
 

                                                          Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХX         БРОЈ  10.     20.12.2022. годинe                  годишња претплата 2.700.-дин.    

                                  (аконтација).  

                             Цена овог броја 410,00 дин.  

                                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

На основу чланова 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе  (,,Службени гласник РС”, број 21/2016,113/2017,95/2018 и 

114/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 

83/2014 – др. Закон,101/2016,113/2017, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) 

             Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године усваја  

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

I Постојећи број запослених на неодређено време у Општинској управи општине 

Брус на дан 14.12.2022. године 

 

Радна места службеника и 

намештеника 

Број извршилаца 

Укупно 41 

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи 1 

Самостални саветник 7 

Саветник 6 

Млађи саветник 4 

Сарадник 4 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 10 

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 

3 

Пета врста радних места намештеника 4 
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Радни однос на одређено време 

 

Број извршилаца 

Укупно   6 

Самостални саветник   2 

Саветник   1 

Млађи саветник   1 

Сарадник   0 

Млађи сарадник   1 

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   1 

  

Радни однос на одређено време 

у Кабинету председника општине 

Број извршилаца 

Укупно 2 

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  0 

Друга врста радних места  0 

Трећа врста радних места  0 

Четврта врста радних места  1 

Пета врста радних места  0 

Функционери-помоћник председнице  1 
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Приправници Број извршилаца 

Укупно 0 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

 

 

II  Планирани број запослених на неодређено време у Општинској управи општине 

Брус за 2022. годину: 

 

Радна места службеника и 

намештеника 

Број извршилаца 

укупно 52 

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи 1 

Самостални саветник 9 

Саветник 11 

Млађи саветник 6 

Сарадник 6 

Млађи сарадник 4 

Виши референт 8 

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 4 

Пета врста радних места 4 

  

Радни однос на одређено време Број извршилаца 

Укупно 5 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 

Млађи саветник 2 

Сарадник  

Млађи сарадник 1 
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Виши референт  

Референт  

Млађи референт 0 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места   

Пета врста радних места  1 

  

Радни однос на одређено време у 

Кабинету председника општине 

Број извршилаца 

Укупно 4 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник   

виши референт   

Референт   

Млађи референт   

Прва врста радних места  1 

Друга врста радних места   

Трећа врста радних места   

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места   

Функционери 2 

  

Приправници Број извршилаца 

Укупно 0 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

2 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 
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У Општинској управи општине Брус радни однос мирује једном службенику. 

 

                                       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:119-2/2022-I                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр. 129/07 ... 111/21), члана 6., 11., 15. и 15в Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“ бр. 62/06 ... 111/21)  и члана 40. став 3. Статута општине Брус („Сл.лист 

општине Брус“ број 2/19 и 6/22),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године донела  је 

 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и 

услуга на територији општине Брус и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и 

начини плаћања локалне комуналне таксе. 

 

Члан 2. 

Комунална такса плаћа се за: 

1. Истицање фирме на пословном простору; 

2. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина; 

3. Држање средстава за игру („забавне игре“). 

Члан 3. 

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање локалних комуналних такси. 

 

Члан 4. 

Висина локалне комуналне таксе зависи од врсте делатности, површине, техничко-

употребних карактеристика објекта, величине правног лица у смислу Закона којим  се 

уређује рачуноводство. 

Члан 5. 

Износи таксе прописују се тарифом локалних комуналних такси. Тарифа локалних 

комуналних такси садржи 3 (три) тарифна броја који су саставни део ове одлуке. Таксена 

обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање локалних комуналних такси. Таксена обавеза траје док 

траје коришћење права, предмета и услуга. 
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Члан 6. 

Обавезник локалне комуналне таксе за држање средстава за игру дужан је да пре 

почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање 

локалне комуналне таксе, поднесе пријаву за утврђивање таксене обавезе Одсеку за 

локалну пореску администрацију Општинске управе општине Брус. 

Пријава се подноси на обрасцу ЗИ-Б који је саставни део ове одлуке. 

Члан 7. 

Пријава обвезника локалне комуналне таксе се подноси за истицање фирме на 

пословном простору локалној пореској администрацији у року од 15 (петнаест) дана од 

дана почетка обављања делатности. Пријава се може поднети   преко портала lpa.gov.rs 

или на обрасцу ИФ-Б који је сатавни део ове одлуке. 

