2 

Сарадник  0 

Млађи сарадник  0 

Виши референт  0 

Референт  0 

Млађи референт  0 

Прва врста радних места  0 

Друга врста радних места  0 

Трећа врста радних места  0 

Четврта врста радних места  0 

Пета врста радних места  1 
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Радни однос на одређено време у 

Кабинету председника општине 

Број извршилаца 

Укупно  6 

Самостални саветник  0 

Саветник  0 

Млађи саветник  0 

Сарадник  0 

Млађи сарадник  0 

Виши референт  0 

Референт  0 

Млађи референт  0 

Прва врста радних места  1 

Друга врста радних места  1 

Трећа врста радних места  0 

Четврта врста радних места  1 

Пета врста радних места  0 

Функционери  3 

  

Приправници Број извршилаца 

Укупно 0 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

 

 

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 

  БРОЈ:112-18/2019-I                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  27.06.2019. године                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

 

________________________________ 
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На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 

број 62/06, 65/08.. 112/15 и 80/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07 и 83/14 – др. закон) и претходне сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде-управе за пољопривредно земљиште бр. 320-11-4292/2019-14 од 

23.05.2019. године, 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА   

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за територију  општине Брус за 2019. годину. 

2. Саставни део ове Одлуке чини Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију  општине Брус за 2018. годину, број 320-35/2018-

II од 20.05.2019. године. 

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

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 320-31/2019-I                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________ 

 

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

83/14 и 47/18), члана 1.-13. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма 

васпитања и образовања у предшколским установама («Службени гласник РС», број 146/14) и 

члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА 

И ОБРАЗОВАЊА У ПУ «ПАХУЉИЦЕ» БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ економска цена програма васпитања и образовања у ПУ «Пахуљице» Брус 

у Брусу за 2019. годину, у износу од 26.402,25 динара месечно по детету. 

Структуру економске цене чине: 

 

Укупни расходи 

на годишњем нивоу за 

установу 

Просечан број уписане 

деце 

Просечна присутност 

деце 

Годишња цена по 

детету 

82.375.061 295 220 316.827,15 

 

 

Расходи  Износ 

Зараде запослених и други расходи за запослене 46.685.595 
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Трошкови пословања  

Стални трошкови(трошкови електричне енергије;трошкови 

грејања,комуналне услуге(водовод и канализација,чистоћа,дератизација и 

др.комуналне услуге);трошкови осигурања лица и имовине;други стални 

трошкови(трошкови закупа,фиксне и мобилне телефоније,поште,провизија 

платног промета и др.стални трошкови);трошкови превоза за реализацију 

програма 

 

 

5.990.000 

Услуге по уговору(административне,компјутерске,услуге образовања,издаци 

за стручне испите,услуге информисања,услуге за домаћинство и 

угоститељство и остале опште и стручне услуге) 

 

1.500.000 

Специјализоване услуге(услуге образовања,културе и спорта,медицинске 

услуге,контрола намирница и здравствени прегледи запослених и остале 

специјализоване услуге) 

 

670.000 

Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 2.550.000 

Трошкови намирница за припрему оброка за исхрану деце 5.350.000 

Трошкови одржавање хигијене 300.000 

Материјал(канцеларијски,радна одећа и обућа,дидакта,медицински 

материјал,потрошни материјал за рад са децом,алат и инвентар  и 

др.материјал) 

 

7.250.000 

Остали расходи(обавезне републичке,општинске и судске таксе,накнаде за 

социјалну заштиту,накнаду штете и други расходи) 

12.079.466 

Месечна цена по детету 26.402,25 

 

 Економска цена по детету на годишњем нивоу утврђује се за календарску годину на основу 

планираних расхода који чине структуру економске цене, на основу броја уписане деце који је 

утврђен Годишњим планом рада установе, коригованог са просечном присутношћу деце. 

         Месечна економска цена по детету утврђује се дељењем економске цене из претходног става  

са бројем 12. 

          Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету са 

бројем радних дана у месецу. 

 Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи (20%), односно за 

целодневне облике рада у трајању од 10 часова утврђује се у износу од  5.280,00 динара, месечно  

по детету. 

 Учешће корисника услуга у економској цени по детету за целодневне облике рада, у 

трајању од 10 часова-припремни предшколски програм утврђује се у износу од  3.696,00 динара. 

 Припремни предшколски програм у четворочасовном трајању је бесплатан, (корисници 

услуга плаћају ужину у износу од 1.200,00 динара). 

 Цене услуга у ПУ „Пахуљице“ Брус за 2019.годину остају непоромењене, односно  

- за целодневне облике рада у трајању од 10 часова дневно.............................5.000,00 

- за припремни предшколски програм у трајању од 10 часова дневно.......... .3.600,00 

- за ППП на 4 часа(ужина).....................................................................................1.160,00  

 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању економске цене 

програма васпитања и образовања у ПУ „Пахуљице“ Брус за 2018. годину  („Службени лист 

општине Брус“, број 1/18). 

 



 166 
27.06.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   5 

Члан 3. 

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

општине Брус», а примењиваће се за календарску 2019. годину. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 38-1/2019-I                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________ 

На основу чл.53.Закона о основама својинскоправних односа ( ''Сл.лист СФРЈ'' број 6/80 и 

36/90, ''Сл.лист СРЈ''број 29/96 и ''Сл.гласник РС'' број 115/2005 – др закон), чл.4.Одлуке о 

грађевинском земљишту (''Сл.лист општине Брус''број 7/15, 18/16 и 21/16), чл.3.Одлуке о условима 

и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и 

непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус''број 7/2017)  и чл. 

40.Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној 27.06.2019.године доноси  

 

                                                     О Д Л У К У  

о конституисању права службености пролаза преко кат.парцела бр. 2019 и 2031 обе КО 

Крива река и кат.парцела бр. 1349,1171,1141,1140 и 1117 све КО Мачковац   

                                                         

Члан 1. 

 Овом Одлуком конституише се право службености пролаза преко послужних катастарских 

парцела и то: 

- кат.парцели број 2031 КО Крива Река уписане у лист непокретности број 79, у дужини од 293,32 

метара, 

- кат.парцели број 2019 КО Крива Река уписане у лист непокретности број 79, у дужини од 152,16 

метара, 

- кат.парцели број 1349 КО Мачковац уписане у лист непокретности број 22, у дужини од 36,20 

метара, 

- кат.парцели број 1171 КО Мачковац уписане у лист непокретности број 22, у дужини од 738,65 

метара,  

- кат.парцели број 1141 КО Мачковац уписане у лист непокретности број 22, у дужини од 83,18 

метара, 

- кат.парцели број 1140 КО Мачковац уписане у лист непокретности број 22, у дужини од 85,75 

метара, 

- кат.парцели број 1117 КО Мачковац уписане у лист непокретности број 22, у дужини од 103,16 

метара; 

које су јавна својина Општине Брус, у корист инвеститора ДОО „MHE PRŠIĆI“ Ковиоци бб, Брус 

ради изградње МХЕ Пршићи односно постављања цевовода ДМ 630мм кроз наведене катастарске 

парцеле, у складу са издатим Решењем о грађевинској дозволи број 351-123/2014-IV-06 од 

18.11.2015. године Одсека за урбанизам, грађевинарство и правно-имовинске послове Општинске 

управе Брус, Решењем о измени грађевинске дозволе број 351-21/2017-IV-06 од 23.03.2017. године 

и Решењем о измени грађевинске дозволе број 351-35/2018-IV-06 од 15.06.2018. године Одсека за 

урбанизам и грађевинарство Општинске управе Брус. 

                                                                     

Члан 2. 

 Уговор о конституисању права службености пролаза описане у чл.1. ове Одлуке  у име 

општине Брус закључиће Председник општине Брус, којим ће се ближе уредити међусобни односи 



 167 
27.06.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   5 

поводом конституисања службености пролаза, а који служи као основ за упис исте у јавне књиге о 

непокретностима и правима на њима. 

                                                                     

Члан 3. 

 Инвеститор је у обавези да приликом закључења уговора из претходног члана плати 

накнаду у висини одређеној Одлуком о условима и висини накнаде за успостављање права 

службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине 

Брус.  

Члан 4. 

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

Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

Број:463-21/2019-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019.године                                                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                    

________________________________ 

 

На основу члана 2., 4. и 13. ст.1. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 

88/2011 и 104/2016) и члана 40. Статута општине Брус (''Сл. лист општине Брус,бр.2/19), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПИЈАЦАМА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

         Овом Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности управљање 

пијацама и пружање услуга на њима на територији општине Брус. 

        Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на 

затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-

прехрамбених и других производа. 

 

Члан 2. 

       Пијаца у смислу ове Одлуке је простор одређен планским актом који је намењен и комунално 

опремљен за промет пољопривредно - прехрамбених и других производа на мало и вршење услуга 

у промету робе, чије се одржавање, опремање и коришћење врши у складу са овом Одлуком. 

       Пијаца из става 1. овог члана може бити: зелена, кванташка, робна, ауто-пијаца, сточна и 

привремена мини пијаца. 

       Локацију свих пијаца, осим привремених мини пијаца, утврђује Скупштина општине Брус, на 

предлог ЈКП,.,Расина“. 

 

II ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА  

 

Члан 3. 

       Одржавање пијаца обухвата све послове којима се обезбеђује несметано вршење промета    и 

услуга у промету робе на пијацама као што је: свакодневно прање и чишћење пијаце, обезбеђење и 

чување пијаце, наплата накнаде за коришћење објеката, опреме и пијачног простора, одржавање 

објеката комуналне инфраструктуре (јавне чесме, јавног WC-а, ограде, пијачног платоа и сл.). 

 

Члан 4. 

      Пијацама на територији општине Брус управља, одржава и организује рад  Јавно комунално        

предузеће ,,Расина“ Брус основано за обављање ове делатности (у даљем тексту: Предузеће) 
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Члан 5. 

      Предузеће прописује Пијачни ред за пијацу коју одржава. 

      На Пијачни ред из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће Општине Брус. 

 

Члан 6. 

        Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце или да на  други  начин 

упозна кориснике пијачних услуга о истом, који су дужни да се придржавају прописаног Пијачног 

реда. 

Члан 7. 

      О Пијачном реду се старају овлашћени радници инкасантске службе апредузећа. 

      Овлашћени радник из става 1. овог члана ће упозорити корисника пијачног простора, објекта, 

опреме, односно грађанина на обавезу поштовања пијачног реда и по потреби обавестити 

комуналну инспекцију ради  предузимања  одговарајућих мера. 

 

III ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА 

Члан 8. 

 Пијаца има одговарајућу комуналну инфраструктуру, сталне објекте и простор на коме се 

постављају и распоређују пијачни објекти и опрема. 

Стални објекат се гради у складу са планским актом и прописима о изградњи објеката. 

     Стални објекат се гради у складу са планским актом и прописима о изградњи објеката. 

     Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и асфалтиран или  засут чврстим материјалом који 

се лако чисти и одржава. 

Члан 9. 

      Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом, опрему 

потребну за промет робе и услуга. 

       Предузеће је дужно да на пијацама обезбеди санитарно-хигијенске услове за изградњу и 

уређење пијаце, снабдевање хигијенски исправном водом, одвод отпадних вода, уклањање чврстог 

отпада, потребан број тоалетних просторија сразмерно броју продајних објеката. 

 

Члан 10. 

      Предузеће је дужно да пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних објеката у 

зависности од врсте пијаце. 

      Предузеће је дужно да пијачне објекте постави тако да обезбеди функционалност и  естетски 

изглед пијаце и омогући купцима несметану куповину. 

       Пијачни објекти на зеленој пијаци се морају распоредити тако да се обезбеди одвојен простор 

за продају пољопривредно-прехрамбених производа и непрехрамбених производа и услуга. 

 

Члан 11. 

      Пијачни објекат је мањи монтажни објекат, киоск и други привремени објекат, као и тезга, 

витрина, рам, бокс и други покретни објекат. 

      Пијачне објекте поставља и уклања ЈКП ;;Расина“. 

      Изузетно од одредбе става 2. овог члана, пијачни објекат може поставити и други власник 

објекта уз претходно прибављену сагласност ЈКП ,,Расине“. 

 

Члан 12. 

        Пијачни објекат у коме се врши продаја мора да испуњава минималне хигијенско-  техничке 

услове прописане за продају одређене врсте производа и мора бити у исправном стању. 

        Пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. овог члана, Предузеће, односно лице  из 

члана 11. став 3. ове Одлуке, дужно је да поправи или уклони. 
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IV КОРИШThЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА 

 

Члан 13. 

       Предузеће даје на коришћење пијачне објекте, опрему и простор правном или физичком лицу 

односно предузетнику у складу са законом, овом Одлуком и ценовником. 

       Начин и услови коришћења објеката, опреме и простора из става 1. овог члана ближе се 

утврђују посебним актима које доноси Предузеће, а на које сагласност даје Скупштина Општине. 

 

Члан 14. 

        За коришћење пијачног простора и објекта корисник плаћа накнаду Предузећу по утврђеном 

ценовнику на чију сагласност даје С.О.Брус. 

 

Члан 15. 

         Корисник објекта је дужан да: 

 

на видном месту истакне фирму под којом послује у складу са законом, уколико се ради  о 

правном лицу, предузетнику или регистрованом газдинству, објекат користи за промет 

пољопривредних и других производа и вршење занатских услуга у оквиру радног времена пијаце, 

одржава објекат у исправном стању,а у случају оштећења сноси трошкове поправке на роби 

истакне малопродајну цену на видном месту, за све време обављања делатности одржава, чисти 

простор који користи, као и да отпад смести у одговарајуће посуде. 

        Ако корисник објекта не поступи или поступи супротно одредби става 1. овог члана, 

Предузеће може истом ускратити даље коришћење пијачног простора односно објекта. 

 

V ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА 

 

Зелена пијаца 

 

Члан 16. 

        На зеленим пијацама (у оквиру њих и на млечној пијаци), на отвореним пијачним тезгама   и 

другим објектима обавља се промет на мало: 

1.пољопривредно-прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских 

плодова, печурки, млека и млечних производа, меда и пчелињих производа, јаја, заклане живине, 

дивљачи, хлеба и пецива, производа од теста и других животних намирница), 

2.цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота за  паковање 

намирница, 

3.непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности, ако је за ту врсту 

производа уређен посебан простор на зеленој пијаци у складу са прописима о уређењу пијаце 

 

          Продаја производа из става 1. тачке 2. и 3. овог члана се обавља одвојено од пољопривредно 

- прехрамбених производа, на посебно уређеном простору зелене пијаце. 

          Забрањено је вршити продају производа из става 1. овог члана ван простора предвиђених   за 

ту врсту робе. 

 

Члан 17. 

         Хлеб и пециво, заклана живина, млеко и млечни производи, коре, тестенине и други 

производи од теста се продају на зеленој пијаци само на просторима  намењеним  за  продају тих 

производа. 

         Пољопривредни произвођачи могу да продају заклану живину, прасад, јагњад и дивљач са 

очишћеном изнутрицом, под условом да продају сопствене производе и да је надлежни орган 

утврдио исправност истих. 
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Кванташка пијаца 

 

Члан 18. 

         На кванташким пијацама обавља се промет на мало пољопривредно - прехрамбених 

производа (воће, поврће, јаја). 

         Простор кванташке пијаце се ограђује, уређује и нумерише за постављање тезги, контејнера, 

боксова и других сличних објеката, или за паркирање возила и приколица из којих се врши 

продаја. 

          Продаја производа из става 1. овог члана се врши на постављеним тезгама, контејнерима, 

боксовима и сличним објектима чија површина износи најмање 4м2. 

          Ако пољопривредне производе из става 1. овог члана продају индивидуални 

пољопривредници, исти се могу продавати и из паркираних возила или приколица. 

 

Робна пијаца 

 

Члан 19. 

          На робним пијацама се обавља промет на мало: 

 

          1.непрехрамбених производа и то: 

 

1.текстила, 

2.одеће, 

3.обуће, 

4.финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, 

керамике,коже,текстила,гуме и пластике, 

5.металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није прописано обезбеђење гарантног 

листа и техничког упутства, 

6.спортске опреме, 

7.хемијских производа и то: сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, 

козметичких и тоалетних производа 

8.књига и канцеларијског прибора. 

           2.половне тј. употребљаване робе (одећа, обућа, кућни предмети, аутоделови, мотори и                                

њихови делови, електрични апарати и друга слична роба). 

           Индустријско - непрехрамбени производи из става 1. тачке 1. овог члана продају се у 

киосцима или на тезгама које су физички одвојене и чија површина не може бити мања од 2м2, а 

висина најмање 2м. 

           Половна роба из става 1. тачке 2. овог члана може се продавати и на отвореним тезгама. 

           Простор робне пијаце за продају половне робе има посебан улаз, ограђен је и мора бити 

одвојен од простора за продају индустријско - непрехрамбених производа. 

 

Члан 20. 

         Продаја резане грађе, огревног дрвета и других производа од дрвета већих  димензија, креча, 

а коју врше произвођачи ових производа, обавља се на посебној врсти робне пијаце или на 

посебно уређеним и ограђеним просторима других пијаца. 

 

Члан 21. 

         Пољопривредне производе на зеленим и кванташким пијацама могу продавати: 

1.индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства уз доказ да су 

обвезници пореза на приход од пољопривреде,                                                                         

2.предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту за промет на мало 

пољопривредних производа. 

 

Члан 22. 

         Производе занатских радњи и домаће радиности могу продавати предузетници који те 

производе израђују и чланови њиховог породичног домаћинства или  њихови  радници, који на 
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месту продаје морају имати решење о упису радње у регистар и уговор о радном ангажовању 

радника. 

Сточна пијаца 

 

Члан 23. 

          На сточној пијаци се обавља промет живе стоке, живине, кућних љубимаца, егзотичних 

птица, рибица, голубова и зечева. 

          На сточној пијаци је забрањен промет меса и месних прерађевина. 

 

Члан 24. 

         Сточна пијаца мора бити ограђена, са обезбеђеном водом, септичком јамом или  колектором 

за прикупљање отпадних вода, простором за утовар и истовар стоке и вагом за мерење стоке. 

 

Члан 25. 

        Вага мора имати потврду о исправности и тачности. 

 

Члан 26. 

          Вашари и сајмови се обављају на местима која су предвиђена планским актом и  уређена,  на 

начин које одреди општинско веће општине Брус. 

 

                                                                  Привремене мини пијаце 

 

Члан 27. 

          Привремене мини пијаце су одређене локације за повремено обављање пијачне делатности у 

одређеном временском периоду који одређује Предузеће посебним актом на који сагласност даје 

Општинско веће. 

На привременим мини пијацама обавља се промет на мало: 

 

1.пољопривредно-прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова и 

јаја), 

2.цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота за  паковање 

намирница,                                                                                                                                                     

3. непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности. 

          Постављање и уклањање тезги на привременим мини пијацама врши се по посебним 

условима. 

          Локације за постављање привремених мини пијаца одређују се на основу урбанистичке 

анализе простора коју врши  надлежна служба општине Брус, а на коју сагласност даје општинско 

веће. 

 

VI ХИГИЈЕНСКО - ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА 

 

Члан 28. 

          Пољопривредно - прехрамбени производи који су намењени људској исхрани морају бити 

одговарајућег квалитета, у складу са прописима о квалитету животних намирница. 

           Ради заштите од загађивања, млеко и млечни производи морају бити смештени  у  расхладне 

витрине, а тестенине и други производи од теста у одговарајуће стаклене витрине, или покривене 

одговарајућом амбалажом у складу са посебним прописима. 