 

Члан 8. 

Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности, 

промене делатности, стечаја или ликвидације и сл.) пријави Одсеку за локалну пореску 

администрацију Општинске управе општине Брус. 

 

Члан 9. 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору и за држање 

моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 

утврђује се у годишњем износу; а за држање средстава за игру локална ко мунална такса 

се опбрачунава у дневном износу. 

Члан 10. 

Приходи остварени од локалне комуналне таксе који су прописани овом одлуком 

су изворни приходи општине Брус и припадају буџету општине Брус и исти се уплаћују на 

уплатни рачун јавних прихода који су прописани актима којима се уређује буџетски 

систем. 

Члан 11. 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од 

стране државних органа, организација и органа и организација општине Брус.  

 

Члан 12. 

У погледу начина, утврђивања, контроле и наплате таксене обавезе, а што није 

прописано овом одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

Члан 13. 

Средња, мала правна лица и предузетници (осим предузетника и правних лица који 

обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских,  мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и  ноћних 

барова и дискотека), а  који остварују годишњи приход преко 50.000.000,00 (педесет 

милиона) динара дужни су да доставе биланс успеха најкасније у року од 15 (петнаест) 

дана од дана достављања агенцији за привредне регистре Одсеку за локалну пореску 

администрацију. 
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Члан 14. 

Таксени обвезник који не поднесе пријаву прописану члановима 6., 7. и 13. ове 

Одлуке казниће се за прекршај и то: 

- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000,00 (десет хиљада) до 25.000,00 

(двадесет пет хиљада) динара; 

- правно лице новчаном казном у износу од 25.000,00 (двадесет пет хиљада) до 

70.000,00 (седамдесет хиљада) динара; 

- предузетник новчаном казном од 15.000,00 (петнаест хиљада) до 35.000,00 

(тридесет пет хиљада) динара. 

Члан 15. 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

Тарифни број 1 

За истицање фирме или назива на пословном простору плаћа се комунална такса за 

сваки пословни објекат на коме је истакнута фирма, односно назив и то: 

I 

1. Предузетници и правна лица који су према Закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана у мала и средња правна лица (осим предузетника и правних лица који 

обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских,  мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање 

коцкарских услуга и  ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход преко 

50.000.000,00 (педесет милиона) динара плаћају локалну комунлну таксу за 

истицање фирме на пословном простору у износу од 2 (две) просечне плате.  

2. Правна лица који су према Закону о рачуноводству разврстана у велика правна 

лица (осим предузетника и правних лица који обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 

поштанских,  мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и  ноћних 

барова и дискотека), а имају годишњи приход преко 50.000.000,00 (педесет 

милиона) динара плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на 

пословном простору у износу од 3 (три) просечне плате. 

3. Правна лица и предузетници која обављају делатност из области електропривреде; 

мовилних и телефонских услуга плаћају комуналну таксу за истицање фирме на 

пословном простору на годишњем нивоу у износу од 10 (десет) просечних зарада.  

4. Правна лица и предузетници који обављају делатност у банкарству и осигурања 

имовине и лица плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору на годишњем нивоу у износу од 10 (десет) просечних зарада. + 

5. За обављање поштанских услуга плаћа се комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору на годишњем нивоу у износу од 9 (девет) просечних зарада. +  

6. Правна лица и предузетници која се баве производњом и трговином нафте и 

дериватима нафте, производњом и трговином на велико дуванским производима и 

производњом цемента плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на 

пословном простору на годишњем нивоу у износу од 7 (седам) просечних зарада.  
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7. Правна лица која се баве пружањем коцкарских услуга, казина, коцкарнице, 

кладионице, бинго сале, ноћни барови и дискотеке плаћају комуналну таксу за 

истицање фирме на пословном простору на годишњем нивоу у износу од 4 (четири) 

просечне зараде. 

II 

За предузетнике и правна лица која имају обавезу истицања фирме на више 

објеката на територији општине Брус, такса се обрачунава и плаћа на следећи начин: 

1. За постојање 2 (два) објекта на којима се истиче фирма, обрачунава се такса за 

сваки објекат у износу од по  60% од износа таксе утврђене овом тарифом.  

2.  За постојање 3 (три) објекта на којима се истиче фирма, обрачунава се такса за 

сваки објекат у износу од по 50% од износа таксе утврђене овом тарифом.  

3. За постојање 4 (четири) објекта на којима се истиче фирма обрачунава се такса за 

сваки објекат у износу од по 40% од износа таксе утврђене овом тарифом.  

4. За постојање 5 (пет) објекта на којима се истиче фирма обрачунава се такса за 

сваки објекат у износу од по 34% од износа таксе утврђене овом тарифом.  

5. За постојање 6 (шест) објекта на којима се истиче фирма обрачунава се такса за 

сваки објекат у износу од по 30% од износа таксе утврђене овом тарифом. 

6. За постојање 7 (седам) и више објекта на којима се истиче фирма обрачунава се 

такса за сваки објекат у износу од по 25% од износа таксе утврђене овом тарифом.  

III 

 Под просечном зарадом у смислу члана 15. тарифног броја 1 ове Одлуке сматра се 

просечна зарада по запосленом остварена на територији општине Брус у периоду јануар-

август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима 

републичког органа надлежног за послове статистике. 

НАПОМЕНА:  

- Предузетници и правна лица који су према Закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица који обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом 

и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских,  мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање 

коцкарских услуга и  ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 

50.000.000,00 (педесет милиона) динара не плаћају локалну комунлну таксу за 

истицање фирме на пословном простору. 

- Висина таксе из тарифног броја 1 утврђује се решењем општинске управе општине 

Брус, Одсек за локалну пореску администрацију у годишњем износу, а плаћа се 

месечно до петнаестог у месецу за текући месец. 

- До доношења решења о утврђивању комуналне таксе за текућу годину, комунална 

такса се плаћа аконтационо у месечним ратама у висини обавезе за задњи месец 

који претходи години за годину у којој се утврђује и плаћа такса. 

- Разлика између обавезе утврђене решењем и аконтационо уплаћене обавезе, 

обвезник је дужан да уплати у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања 

решења за текућу годину. 
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Тарифни број 2 

 Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила 

утврђује се у следећим износима: 

1) За теретна возила: 

–  за камионе до 2 t носивости 2.140,00 

динара 

–  за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.860,00 

динара 

–  за камионе од 5 t до 12 t носивости 4.980,00 

динара 

–  за камионе преко 12 t носивости 7.110,00 

динара 

2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле):     710,00 

динара 

3) За путничка возила: 

–  до 1.150 cm3    710,00 

динара 

–  преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.410,00 

динара 

–  преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 2.130,00 

динара 

–  преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.860,00 

динара 

–  преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 4.300,00 

динара 

–  преко 3.000 cm3 7.110,00 

динара 

4) За мотоцикле: 

–  до 125 cm3    570,00 

динара 

–  преко 125 cm3 до 250 cm3    840,00 

динара 

–  преко 250cm3 до 500 cm3 1.410,00 

динара 

–  преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.730,00 

динара 

–  преко 1.200 cm3 2.130,00 

динара 

5) За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту      60,00 

динара 

6) За прикључна возила - теретне приколице, полуприколице и 

специјалне теретне приколице за превоз одређених врста 

терета: 

–  1 t носивости    580,00 

динара 
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–  од 1 t до 5 t носивости    990,00 

динара 

–  од 5 t до 10 t носивости 1.350,00 

динара 

–  од 10 t до 12 t носивости 1.870,00 

динара 

–  носивости преко 12 t носивости 2.860,00 

динара 

7) За вучна возила (тегљаче): 

–  чија је снага мотора до 66 киловата 2.130,00 

динара 

–  чија је снага мотора од 66 киловата до 96 киловата  2.860,00 

динара 

–  чија је снага мотора од 96 киловата до 132 киловата 3.590,00 

динара 

–  чија је снага мотора од 132 киловата до 177 киловата  4.300,00 

динара 

–  чија је снага мотора преко 177 киловата 5.710,00 

динара 

8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз 

реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела 1.410,00 динара 

 

НАПОМЕНА: 

- Такса из овог тарифног броја 2 плаћа се пре подношења захтева за регистрацију, 

односно за продужење регистрације возила и то у једнократном износу унапред за 

12 (дванаест) месеци рачунајући и месец у коме се врши регистрација, односно 

продужење регистарције. 