           Риба, морски плодови, ракови и слично, продају се на пијаци само у специјализованим 

продавницама - рибарницама. 

           Лица која продају намирнице из става 2.  овог члана  морају носити бели мантил или блузу и 

кецељу, рукавице, као и да користе хигијенски исправан прибор за услуживање (кашика за млечне 

или друге производе, нож, хватаљка, посуда и прибор за држање и захватање намирница и др.). 
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Члан 29. 

            Простор за излагање и продају заклане живине, прасади и јагњади мора бити обележен, 

покривен и заштићен од загађивања, са довољним бројем тезги и столова, који се морају 

свакодневно прати и једном недељно дезинфиковати. 

           На простору из става 1. овог члана мора бити обезбеђена вода за пиће. 

           За чување заклане живине, прасади и јагњади мора бити обезбеђен довољан број расхладних 

витрина у којима се ове намирнице морају чувати. 

          Лица која продају намирнице из става 1. овог члана су дужна да расхладне витрине 

одржавају у исправном стању. 

Члан 30. 

Предузеће које управља пијацама је дужно да: 

1.очисти, опере и уреди пијачни простор одмах по истеку радног времена пијаце, 

2.обезбеди воду за пиће и освежавање пољопривредно - прехрамбених производа, 

3.постави довољан број посуда за отпад, 

4.обезбеди санитарни објекат (WЦ) на пијаци, исти одржава у исправном и чистом стању   и по 

завршетку радног времена пијаце очисти и дезинфикује санитарне објекте, посуде за отпад и 

простор за држање посуде за отпад. 

 

Члан 31. 

Продавци пољопривредно - прехрамбених производа на пијаци дужни су да: 

1.заштите производе од загађивања и квара, 

2.очисте пијачни простор који користе по завршетку радног времена пијаце, 

3.расхладне витрине које користе одржавају непрекидно  у исправном стању, 

4.уредно и благовремено плаћају пијачне дажбине. 

 

Члан 32. 

На пијацама је забрањено: 

 

1.одлагање отпадака, покварене робе,  амбалаже и другог смећа ван судова постављених  за 

скупљање смећа, 

2.конзумирање алкохолног пића, 

3.прање продајног простора и опреме водом која није употребљива за пиће као и освежавање 

(прскање) таквом водом пољопривредно-прехрамбених производа, осим на ауто-пијаци и сточној 

пијаци, за чије прање се може користити индустријска или вода из Расине. 

4.излагање производа на земљи, осим садница, цвећа, живе стоке и производа, 

5.додиривање намирница које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању, 

6.загађивање пијачног простора на било који начин, 

7.ложење ватре, 

8.кретање возила по пијачном простору у радном времену пијаце, осим у времену предвиђеном за 

допремање робе (у изузетним околностима може се дозволити кретање возила и после за то 

предвиђеног времена, док се ручна и моторна колица могу користити за све време рада пијаце), 

9.паркирање возила ван за то одређених места, 

10.држање амбалаже око продајних места и на крововима пијачних тезги, 

11.седење и спавање на тезгама и другим објектима за излагање производа, 

12.задржавање на пијацама без потребе ван радног времена, 

13.увођење паса и других животиња на пијачни простор, 

14.прескакање пијачне ограде или оштећење исте, 

15.вршење сваке друге радње којом се нарушава ред и чистоћа на пијаци. 

 

VII НАДЗОР 

Члан 33. 

        Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове 

(комунални Инспектор), оштине Брус. 
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VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 

         Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се за прекршај ако не поступи или 

поступи супротно одредбама члана 4., члана 5. став 1., члана 6., члана 9. став 2., члана 10.,члана 

11. став 2., члана 12. став 2., члана 13., члана 14., члана 15., члана 30., члана 31. и члана 32. став 1. 

тачака 3., 6., 8. и 15. ове Одлуке: 

-правно лице у износу од 50.000 динара до 1.000.000 динара, 

-одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000 динара до 75.000 динара. 

 

Члан 35. 

         Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се за прекршај ако не поступи или 

поступи супротно одредбама члана 12. став 2., члана 14. став 1., члана 15. став 1., члана 

21. став 1. тачка 2., члана 22., члана 29. и члана 32. став 1. тачака 1., 3., 6., 8., 9. и 15. ове Одлуке: 

-предузетник у износу од 10.000 динара до 250.000 динара. 

 

Члан 36. 

         Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се за прекршај  ако не поступи или 

поступи супротно одредбама члана 15. став 1. тачака 2., 4. и 5., члана 18. став 4. и члана 32. став 1. 

тачака 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. и 15. ове Одлуке: 

-физичко лице у износу од 10.000 динара. 

Члан 37. 

         Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се за прекршај ако не поступи или 

поступи  супротно одредбама члана 11.  став  3., члана 12.  став  2., члана 14.  став  1., члана 

15. став 1. тачка 3., члана 17. став 2., члана 21. став 1. тачка 1., члана 29. став 4. и члана 32. 

став 1. тачака 1., 3. и 6.: 

-физичко лице у износу од 5.000 динара до 75.000 динара. 

 

 IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 

        Предузеће је дужно да акте из члана 5. став 1. и члана 14. став 2. ове Одлуке донесе у року од 

60 дана од дана њеног ступања на снагу. 

 

Члан 39. 

        Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању пијаце и услова за 

промет робе на пијаци ("Службени лист општина брус"‘, број   3/97 ). 

 

Члан 40. 

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

Брус". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

Број:352-35/2019-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019.године                                                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                    

________________________________ 
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 

88/2011 ,104/2016 и 95/2018), члана 20. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 

36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) и члана 40. Статута општине Брус („Сл. лист општине Брус“  

бр. 2/2019)  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године донела је: 

 

О Д Л У К У 

О УПРАВЉАЊУ, САКУПЉАЊУ И ДЕПОНОВАЊУ ОТПАДА 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се управљање и начин обављањa делатности сакупљања, превоза, 

складиштења, третмана и безбедног одлагања инертног и неопасног комуналног, комерцијалног, 

индустријског отпада, опасног отпада који се према прописима и уговору о поверавању 

делатности може одлагати на депоније неопасног отпада ( у даљем тексту: Отпад); укључујући и 

управљање, одржавање, санирање и затварање депоније неопасног отпада; општа и посебна права 

и обавезе вршилаца делатности и корисника услуга; цене и начин плаћања услуге; начин вршења 

контроле и надзора; забране, прекршаји и друга питања. 

 

Члан 2. 

Управљање отпадом је делатност од општег интереса. 

 

Члан 3. 

Изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење: 

1.комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је по 

својој природи или саставу сличан отпаду из домаћинства; 

2.комерцијални отпад је отпад који настаје у предузећима, установама и другим 

институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским 

пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим кућног и индустријског отпада; 

3.индуструјски отпад је отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази 

индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома ; 

4.неопасан отпад је отпад који нема карактеристике опасног отпада; 

 5.опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних 

материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну 

од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је 

опасан отпад био или јесте упакован; 

  6.кабасти отпад је отпад из домаћинства који се по својој величини не може одлагати у 

посуде за сакупљање отпада (апарати беле технике, намештај, делови санитарне опреме, и друго). 

7.Корисник комуналне услуге, у смислу ове одлуке је физичко лице са пребивалиштем на 

територији општине Брус; привредно друштво, предузетник, друго правно лице или њихов 

огранак, као укњижени или неукњижени инвеститор, власник, закупац, корисник или држалац 

стана, стамбеног или пословног објекта или просторије као и организатор манифестација из које 

настаје отпад. 

8.депонија је место за коначно санитарно одлагање отпада на површини или испод 

површине земље укључујући: 

-интерна места за одлагање(депонија где произвођач одлаже сопствени отпад на месту 

настанка ), 

-стална места (више од једне године)која се користе за привремено складиштење 

отпада,али искључујући складишта где се отпад истовара ради припреме за даљи транспорт до 

места третмана,односно поновно искоришћавање или одлагање на другим локацијама и 
складиштење отпада пре третмана ,односно поновног искоришћења најдуже  до три године  или 

складиштење отпада пре одлагања најдуже до једне године. 
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ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 4. 

Делатност сакупљања и безбедног одлагања, селекције, складиштења и третмана инертног 

и неопасног комуналног, комерцијалног и индустријског отпада; опасног отпада који се према 

прописима и уговором о поверавању делатности може одлагати на депоније неопасног отпада и 

укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање општинске депоније, обавља јавно 

предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјекат којем је делатност 

поверена.  

На територији општине Брус вршење ове делатности је Одлуком скупштине општине Брус 

поверна ЈКП Расини Брус (у даљем тексту: Вршилац делатности). 

 
Члан 5. 

Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус (вршилац делатности), у складу са законом : 

  

1.управља, уређује, обезбеђује и организује сакупљање, транспорт, третман и одлагање 

инертног и неопасног комуналног, комерцијалног, индустријског отпада, опасног отпада који се 

према прописима може одлагати на депоније неопасног отпада; 

2.врши надзор над тим активностима и 

3.води бригу о Рециклажном центру комуналног отпада ( ПЕТ амбалажа, пластика и 

картон ). 

 

            Управљање Отпадом ЈКП „Расина“ Брус спроводи применом закона и подзаконских аката, 

плана управљања отпадом, ове Одлуке и других одлука и Одлуке о  начину обављања комуналних 

делатности и Одлуке о комуналном уређењу на територији општине Брус. 

Члан 6. 

Вршилац делатности је дужан да свој рад и пословање организује на начин којим се 

обезбеђује: 

 1.трајност, односно континуитет у обављању делатности; 

 2.обим и врсту услуга, којим се обезбеђује потребан ниво у задовољавању потреба 

корисника, 

 3.одговарајући квалитет услуга, здравствену и хигијенску исправност, тачност у погледу 

рокова, сигурност корисника у погледу добијања услуга, поузданост у пружању услуга; 

 4.развој и унапређење квалитета и асортимана услуга,

 унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга; 

 5.ред првенства у пружању услуга у случају више силе  

 6.заштита и обезбеђење објеката, уређаја и инсталација; 

 7.стална функционалност објеката, опреме и уређаја за пружање услуга; 

 8.заштита животне средине 

  

      Члан 7. 

Вршилац делатности поверене делатности и послове врши према годишњем програму 

сакупљања. 

Предузеће подноси годишњи извештај о извршењу програма. 

Скупштина општине Брус даје сагласност на годишњи програм сакупљања и на извештај о 

извршењу програма. 

Сакупљање кућног отпада и комерцијалног отпада 

 

Члан 8. 

Кућни отпад и комерцијални отпад сличан кућном из пословног простора сакупља се и 

одлаже у типске посуде запремине 1,1 м
3
. 

Тип посуда одређује Вршилац делатности. 
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 Набавку,одржавање и замену дотрајалих посуда о свом трошку обавља Вршилац 

делатности. 

Члан 9. 

Број, запремина и врста посуда за сакупљање кућног отпада одређује се према правилнику 

који је усвојила СО Брус. 

Врсту, запремину и број посуда за сакупљање комерцијалног отпада одређује се према 

правилнику који је усвојила СО Брус. 

Комерцијални отпад може се одлагати заједно са кућним под условом да је Вршилац 

делатности обезбедио посуде довољне запремине. 

 

Члан 10. 

Посуда за отпад се држи на месту предвиђеном правилником. 

Ако место за држање није одређено на начин из става 1. овог члана, место држања одређује 

Вршилац делатности . 

На јавним површинама место за држање са заштитом од расипања и погледа уређује Вршилац 

делатности на основу урбанистичких услова и одобрења органа Општинске управе надлежног за 

комуналне послове. 

Члан 11. 

Корисник је дужан да посуду користи наменски и да је употребљава и рукује на начин 

којим се чува од оштећења и уништења. 

Корисник у посуду не сме сипати течност, жар, палити ватру, посуду држати у близини 

ватре и у посуду одлагати кабасти отпад и отпад за који није намењена. 

Корисник сноси трошкове замене посуде која је уништена или оштећена његовом 

кривицом. 

 Корисник је дужан да пријави оштећење, уништење или нестанак посуде. 

 

Члан 12. 

Корисник који посуду држи у дворишту дужан је да посуду припреми за  истовар 

постављањем испред улаза у објекат на растојању од 1,5 м од ивице пута. 

Посуде из заједничког отвореног дворишта и са јавне површине, припремају за истовар и 

након истовара враћају на предвиђено место радници Вршиоца делатности. 

 

Члан 13. 

Вршилац делатности је дужан да збирне контејнере периодично очисти и опере. 

Индивидуалне контејнере и канте за смеће дужан је да периодично очисти и опере 

корисник. 

Приликом сакупљања и одвожења Вршилац делатности је дужан да обезбеди да се отпад 

не расипа, не подиже прашина и не ствара бука, као и да се не оштећују посуде. 

 

Члан 14. 

При  сакупљању  отпада Вршилац делатности врши преглед и 

категоризацију Отпада. 

Вршилац делатности ће одбити пријем  Отпада уколико се

 ради о неодговарајућој категорији и количини отпада. 

 

 

Годишњи програм сакупљања 

 

Члан 15. 

 Сакупљање кућног и комерцијалног отпада обавља се према програму сакупљања који, до 

31. децембра текуће године, доноси Вршилац делатности. Програм сакупљања садржи: 

-број и категорије корисника који су програмом обухваћени; 

-недељни и дневни распоред сакупљања по насељима, зонама и улицама; 
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-период, обухват и начин сакупљања кабастог отпада (стари намештај, апарати за 

домаћинство и др.); 

-број и врсту ангажованих и потребних посуда, 

-техничко – технолошке услове за извршење програма; 

-мере и активности за унапређење система, квалитета и услова вршења услуга. 

Програм сакупљања и измене програма, ступају на снагу по прибављању сагласности извршног 

органа општине. До прибављања сагласности Вршилац делатности дужан је да примењује 

постојећи програм. 

Распоред сакупљања кућног и комерцијалног отпада 
 

Члан 16. 

Сакупљање у сеоским и приградским насељима врши се једном недељно. 

Сакупљање у зони центра Бруса врши се свакодневно. 

Сакупљање из става 1. и 2. овог члана не врши се првог дана државног празника који се 

празнује два дана. 

Сакупљање се врши дању. 

 

Сакупљање индустријског опада 

 

Члан 17. 

Произвођач индустријског отпада има обавезе утврђене законом, а нарочито је дужан да: 

1.сачини план управљања отпадом; 

2.прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, 

промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и чува 

извештај најмање пет година; 

3.прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе у складу са 

овим законом; 

4.сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана; 

5.складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину; 

6.води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже; 

7.одреди лице одговорно за управљање отпадом. 

 

Вршилац делатности је дужан да при сакупљању индустријског отпада поступа на начин 

прописан законом и у складу са чланом 19. став 3.и 4. ове одлуке. 

 

Члан 18. 

Права и обавезе призвођача индустријски отпада као Корисника услуга и Вршиоца 

делатности везана за сакупљање и одлагање индустријаског отпада уређују се уговором, у складу 

са овом Одлуком и законом. 

Уговором се нарочито уређује порекло, врста и карактеристике отпада, документа која 

прате отпад, тип и број посуда за сакупљање, обавезе у погледу њихове замене; динамика 

сакупљања, цене и начин плаћања и друга питања у складу са законом и овом Одлуком. 

 

 

Управљање и одржавање депоније 

 

Члан 19. 

Вршилац делатности је дужан да пројектује, изгради, реконструише, пусти у рад и одржава 

депонију, објекте, постројења и уређаје у складу са важећим прописима, стандардима и 

нормативима. 

Вршилац делатности, посебно је дужан да: 

1.сачини радни план депоније и обезбеди његово спровођење и ажурирање; 

2.прибави дозволу за одлагање отпада и да отпад одлаже у складу са том дозволом; 

3.спроводи мере којима се обезбеђује заштита животне средине; 
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4.обезбеди рекултивацију депоније после њеног затварања као и вршење стручног надзора 

над депонијом, односно локацијом у периоду од најмање 30 година, у складу са уговором о 

поверавању делатности; 

5.води евиденцију о отпаду; 

 6.одреди квалификовано лице одговорно за стручни рад на депонији; 

 7.омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима и документацијом. 

 

Члан 20. 

Пријем отпада на депонију Вршилац делатности врши сваког радног дана у времену од 

07,00 до 15,00 часова. 

Предаја отпада недељом или ван радног времена врши се уз претходну најаву и уз плаћање 

накнаде утврђене ценовником. 

 

Члан 21. 

 Вршилац делатности, индустријски отпад и опасан (солидификован) отпад може примати 

и одлагати на депонију неопасног отпада, под условима, на начин и по процедури коју пропише 

извршни орган општине. 

Вршилац делатности је дужан да одбије пријем отпада који не испуњава услове за 

одлагање отпада из дозволе, отпада помешаног са неким другим отпадом, односно отпада који 

представља ризик по здравље људи или животну средину. 

 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 22. 

Вршилац делатности је дужан да свој рад и пословање организује у складу са законом, 

другим прописима и одредбама ове Одлуке на начин којим се обезбеђује уговорен обим, врста и 

квалитет услуге. 

 

Обустава пружање услуге 

 

Члан 23. 

Вршилац делатности може обуставити пружање услуге уколико Корисник уништи или 

оштети посуду, или не плаћа накнаду за извршене услуге непрекидно  дуже од три месеца од дана 

доспећа неплаћеног рачуна. 

У случају из става 1. Вршилац делатности је дужан да у писменој форми обавести 

корисника о могућности обуставе пружања услуге и остави му примерени рок од 15 дана за 

испуњење обавезе. 

 

Кориснички сервис 

 

Члан 24. 

Вршилац делатности је дужан да обезбеди информисања корисника, а нарочито да: 

 

-путем бесплатног телефонског позива кориснику да информације од значаја за коришћење 

услуга; 

-у јавним гласилима објављује број телефона корисничког сервиса; 

-на свом порталу објави ценовник, распоред вршења услуга,радно време депоније и друге 

податке од значаја за информисање корисника услуга . 

-одговори на рекламацију и Кориснику да тражене податке који се односе на његова права 

и обавезе, 

-у року од осам дана, у писаној форми достави одговор на писану рекламацију. 

Уколико је рекламација основана Вршилац делатности је дужан да у року од седам дана 

отклони недостатке и последице. 
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Рекламације 
 
Члан 25. 

 Вршилац делатности је дужан: 

 -одговори на рекламацију и Кориснику да тражене податке који се односе на његова права 

и обавезе; 

 -у року од осам дана, у писаној форми достави одговор на писану рекламацију; 

 Уколико је рекламација основана Вршилац делатности је дужан да у року од седам дана 

отклони недостатке и последице. 

 

5)ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 

 

Члан 26. 

Корисник из члана 4. тачка 7. ове Одлуке, дужан је да: 

 

1.отпад сакупља и одлаже у посуде Вршиоца делатности, 

2.сакупљен отпад преда Вршиоцу делатности ради транспорта и одлагања на депонију, 

3.плаћа накнаду утврђену ценовником, 

4.извршава и друге обавезе утврђене овом Одлуком. 

 

Кабасти отпад, грађевински отпад, отпад од прераде дрвета, индустијски отпад и отад 

биљног порекла и сл., Корисник може сакупљати и транспортовати на депонију у посудама и 

возилима власника отпада или ангажованог превозникапод условом да је отпад заштићен од 

расипања. 

 Члан 27. 