- Орган унутрашњих послова, може да регистује друмско возило само ако ималац 

возила поднесе доказ о плаћеној такси из овог тарифног броја. 

- Ималац моторног возила дужан је да приликом регистрације моторног возила 

поднесе надлежном органу за регистрацију доказ о плаћеној такси по овом 

тарифном броју на одговарајући рачун. 

- Отуђењем возила не стиче се право на повраћај таксе. 

 

Тарифни број 3 

 Локалне комуналне таксе за држање средстава за игру („забавне игре“) утврђују се 

за свако средство дневно и то у износу од 50 динара. 

 НАПОМЕНА: 

- Под забавним играма  у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на 

рачунарима, симулаторима, видео – аутоматима, флиперима и другим сличним 

направама које се стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, 

билијар или друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник 

не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на 

једну или више бесплатних игара исте врсте. 
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- Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) 

забавна игра. 

- Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре 

Општинској управи општине Брус, Одсеку за локалну пореску администрацију.  

- Пријава садржи податке о обвезнику како за правна лица тако и за физичко лице и 

предузетнике. 

- Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и наплаћује 

Одсек за локалну пореску администрацију, Општинске управе општине Брус.  

- Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15. у месецу за текући 

месец. 

Члан 16. 

 Све што није регулисано овом одлуком примењиваће се Закон о финансирању 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 6/2006, 91/2016, ... 111/2021), Закон о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, ... 118/2021), Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији  („Сл. гласник РС“ бр. 80/02,... 96/2021) као и општи акти 

локалне самoуправе Брус. 

Члан 17. 

 Одлука о локалним комуналним таксама ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у службеном листу општине Брус, а примењиваће се од 01.01.2023. године.  

 

Члан 18. 

 Са применом ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 

(„Сл. лист општине Брус“ бр. 11/2012) од 17.12.2012. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:434-20/2022-I                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________  

                                

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – 

и др. закон) и чланова 40 и 101 Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

број 2/19 и 6/22), 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

О Д Л У К У  

О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 

 

Основне одредбе 

Предмет Oдлуке 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују начин и поступак организовања и спровођења 

јавне расправе у поступку доношења прописа и других oпштих аката, односно планских 

докумената из надлежности општине Брус (у даљем тексту: Општина).  
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Појам јавне расправе 

Члан 2. 

Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред 

предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана у 

поступку припреме одређеног акта. 

Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (Статута, одлуке, плана и другог акта у 

припреми), ако овом Одлуком није другачије предвиђено, а може се спровести и раније на 

предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне 

расправе. 

Јавна расправа обавезно подразумева: 

1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној 

расправи у писаној или електронској форми и 

2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа 

Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима 

удружења грађана и средстава јавног обавештавања (у даљем тексту: отворени састанак). 

 

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих 

делова Општине обезбеди учешће у јавној расправи. 

Отворени састанак се организује у седишту Општине, а изузетно се може 

организовати и ван седишта, на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање 

нацрта акта који је предмет јавне расправе. 

О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна расправа се организује за 

целу територију Општине, а у случају да се јавна расправа спроводи о питању од интереса 

за грађане са дела територије или за одређену категорију грађана, јавна расправа се може 

организовати само за тај део, односно у оквиру те категорије грађана. 

 

Време трајања јавне расправе 

 

Члан 3. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана. 

Време трајања јавне расправе утврђује орган надлежан за њено организовање и 

спровођење. 

 

Објављивање отпочињања рада на припреми прописа 

Члан 4. 

Орган Општине надлежан за припрему прописа дужан је да на интернет 

презентацији Општине и на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на 

припреми прописа који доноси Скупштина. 

Врсте јавних расправа 

Члан 5. 

Јавна расправа може бити: обавезна јавна расправа и јавна расправа по захтеву, 

односно предлогу (у даљем тексту: факултативна јавна расправа).  
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Обавезна јавна расправа је јавна расправа која се обавезно спроводи у поступку 

припреме аката утврђених овом Одлуком у складу са законом, односно Статутом.  

Факултативна јавна расправа је јавна расправа која се може спровести у поступку 

доношења других општих аката из надлежности Скупштине општине, под условима и по 

поступку предвиђеном овом Одлуком, у складу са Статутом. 

 

Обавезна јавна расправа 

Када се спроводи обавезна јавна расправа 

Члан 6. 