Корисник стана, стамбеног или пословног објекта, просторије или простора из којег 

настаје Отпад, дужан је да Вршиоцу делатности поднесе пријаву за коришћење услуга у року од 10 

дана од дана: 

-закључења уговора о купопродаји или закупу; 

-стицања наслеђем или поклоном; 

-прибављања употребне дозволе или 

-заснивања државине или фактичког коришћења, 

- почетка коришћења по другом правном основу. 

Обавеза Корисника из члана 26. настаје даном почетка коришћења стана, стамбеног или 

пословног објекта или просторије. 

Корисник, који није одјавио коришћење стана, стамбеног или пословног објекта или 

просторије, остаје носилац обавеза и дужан је да редовно плаћа накнаду. 

Корисник је дужан да Вршиоцу делатности у року од 10 дана настанка промене пријави : 

-промену корисника по основу из става 1. овог члана, 

-промену намене стамбеног или пословног објекта, 

-промену површине објекта или броја корисника, 

-промену пословног имена, адресе или личнох података , 

 -престанак коришћења објекта по другом правномоснову. 

 
Члан 28. 

Обавезе из члана 26. став1. ове Одлуке мирују у периоду у којем се стан, стамбени или 

пословни објекат, просторије или простор не користе дуже од 30 дана, под условом да је 

коришћење благовремено отказано због дуже одсутности, привременог прекида рада или 

некоришћења. 

Корисник је дужан да, у року од 10 дана од престанка разлога из претходног става, пријави 

почетак поновног коришћења. 
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Члан 29. 

Поред обавеза  из члана  26.,27. и 28. ове Одлуке Корисник је дужан да: 

1.не омета запослене код Вршиоца делатности  у обављању послова, 

2.врши селекцију отпада, уколико су посуде или амбалажа за одлагање обезбеђене и обележене, 

3.одлаже отпад на начин којим се заузима најмања запремина посуде, 

4.одлаже отпад који по својој величини може да стане у посуду. 

Корисник је дужан да овлашћеном лицу Вршиоца делатности да тачне податке потребне 

контролу коришћења услуге. 

 

Члан 30. 

Организација и начин издвајања и предаје опасног отпада из домаћинства (отпадне 

батерије, уља, боје и лакови, пестициди и др.) и примарне селекцију комуналног отпада ради 

рециклаже врши се у складу са Локалним планом управљања отпадом и посебном одлуком. 

 

 

ЦЕНЕ УСЛУГА 

 

Члан 31. 

Цене услуга Вршилац делатности утврђује, у складу са елементима утврђеним законом. 

 

Члан 32. 

Цене, за које су прописани критеријуми и мерила за њихово утврђивање или повећање, 

подлежу сагласности  надлежног извршног органа општине. 

Уз захтев за давање сагласности Вршилац делатности доставља образложење које 

нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене. 

Општина објављује захтев са образложењем, на огласној табли као и у електронском 

облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке о захтеву. 

Цене из става 1. ступају на снагу по прибављању сагласности и објављивању у 

„Службеном листу општине Брус“. 

Члан 33. 

Корисници се не могу ослободити обавезе плаћања цене за услугу сакупљања, транспорта 

и одлагања комуналног отпада (одношење комуналног отпада), чак и ако услугу не користе, 

комунални отпад одвозе самостално, одбију коришћење услуге или пријем рачуна, не користе 

објекат и друго, у којим случајевима се услуга сматра извршеном. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана корисник се може ослободити обавезе плаћања 

услуге, уколико се објекат налази на удаљености већој од 500 метара од места одлагања у 

насељима у којима се комунални отпад корисника одлаже у контејнере постављене на јавним 

површинама. 

Уколико цене нису утврђене у складу са законом, извршни орган општине донеће решење 

којим се обуставља њихова примена, а Вршилац делатности обавезује да корисницима врати више 

уплаћени износ или умањи рачун. 

 

Члан 34. 

 Ценовник садржи: 

1.цене услуга према врсти отпада, категорији корисника, начину обрачуна, мерној јединици и 

учесталости пружања услуге; 

2.начин обрачуна, рок плаћања и др. у складу са законом и овом Одлуком. 

 

Члан 35. 

Утврђују се следеће категорије корисника и начин утврђивања и обрачуна накнаде: 

1.Домаћинство - по домаћинству, 

2.Домаћинство у зградама колективног становања – по метру квадратном корисног стамбеног 

простора и са урачунатом површином на име заједничких просторија зграде која је сразмерно 

расподељена сваком стану, 
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3.Школе и здравствене установе - по метру квадратном корисне површине ( све осим зелених 

површина преко корисне површине ), 

4.Остале установе и јавне службе - по метру квадратном корисне површине објекта ( све осим 

зелених површина преко корисне површине ), 

5.Привредна друштва, предузеници и самосталне делатности - по метру квадратном пословног 

простора и количини отпада ( све осим зелених површина преко корисне површине ), 

6.Социјално угрожена домаћинства и лица. 

            Корисна површина се одређује према југословенском стандарду JUS U.C2.100-2002 за 

израчунавање површина објеката у области високоградње. 

У оквиру категорија корисника из става 1.тачка 5. овог члана, а у зависности од количине 

отпада, потребних посуда и начина одлагања Ценовником се утврђују различите групе и цене 

услуга. 

Скупштина  општине Брус за сваку годину утврђује: 

-социјално угрожена домаћинства и лица која остварују право на бесплатно коришћење услуга; 

-социјално угрожених домаћинстава и лица која остварују право на 

субвенционисану цену услуга 

-начин субвенционисања. 

 

Обрачун и плаћање 

 

Члан 36. 

Обрачун и наплата цене из члана 35. ове Одлуке врши се двомесечним рачуном за физичка 

лица и месечним рачуном за правна лица и предузетнике. 

Рачун доспева на наплату најкасније до 30-ог у месецу. 

Корисници који у целости измире рачун до 25-ог у месецу за претходни месец имају 

попуст 5 %.  

У   случају   неблаговременог   плаћања Вршилац  делатности има право на обрачун 

законске затезне камате. 

Рок за рекламацију рачуна је 10 дана од дана пријема за физичка лица , правна лица и 

предузетнике. 

Поступак принудне наплате потраживања може се покренути против корисника који има 

неизмирене обавезе по рачунима за три месеца, уз обавезу достављања опомене пред утужење и 

накнадним роком плаћања. 

 

Цене осталих услуга 

 

Члан 37. 

Цене, начин обрачуна, услови плаћања, и услови пружања услуга сакупљања, одвожења и 

депоновања индустријског и другог отпада чије одлагање на депонију је дозвољено, изнајмљивања 

посуда и др., утврђују се ценовником. 

Ценовник из претходног става Вршилац делатности објављује на свом сајту и у својим 

пословним просторијама. 

 

КОНТРОЛОРИ – ( инкасанти ) 

 

Члан 38. 
Контролори Вршиоца делатности су овлашћени: 

-да контролишу да ли се услуге користе на прописани начин, 

-да ли су корисници уредно пријавили почетак коришћења, привремено престанак или 

наставак коришћења стана, стамбеног или пословног објекта; 

-податке о броју чланова породичног домаћинства, површини стана или пословног 

простора. 

Контолори Вршиоца делатности имају униформу и легитимацију са редним бројем, 

именом и презименом и фотографијом. 
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Контролори су дужни да се представе, легитимишу, саопште циљ контроле и сачине 

записник о извршеној контоли и исти предају кориснику. 

 

 

ОБАВЕЗЕ У СЛУЧАЈУ ПОРЕМЕЋАЈА ИЛИ ПРЕКИДА У ПРУЖАЊУ 

УСЛУГА 

 

Члан 39. 

У случају планираних или очекиваних сметњи или прекида у пружању услуга, Вршилац 

делатности је дужан да најкасније 24 сата раније о томе обавести орган управе надлежан за 

инспекцијске послове и да путем средстава јавног информисања или на други погодан начин 

обавести кориснике. 

Вршилац делатности   је дужан да  отклони узроке и сакупи отпад у року од 48 

сати. 

На образложен предлог Вршиоца делатности, надлежни инспекцијски орган 

може одобрити продужење рока из претходног става . 

Члан 40. 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 

услуга, Вршилац делатности је дужан да одмах о томе обавести орган управе надлежан за 

инспекцијске послове и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја. 

Уколико Вршилац делатности то не учини у утврђеном року, извршни орган општине има 

право да на терет Вршиоца предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине 

која је угрожена.. 

Члан 41. 

По пријему обавештења о непланираном прекиду, односно по утврђивању поремећаја или 

прекида у пружању комуналних услуга, извршни орган општине дужан је да: 

1.одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида 

настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала 

значајна, односно ненадокнадива штета; 

2.предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

3.утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету. 

Члан 42. 

У  случају  штрајка,  Вршилац  делатности је обавезан да обезбеди минимум процеса 

рада у складу са својим актом на који сагласност даје председник општине. 

 

НАДЗОР 

 

Члан 43. 

Надзор над применом закона и подзаконских аката, плана управљања отпадом, ове Одлуке 

и других одлука и аката надлежних органа општине Брус, врши Општинска управа. 

 

Општински инспектор за заштиту животне средине врши инспекцијски надзор над 

применом Закона и прописа о управљању отпадом, плана управљања отпадом, ове Одлуке и 

других аката општине, активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, 

односно над радом постројења за третман одлагање инертног и неопасног отпада; опасног отпада 

који се према прописима може одлагати на депоније неопасног отпада, за које, према Закону о 

управљању отпадом, дозволу издаје општински орган. 

Комунални инспектор врши инспекцијски надзор над применом Закона о комуналним 

делатностима, одредбама ове Одлуке и других аката донетих на основу Закона. 

 

Члан 44. 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор је овлашћен да врши радње и решењем 

налажи мере утврђене законом. 

 Жалба на решење из става 1. овог члана не одлаже извршење решења. 
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ЗАБРАНЕ 

 

Члан 45. 

Забрањено је  мешати опасан отпад са комуналним, комерцијалним и индустријским 

отпадом; 

1. забрањено је отпад сакупљати, транспортовати, истоварати и депоновати на начин супротан 

закону и овој Одлуци; 

2. спаљивати отпад; 

3. одлагати отпад ван одређених посуда ; 

4. одлагати отпад на местима која нису одређена као регистроване депоније; 

5. одлагати отпад и отпадне материје, у и на обале ; 

6. палити, сипати жар, уништити или оштетити посуде. 

 

      КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 46. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 казниће се за прекршај правно лице 

Вршилац делатности ако: 

-обавља делатност у супротности са чланом 5. Одлуке; 

-не организује рад на начин из члана 6. Одлуке, 

-не обезбеди замену и одговарајући број посуда према члану 8. и 9. Одлуке, 

-постави посуде на јавним површинама противно члану 10. Одлуке, 

-не припреми и не врати посуде на начин из члана 12. Одлуке, 

-не сакупља отпад на начин из члан13. Одлуке, 

-одбије пријем отпада супротно члану 14. Одлуке, 

-не сачини и не достави програм из члана 15. Одлуке, 

-не врши сакупљање према распореду сакупљања из члана 16. Одлуке, 

-не поступи на начин из члана 17. и 18. Одлуке, 

-не поступа на начин из члана 19. Одлуке, 

-не поштује утврђено радно време депоније према члану 20. Одлуке, 

-у случаја обуставе пружања услуге не поступи на начин из члана 23. Одлуке, 

-не организује информисање корисника на начин из члана 24. Одлуке, 

-у случају рекламације не поступи на начин из члана 25. Одлуке, 

-фактурише услуге супротно члану --. Одлуке, без закљученог уговора, односно супротно 

члану --. Одлуке, 

-кориснику не достави понуду за закључење уговора са елементима из члана 18. 

Одлуке, 

-утврди цене услуга или их примењује супротно члану 31, 32,33,34. и 35. Одлуке, 

-не врши обрачун и наплату цена на начин из члана 36. и 37. Одлуке, 

-контролори Предузећа не поступају на начин из члана 38. Одлуке, 

-у случају прекида или смањења обима пружања услуга не поступе на начин из члана 

39,40. и 41. Одлуке, 

-не обезбеди минимум процеса рада на начин из члана 42. Одлуке, 

-не прибави дозволу надлежног органа за обављање делатности из члана --. Одлуке, 

-не поступи по решењу надлежног инспекцијског органа. 

 

За прекршај из става 1. овог члана одговорно лице Вршиоца делатности, казниће се 

новчаном казном од од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 

 

   За прекршај из став 1. овог члана казниће се предузетник , новчаном казном од 

5.000,00 до 250.000,00 динара. 

 

Члан 47. 

За непоштовање забрана и обавеза из ове Одлуке утврђују се следеће прекршаји и казне: 

новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 казниће се за прекршај правно лице ако: 
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-посуде не држи на месту одређеном према члану10. Одлуке, 

-посуде не користи према члану 11.Одлуке, 

-посуду не припреми и не пере на начин из члана 12. Одлуке, 

-на сеоске депоније одлаже кућни, комерцијални , индустријски и опасан отпад,  

-не извршава обавезе из члан 26. Одлуке, 

-не пријави престанак и наставак коришћења објекта у року из члана 28. Одлуке, 

-не поступи на начин из члана 27. Одлуке, 

-не поступа на начин из члана 29. Одлуке, 

-у својству инвеститора не поступи на начин из члана 17. Одлуке, 

-не поступа на начин из члана 30. Одлуке, 

-опасан отпад меша са неопасним  

-не поступи по решењу надлежног инспекцијског органа. 

За прекршај из став 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, 

новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 

За прекршај из став 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном од 

5.000,00 до 250.000,00 динара. 

За прекршај из став 1. овог члана казниће се физичко лице , новчаном казном од 

2.500,00 до 75.000,00 динара. 

      Члан 53. 

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

Брус“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

Број:355-37/2019-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019.године                                                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                    

________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист 

општине Брус», број 2/2019),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019.године, донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 УСВАЈА СЕ иницијатива Туристичке организације општине Брус везана за решавање 

проблема у вези са жичаром „Бела Река 1“ и Бела Река 2“ у Туристичком месту Брзеће и одређује 

се Скупштина општине Брус да у сарадњи са Туристичком организацијом предузме све потребне 

активности у циљу решавања истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-41/2019-I               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18) 

и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Председника општине Брус за 2018. годину од 28.03.2019. 

године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:021-2/2019-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18) 

и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06,2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Брус за 2018. годину од 

29.03.2019. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:021-3/2019-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18) 

и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Брус за 2018. годину од 

27.05.2019. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:021-4/2019-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 
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На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/16),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07 и 47/18) и 

члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

2/19), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2018. – 31.12.2018. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-127/2019-I                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                    Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

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

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07 и 47/18) и члана 40. став 

1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2019. – 31.03.2019. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-221/2019-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18) 

и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус са 

финансијским извештајем за 2018. годину, 242/2019 од 04.06.2019. године, коју је усвојио 

Управни одбор установе на седници одржаној дана 04.06.2019.године, под бројем 244/19. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-6/2019-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18) 

и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке Брус са финансијским извештајем за 

2018. годину, број 127/19 који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 

дана 11.04.2019.године, под бројем 128/19. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-4/2019-I                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18) 

и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за културу Брус са финансијским извештајем за 

2018. годину, од 18.03.2019. године, коју је усвојио Управни одбор установе на седници 

одржаној дана 19.03.2019.године, под бројем 212/19. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-3/2019-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18) 

и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације Брус са финансијским извештајем 

за 2018. годину, број 27 од 12.04.2019. године, коју је усвојио Управни одбор установе на 

седници одржаној дана 16.04.2019.године, под бројем 33. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-5/2019-I                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

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

47/18) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за здравље општине Брус за период јануар-децембар  

2018. године, број 50-10/2019-I од 12.02.2019.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:50-11/2019-I              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________ 

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

129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 2/2019),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019.године, донела је  

 

Р Е ШЕ Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОШ „БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ“ РАЗБОЈНА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план ОШ „Бранко Радичевић“ 

Разбојна за 2019.годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2019. годину, који је 

усвојио Школски одбор Установе на седници одржаној 07.02.2019.године, под бројем 

98/1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-83/2019-I                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 27.06.2019.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________ 

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

83/14) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/2019),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧАК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Закључак Општинског већа општине Брус број 400-246/2019-III 

од 17.05.2019.године,  којим је прихваћена молба за помоћ око реализације емисије „С 

Тамаром у акцији“. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-246/2019-I                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине , с.р. 
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На основу члана члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», број 129/07 и 47/18), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора установе за физичку културу 

 „Спортски центар“ Брус 

                                                                       

1. Миленковић Ненаду професору физичке културе из Бруса, престаје функција 

директора установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус, због истека мандата, 

са 15-им јуном 2019.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-27/2019-I         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019.године                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________ 

 

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, број 42/91, 71/94, 

79/05...83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», број 129/07 и 47/18), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 2/19), и члана 11. Одлуке о оснивању установе за физичку културу 

„Спортски центар“ Брус („Службени лист општине Брус“, број 7/15)  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.06.2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора установе за физичку културу  

„Спортски центар“ Брус 

                                                                     

1. ИМЕНУЈЕ СЕ  Ненад Миленковић, професор физичке културе из Бруса, за директора 

установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус, на период од четири (4) године, 

почев од дана доношења Решења. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-22/2019-I         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019.године                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

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

РС», број 129/07), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус, (Службени лист општине 

Брус»,број 2/2019) и члана 13. Одлуке о оснивању установе за физичку културу «Спортски 

центар» Брус 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор установе за физичку културу «Спортски центар» Брус 

 За председника: 

 - Стеван Поповић из Бруса 

 За заменика председника: 

 - Маја Лазић из Бруса  

 За чланове: 

         - Вучица Ђорђевић из Бруса 

       - Звономир Судимац из Бруса 

       - Дејан Макрагић из Бруса 

       - Никола Богдановић из Бруса 

       - Милена Маринковић из Бруса 

                  - Далибор Павловић из Велике Грабовнице 

                  - Горан Арсић из Игроша. 

 

2. Именованим члановима из тачке 1. овог Решења мандат траје 4 (четири) године. 

3. Доношењем овог Решења престају да важе Решења број: 02-79/2015-I од 15.06.2015.године, 

02-86/2015-I од 18.08.2015.године и 02-1/2017-I од 28.02.2017.године  

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-28/2019-I                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

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

РС», број 129/07), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус, (Службени лист општине 

Брус», број 2/2019) и члана 14. Одлуке о оснивању установе за физичку културу «Спортски 

центар» Брус 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор установе за физичку културу «Спортски центар» Брус 

 За председника: 

 - Милан Бургић из Бруса 

 За чланове: 

       - Бојан Ивезић из Бруса 

       - Владимир Кнежевић из Бруса 

2. Именованим члановима из тачке 1. овог Решења мандат траје 4 (четири) године. 
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3. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење број: 02-80/2015-I од 

15.06.2015.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-29/2019-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________ 

 

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

РС», број 129/07), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 2/2019),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора 

установе Центар за културу Брус 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Бојана Ђошић, мастер учитељ из Бруса, функције  вршиоца 

дужности директора установе Центар за културу Брус. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-30/2019-I         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019.године                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

 

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

РС», број 129/07), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 2/2019), члана 12. Одлуке о оснивању установе Центар за културу Брус («Службени 

лист општине Брус», број 15/2013 и 1/2017)  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора 

установе Центар за културу Брус 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Бојана Ђошић, мастер учитељ из Бруса, за директора установе Центар 

за културу Брус, на период од четири (4) године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-25/2019-I         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019.године                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________ 
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На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. 

тачка 13. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/2019),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  РАЗБОЈНА 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора ОШ  „Бранко Радичевић“ 

разбојна, због истека мандата и то: 

1.   Бранко Бонџулић из Разбојне, представник запослених, 

2. Милан Качаревић из Дубаца, представник запослених 

3. Александар Ковачевић из Тршановаца, представник запослених 

4. Ана Марковић из Равни, представник савета родитеља 

5. Весна Предолац из Разбојне, представник савета родитеља 

6. Славиша Вукајловић из Богиша, представник савета родитеља 

7. др Мане Мандарић из Разбојне, представник јединице локалне самоуправе 

8. Катарина Кљајић из Бруса, представник јединице локалне самоуправе 

9. Горан М. Живковић из Жуња, представник јединице локалне самоуправе. 

 

2. ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна, на период од 

четири године и то: 

 

1. Бранко Бонџулић из Разбојне, представник запослених, 

2. Милан Качаревић из Дубаца, представник запослених 

3. Александар Ковачевић из Тршановаца, представник запослених 

4. др Данијела Миловановић-Чикарић из Дубаца, представник савета родитеља 

5. Весна Предолац из Разбојне, представник савета родитеља 

6. Дијана Павловић из Разбојне, представник савета родитеља 

7. Ана Марковић из Равни, представник локалне самоуправе 

8. Гордана Крпић из Равни, представник локалне самоуправе 

9. Горан М. Живковић из Жуња, представник јединице локалне самоуправе. 

 

      3.   Ово Решење је коначно. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-24/2019-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                         Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 
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На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. 

тачка 13. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/2019),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЈОВАН 

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“  У БРУСУ 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Милен Ђорђевић из Бруса, дужности  члана у Школском одбору ОШ  

„Јован Јовановић Змај“ у Брусу, представник локалне самоуправе. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Предраг Марјановић из Бруса за члана Школског одбора ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ у Брусу, као представник локалне самоуправе. 

3. Ово Решење је коначно. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-21/2019-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                         Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

 

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

129/2007 )  и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/2019),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.06.2019.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ЦЕНОВНИК ЈКП „РАСИНЕ“  

ЗА ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник  ЈКП „Расина“ за летње одржавање 

општинских и некатегорисаних путева на територији општине Брус за 2019.годину, 

број 1365/2019 од  26.06.2019.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:38-2/2019-I         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

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

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 2/19) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.06.2019. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА 

 

1. ОДОБРАВА СЕ право на трошкове за угоститељске услуге на годишњем нивоу у 

следећим износима и то: 

 

 - председнику Општине 1.200.000 динара, 

 - заменику председника Општине 800.000 динара и 

 - председнику Скупштине 500.000 динара. 

 

2. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-332/2019-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

 

На основу члана 30. Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“ број 

17/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус  (,,Службени 

лист  општине Брус“  број 2/2019),  

Скупштина општине Брус на  седници одржаној 27. јуна  2019. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПРИСТУПАЊЕ ТУРИСТИЧКОЈ 

 РЕГИЈИ КОПАОНИК 

 

Члан 1. 

Општина Брус, у сарадњи са општинама: Рашка, Александровац, Куршумлија, Врњачка 

Бања и Блаце,  приступа оснивању Туристичке организације регије Копаоник која ће се бавити 

развојем, унапређењем и промоцијом свих облика туризма на територији јединица локалних 

самоуправа и градова  које оснивају туристичку организацију регије, а у складу са предлогом 

Уговора о оснивању туристичке организације регије Копаоник.  

 

Члан 2. 

Одређује се Туристичка организација општине Брус са седиштем у Брусу за овлашћеног 

представника оснивача општине Брус у Туристичкој организацији регије Копаоник и овлашћује се 

за предузимање свих активности потребних за реализацију ове Одлуке.  

За представника (известиоца) општине Брус у Туристичкој регији Копаоник одређује се 

Марковић Драгољуб , директор Туристичке организације општине Брус.  

 

Члан 3. 

Оснивање туристичке организације из члана 1. ове Одлуке спровешће се у складу са 

одредбама Закона о туризму, а међусобна права, обавезе и одговорности јединица локалних 

самоуправа које оснивају туристичку организацију из члана 1. ове Одлуке уредиће се уговором.  
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Члан 4. 

Општина Брус, као један од оснивача Туристичке организације регије Копаоник, 

финансираће оснивање и функционисање наведене туристичке организације  у износу наведеном у 

уговору о оснивању, који  ће износ бити планиран Одлуком о буџету општине Брус.  

 

Члан 5. 

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

“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:332-6/2019 –I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

27.06.2019. године                                                       Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број. 610-00-00344/2019-07 

Датум: 20.05.2019.године 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26 

 

На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 

број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 104. став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др закон и 10/19), а у вези са 

чланом 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 

акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 21/18), по захтеву општине 

Брус број: 61-4/2019-IV-03 од 05.03.2019. године, министар просвете, науке и технолошког развоја 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи јавних основних школа, на територији општине Брус 

број: 61-4/2019-I од 28.02.2019. године. 

 

                        МИНИСТАР  

        Младен Шарчевић, с.р. 

______________________________ 
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На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник.РС“,број 88/2017) ,члана  2. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи 

јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 

21/2018), члана  26 Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 

10/14-пречишћен текст и 15/16) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2019.године доноси 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА  

 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред јавних 

основних школа на територији општине Брус (у даљем тексту:мрежа школа). 

 

Члан 2. 

Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се  ученици 

уписују у јавну основну школу (у даљем тексту:школа), на основу пребивалишта,односно 

боравишта . 

Члан 3. 

Основно образовање и васпитање на територији општине Брус  остварује се у: 

  4 основних матичних школа и 23 издвојених одељења за образовање ученика узраста од првог до 

четвртог,односно осмог разреда. 

 

Члан 4. 

Мрежу школа чине јавне основне  школе  које делатност основног образовања и васпитања 

обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији општине 

Брус. 

Мрежу  школа чине матичне основне школе: 

1.Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ са седиштем у Брусу ул.Братиславе Петровић 69. 

2. Основна школа „Бранко Радичевић“ са седиштем у МЗ Разбојна 

3. Основна школа „ Први мај“ са седиштем у МЗ Влајковци и 

4. Основна школа „Вук Карађић“ са седиштем у МЗ Блажево. 

После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених  одељења школовање од петог до осмог 

разреда углавном  настављају у седиштима својих матичних школа. 

 

Члан 5. 

Просторни распоред јавних основних  матичних школа (навести тачан назив установе,односно 

школе које су наведене  у члану 3.ове одлуке,њихово седиште) обухвата: 

ОШ Први мај Влајковци   
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Брзеће 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

разред 

4 2 5 5 4 1 2 4 

Други 

разред 

1 4 2 5 5 4 1 2 

Трећи 

разред 

6 0 4 2 5 5 4 1 

Четврти 

разред 

3 6 0 4 2 5 5 4 

Свега 

ученика 

14 12 11 16 16 15 12 11 

Свега 

одељења 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Грашевци 

Влајковци 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

разред 

3 0 0 2 3 4 0 3 

Други 

разред 

3 3 0 0 2 3 4 0 

Трећи 

разред 

2 4 3 0 0 2 3 4 

Четврти 

разред 

7 2 4 3 0 0 2 3 

Свега 

ученика 

мл.разред 

15 9 7 5 5 9 9 10 

Свега 

одељења 

мл.разред 

2 1 1 1 1 1 1 1 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

разред 

3 2 1 4 5 2 5 4 

Други 

разред 

2 4 2 1 4 5 2 5 

Трећи 

разред 

3 2 4 2 1 4 5 2 

Четврти 

разред 

4 3 2 4 2 1 4 5 

Свега 

ученика 

12 11 9 11 12 12 16 16 

Свега 

одељења 

2 2 2 2 2 2 2 2 



 198 
27.06.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   5 

Пети 

разред 

2 13 11 6 11 4 6 11 

Шести 

разред 

6 2 13 11 6 11 4 6 

Седми 

разред 

6 6 2 13 11 6 11 4 

Осми 

разред 

4 5 6 2 13 11 6 11 

Свега 

ученика 

старији 

разреди 

18 26 32 32 41 32 27 32 

Свега 

одељења 

старији 

разреди 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Свега 

ученика 

33 35 39 37 46 41 36 42 

Свега 

одељења 

6 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Збирни подаци за Основну школу „Први мај“ Влајковци 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Свега 

одељења 

млађи 

разреди 

6 5 5 5 5 5 5 5 

Свега 

ученика 

млађи 

разреди 

41 32 27 32 33 36 37 37 

Свега 

одељења 

старији 

разреди 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Свега 

ученика 

старији 

разреди 

18 26 32 32 41 32 27 32 

Свега 

одељења 

10 9 9 9 9 9 9 9 

Свега 

ученика 

59 58 59 64 74 68 64 69 

 

 

 

ОШ Вук Караџић Блажево 
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 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Мес

то  
Б

л
аж

ев
о
 

Д
.Л

ев
и

ћ

е ђ
ер

ек
ар

е 

Б
л

аж
ев

о
 

Д
.Л

ев
и

ћ

е ђ
ер

ек
ар

е 

Б
л

аж
ев

о
 

Д
.Л

ев
и

ћ

е ђ
ер

ек
ар

е 

Б
л

аж
ев

о
 

Д
.Л

ев
и

ћ

е ђ
ер

ек
ар

е 

Б
л

аж
ев

о
 

Д
.Л

ев
и

ћ

е ђ
ер

ек
ар

е 

Б
л

аж
ев

о
 

Д
.Л

ев
и

ћ

е ђ
ер

ек
ар

е 

Б
л

аж
ев

о
 

Д
.Л

ев
и

ћ

е ђ
ер

ек
ар

е 

Б
л

аж
ев

о
 

Д
.Л

ев
и

ћ

е ђ
ер

ек
ар

е 

Прв

и р. 

5 0 0 1 0 0 3 1 2 3 0 2 0 0 0 3 1 0 3 0 0 2 0 0 

Дру

ги р. 

2 2 1 5 0 0 1 0 0 3 1 2 3 0 2 0 0 0 3 1 0 3 0 0 

Тре

ћи 

р. 

3 0 0 2 2 1 5 0 0 1 0 0 3 1 0 3 0 2 0 0 0 3 1 0 

Чет

врти 

р. 

2 3 1 3 0 0 2 2 1 5 0 0 1 0 0 3 1 0 3 0 2 0 0 0 

Све

га 

мла

ђи 

уче

ник

а/ 

оде

ље

ња 

1

1 

/  

2 

5 

/ 

1 

2 

/ 

1 

1

1 

/  

2 

2  

/  

1 

1  

/  

1 

1

1  

/  

2 

3  

/  

1 

3  

/  

1 

1

2  

/  

2 

1  

/  

1 

4  

/  

1 

7  

/  

1 

1  

/  

1 

2  

/  

1 

9  

/  

1 

2  

/   

1 

2  

/  

1 

9 

/  

1 

1  

/ 

1 

2  

/  

1 

8  

/  

1 

1 

/  

1 

0  

/   

0 

Пет

и р. 

3   6   3   5   6   1   4   5   

Шес

ти р. 

2   3   6   3   5   6   1   4   

Сед

ми 

р. 

5   2   3   6   3   5   6   1   

Осм

и р. 

2   5   2   3   6   3   5   6   

Све

га 

ста

риј

и 

уче

ник

а/ 

оде

ље

ња 

1

2 

/  

4 

  1

6  

/  

4 

  1

4  

/  

4 

  1

6  

/  

4 

  2

0  

/  

4 

  1

5  

/  

4 

  1

6  

/  

4 

  1

6  

/  

4 
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Уку

пно 

уче

ник

а/ 

оде

ље

ња 

3

0 

/  

8 

  3

0  

/  

8 

  3

1  

/  

8 

  3

3 

/  

8 

  3

0  

/  

7 

  2

8  

/  

7 

  2

8  

/   

7 

  2

5  

/  

6 

  

 

 

 

ОШ ЈЈ Змај Брус 

 

1. БРУС 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

73 58 65 73 49 

 

47 55 52 

Други 62 73 58 65 73 

 

49 47 55 

Трећи 63 62 73 58 65 

 

73 49 47 

Четврти 64 63 62 73 58 

 

65 77 49 

Свега 

ученика 

Мл.раз. 

262 256 258 269 245 234 228 203 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

12 11 11 11 10 10 9 8 

Пети 92 72 70 71 92 

 

69 80 91 

Шести 96 92 74 75 72 92 69 80 
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Седми 78 96 92 74 75 

 

72 92 69 

Осми 107 78 96 92 74 

 

75 72 92 

Свега 

ученика 

стар.раз. 

373 338 332 312 313 308 313 332 

Свега 

одељења 

стар.раз 

15 14 14 13 13 13 13 14 

СВЕГА 

ученика 

635 594 590 581 558 

 

542 541 535 

 

 

СВЕГА  

одељења 

27 25 25 24 23 23 22 21 

 

 

 

 

2. МИЛЕНТИЈА 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

2 2 5 3 4 

 

7 5 6 

Други 5 4 1 5 3 

 

4 7 5 

Трећи 1 5 4 1 5 

 

3 4 7 

Четврти 6 1 5 4 1 5 3 4 
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Свега 

ученика 

Мл.раз 

14 11 10 13 13 19 19 22 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

2 2 1 2 2 2 2 2 

Пети 5 3 1 2 2 

 

1 5 3 

Шести 2 5 3 1 2 

 

2 1 5 

Седми 5 2 5 3 1 

 

2 2 1 

Осми 6 5 2 5 3 

 

1 2 2 

Свега 

ученика 

стар.раз 

18 15 11 11 8 6 10 11 

Свега 

одељења 

стар.раз 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Свега 

ученика 

32 26 21 24 21 25 29 33 

 

 

Свега 

одељења 

6 6 5 6 6 6 6 6 
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3. ОСРЕЦИ 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

2 1 2 1 3 

 

3 - 1 

Други - 2 1 2 1 

 

3 3 - 

Трећи - - 2 1 2 

 

1 3 3 

Четврти - - - 2 1 

 

2 1 3 

Свега 

ученика 

Мл.раз 

2 3 5 6 7 9 7 7 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Пети 1 - - - 2 

 

1 2 1 

Шести - 1 - - - 

 

2 

 

1 2 

Седми 2  1 - - 

 

- 

 

2 

 

1 

Осми - 2  1 - 

 

- 

 

- 

 

2 

 

Свега 

ученика 

стар.раз 

3 3 1 1 2 3 5 6 

Свега 2 2 1 1 1 2 3 4 
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одељења 

стар.раз 

СВЕГА 

ученика  

5 6 6 7 3 12 12 13 

СВЕГА  

одељења 

 

3 3 2 2 2 3 4 5 

 

 

4. КРИВА РЕКА 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

4 4 4 3 1 

 

2 6 5 

Други 1 4 4 4 3 

 

1 2 6 

Трећи - 1 4 4 4 

 

3 1 2 

Четврти 3 - 1 4 4 

 

4 3 1 

Свега 

ученика 

Мл.раз 

8 9 13 15 12 10 12 14 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

1 1 2 2 2 1 2 2 

Пети - 3 - 1 4 

 

4 4 3 

Шести 5 - 3 - 1 4 4 4 



 205 
27.06.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   5 

  

Седми 3 5 - 3 - 

 

1 

 

4 

 

4 

Осми 3 3 5 - 3 

 

- 

 

1 

 

4 

 

Свега 

ученика 

стар.раз 

11 11 8 4 8 9 13 15 

Свега 

одељења 

стар.раз 

3 3 3 2 3 3 4 4 

 

СВЕГА 

ученика 

19 20 21 19 20 19 25 29 

 

СВЕГА  

одељења 

4 4 5 4 5 4 6 6 

 

 

5. БАТОТЕ 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

- 2 1 - 3 

 

3 6 1 

Други - - 2 1 - 

 

3 3 6 

Трећи - - - 2 1 

 

- 3 3 

Четврти 1 - - - 2 1 - 3 
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Свега 

ученика 

Мл.раз 

1 2 3 3 6 7 12 13 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

1 1 1 1 1 1 2 2 

Пети 1 3 1 1 1 

 

3 3 - 

Шести 1 1 4 - - 

 

1 

 

2 - 

Седми 4 1 1 4 - 

 

- 

 

1 

 

2 

Осми 1 4 5 1 4 

 

- 

 

- 1 

 

Свега 

ученика 

стар.раз 

7 9 11 6 5 4 6 3 

Свега 

одељења 

стар.раз. 

4 4 4 3 3 2 3 2 

СВЕГА 

ученика 

 

8 11 14 9 11 11 18 16 

СВЕГА  

одељења 

 

5 5 5 4 4 3 5 4 
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6. ЛЕПЕНАЦ 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

6 6 8 7 6 

 

8 9 5 

Други 5 6 6 8 7 

 

6 8 9 

Трећи 12 5 6 6 8 

 

7 6 8 

Четврти 4 12 5 6 6 

 

8 7 6 

Свега 

ученика 

 

25 29 25 27 27 29 30 28 

Свега 

одељења 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

7. РАСЈЕ 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

1 - 1 - - 

 

- - - 

Други - 1 - 1 - 

 

- - - 

Трећи - - 1  1 

 

- - - 

Четврти 1 - - 1  1 - - 
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Свега 

ученика 

Мл.раз 

2 1 2 2 1 1 - - 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

1 1 1 1 1 1 0 0 

 

 

 

8. ДОЊИ  ЛИПОВАЦ 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

1 1 1 - - 

 

- 1 1 

Други  1 1 1 - 

 

- - 1 

Трећи 1 - 1 1 1 

 

- - - 

Четврти 1 1 - 1 1 

 

1 - - 

Свега 

ученика 

Мл.раз 

3 3 3 3 2 1 1 2 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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9.ИГРОШ 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

4 4 5 2 7 

 

4 4 3 

Други 3 4 4 5 2 

 

7 4 4 

Трећи 2 3 4 4 5 

 

2 7 4 

Четврти 3 2 3 4 4 

 

5 2 7 

Свега 

ученика 

Мл.раз  

13 13 16 15 18 18 17 18 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

10.ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

1 5 3 1 5 

 

1 3 5 

Други 2 4 5 3 1 

 

5 1 3 

Трећи - 2 4 5 3 

 

1 5 1 

Четврти 3 - 2 4 5 3 1 5 
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Свега 

ученика 

Мл.раз 

6 11 14 13 14 10 10 14 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

1 2 2 2 2 1 1 2 

 

11.МАЛА ВРБНИЦА 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

- - - 1 - 

 

1 3 - 

Други - - - - 1 

 

- 1 3 

Трећи 1 - - - - 

 

1 - 1 

Четврти - 1 - - - 

 

- 1 - 

Свега 

ученика 

Мл.раз 

1 1 - 1 1 2 5 4 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

1 1 - 1 1 1 1 1 
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12.БОТУЊА 

 

 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Први 

Раз 

- - 1 2 2 

 

- - 1 

Други 2 - - 1 2 

 

2 - - 

Трећи 2 2 - - - 

 

2 2 - 

Четврти - 2 2 - - 

 

- 2 2 

Свега 

ученика 

Мл.раз 

4 4 3 3 4 4 4 3 

Свега 

одељења 

Мл.раз. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

ОШ“Бранко Радичевић“ Разбојна 

 