Јавна расправа обавезно се организује и спроводи: 

1) у поступку припреме Статута; 

2) у поступку припреме буџетa Општине; 

3) у поступку припреме Плана развоја и докумената јавних политика Општине;  

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине;  

5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

6) у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом. 

 

Орган Општине надлежан за припрему прописа и другог акта из става 1. овог 

члана, односно радно тело скупштине Општине образовано за његову припрему, дужно је 

да поред обавештења из члана 4. ове Одлуке објављује и информације и податке, односно 

повезана документа од значаја за припрему прописа и другог акта из става 1. овог члана, 

ако је то предвиђено овом Одлуком. 

Организовање и спровођење обавезне јавне расправе  

Члан 7. 

Обавезну јавну расправу организује и спроводи надлежни орган који је дефинисан 

у члану 104 статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22) 

Предлог начина и времена одржавања јавне расправе подноси орган, односно радно 

тело Скупштине надлежно за утврђивање, односно за припрему нацрта акта. 

Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и по поступку прописаном овом 

Одлуком за јавну расправу о нацтру општег акта, ако овом Одлуком није другачије 

предвиђено. 

 

1.   Јавна расправа у поступку припреме Статута 

Јавна расправа о нацрту Статута, односно Одлуке о промени Статута 

Члан 8. 

У поступку доношења новог или промене постојећег Статута, јавна расправа се 

спроводи о нацрту Статута, односно нацрту Одлуке о промени Статута. 

Радно тело скупштине Општине надлежно за припрему нацрта Статута, односно 

нацрта Одлуке о промени Статута, дужно је да уз обавештење из члана 4. ове Одлуке 

објави и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена.  
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Када се не мора спровести јавна расправа 

Члан 9. 

Ако се промена Статута предлаже само ради усклађивања са законом које се врши 

путем преузимања прецизних законских решења, Скупштина општине може актом о 

приступању промени Статута одлучити да се јавна расправа не споведе, ако законом није 

другачије предвиђено. 

2.   Јавна расправа у поступку припреме буџета 

Када се спроводи јавна расправа 

Члан 10. 

У поступку припреме буџета, јавна расправа се спроводи о: 

1) нацрту плана јавних инвестиција и  

2) нацрту одлуке о буџету. 

 

Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција 

Члан 11. 

Директни корисник буџета, као овлашћени предлагач капиталног пројекта у смислу 

закона и другог прописа којим се уређује поступак припреме буџета, може одлучити да о 

предлозима идеја за капиталне пројекте из своје надлежности, консултује грађане путем 

јавне анкете, односно другог облика консултовања. 

Уз позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног нацрта плана 

објављују се и информације о резултатима консултација уколико су претходно спроведене 

у складу са ставом 1. овог члана. 

Приликом утврђивања предлога капиталних пројеката за укључивање у предлог 

финансијског плана и ревидирани план јавних инвестиција, директни корисник буџета, 

односно орган надлежан за финансије и Општинско веће, водиће рачуна о предлозима и 

сугестијама датим у јавној расправи. 

 

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 

Члан 12. 

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету почиње објављивањем нацрта одлуке о 

буџету и позива за јавну расправу о нацрту одлуке о буџету од стране надлежног органа. 

3.   Јавна расправа у поступку припреме планских докумената Општине 

Када се спроводи јавна расправа 

Члан 13. 

Јавна расправа се спроводи у поступку припреме: 

1) Плана развоја Општине; 

2) Документа јавне политике (стратегија, програм, концепт политике и акциони план).  
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Јавна расправа у припреми Плана развоја 

Члан 14. 

Јавна расправа у припреми Плана развоја Општине спроводи се по поступку 

прописаном посебном одлуком Скупштине општине којом се ближе одређује садржина и 

поступак доношења Плана развоја у складу са прописом Владе РС којим се утврђују 

обавезни елементи плана развоја. 

Објављивање отпочињања рада на документу јавне политике 

Члан 15. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да на интернет 

презентацији Општине, односно на други примерен начин, обавести јавност да је отпочео 

рад на припреми документа јавне политике који доноси Скупштина, у року од три радних 

дана од дана почетка израде тог документа. 