Разбојна 

 Раз. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1. 4 4 2 5 2 2 5 

2. 4 4 4 2 5 2 2 

3. 3 4 4 4 2 5 2 

4. 5 3 4 4 4 2 5 

 Укупно 

ученика 

16 15 14 15 13 11 14 

Укупно 

одељења 

2 2 2 2 2 2 2 
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 Златари 

 

Раз. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1. 1 

 

3 5 6 3 5 3 

2. 5 

 

1 3 5 6 3 5 

3. 1 

 

5 1 3 5 6 3 

4. 6+2 

 

1 5 1 3 5 6 

Укупно 

ученика  

15 

 

10 14 15 17 19 17 

Укупно 

одељења 

2 1 2 2 2 2 2 

 

Жуње  

Раз. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1. 3 

 

4 4 3 - 2 1 

2. 1 

 

2 4 4 3 - 2 

3. 7 

 

1 2 4 4 3 - 

4. 3+1 

 

7 1 2 4 4 3 

Укупно 

ученика  

15 

 

14 11 13 11 9 6 

Укупно 

одељења 

2 2 2 2 2 1 1 
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Богише 

Раз. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1. - 

 

2 2 2 3 - 1 

2. 3 

 

- 2 2 2 3 - 

3. 3+1 

 

3 - 2 2 2 3 

4. 1 

 

3+1 3 - 2 2 2 

Укупно 

ученика  

8 

 

9 7 6 9 7 6 

Укупно 

одељења 

1 1 1 1 1 1 1 

 

Равни  

Раз. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1. - 

 

1 - - 4 3 - 

2. 1 

 

- 1 - - 4 3 

3. - 

 

1 - 1 - - 4 

4. 1 

 

- 1 - 1 - - 

Укупно 

ученика  

2 

 

2 2 1 5 7 7 

Укупно 

одељења 

1 1 1 1 1 1 1 
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Ковиоци 

Раз. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1. - 

 

- - 1 - - - 

2. 1 

 

- - - 1 - - 

3. 1 

 

1 - - - 1 - 

4. - 

 

1 1 - - - 1 

Укупно 

ученика  

2 

 

2 1 1 1 1 1 

Укупно 

одељења 

1 1 1 1 1 1 1 

 

Стројинци 

 

Раз. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1. 5 

 

5 4 4 3 - 3 

2. 1 

 

5 5 4 4 3 - 

3. 4 

 

1 5 5 4 4 3 

4. 1 

 

4 1 5 5 4 4 

Укупно 

ученика  

11 

 

15 15 18 16 11 10 

Укупно 

одељења 

2 2 2 2 2 2 1 
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Дупци 

 

Раз. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1. 3 

 

3 3 2 3 2 6 

2. 1 

 

3 3 3 2 3 2 

3. 4+2+1 

 

1 3 3 3 2 3 

4. - 

 

4+2+1 1 3 3 3 2 

Укупно 

Ученика  

11 

 

14 10 11 11 10 13 

Укупно 

одељења 

2 2 1 2 2 1 2 

 

Разбојна од  5-8.разреда 

 

Раз. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

5. 27 17 23 17 15 22 20 

6. 16 27 17 23 17 15 22 

7. 23 16 27 17 23 17 15 

8. 17 23 16 27 17 23 17 

Укупно 

ученика  

83 83 83 84 72 77 74 

Укупно 

одељења 

4 4 4 4 4 4 4 

 

Напомена: Где је уписано +1-ученик ради по Иоп 1, где је уписано +2 ученик ради по ИОП 2.  

 

 Члан 6. 

Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о плану развоја  мреже јавних основних школа са 

седиштем на територији општине Брус за период од 2018 до  2025 године. 
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Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке  престаје да важи  Одлука о мрежи основних школа на територији 

општине Брус број 61-13/2014-I од 17.12.2014.године ( Службени лист општине Брус,број  10/14). 

 

Члан 8. 

Ова одлука објављује се  у Службеном листу општине Брус,по добијању сагласности 

Министарства  просвете,науке  и технолошког развоја  ,а ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:61-4/2019-I               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

28.02.2019.године           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                 

______________________________ 

                                                                     

А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

 

На основу члана 13. став 7.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју        

(„Сл. Гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), члана 7. Став 3. Одлуке о оснивању 

буџетског фонда за  развој пољопривреде  у општини Брус ( "Сл. лист општине Брус" бр.21/2016) 

и члана 45. Статута општине Брус ( "Сл. Лист општине Брус" бр14/08...15/16) а уз претходну 

сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број:320-00-00768/2019-09 од 

03. априла 2019.године.            

Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 13.06.2019.године доноси 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА  ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019-ТУ ГОДИНУ 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике:  Општина Брус  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 je 

ниска и износи 27 ст./км2.                                                    . 

                                               

Природни услови и животна средина:  Општина Брус простире се уподножју, на обронцима и на 

самој планини Копаоник (до административне границе са косовом и Метохијом) и у сливу реке 

Расине. Рељеф je махом брдско-планински, планински и мањим делом у сливу реке Расине 

равничарски. Распон надморских висина je 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 je изразито планинска док je у нижим 

пределима континентална. Територија општине Брус богата je водом. Река Расина са притокама 
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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. Ha подручју општине Брус највећи удео у површини 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 je 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 je територија богата 

шумама. Власничка структура шума каже да je 16.695 ха или 61,66% у власништву државе a 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 je такође саставни део богатог шумског фонда на 

територији општине Брус.                                                     . 

 

                                                  . 

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови: Општина Брус према попису становништва, 

домаћинства и станова из 2011. године имала je 58 насељених места са 16.371 становником и у 

складу са површином (605 км2) и густином насељености (27 становника no км2) спада у групу 

ретко насељених територијалних јединица. Према наведеном попису градско становништво je 

чинило 28,41% (4.636) укупног броја становника док je остало становништво чинило 71,59 % 

(11.681). Општина Брус бележи драстично смањење броја становништва већ дужи временски 

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

2002. године када je било 18.764 становника до пописа 2011 године (16.371) општина Брус остала 

je без 2.447 становника (13%). Нажалост овај тренд се наставља и даље што je 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 je чинило 8.375 становника (51,33%) a женску 7.942 /48,67%). Општина Брус je 

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 je 44,80 години.                                                     . 

                                      

Диверзификација руралне економије:  У последњим деценијама индустријска производња која 

je имала доминантни удео доживела je драстични пад (затворен погон Прве петолетке, Фабрика 

трикотаже Брусјанка и драстичним 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 je 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, 
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руралног развоја и туризма (која je у изради) дефинисаће даље смернице развоја ових делатности.  

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

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

53,42%   

                                                   . 

Рурална инфраструктура:  Може се константовати да je на територији општине Брус стање у 

комуналној инфраструктури и саобраћају вема тешко првенствено због изузетно велике 

разуђености и малог броја становника по км2. Стање у путној инфраструктури je можда и најтеже 

јер се ради о јако великом броју и дужини локалних путева свих типова (категорисаних и 

некатегорисаних) за чије je 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 je недостатак услуге сакупљања и одвожења комуналог 

отпада недовољан број и неуређеност јавних површина, јавних објеката и домова културе. Стањс у 

сфери електроснабдевања, поштанског саобраћаја, мобилне телефоније и интернета нешто je боље 

али je свакако потребно још доста улагања како би стање постапо задовољавајуће.                                                    

.                                                  

Показатељи развоја пољопривреде 

Пољопривредно земљиште: 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 je 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 je још увек мало јер се 

наводњава 441 хектар.                                                    . 

                                                     

Вишегодишњи засади:  Ha коришћеној површини под воћем по попису пољопривреде из 2012 

године налазило се 3.082 хетара од чега je под плантажним начином гајења 1696 хектара (55%). 

Заступљеност воћних врста je следећа: шљива 1367 хектара, малине 705 хектара, јабуке 371 

хектар, купина 183 хектара, вишња 123 хектара, крушка 110 хектара и остало 220 хектара.                                                     

                                                    

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 je 

заступљено са 6284 комада пчелиних друштава. Објеката за смештај говеда има 2870 (капацитета 

18729 места ) свиња 2514(капацитета 18938 места), објеката за смештај кока носиља 2442 

(капацитета 89334 места) и објекти за смештај осталестоке 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%.                                                     

. 

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, 



 219 
27.06.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   5 

салаши и објекти за силажу), 1452 објект за смештај пољопривредне механизације и опреме, 7 

хладњача и 3 пластеника и стакленика.                                                    . 

                                                   . 

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 3 до 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 je 

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.                                                     . 

                                                 . 

Структура пољопривредних газдинстава:  По попису пољопривреде из 2012. године на 

подручју општине Брус 4724 пољопривредна газдинства користило je 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%).                                                    . 

 

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 je 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 je производња кукуруза на 1228 хектара и поизводња крмног биља на 

1738 ха. Код сточарства по наведеном попису најзначајније je овчарство са 17809 грла, 

говедарство са 4180 грла и свињарство са 7267 грла. Потенцијали у сточарству су далеко већи и 

неискоришћени.  

                                                     

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:  Задружни сектор у општини Брус je 

био јако развијен али je ликвидацијом 33 Копаоничанке Брус која je била носилац задругарства 

задругарство je скоро угашено, тако да сада постоји само једна задруга локалног типа (33 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).                                                    . 



 220 
27.06.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   5 

 

Трансфер знања и информација:  Носилац активности у овој области у општини Брус је  

Буџетски Фонд за развој пољопривреде општине Брус у сарадњи са Пољопривредном 

саветодавном и стручном службом Крушевац. Ha овом пољу су већ организована стручна 

предавања у циљу едукације и практичне примене нових трендова у пољопривредној производњи. 

Укупним деловањем кроз програме мера, подршке, едукацијом саветодавним и практичним радом 

са пољопривредним произвођачима Буџетски Фонд за развој пољопривреде општине Брус 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. Мере директних плаћања 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 Регреси 100.1 1.200.000,00 1.200,00 70 0,00 0,00 

 УКУПНО  1.200.000,00  

 

 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 
Кредитна 

подршка 
100.2 1.500.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  1.500.000,00  

 

 

       Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

Пренете 

обавезе 
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РСД) 30%, 50%, 

80%) 

дефинисан) 

(РСД) 

1 

Инвестиције у 

физичку 

имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101 1.300.000,00 30 30.000,00 0,00 

2 
Управљање 

ризицима 
104 1.000.000,00 40 30.000,00 0,00 

 УКУПНО  2.300.000,00    

 

       Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    

 

 

       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 

                 подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    

 

 

       Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 

пренетих обавеза) 

5.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.200.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 1.500.000,00 
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Буџет 
Вредност у 

РСД 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  2.300.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

0,00 

Пренете обавезе 0,00 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Брус 

утврђује се структура мера, односно намена и начин коришћења средстава за 2019. годину, у 

укупном износу од 5.000.000 динара, која су опредељена Одлуком о буџету општине Брус за 2019. 

годину („Службени лист општине Брус бр. 8/2018). Корисници мера подршке су регистрована 

физичка лица-носиоци активног комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, правна 

лица и предузетници са територије општине Брус, уписане у Национални регистар 

пољопривредних газдинстава, удружења и асоцијације пољопривредних произвођача, физичка 

лица, правна лица и предузетници, чије делатности су у оквиру трансфера знања и развоја 

саветодавства, промоције развојних потенцијала и потреба села. Реализацијом мера које су   

наведене у Програму подстиче се • модернизација  пољопривредне  производње • пораст 

квалитета и квантитета производње • побољшање конкурентности пољопривредних газдинстава •

 увођење  нових  технологија  и  иновација,  и отварање нових тржишних могућности •

 подизање техничко-технолошких, маркетиншко-менаџментских   знања   и   способности 

везаних   за   пољопривредну   производњу,   прераду, пласман производа и развој села и осталим 

аспектима, који ће утицати на побољшање квалитета живота на сеоским  подручијима. •

 удруживање  пољопривредних  произвођача                                                     . 

 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја: Корисници мера које су дефинисане 

Програмом биће информисани путем Конкурса који ће бити на огласној табли и  сајту општине 

Брус, као  и   путем   трибина   и предавања, пољопривредних стручних служби, локалних медија 

на територији општине Брус.                                                    . 

 

Мониторинг и евалуација: Комисија за пољопривреду општине Брус обавља послове на изради 

предлога Програма и реализацији мера након усвајања истог. Током периода реализације 

Програма, мониторинг и евалуацију вршиће Комисија за пољопривреду општине Брус и други 

органи и стручна тела општине Брус: општинско веће - доношење Програма, одлука, давање 

сагласности на критеријуме, усвајање годишњег извештаја, Комисија буџетски фонд за развој 

пољопривреде општине Брус - даје предлог одлука о захтевима по појединим мерама, доноси 

критеријуме о коришћењу средстава фонда и др. Одељење за финансије  извршавају задатке из 

своје надлежности. На основу систематизованих података комисија и крајњих корисника, 

Комисија за пољопривреду прати годишњу  реализацију,  остварене  резултате  и  ефекте 

спроведених мера Програма и даје предлог о даљем спровођенју истих или увођену нових мера 

подршке.                                                     . 
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси                                                    . 

 

2.1.1. Образложење: Мера подршке за унапређење примарне пољопривредне производње путем 

регреса за вештачко осемењавање крава подстиче се пораст квалитета и квантитета производње на 

локалном нивоу, а у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014- 2024 и 

Стратегијом одрживог развоја општине Брус. Регресирање вештачког осемењавања крава је 

инвестиција која има за циљ унапређење говедарства на територији општине Брус. На  територији 

општине укупно има 3.052 говеда, од чега 2.380 крава музара. Овом производњом доминирају 

мали произвођачи и општи проблем сада представља  одрживост  ове  производње  као  и низак 

генетски потенцијал говеда, тако да је регресирање вештачког осемењавања крава,  инвестиција  

која  ће утицати на побољшање стања у говедарству.                                                     . 

                                                    

2.1.2. Циљеви мере: Општи циљеви:  Стабилност прихода пољопривредних газдинстава и 

побољшање продуктивности и квалитета пољопривредне производње.  Специфични циљеви:  

Одрживост квантитета у говедарству и унапређење генетског потенцијала, које ће допринети 

повећању квалитета и квантитета млека и меса;                                                     .                                                

. 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у 

складу са Националним програмом за пољопривреду                                                    . 

                                                   . 

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица–носиоци комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са 

активним статусом.                                                    . 

                                                    

2.1.5. Економска одрживост: Није потребна.   

         

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава  

у  складу  са  Правилником  о  начину  и условима уписа и вођења регистра пољопривредних 

газдинстава, са пребивалиштем и производњом на територији општине Брус и За инвестицију за 

коју подноси захтев, не сме користити  подстицаје по неком   другом   основу (субвенције,  

подстицаји,  донације),  односно  да  иста инвестиција није предмет    другог    поступка    за 

коришћење  подстицаја.                                                     . 

                                                  

2.1.7. Специфични критеријуми: За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само 

опште критеријуме.                                                    . 

                                                   . 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  
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2.1.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријум селекције се не примењује при реализације ове мере, 

већ се средства одобравају по редоследу (датуму) пријема 

потпуних захтева до утрошка средстава 

не  

 

2.1.10. Интензитет помоћи:  Износ регреса за вештачко осемењавање je 70% oд  укупног износа 

инвестиције без ПДВ-а, а максимално 1.200 динара по грлу говеда само за прво осемењавање.                                                    

.                                                . 

2.1.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених захтева 

 

 

2.1.12. Административна процедура: Мере ће бити спроведене од стране управе општине Брус. 

Инвестиције које ће се финасирати у оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за подношење 

захтева, који ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2019. године. 

Реализација регресирања вештачког осемењавања крава се спроводи на следећи начин: Након 

усвајања Програма мера, председник општине расписује Конкурс на основу утврђених 

критеријума. Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца захтева, потврда о 

активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), извод из 

регистра   пољопривредних   газдинстава   (подаци о пољопривредном газдинству) које издаје 

Управа за трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање  у  другим  јавним  

фондовима  и  потврда  о вештачком осемењавању надлежне ветеринарске службе са фискалним 

рачуном или копије оверене од издаваоца. Комисија за  развој пољопривреде општине Брус у 

оквиру Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Брус утврђује да ли су испуњени 

прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за вештачко осемењавање крава и 

доноси предлог одлуке о ислати средстава. Исплата регреса за вештачко осемењавање крава врши 

се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу решења Председника општине, а на 

предлог Комисије, која врши одабир корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 

редоследу поднетих захтева.                                                      . 

                                                  . 

2.2. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка                                                    . 

 

2.2.1. Образложење: Мера подршке за унапређење примарне пољопривредне производње и 

прераде путем кредитне подршке подстиче се пораст квалитета и квантитета производње на 

локалном нивоу, а у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014- 2024 и 

Стратегијом одрживог развоја општине Брус. Кредитна подршка има за циљ унапређење 

пољопривредне производње у свим областима пољопривредне производње на територији општине 

Брус. Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велики износ новчаних средстава сваке 

године, било да се ради у улагању новца у репроматеријал, или у улагању у нове засаде, основно 

стадо, наводњавање, механизацију и остале инвестиције у пољопривредну производњу и прераду. 

Константни извори финансирања су не само предуслов за повећање производње, већ и за 
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одржавање већ постојећег нивоа производње. Свако пољопривредно газдинство које жели да 

успешно послује пољопривредни кредит види као могућност обезбеђења готовог новца и 

повећања профита. Кредитна подршка путем финансирања камате за пољопривредне кредите 

представља меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу 

кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији економски услови за 

обезбеђење неопходних импута за постојећу производњу и за инвестиционе активности за 

започињање и унапређење пољопривредне производње.                                                     . 

 

2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви: Стабилност прихода пољопривредних газдинстава и 

побољшање продуктивности и      квалитета пољопривредне  производње.  Специфични циљеви: 

Модернизација производње и унапређење квалитета производа у свим областима пољопривредне 

производње,   повећање   површина   под   засадима   и повећање сточног фонда                                                     

. 

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Усвојен  је 

Национални програм за пољопривреду.                                                    . 

 

2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица-носиоци комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства, правна лица и предузетници са територије општине Брус, 

уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.                                                    

. 

2.2.5. Економска одрживост: Подносилац захтева за ову меру не мора да докаже економску  

одрживост.                                                    . 

 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: - Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава 

у складу са Правилником о начину и условима уписа и  вођења регистра пољопривредних 

газдинстава, са пребивалиштем и производњом на територији општине Брус; - За инвестицију за 

коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја и - Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и 

уписан у регистар привредних субјеката                                                     . 

 

2.2.7. Специфични критеријуми:  Корисник средстава мора да поседује у закупу или 

власништву пољопривредно земљиште у областима: • сточарства (ради производње

 ратарских култура за исхрану стоке) и то: - у говедарству (за краве музаре) – мин. 1 ха; -

 за тов јунади - мин.1 ха; - у свињарству - мин. 0,5 ха; - у овчарству и козарству -  

мин. 0,5 ха; • биљне производње: - у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха - за производњу 

јагодичастог воћа –мин.  0,2 ха - за производњу воћно-лозног садног материјала - мин. 

0,3 ха • повртарства: - за  организовање  производње  на  отвореном простору – мин. 0,5 ха -

 за пластеничку производњу –  У пчеларској производњи -  мин. 10 

 У живинарској производњи-регистрована фарма са додељеним ветеринарским 

контролним бројем у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.                                                     

. 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 
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2.2.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријум селекције се не примењује при реализације ове мере, 

већ се средства одобравају по редоследу (датуму) пријема 

потпуних захтева до утрошка средстава 

не  

 

2.2.10. Интензитет помоћи: Исплата целокупног износа камате за кредите од 120.000  до 500.000  

динара са роком отплате од 12 месеци.                                                    . 

 

2.2.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених кредита за које је исплаћена камата 

 

2.2.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране општинске управе 

општине Брус. Одељење за јавне набавке у сарадњи са  управом општине Брус и Комисијом за 

пољопривреду  извршиће избор пословне банке са најповољнијим условима кредитирања путем 

поступка јавне набавке и закључиће се уговор са изабраном банком. Након закључења Уговора са 

банком, расписује се конкурс за исплату камата на кредите које додељује пословна банка. Конкурс 

ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2019. године. Уз захтев се прилаже: 

фотокопија личне карте подносиоца захтева/извод из АПР (за правна лица и предузетнике), не 

старији од 3 месеца, потврду о активном статусу у регистру    пољопривредних газдинстава 

(активно и комерцијално), извод са подацима о структури биљне производње и структури сточног  

фонда (за  унапређење  и  развој  сточарске производње) које издаје Управа за трезор и доказ о 

регистрованој фарми са додељеним ветеринарским контролним бројем за живинарску 

производњу. Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране управе општине 

Брус и Комисије за  развој пољопривреде општине Брус, у смислу комплетности, административне 

усаглашености и прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове, биће рангирани по 

редоследу подношења захтева и достављани банци (која је изабрана у поступку јавне набавке) у 

даљу процедуру. Исплата средстава врши се на основу одлуке Председника општине, а на предлог 

Комисије, која врши одабир корисника средстава, једном месечно, и извештаја банке о 

испуњености услова за добијање кредита.                                                     . 

 

2.3. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава                                                    

. 

2.3.1. Образложење: Основне карактеристике пољопривреде на територији општине Брус су 

уситњеност поседа, мали број грла стоке у пољопривредним газдинствима, неадекватан 

производни и смештајни објекти, слаба примена савремених технологија производње и увођење 

новог сортимента и застарела пољопривредна механизација Мера инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна   газдинства у циљу 

унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности,  као  и  

технолошког  оспособљавања газдинстава,  а  све  ради  постизања  веће  економске ефикасности,   

веће   орјентисаности   ка   тржишту   и дугорочне одрживости, а у складу са Стратегијом 

пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и Стратегијом одрживог развоја општине Брус. 
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Општи проблем представља недостатак пољопривредне опреме и застарела механизација. 

Пољопривредна   газдинства, због  неповољног економског и социјалног стања нису у могућности 

да сама обезбеде довољно средстава за модернизаццију производње. Велики   број   газдинстава   

има   низак интензитет производње, тако даје овај вид подршке неопходан услов за одрживост ове 

производње. Куповином  савремене  опреме  и  механизације, заснивање нових производних 

засада и улагањем у складишне и прерађивачке капацитете на пољопривредним газдинствима 

могуће је побољшати економске аспекте деловања.  Преглед по секторима:  Сектор млеко и месо  

Сточарска производња је развијена у брдско планинским пределима због обиља ливада и 

пашнјака, зато и јесте најзначајнија сточарска производнја у планинским крајевима.Доминантно је 

заступљена сименталска раса говеда (95%), а мањи   проценат холштајн-фризијска раса и мелези.  

У сточарској производњи доминирају мали проивођачи,  одрживе  и  делимично  одрживе  фарме. 

Општи проблем предствља производња  сточне хране, адаптација објеката  и   недостатак 

савремене пољопривредне опреме и механизације што доводи до непрофитабилног пословања 

произвођача. На територији општине Брус укупно има 3052 грла у говедарству, од тога  2280 

крава, 5267 у свињарству, у овчарству 10809 и  различите врсте живине. Велики број газдинстава 

има низак интензитет производње, тако даје овај вид подршке неопходан услов  за одрживост ове 

производње. Најзначајнија грана сточарске производње је млекарство. Постоји мали број 

газдинстава са више од 5 музних крава, а у већем броју газдинстава од 2-3 краве. Газдинства која 

су се определила за ову производњу суочавају се са недостатком земљишта за производњу хране 

за животиње.  Сектор-воће, грожђе и поврће  Производња воћа, а посебно јагодастог воћа (малина, 

купина, јагода и у последње време боровница) је једна од битних грана пољопривредне 

производње. На територији општине Брус под воћем је засађено 3082 ха. Унапређење производње 

у овој области захтева увођење савременог асортимента, подизање савремених засада и изградњу 

складишних и прерађивачких капацитета, што овом мером постижемо.  Просечна површина засада 

воћа по газдинству је 25 ари. Само 45% засада су интезивни засади у којима се примењују 

адекватне агротехничке мере. Структура сортимента, недостатак специјализоване механизације и 

опреме и недовољно површина које се наводњавају смањену продуктивност производње. 

Производња воћа, а посебно јагодастог воћа (малина, купина, јагода и у последње време 

боровница) је једна од битних грана пољопривредне  производње.  Пчеларство представља малу, 

али изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која последњих година почиње да се тржишно 

усмерава у правцу прихватања услова и стандарда ЕУ. На територији општине Брус укупно има 

9207 кошница пчела. Најзначајније извозно тржиште су земље чланице ЕУ (Немачка, Италија и 

Аустрија), затим земље ЦЕФТА споразума (Македонија, Црна Гора и БиХ). Лоши климатски 

услови су нанели велику штету у пчеларству, тако да ова подршка значајно може утицати да 

одржи и унапреди ова производња.  Сектор-остали  усеви  У структури биљне производње 

највише је заступљена ратарска производнја.Најзаступљеније културе које се гаје су кукуруз и 

пшеница, а на мањим површинама се производе остале житарице и крмно биље. Површине под 

житима остале су углавном непромењене. Овом мером се постиже унапређење и модернизација 

ратарске производње.                                                     . 

 

2.3.2. Циљеви мере: Општи циљеви: Стабилност прихода пољопривредних газдинстава, смањење 

трошкова производње, унапређење техничко- технолошке опремљености и побољшање квалитета 

пољопривредне  производње.  Специфични циљеви: Унапређење   стања   механизације и опреме 

за пољопривредну производњу и прераду, повећање наводњаваних површина системом кап по кап, 

повећање ефикасности, конкурентности и одрживости пољопривредне  производње.                                                     

. 
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2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у 

складу са  Национални програм за рурални развој.                                                    . 

 

2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица-носиоци комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства, правна лица и предузетници са територије општине Брус, 

уписана у  Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.                                                    

. 

2.3.5. Економска одрживост: Није потребна.                                                    . 

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: - Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава 

у складу са Правилником о начину и условима уписа и  вођења регистра пољопривредних 

газдинстава, са пребивалиштем и производњом на територији општине Брус ; - За инвестицију за 

коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја и - Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и 

уписан у регистар привредних субјеката                                                     . 

 

2.3.7. Специфични критеријуми: КОРИСНИК Сектор млека   • Прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ1 - 

19 млечних крава; • У случају набавке нових машина и опреме за наводњавањеприхватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву 

члана РПГ максимално 100 млечних крава; • У случају када се ради о набавци квалитетних 

приплодних грла,прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције 

поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних 

грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.   Сектор меса   

• Прихватљиви корисници су они корисници који у Регистру објеката (у складу са 

Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња- 

Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 

20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача 

и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. • У 

случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животињаприхватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у 

власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 

квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача. •

 Сектор производње комзумни јаја нема специфичних критеријума прихватљивости  У 

сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећаприхватљиви корисници треба да:  •

 Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у 

власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа 

другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. • У случају подизања 

нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних 

засада воћака и винове лозеприхватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају 

инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих 

врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе • Прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГмање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа 

на отвореном простору   Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)   • Прихватљиви 
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корисници су пољопривредна газдинства којаимају у свом власништву, односно у власништву 

члана РПГПољопривредна газдинства која имају имајумање од 50 ха земљишта под осталим 

усевима. • За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која имајумање од 100 ха земљишта под осталим 

усевима.      Сектор пчеларства  • У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба 

даимају  5-500 кошница. • У сектору аквакултуре(производње конзумне астрмке и шаранске 

рибе) нема специфичних критеријума прихватљивости    У оквиру спровођења свих мера потребно 

је обезбедити не преклапање са ИПАРД 2 Програмом.   За реализацију ове мере корисник је у 

обавези да испуни само опште критеријуме                                                     . 

 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и 

коза 

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.13 Машине за заштиту биља 

101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15 Машине за транспорт 

101.1.16 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.1.2 Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и 

одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући 

инсталацију опреме 

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све 

елементе, материјале и инсталације 

101.1.4 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 

стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и 

течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за 

полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака 

101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање 

животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; 

опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 

транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;  

101.1.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 

обуздавање животиња 

101.1.7 Опрема за третман папака 

101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 
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2.3.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Нема бодовања већ се средства одобравају корисницима по 

редследу (датуму) пријема поднетих захтева 

не  

 

2.3.10. Интензитет помоћи: За све инвестиције у оквиру ове мере 30% од укупног износа 

средстава за набавку без ПДВ-а, а максимално до 30.000 динара.                                                    . 

 

2.3.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених захтева 

 

2.3.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране управе општине Брус. 

Инвестиције које ће се финасирати у оквиру ове мере биће спроведене кроз конкурс који расписује 

Председник. Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2019. године. 

Реализација ове мере се спроводи на следећи начин: Након усвајања Програма мера, Председник 

расписује Конкурс на основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: фотокопија личне 

карте подносиоца захтева/ извод из АПР (за правна лица и предузетнике), не старији од 3 месеца, 

потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), 

извод из регистра пољопривредних газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству) и извод са 

подацима о структури биљне производње које издаје Управа за трезор, потписана изјава да не 

постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима, фотокопија фискалног и блок рачуна–

оригинал на увид и фотокопија гарантног листа за инвестицију која подлеже гаранцији. Комисија 

за  развој пољопривреде општине Брус у оквиру Буџетског фонда за  развој пољопривреде 

општине Брус утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење 

и доноси предлог одлуке о ислати средстава. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења Председника, а на предлог Комисије, која врши одабир 

корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева.                                                     

. 

2.4. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима                                                    . 

 

2.4.1. Образложење: Мера обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног 

елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних 

активности и то осигурањем усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 

омогућава пораст квалитета и квантитета производње на локалном нивоу, а у складу са 

Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и Стратегијом одрживог развоја општине 

Брус. Због великог утицаја промене климе, а ради очувања квалитета, предвидљивости и 

одрживости пољопривредне производње осигурање представља неопходан начин очувања истог. 

До сада је мали број пољопривредних газдинстава осигуравао своју производњу, тако да су због 

временских неприлика пољопривредници претрпели велике штете. У вези са напред наведеним 

субвенционисање премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 

животиње подстиче се пораст квалитета и квантитета пољопривредн.                                                    

. 
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2.4.2. Циљеви мере: Општи циљеви:  Стабилност прихода  пољопривредних газдинстава и 

побољшање продуктивности и квалитета пољопривредне производње.  Специфични циљеви:  

Очување одрживости пољопривредне производње.                                                     . 

 

2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у 

склду са  Национални програм за рурални развој.                                                    . 

 

2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица-носиоци комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства, правна лица и предузетници са територије општине Брус, 

уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.                                                    

. 

2.4.5. Економска одрживост: Није потребна.                                                    . 

 

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике:         -Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра 

пољопривредних газдинстава, са пребивалиштем и производњом на територији општине Брус;          

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за 

коришћење подстицаја и          - Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у 

активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката                                                     . 

 

2.4.7. Специфични критеријуми: За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само 

опште критеријуме                                                    . 

 

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

104.3 Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња  

 

2.4.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, 

већ се средства одобравају по редоследу (датуму) пријема 

потпуних захтева до утрошка средстава. 

не  

 

2.4.10. Интензитет помоћи: Осигурање  усева, плодова, вишегодишњих  засада, расадника и 

животиња -40% од укупног износа премије, без ПДВ-а, а максимално 30.000 динара.                                                    

. 
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2.4.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених захтева 

 

2.4.12. Административна процедура: Мере ће бити спроведене од стране општинске управе 

општине Брус. Инвестиција која ће се финасирати у оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс 

за подношење захтева, који ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2019. 

године. Реализација субвенционисања премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња се спроводи на следећи начин: Након усвајања Програма мера, председник 

општине расписује Конкурс  на основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: фотокопија 

личне карте подносиоца захтева/ извод из АПР (за правна лица и предузетнике), не старији од 3 

месеца, потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава ( активно и 

комерцијално), извод из регистра пољопривредних газдинстава (подаци о пољопривредном 

газдинству) и извод  са подацима о структури биљне производње које издаје Управа за трезор, 

копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран 

у периоду од 01. Јануара до 15. новембра текуће године и потврда о извршеном плаћању премије 

осигурања. Комисија за  пољопривреду  општине Брус у оквиру Буџетског фонда за  развој 

пољопривреде општине Брус утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права 

на коришћење регреса за премију осигурања и доноси предлог одлуке о ислати средстава. Исплата 

регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње 

врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу решења председника Општине, а 

на предлог Комисије, која врши  одабир корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће 

бити по редоследу поднетих захтева.                                                     . 

 

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 

 

 

Табела: Општи подаци и показатељи  

Назив показатеља Вредност, опис 

показатеља 

Извор податка и 

година 

ОПШТИ ПОДАЦИ   

Административни и географски положај   

Аутономна покрајина  рзс* 

Регион Шумадије и 

западне Србије 

рзс* 

Област Расинска област рзс* 

Град или општина Брус рзс* 

Површина 605км2 рзс* 

Број насеља 58 рзс* 

Број катастарских општина 60 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 45  
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(ПОУРП) 

Демографски показатељи   

Број становника 16.317 рзс** 

Број домаћинстава 5.320 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, km²) 27ст/км2  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) -12,75 рзс** 

  - у руралним подручјима АП/ЈЛС -17,22 рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 12,67 рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 23,48 рзс** 

Просечна старост 44,80 рзс* 

Индекс старења 161,29 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем 

(%) 

26,17 рзс* 

Основно образовање (%) 25,01 рзс* 

Средње образовање (%) 40,56 рзс* 

Више и високо образовање (%) 8,26 рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју становника 

(%) 

71,82 Процена 

Природни услови   

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) Брдско планински Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна 

класа 

Гајњаче-смонице, 

бонитет II-VIII 

Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) Континентална, 

планинска 

Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 761 Интерни 

Средња годишња температура (оС) 10 Интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде) Реке: Расина и 

Грашевка, 

подземне и 

термоминералне 

Интерни 

Површина под шумом (hа) 27.074 рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 47,96 рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (hа) 8,51 рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) 34.703 рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ   

Стање ресурса   

Укупан број пољопривредних газдинстава: 4.274 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 3.602 Управа за трезор 

  - породична пољопривредна газдинства (%) 99,80  

  - правна лица и предузетници (%) 0,20  

Коришћено пољопривредно земљиште  - КПЗ (hа) 16.488 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 29,21  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, -Оранице и баште, рзс*** 
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остало(18) (ha, %) 5.067   -ливаде и 

пашњаци8008 - 

воћњаци3082 -

виногради 242 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) 

(ha, %) 

жита,  1367    

крмно биље 1738 

шљиве 1367  

малине 705 

рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 3,86 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) Нема Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) Нема Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ  441 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) Нема Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 441 рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији АП(20) (ha)  

Није АП Интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини 

која се даје у закуп (ha): 

1.121 Интерни 

  - физичка лица (%) физичка лица 100 , 

правна лица / 

Интерни 

  - правна лица  (%) 105.380 Интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 9.531 рзс*** 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 9.531 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 3.860 рзс*** 

Пољопривредни објекти (број) 10 рзс*** 

   

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број) минерална 

ђубрива6.014 ; 

стајњак 2623 

;срдства за 

заштиту 3.851 

рзс*** 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за 

заштиту биља (ha, број ПГ) 

11.720 рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: на породичном 

99.73 

рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству правног 

лица/предузетника) (ha)  

1825 рзс*** 

Годишње радне јединице (број) 1825 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 1 Интерни 

Производња пољопривредних производа(количина):   

  - биљна производња (t) сено и трава 

29.565 ; кукуруз 

4.912 ; шљиве 

27.340 

;малине8.460 

рзс*** 

  - сточарска производња (t, lit, ком.) 3.650 Интерни 
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ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА   

Рурална инфраструктура  рзс* 

Саобраћајна инфраструктура   

Дужина путева(26) (km) категорисани433 ; 

некагорисани 600 

рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) пошта 7 ; бројева 

6.050 

рзс* 

Водопривредна инфраструктура   

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 3.313 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 1.722 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) Не користе се рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) Не пречишћавју се рзс* 

Енергетска инфраструктура   

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) - 3 бјекта који су у 

изградњи 

Интерни 

Социјална инфраструктура   

Објекти образовне инфраструктуре (број) 7 рзс* 

Број становника на једног лекара  453 рзс* 

Број корисника социјалне заштите 453 рзс* 

Диверзификација руралне економије 453  

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (број) 

1.476 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне 

активности(30) (број) 

2.726 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији 

АП/ЈЛС (број) 

114 рзс* 

Трансфер знања и информација 27.000 ноћења  

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) да Крушевац Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 

(број) 

370 ПССС 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:320-29/2019-III     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

13.06.2019.године      Саша Милошевић, с.р. 

__________________________________ 
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 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07...47/2018) и члаљна 12. став 3. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу „Спортски 

центар „ Брус („Службени лист општине Брус“, број 7/2015) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 13.06.2019. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о допуни Правилника и организацији и 

систематизацији послова и радних задатака у Установи за физичку културу „Спортски 

центар“ Брус број 211/2019 од 09.05.2019. године који је донео директор Установе. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:020-5/2019-III     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

13.06.2019.године      Саша Милошевић, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07...47/2018) и члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 9/2013), поступајући по 

предлогу Штаба за ванредне ситуације општине Брус 

Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 06.06.2019. године   

донело је 

 

                                               РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА  НА ИНФРАСТРУКТУРНИМ 

ОБЈЕКТИМА, ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ И КУЛТУРАМА НАСТАЛИХ 

ОД ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА     НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

 

    1.ОБРАЗУЈУ СЕ Комисије за процену штета на инфраструктурним објектима, 

пољопривредном земљишту и културама насталих од последица поплава на територији 

општине Брус у следећем саставу: 

  

                  I 
1.Бранимир Ваљаревић, председник Комисије; 

   Ирена Стојковић ,заменик председника Комисије; 

2.Милош Аздејковић, члан Комисије; 

   Милан Марјановић, заменик члана Комисије; 

3.Дарко Весић, члан Комисије и 

    Миодраг Марковић, заменик члана Комисије. 

 

                 II 
1.Зоран Гавриловић, председник Комисије; 

   Радула Ратковић, заменик председника Комисије; 

2. Саша Стефановић,члан Комисије; 

    Драгана Милић Радојковић, заменик члана Комисије; 

3. Томислав Јеличић, члан Комисије  и 

    Радиша Вељић, заменик члана Комисије. 
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  2.Задатак Комисија из тачке 1. овог решења је да одмах по налогу председника општине 

Брус изађу на лице места, утврде чињенично стање и у складу са Упутством о јединственој 

методологији за процену штете од елементарних непогода (,,Службени лист СФРЈ”, број 

27/87) изврше процену исте. О утврђеном чињеничном стању Комисија сачињава записник. 

  Извештаје о процени штете комисија ће достављати Председнику општине Брус на даљу 

надлежност и поступање. 