Консултације у припреми докумената јавне политике 

Члан 16. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да омогући 

учешће свих заинтересованих страна и циљних група у процесу консултација које 

спроводи током израде документа јавних политика, тј. током спровођења ex-ante анализе 

ефеката, користећи примерену технику консултација (фокус група, округли сто, 

полуструктурирани интервју, панел, анкета, прикупљање писаних коментара), у складу са 

законом који уређује плански систем и подзаконским актом којим се уређује управљање 

јавним политикама. 

Орган из става 1 овог члана информише учеснике консултација о резултатима 

спроведених консултација, а посебно о разлозима због којих одређене сугестије нису 

прихваћене. 

Информација о резултатима спроведених консултација обухвата нарочито: податке 

о консултованим странама, обиму и методима консултација, питањима о којима се 

расправљало током консултација, затим примедбама, сугестијама и коментарима који су 

узети у разматрање и онима који нису уважени, као и о разлозима за њихово 

неприхватање. 

Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду резултате консултација које 

спроводи током израде документа јавних политика, донети одлуку да у радну групу за 

израду тог документа укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и 

циљних група. 

 

Јавна расправа у припреми докумената јавне политике 

Члан 17. 

Надлежни органи који припрема документ јавне политике је дужан да пре 

подношења Скупштини општине на разматрање и усвајање документа јавне политике, 

организује и спроведе јавну расправу о документу јавне политике.  

Поступак јавне расправе започиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној 

расправи са програмом јавне расправе, на интернет презентацији Општине.  
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Јавни позив обавезно садржи: 

1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и седиште); 

2) назив документа јавне политике који је предмет јавне расправе;  

3) област планирања и спровођења јавних политика; 

4) информације о образовању и саставу радне групе која је припремила предлог документа 

јавне политике. 

 

Програм јавне расправе обавезно садржи: 

1) предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе;  

2) рок за спровођење јавне расправе; 

3) важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе 

(одржавање округлих столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.);  

4) информације о начину достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара;  

5) друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана, а рок за достављање иницијатива, предлога, 

сугестија и коментара у писаном или електронском облику износи најмање 20 дана од 

дана објављивања јавног позива. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о документу јавне политике, обавезно 

се објављује и информација о резултатима консултација из члана 16. ове Одлуке 

спроведених до почетка јавне расправе. 

Уз предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе, прилаже се и 

извештај о спроведеној анализи ефеката, у смислу Уредбе и закона који уређује плански 

систем. 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о документу јавне политике  

Члан 18. 

Надлежни орган је дужан да извештај о спроведеној јавној расправи објави на  

интернет презентацији Општине. 

Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи податке о:  

- времену и месту одржавања јавне расправе; 

- заступљености јавног сектора, невладиног сектора и привреде;  

-датим сугестијама у погледу дефинисања посебних циљева и мера за постизање тих 

циљева, као и избора институција надлежних за њихово спровођење и формулисања 

показатеља учинка јавних политика, односно мера;начину на који су сугестије уграђене у 

предлог документа јавне политике и ако нису, из којих разлога то није учињено. 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се уз предлог документа јавне 

политике који се подноси Скупштини на усвајање. 

 

Ажурирање и објављивање предлога документа јавне политике 

Члан 19. 

Надлежни орган је дужан да по окончању јавне расправе ажурира предлог 

документa јавне политике и налазе спроведене анализе ефеката у складу са резултатима те 
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расправе и да ажурирану верзију тог документа објави на интернет презентацији 

Општине. 

4.   Јавна расправа у поступку утврђивања стопа изворних прихода 

Када се спроводи јавна расправа 

Члан 20. 

У поступку утврђивања стопа изворних прихода, јавна расправа се организује о 

нацртима: 

- одлука којима се утврђују стопе изворних прихода, 

- одлука којима се уређују начин и мерила за одређивање висине локалних такса и 

накнада. 

Јавна расправа може се, на образложени предлог органа надлежног за припрему и 

утврђивање нацрта, спроводити истовремено о свим одлукама из става 1. овог члана.  

На образложени предлог органа из става 2. овог члана, јавна расправа изузетно се 

може спроводити истовремено са нацртом одлуке о буџету. 

 

5.  Јавна расправа у поступку припреме просторних и урбанистичких планова 

Члан 21. 

Учешће јавности у току раног јавног увида, јавног увида у нацрт плана и јавне 

презентације плана, остварује се по одредбама закона и другог прописа којим се уређује 

поступак израде и доношења просторног и урбанистичког плана. 