 

   3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус”. 

                                               

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:87-29/2019-III                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

06.06.2019. године                                         Саша Милошевић, с.р. 

______________________________________ 
 

 На основу члана 24. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', 

бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 одлука УС, 55/2014 и 96/2015-др.закон) и члана 8. Одлуке о  

Општинском већу општине Брус (''Службени лист општине Брус'', бр. 14/2008), Општинско веће 

општине Брус, на седници одржаној дана  31.05.2019.године,донело је: 

П Р А В И Л Н И К 

О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА 

КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ИНВАЛИДСКУ ПАРКИНГ КАРТУ НА ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

Члан 1. 

 Правилником о утврђивању категорија особа са инвалидитетом која могу да 

користе јединствену инвалидску паркинг карту на јавним паркиралиштима (у даљем 

тексту: Правилник), утврђују се категорије особа са инвалидитетом са територије општине 

Брус који на овај начин могу да користе јавна паркиралишта. 

 

Члан 2. 

 Право на коришћење јавних паркиралишта имају лица са пребивлиштем на 

територији општине Брус, и то: 

 -лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања утврђено 

телесно оштећење од 80%, 90% и 100% инвалидности, односно I,  II или  III степен  

телесног  оштећења доњих екстремитета и карлице; 

 -слепа лица са 90% или 100% оштећења вида; 

 -лица умерено, теже, тешко и вишеструко ометена  менталном развоју, лица 

оболела од аутизма и лица са Дауновим синдромом; 

 -лица оболела од  дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења; 

 -лица оболела од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и 

мултипле склерозе; 

 -лица на хемодијализи; 

 -родитељи или стараоци деце са инвалидитетом са оштећењима доњих 

екстремитета и карлице и слепе деце, под условом да су обухваћени васпитно-образовним 



 238 
27.06.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   5 

процесом или су смештена у установу за дневни боравак, која идну на рехабилитацију или 

редован лекарски третман. 

Члан 3. 

 Утврђује се да лица из чл.2. овог Правилника могу да остваре напред наведено 

право на: 

 -територији општине Брус,  

 -територији Републике Србије искључиво на паркинг местима резервисаним за 

возила особе са инвалидитетом. 

Члан 4. 

 Одсек за друштвене делатности Општинске управе општине Брус утврђује 

испуњеност услова из чл.2. овог Правилника и доноси Решење о признавању права на 

коришћење јединствене инвалидске паркинг карте на јавним паркиралиштима. 

 

Члан 5. 

 Лица из чл.2. овог Правилника могу да остваре наведено право само за једно 

возило. 

Члан 6. 

 Право на јединствену инвалидску паркинг карту за јавна паркиралишта лица из чл. 

2.овог Правилника остварују уз достављање фотокопије следеће документације: 

-саобраћајну дозволу за возило регистровано на име корисника (или члана породичног 

домаћинства који живи на истој адреси), 

-личну карту корисника (и личну карту члана породичног домаћинства), 

-медицинску документацију о неопходности дијализе (за лица на дијализи), 

-извод из матичне књиге рођених за дете, потврду о упису у школу или дневни боравак, 

доказе о рехабилитованом и другом редовном лекарском третману (подносе родитељи, 

односно стараоци деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце),  

-саобраћајну дозволу за возило регистровано на име Удружења и Решења о упису у 

регистар код надлежног органа, 

-као и друге релевантне доказе по оцени Одсека за друштвене делатности који води 

поступак. 

Лица из чл. 2.овог Правилника дужна су да уз достављање напред наведене 

документације, Одсеку за друштвене делатности доставе и две фотографије особе са 

инвалидитетом, величин 3,5х3цм. 

Члан 7. 

На основу Решења о признатом праву на коришћење јединствене инвалидске 

паркинг карте на јавним паркиралиштима Одсек   издаје јединствену инвалидску паркинг 

карту за текућу годину, чиме се кориснику омогућава остваривање напред наведеног 

права.  

Члан 8. 

Јединствена инвалидска паркинг карта заштићена фолијом, лепи се на десној 

страни предњег ветробранског стакла возила, на видљивом месту, која садржи 

фотографију особе са инвалидитетом, величине 3,5х3цм са именом и презименом 

корисника. 
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Уколико се не могу обезбедити технички услови из претходног става овог члана, 

лични подаци корисника уносе се ручно, уз обавезан печат и потпис овлашћеног лица 

органа општинске управе надлежног  за  издавање јединствене инвалидске паркиг карте. 

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана од дана доношења. 

 

Члан 10. 

Правилник објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

                                                                                                                                                                                                                                   

          БРОЈ: 580-17/2018-III                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА  

           31.05.2019.године                                                   Саша  Милошевић, с.р.                       

________________________________ 

 

А К Т А  

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

На основу чланова 3. и 14. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени 

гласник РС”, бр.101/2005...113/2017-др.закон), члана 52. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС”, бр.129/07...47/18) и члана 36. Одлуке о Општинској управи 

општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 2/2017...1/2018) 

            Начелник Општинске управе општине Брус доноси 

  

П Р А В И Л Н И К 

О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

ОПШТИНЕ БРУС 

 

                                                                Члан 1. 

 Овим Правилником се у Општинској управи општине Брус (у даљем тексту:Управа) 

уређује спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду, лица која учествују у 

радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, у циљу спречавања 

повреда на раду, професионалних обољења у вези са радом, као и права, обавезе и 

одговорности у вези са безбедносшћу и здравља на раду свих запослених лица у Управи. 

 

                                                               Члан 2. 

Запослени у Управи остварују безбедност и здравље на раду у складу са законом, 

прописаним мерама и нормативима, овим Правилником и другим општим актима која се 

на основу овог Правилника донесу. 

  

 

 

 

 

 

 

1.ОРГАНИЗОВАЊЕ ВРШЕЊА ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, 

ПРАВО НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ                                                              
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                                                                 Члан 3. 

Послове из безбедности и здравља на раду, као и делокруг и овлашћења запосленог који 

обавља те послове утврђују се на основу Закона, овим Правилником и актом о унутрашњој 

организацији и системазизацији радних места у Општинској управи. 

 

                                                                 Члан 4. 

Право на безбедност и здравље на раду имају сви запослени, као и лица која се затекну у 

радној околини ради обављања одређених послова,као и лица од другог послодавца која се 

по неком основу ангажују за обављање одређених послова. 

 

                                                                  Члан 5. 

Управа ће при обављању своје делатности предузимати неопходне мере, тако да сви 

запослени уз придржавање мера безбедности и здравља на раду могу да обављају рад у 

радној околини на безбедан и здрав начин. 

 

                                                              Члан 6. 

Запослени у Управи и друга лица која се по било ком основу налазе и обављају послове у 

интересу општине, дужни су да се придржавају мера безбедности и здравља на раду, 

одредаба овог Правилника, законских прописа и упутстава донетих ради спречавања 

повреда на раду,професионалних обољења и обољења у вези са радом. 

 

                                                               Члан 7. 

Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и 

здравља на раду на пословима на којима је распоређен и да се оспособљава за њихово 

спровођење. 

                                                               Члан 8. 

Када му прети непосредна опасност за живот и здравља, запослени има право или да 

одбије да ради, при чему је обавезан да предузме одговарајуће мере, у складу са својим 

знањем и техничким средствима која му стоје на располагању или да на безбедан начин 

напусти радно место, радни процес, односно радну околину. 

Запослени није одговоран у напред наведеној ситуацији и околностима више силе , за 

штету коју проузрокује послодавцу. 

 

2. ОБАВЕЗЕ, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ УПРАВЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 

 

                                                                Члан 9. 
Управа је дужна да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким 

могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад буду уређени, односно 

произведени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запосленог. 

 

                                                                 Члан 10. 

Управа је дужна да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима 

су спроведене мере безбедности и здравља на раду. 

 

 

                                                                  Члан 11. 
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У случају настанка повреде на раду због неуобичајених и непредвидивих околности које 

су извен контроле Управе или због изузетних догађаја чије се последице упркос свим 

настојањима нису могле избећи, Управа није одговорна у смислу закона и овог Правилника. 

                                                                  Члан 12. 

Управа је дужна да обезбеди да спровођење мера безбедности и здравља на раду, не 

проузрокује финансијске обавезе запосленог и не утиче на њихов материјални и социјални 

положај стечен на раду и у вези са радом. 

 

                                                                   Члан 13. 

Запослени у Управи су дужни: 

-да примењују прописане мере за безбедан и здрав рад; 

-да наменски користе средства и опрему за рад; 

-да кад затреба користе актом о процени ризика прописана средства и опрему за личну 

заштиту на раду; 

-да пре почетка рада прегледају своје радно место укључујући и средства за рад која 

користе и да у случају уочених недостатака обавесте лице задужено за безбедност и 

здравље на раду ; 

-да пре напуштања радног места, радно место и средство за рад оставе у стању да не 

угрожава друге запослене; 

-да у складу са својим сазнањима, одмах обавести лице задужено за безбедност и здравље 

на раду о уоченим неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би 

на радном месту могла да угрози безбедност и здравље других запослених; 

-да сарађују са лицем за безбедност и здравље на раду у циљу спровођења прописаних 

мера за безбедност и здравље на пословима на којима раде; 

-да одмах обавесте лице за безбедност и здравље на раду или непосредног руководиоца о 

кваровима-недостацима , који би могли угрозити безбедност на раду; 

-да одмах пријаве сваку повреду на раду непосредном руководиоцу или лицу за безбедност 

и здравље на раду. 

 

Члан 14. 
Запосленима и другим лицима која се по било ком основу налазе на раду у Управи, који су 

под утицајем алкохола или других средстава зависности, забрањен је приступ у радне или 

помоћне просторије или задржавање у радним или помоћнм просторијама Управе. 

Непосредни руководилац или лице задужено за послове безбедности и здравља на раду,ако 

посумња да је је неки запослени под утицајем алкохола или других средстава зависности, 

дужан је да истог одстрани са посла и да га упути у најближу здравствену организацију на 

контролу . Уколико се утврди позитиван тест , трошкове прегледа-теста сноси сам 

запослени и исти чини  повреду радне обавезе. 

                                                               

Члан 15. 
Запослени у Управи врши повреду радне дисциплине и обавезе из безбедности и здравља 

на раду: 

-ако дође на посао под дејством алкохола или других средстава зависности, односно у 

таквом психичком стању да не може безбедно да ради, као и ако за време радног времена 

конзумира алкохол или друга средства зависности; 

-ако одбије да ради по прописима о безбедности и здрављу на раду,односно упутствима 

непосредног руководиоца и ствара могућности да може наступити опасност по безбедност 

запосленог или других запослених; 
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-ако послове на радном месту обавља супротно од утврђеног начина или ако при раду не 

примењује прописане нормативе безбедности на раду не примењује прописане нормативе 

безбедности на раду, чиме се умањује безбедност на раду; 

-ако не употребљава или на непрописан начин употребљава, актом о процени ризика и од 

надлежних издата прописана лична заштитна средства, 

-ако користи опрему за рад, уређаје или друга средства рада, а зна или је могао да зна да су 

неисправна и као таква представљају опасност за рад или их непрописно или као 

неисправне употребљава; 

-ако самовољно обавља послове који не спадају у његов опис послова из систематизације 

послова чиме угрожава безбедност на раду; 

-ако не поступи по налогу или решењу одговорног лица. 

 

                                                               Члан 16. 

Начелник Управе је дужан да: 

-актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду; 

-доноси и усваја акте из области безбедности и заштите на раду прописане законом; 

-права, обавезе, одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на радуутврђене законом 

ближе уреди општим актом-Правилником о безбедности и здрављау на раду, 

-обезбеди лично и преко шефова Одсека примену мера безбедности и здравља на раду; 

-обезбеди запосленима рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене 

мере безбедности и здравља на раду у складу са законом, стандардима, техничким 

прописима и овим Правилником; 

-врши надзор над применом и спровођењем мера безбедности и здравља на раду, као и да 

према акту о процени ризика обезбеди евентуално прописане прегледе и испитивање 

средстава и опреме за рад и испитивања услова радне околине; 

-покреће поступак или овласти друго лице да покрене поступак против запослених због 

повреде радне дисциплине и радних обавеза које се односе на непридржавања и 

неспровођења мера безбедности на раду; 

-учествује у разматрању свих питања која се односе на спровођење безбедности и здравља 

на раду; 

-обезбеди да се запослени осигурају од повреде на раду, професионалних обољења и 

обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете и обезбеди финансијска 

средства у зависности од нивоа ризика за запослене; 

-према акту о процени ризика, обезбеди запосленима евентуално прописана лична 

заштитна средства. 

 

                                                              Члан 17. 

Лице за безбедност и здравље на раду обавља следеће послове: 

-спроводи поступак процене ризика, односно учествује у припреми акта о процени ризика; 

-врши контролу и даје савете начелнику Управе у избору, коришћењу и одржавању 

средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду; 

-учествује у опремање и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и 

здравих услова рада; 

-организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 

-организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад; 

-предлаже мере за побљшање услова рада; 

-свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на 

раду; 
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-прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима 

у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са 

предлозима мера за њихово отклањање; 

-припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 

-припрема упутства за безбедан и здрав рад и контролише њихову примену; 

-забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад, у случају кад утврди 

непосредну опасност по живот или здравље запосленог; 

-води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца; 

-свакодневно обилази радне и помоћне просторије и врши контролу  да ли су обезбеђене и 

да ли се примењују мере безбедности и здравља на раду; 

-одмах предузима мере за отклањање кварова и недостатака који би могли угрозити 

безбедност на раду; 

-отклања недостатке утврђене решењем инспекције рада и о томе обавештава начелника 

Управе; 

-подноси пријаву против запосленог, који је под дејством алкохола или других средстава 

зависности; 

-сарађује са свим надлежним лицима и органима у циљу побољшања услова рада и 

безбедности и здравља на раду; 

-обезбеђује пружање прве помоћи за случај повреде на раду или изненадног обољевања 

заполсеног; 

-повређеном раднику издаје у законском року пријаву о повреди на раду; 

-о свакој колективној, смртној и тешкој повреди на раду, експлозији или хаварији, повреди 

на раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и 

опасној појави која би могла да угрози безбедност и здравље на раду извештава 

председника општине, односно начелника Управе, а писмено обавештава надлежну 

инспекцију рада и орган унутрашњих послова; 

-организује и контролише реализацију прегледа, испитивања и одржавања у исправном 

стању средства за рад и врши контролу примене Закона, подзаконских аката, важећих 

стандарда и техничких прописа из области безбедности на раду; 

-предузима и друге прописане мере безбедности на раду у складу са Законом и другим 

прописима. 

 

                                                             Члан 18. 

Лице за безбезбедност и здравље на раду води прописану евиденцију о: 

-радним местима са повећаним ризиком, 

-запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским прегледима 

запослених распоређених на та радна места; 

-повредма на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом; 

-запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад; 

-опасним материјама које користи у току рада 

-извршеним испитивањима радне околине; 

-извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и средстава и опреме за личну 

заштиту на раду, 

-пријавама о повреди на раду. 
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3.ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

                                                              Члан 19. 
Управа је дужна да изврши оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад код 

заснивања радног односа, односно премештања на друге послове, приликом увођења нове 

технологије и нових средстава за рад, као и код промене процеса рада који може 

проуроковати промену мера за безбедан и здрав рад. 

 

                                                            Члан 20. 
Пре распоређивања запосленог на радно место, запослени мора бити упознат са: 

-технолошким процесом рада, а посебно са организацијом посла и исправним и сигурним 

начином рада; 

-општим и посебним мерама, са обавезом да се на раду мора придржавати истих, са 

последицама које могу да наступе због непридржавања мера безбедности и здравља на 

раду; 

-личним и заштитним средствима за безбедност и здравље на раду, опремом и уређајима за 

заштиту на раду, које је дужан да користи на радном месту, са начином њихове употребе и 

наменским коришћењем; 

-правима, обавезама и одговорностима из безбедности здравља на раду; 

-осталим мерама које могу бити од значаја за заштиту запослених на раду. 

 

                                                            Члан 21. 

Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад обавља се теоријски и практично. 

Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад се 

обавља на радном месту. 

Обавеза оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду и 

употпуњавања знања из области безбедности и здравља на раду односи се на све запослене, 

без обзира на стручну спрему, радно искуство и функцију коју врши. 

 

                                                             Члан 22. 

Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад утврђује се на основу рада и 

потребе Општинске управе. 

Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад, као и теме, морају бити у 

складу са пословима и радним задацима које запослени обављају у току рада. 

Теме за оспособљавање могу бити у делу програма и заједничке за поједине, сродне групе 

занимања. 

                                                            Члан 23. 

Садржај програма у делу теоријског оспособљавања запослених из безбедности и здравља 

на раду обухвата зависно од послова, односно радног места и извора опасности ове теме: 

-основе безбедносту и здравља на раду; 

-регулатива безбедности и здравља на раду; 

-права, обавезе и одговорности запослених у области безбедности и здравља на раду; 

-опасности и штетности којима је радник изложен при вршењу радних обавеза; 

-мере безбедности и здравља на раду за спречавање настанка повреде на раду и 

професионалних обољења запослених; 

-примена личних заштитних средстава и личне заштитне опреме; 

-основе пружања прве помоћи; 

-спасавање запослених у случају елементарних непогода, начин евакуације запослених у 

случају пожара, експлозије и других појава које могу угрозити већи број запослених. 
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                                                            Члан 24. 

Поступак оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад, упознавање запослених са 

опасностима и штетностима на радном месту,мерама безбедности и здравља на раду и 

поступак провере знања запослених, утврђује се Програмом оспособљавања запослених за 

безбедан рад у Општинској управи, који утврђује начелник Управе. 

 

                                                            Члан 25. 

Периодичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад запосленог који ради на 

радном месту са повећаним ризиком врши се најкасније у року од једне године од дана 

претходне провере, а на осталим радним местима најкасније у року од четири године од 

дана претходне провере. 

 

 

4.ПОСЕБНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ, ЗАШТИТА ЖЕНА, 

ОМЛАДИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ СА СМАЊЕНОМ РАДНОМ СПОСОБНОШЋУ 

 

                                                              Члан 26. 

Женама, омладини до 18. год.живота и инвалидним радницима осигурава се посебна 

безбедност и здравље на раду.Права жена, а посебно трудница и мајки са децом, омладине 

испод 18.година и инвалида рада у погледу трајања радног времена, права на годишњи 

одмор, дужина годишњег одмора, плаћеног одсуства и других права из радног однноса 

ближе су уређена прописима о радним односима. 

 

                                                               Члан 27. 
Жене , омладина и инвалиди  у радном односу приликом рада уживају посебну заштиту на 

раду у складу са законским прописима.. 

У Управи је забрањен рад женама на пословима који штетно и са нарочито повећаним 

ризиком могу да утичу на здравље жена. 

Запослени са смањеном радном способношћу, распоређује се на послове на којима може 

радити без професионалне рехабилитације и без опасности на смањење преостале радне 

способности. 

Распорђивање инвалида рада врши се на начин утврђен прописима о радним односима. 

 

 

5. ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

         

                                                               Члан 28. 

Управа је у обавези да осигура запослене од повреда на раду, професионалних обољења и 

обољења у вези са радом, ради обезбеђења накнаде штете , у складу са важећим 

прописима. 

Финансијска средства за осигурање из става 1. овог члана падају на терет Управе, а 

одређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања, професионалног обољења или 

обољења у вези са радом на радном месту и радној околини. 
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6. РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЊИХОВО 

УТВРЂИВАЊЕ 

 

                                                               Члан 29. 

Радна места са повећаним ризиком су радна места утврђена актом о процени ризика на 

којима и поред потпуно или делимично примењених околности могу да угрозе безбедност 

и здравље  запосленог. 

За обављање послова на оваквим местима запослени морају да испуњавају посебне услове 

у погледу здравственог стања, одговарајуће стручне спреме, доба живота и др. 

Актом о процени ризика врши се опис процеса рада са проценом ризика од повреда или 

оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере за отклањање или смањивање 

ризика у циљу побољшања безбедости и здравља на раду. 

 

 

7.ПОСТУПАК И РОКОВИ ПРЕВЕНТИВНИХ И ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА 

ИНСТАЛАЦИЈА И СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА РАД 

 

Члан 30. 

Управа је дужна да обезбеди исправна средства рада и стави на располагање запосленом 

при обављању одређених послова у радној околини и радном месту. 

 

Члан 31. 

Инсталације се прегледају, испитују и одржавају на начин предвиђен техничким 

прописима датим Законским прописима за одржавање, преглед и испитивање електричних 

и громобранских инсталација. 

Прегледи инсталација дефинисани су као: 

-дневни прегледи, 

-редовни преглед стабилних електричних инсталација, 

-ванредни преглед, после реконструкције а препуштања у експлоатацију. 

 

Члан 32. 

Дневни преглед врши одређени запослени који о утврђеним недостацима одмах исте 

пријављује лицу за безбедност и здравље на раду. 

Редовни и ванредни прегледи се врше на исти начин, односно прописаном поступку за 

редован преглед и морају бити у складу са техничким прописима. Ове прегледе врши 

стручна лиценцирана служба. 

  

Члан 33. 

Опрема за рад може се користити и употребљавати само за одређену сврху којој је 

намењена. 

Одржавање опреме за рад могу вршити само за то одређена стручна лица или овлашћени 

сервис. 

Члан 34. 

Преглед и испитивање саобраћајних возила врши се према Закону о безбедности 

саобраћаја на путевима. 
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8. ПОСТУПАК И РОКОВИ ПРЕВЕНТИВНИХ И ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА И 

ИСПИТИВАЊА РАДНЕ ОКОЛИНЕ 

 

Члан 35. 

Све радне и помоћне просторије морају бити према врсти послова, довољно осветљене 

природном или вештачком светлошћу, а параметри нивоа осветљености морају бити према 

одређеним стандардима испитани у законом предвиђеним роковима. 

Прозори, осветљавајући отвори и други елементи за осветљење, морају се држати чистим 

и одржавати у исправном стању. 

Подови радних и помоћних просторија морају се редовно чистити и по потреби прати од 

прљавштине и др. 

Члан 36. 

Температура, влажност и брзина струјања ваздуха у радним просторијама морају бити 

усаглашени са прописаним вредностима за радне просторије и периодично испитивани у 

законом предвиђеним роковима. 

 

Члан 37. 

Радне просторије смеју се загревати на такав начин, да опасност од пожара или експлозије 

буде искључена. 

У радним просторијама мора се обезбедити природна или вештачка вентилација према 

важећим прописима. 

Члан 38. 

Испитивање квалитета осветљења на радном месту и у радној околини врши се у складу са 

прописима о безбедности и здраљу на раду, техничким прописима и стандардима. 

 

9.ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

  

Члан 39. 

Приликом рада строго се забрањује пушење, употреба отвореног пламена и ужарених 

предмета. 

Сви запослени су обавезни да поштују мере које су прописане Законом о заштити од 

пожара и Законом о заштити становништва од изложености дуванском диму. 

 

Члан 40. 

Испитивање противпожарних инсталација и апарата, затим израда документације из 

заштите од пожара, као и обуке запослених, Управа организује према прописима о заштити 

од пожара. 

 

10. СРЕДСТВА  И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ 

 

Члан 41. 

Актом о процени ризика дефинишу се потребна лична средства и опрема која припадају 

запосленом за рад на одређеним радним местима. 

Дотрајалост и оштећеност средстава и опреме личне заштите процењује непосредни 

руководилац, запослени и лице за безбедност и здравље на раду 
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 11.ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Члан 42. 

Лице задужено за послове безбедности и здравља на раду води и чува еведенције из 

безбедности и здравља на раду из члана 17.овог Правилника, на  прописаним обрасцима. 

 

12.НАЧИН И ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ НА РАДУ ИЛИ 

ОБОЉЕЊА 

 

Члан 43. 

Управа ће обезбедити услове за пружање прве помоћи запосленима, као и оспособити 

одговарајући број запослених за пружање прве помоћи, спасавање или евакуацију у 

случају опасности, на начин прилагођен природи делатности Управе. 

У Управи се морају на видним и приступачним местима поставити  ормарићи са 

потребним санитетским материјалом за пружање прве помоћи. 

 

Члан 44. 

Управа је дужна са за случај повреде или изненадне болести радника, обезбеди пружање 

прве помоћи, да изврши евакуацију радника, организује благовремене контакте са 

одговарајућим службама, пре свега хитне помоћи и спасавања. 

 

Члан 45. 

Запослени је обавезан да одмах обавести непосредног руководиоца и лице за безбедност и 

здравље на раду да је дошло до повреде на раду. 

Повређеном и нагло оболелим лицима на раду, обезбеђује се брзо пружање прве помоћи на 

лицу места, а у складу са савременим методама пружања прве помоћи. 

Извештај о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом који се 

догоде на радном месту (у даљем тексту:Извештај) попуњава се у 5 (пет) примерака. 

Извештај попуњава лице задужено за безбедност и здравље на раду тако што одмах, а 

најкасније у року од 24 часа од часа сазнања да је дошло до повреде нараду, 

професионалног обољења или обољења у вези са радом, у одговарајући образац 

непосредно уписује све потребне  податке. 

Након што упише све прописане податке, лице задужено за безбедност и здравље на раду 

без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од часа уписа података, свих пет примерака 

извештаја доставља здравственој установи и код лекара у којој је извршен први преглед 

повређеног, утврђено професионално обољење или обољење у вези са радом, ради 

уношења у садржину извештаја налаза и мишљења лекара, односно здравствене установе. 

Лекар који је прегледао повређеног, односно здравствена установа која је утврдила 

професионално обољење или обољење у вези са радом, уписује у извештај налаз и 

мишљење и попуњени извештај доставља послодавцу без одлагања, а најкасније наредног 

дана. 

Извештај у који су уписани сви прописани подаци, изјаве повређеног, очевидаца и 

непосредног руководиоца, затим налаз и мишљење лекара односно здравствене установе, 

лице за безбедност и здравље на раду у року од два дана од дана пријема попуњеног 

извештаја, доставља филијали Републичког завода за здравствено осигурање код које 

повређени, оболели  од професионалног обољења или оболели остварује права утврђена 

прописима о здравственом осигурању. 

Филијала Републичког завода за здравствено осигурање оверава свих пет примерака 

извештаја, од којих задржава два примерка извештаја за своје потребе, а остале примерке 

враћа послодавцу. 
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13.ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ИНСПЕКЦИЈИ РАДА 

 

                                                        Члан 46. 

Запослени је дужан да одмах пријави непосредном руководиоцу повреду на раду. 

Лице за безбедност на раду је дужно да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, 

усмено и у писменој форми пријави надлежној инспекцији рада и надлежном органу за 

унутрашње послове, сваку смртну, колективну или  тешку повреду на раду, повреду на 

раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и 

опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље запослених. 

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у року од три узастопна радна дана од 

дана сазнања, пријави надлежној инспекцији рада професионално обољење у вези са 

радом запосленог. 

 

                                                          Члан 47. 

Послодавац је дужан да омогући надлежном инспектору улазак у објекте у којима се врши 

надзор у свако доба када има запослених на раду. 

Послодавац је дужан да омогући инспектору рада при вршењу надзора, преглед просторија, 

као и да одреди запосленог који ће инспектору рада давати обавештења и подносити на 

увид потребне податке и исправе. 

       

                                                           Члан 48. 

На захтев инспекције рада обавезно се достављају тражени подаци у вези са безбедношћу 

и здрављем на раду. 

Управа је дужна да обавести инспектора рада о подацима који су утврђени као пословна 

тајна ако се подаци односе на безбедност и здравље на раду. 

 

                                                          Члан 49. 

Послодавац је дужан да у одређеном року отклони утврђене недостатке или 

неправилности које су наложене решењем инспектора рада и у да року од осам дана од 

дана истека рока за отклањање утврђеног недостатка или неправилности  писмено 

обавести надлежну инспекцију рада о извршењу решења. 

 

14.САРАДЊА СА СТРУЧНИМ УСТАНОВАМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

                                                          Члан 50. 

У циљу унапређења безбедности и здравља на раду запослених и обављања послова на 

извршењу стручних испитивања и прегледа у сврху прибављања техничке документације и 

стручних налаза за средства за рад и услове радне околине, послодавац ће ангажовати 

овлашћену стручну установу са лиценцом за обављање послова прегледа и испитивања 

средстава за рад и услове радне околине. 

 

15.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                       Члан 51. 

Овај Правилник се примењује на све запослене у Управи. 

Сви запослени морају бити упознати са садржином овог Правилника. 
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                                                      Члан 52. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и исти ће бити објављен 

у ,,Службеном листу општине Брус”. 

 

                                ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:11-1/2019-IV                                                                      НАЧЕЛНИК 

22.04.2019. године                                                      Горан Деспотовић, дипл.правник, с.р. 

____________________________ 

 
ОСТАЛА АКТА 

 

 

Република Србија 

УПРАВНИ СУД 

ОДЕЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ 

I-5 Уж 4/19 

Дана:30.5.2019. године 

Београд 

 

У ИМЕ НАРОДА 

 Управи суд, у већу састављеном  од судија: Снежане Алексић, председника већа, Биљане 

Стојановић и Драгане Максимовић, чланова већа, са судским саветником Марком 

Радосављевићем, као записничарем, одлучујући по жалби Аранђела Стојковића из Бруса, Јосипа 

Панчића 22, изјављеној против одлуке Скупштине општине Брус бр. 02-6/2019-I од 02.04.2019. 

године, у предмету потврђивања мандата одборника, у нејавној седници већа одржаној дана 

30.05.2019. године, донео је 

П Р Е С У Д У 

 Жалба СЕ ОДБИЈА. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Ожалбеном одлуком, ставом првим потврђује се мандат Јасмини Савић, мастер учитељу из 

Бруса за одборника Скупштине општине Брус изабраној на изборима одржаним 24.04.2016. 

године, са изборне листе „Нова Србија-Милутин Јеличић Јутка“. У ставу два је наведено, одлуку 

објавити у „Службеном листу општине Брус“, а у ставу три, да се против одлуке може изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 

 Жалбом изјављеном Управном суду дана 04.04.2019. године у 9,20 часова препорученом 

поштанском пошиљком РЕ 822 610 513 RS, која је у суду примљена дана 05.04.2019. године у 

11,40 часова, и која је по налогу суда, уређена поднеском послатим суду 12.04.2019. године у 10,58 

часова, жалилац оспорава Одлуку донету на седници Скупштине општине Брус одржаној 

02.04.2019. године наводећи да је Скупштина општине Брус на наведеној седници одлуком бр.02-

6/2019-I потврдила мандат Јасмини Савић из Бруса за одборника Скупштине општине Брус са 

изборне листе „Нова Србија-Милитин Јеличић Јутка“. Сматра да је одлука донета упркос пресуди 

Управног суда Уж 178/18 од 23.07.2018. године, којом је поништена одлука о додели мандата 
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Радоју Лукићу по жалби овде жалиоца, Аранђела Стојковића. Скупштина оопштине Брус није 

хтела да поступи по пресуди и додели мандат жалиоцу, који је поднео захтев за доделу мандата 

27.04.2018. године, већ исти додељује Јасмини Савић која је захтев за доделу мандата поднела 

02.04.2019. године. Стога предлаже да суд усвоји жалбу, поништи одлуку Скупштине општине 

Брус од 02.04.2019. године и потврди мандат жалиоцу за одборника Скупштине општине Брус. 

 Поступајући по захтеву суда, Скупштине општине Брус је доставила одговор на жалбу са 

списима предмета дана 18.04.2019. године, препорученом поштанском пошиљком R 13773, која је 

у суду примљена 22.04.2019. године у 11,11 часова. У одговору је навела да је Аранђел Стојковић 

дана 06.08.2018. године поднео Скупштини општине Брус захтев да му се на наредној седници 

додели мандат одборника Скупштине општине Брус у складу са захтевом и пресудом Управног 

суда Уж 178/18 од 23.07.2018. године коју је доставила у прилогу, а који је захтев достављен 

председнику Општинске изборне комисије општине Брус, на даљу надлежност, који је у 

обавештењу од 01.11.2018. године, обавестио Скупштину да је Општинска изборна комисија 

већином гласова одлучила да није овлашћена да се изјашњава о напред наведеној пресуди, већ то 

спада у надлежност Скупштине општине Брус. На седници Скупштине општине Брус која је 

одржана 02.04.2019. године Јасмини Савић је престао мандат заменика председника општине Брус, 

због подношења оставке председника општине Брус 14.03.2019. године. Именована је 02.04.2019. 

године поднела захтев Општинској изборној комисији за доделу мандата сходно члану 48. став 3. 

Закона о локалним изборима. Општинска изборна комисија је на седници председнику Скупштине 

доставила уверење о избору одборника у Скупштини општине брус и решење којим се додељује 

мандат за одборника Скупштине општине Брус кандидату са изборне листе „Нова Србија-

Милутин Јеличић Јутка“ Јасмини Савић из Бруса. Такође је достављено и решење којим се одбија 

захтев Аранђела Стојковића из Бруса за доделу одборничког мандата од 06.08.2018. године, као 

неоснован. Након тога Скупштина општине Брус је донела одлуку о потврђивању мандата 

одборнику Скупштине општине Брус Јасмини Савић за коју ожалбену одлуку је гласало 19 

одборника, остали нису гласали. Ожалбена одлука је објављена у „Службеном листу општине 

Брус“, број 3 од 02.04.2019. године. На истој седници Јасмина Савић је изабрана за заменика 

председника општине Брус, те је донета одлука о утврђивању престанка мандата одборницима 

Саши Милошевићу и Јасмини Савић са изборне листе „Нова Србија-Милутин Јеличић Јутка“ због 

преузимања функције која је у складу са законом неспојива са функцијом одборника. Такође је 

Општинска изборна комисија  општине Брус да на 18.04.2019. године доставила Скупштини 

општине Брус уверење и решење бр,013-3/2019-I којим се додељује мандат за одборника 

Скупштине општине Брус кандидату са изборне листе „Нова Србија-Милутин Јеличић Јутка“ 

Аранђелу Стојковићу из Бруса. На првој наредној седници Скупштина општине Брус ће 

одлучивати о потврђивању мандата одборника. 

 Одлучујући о благовремено поднетој жалби на основу члана 49. став 1. Закона о локалним 

изборима, након оцене наводе жалбе, одговора на жалбу и списа ове управне ствари, Управни суд 

је нашао да жалба није основана. 

 Из ожабене одлуке. достављених списа и записика са седнице Скупштине општине Брус 

одржане 02.04.2019. године, произилази да је ожабеној одлуци претходила одлука под тачком 2. 

дневног реда седнице Скупштине општине Брус, о престаку функције председника општине Брус, 

Милутину Јеличићу, због подношења оставке од 14.03.2019. године и престаку функције заменику 

председника општине Брус Јасмини Савић, због поднете оставке председника општине Брус. 

Јасмина Савић је дана 02.04.2019. године поднела захтев Општинској изборној комисији за доделу 

мандата сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима. Одлучујући о захтеву Општинска 

изборна комисија је на седници одржаној дана 02.04.2019. године донела решење број 013-1/2019-I 

којим се додељује мандат за одборника Скупштине општине Брус Јасмини Савић из Бруса са 



 252 
27.06.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   5 

изборне листе „Нова Србија-Милутин Јеличић Јутка“ и издала уверење о избору одборника у 

Скупштину општине Брус са изборне листе „Нова Србија-Милутин Јеличић Јутка“,  на којој се 

према решењу о утврђивању збирне изборне листе налазила на 24 месту. Затим је Скупштина 

општине Брус донела одлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Брус број 

02-6/2019-I од 02.04.2019. године, којом је потврђен мандат Јасмини Савић, мастер учитељу из 

Бруса, за одборника Скупштине општине Брус изабраној на изборима одржаним 24.04.2019. 

године, са изборне листе „Нова Србија-Милутин Јеличић Јутка“. 

 Одредбом члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

бр.129/07...54/11), прописано је да када одборнику престане мандат пре истека времена на који је 

изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника. Ставом 2. истог члана закона, прописано је када одборнику који је 

изабран са коалиционе листе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, 

мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат-

припаднику исте политичке странке. Ставом 3. наведеног члана, прописано је, да кандидату коме 

је био додељен мандат одборника, а којем је мандат престао због преузимања функције 

председника општине или градоначелника, односно заменика председника општине или замнеика 

градоначелника, мандат се понове додељује у истом сазиву Скупштине јединице локалне 

самоуправе под условима да је кандидату престала функција предсдника општине или 

градоначелника односно заменика председника општине или заменика градоначелника, да постоји 

упражњено одборничко место које припада истој изборној листи, да је изборној комисији јединице 

локалне самоуправе кандидат поднео захтев за доделу мандата. Ставом 5. наведеног члана закона, 

прописано је, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао 

мандат, а ставом 6.наведеног члана закона. прописано је, да се од кандидата пре потврђивања 

мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат. 

 Имајући у виду напред наведено суд налази да је ожабеном пдлуком правилно потврђен 

мандат Јасмини Савић, мастер учитељу из Бруса, за одборника Скупштине општине Брус 

изабраној на изборима одржаним 24.04.2019. године, са изборне листе „Нова Србија-Милутин 

Јеличић Јутка“, а сагласно решењу Општинске изборне комисије број 013-1/2019-I од 02.04.2019. 

године о додели мандата за одборника Скупштине општине Брус и издатом уверењу о избору 

одборника у Скупштину општине Брус број 013-1/2019-I од 02.04.2019. године којим се потврђује 

да је Јасмина Савић, мастер учитељ из Бруса изабрана за одборника у Скупштини општине Брус са 

изборне листе „Нова Србија-Милутин Јеличић Јутка“. 

 Суд је ценио наводе жалбе да је ожабена одлука донета упркос пресуди Управног суда I-1 

Уж 178/18 од 23.07.2018. године, па је нашао да исти нису од утицаја имајући у виду да се ради о 

пресуди којом је поништена одлука о потврђивању мандата Радоју Лукићу, а не жалиоцу. 

 Стога је Управни суд, налазећи да ожалбеном одлуком није повређен закон на штету 

жалиоца, на основу члана 49. став 6. Закона о локалним изборима, („Службени гласник РС“, 

бр.129/07...54/11), као и члана 40. став 1. и 2. Закона о управим споровима, („Службени гласник 

РС“, бр.111/09), који се примењује сходно члану 54 став 3 Закона о локалим изборима, одлучио 

као у диспозитиву пресуде. 

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУСУ 

дана 30.05.2019. године, I-5 Уж 4/19 

 

Записничар                                                                              Председник већа-судија 

Марко Радосављевић, с.р.                                                        Снежана Алексић, с.р. 

_________________________________ 
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