Факултативна јавна расправа 

Када се спроводи факултативна јавна расправа 

Члан 22. 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из 

надлежности Скупштине општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне 

трећине одборника или предлога 100 грађана. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора 

бити образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за који се јавна расправа захтева, 

односно предлаже, предлог круга учесника у јавној расправи са назначењем учесника 

којима се посебан позив доставља, назначење времена и начина одржавања јавне расправе 

и друге податке значајне за одржавање предметне јавне расправе. 

Предлог грађана за спровођење јавне расправе је пуноважан ако га својим 

потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине.  

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 4. овог члана, 

спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. 
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Одлучивање о оправданости захтева, односно предлога за спровођење факултативне 

јавне расправе 

Члан 23. 

Радно тело Скупштине општине у чијем су делокругу питања која се уређују 

општим актом, одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу грађана из члана 22. 

ове Одлуке, у року од 15 дана од дана достављања предлога. 

Приликом одлучивања о оправданости захтева, односно предлога за спровођење 

јавне расправе, надлежно радно тело нарочито цени да ли се актом у целини на нов начин 

уређују односи у одређеној области, односно да ли се њиме битно мењају постојећа 

решења или статус и права грађана. 

Уколико надлежно радно тело прихвати захтев, односно предлог из става 1. овог 

члана, надлежни орган је дужан да организује јавну расправу, по правилу, на начин и у 

време које је у тим поднесцима предложено. 

 

Организовање и спровођење јавне расправе  

о нацрту општег акта 

 

Орган надлежан за организовање јавне расправе  

Члан 24. 

Надлежни орган организује јавну расправу, одређује рок за спровођење, начин 

спровођења, место и време спровођења јавне расправе. 

Покретање поступка јавне расправе 

Члан 25. 

Надлежни орган упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој 

јавности, за учешће у јавној расправи. 

Надлежни орган може доставити посебан позив за учешће на јавној расправи 

одређеним појединцима, представницима органа, организацијама и удружењима за које 

сматра да су заинтересовани за акт који се разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији 

Општине и на други погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и 

нацрт акта који је предмет јавне расправе са образложењем и прилозима. 

Јавна расправа почиње даном објављивања јавног позива. 

 

Садржина програма јавне расправе 

Члан 26. 

Програм јавне расправе обавезно садржи: 

- рок за спровођење јавне расправе, - 

- податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима јавне  

расправе о предложеним решењима, а нарочито информација о проблему који треба да  

се реши тим прописом, односно о стању у области за коју се пропис доноси,  

- информације о активностима које се планирају (одржавање округлих столова, трибина, 

презентација и слично, време и адреса њиховог одржавања), као и о лицу задуженом за  
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управљање тим активностима, 

- рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској форми и - 

друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

 

Програм јавне расправе утврђује орган надлежан за припрему општег акта који је 

предмет јавне расправе. 

Извештај о спроведеној јавној расправи 

Члан 27. 

О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај који садржи податке о:  

- месту и времену одржане јавне расправе, 

- активностима које су спроведене током јавне расправе (округли столови, трибине, 

презентације и слично), 

- овлашћеним представницима органа Општине који су учествовали на јавној расправи, -- 

броју и структури учесника у јавној расправи, 

- броју и структури достављених предлога, сугестија, коментара, 

- предлозима који су прихваћени и предлозима који нису, са образложењем разлога због 

којих нису прихваћени. 

 

Извештај из става 1. oвог члана објављује се на интернет презентацији Општине и 

на други погодан начин. 

Утврђивање предлога акта после споведене расправе 

Члан 28. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, 

дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима 

датим у јавној расправи. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, 

дужан је да извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта који се 

подноси доносиоцу акта на усвајање. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Ступање на снагу 

Члан 29. 

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

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:06-79/2022-I      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године              Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 
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На основу члана 29. ст. 4 Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/2011 и 88/2013 05/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 99. 

став 20 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 

- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон  -и 9/2020) и члана 

40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, бр.2/19 и 6/22),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.212.2022.године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС  

 

1.ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину непосредном погодбом удео 120/240 кат.парцеле 

2251, укупне површине од 549 м² и удео од 120/240 на кат.парц.бр.2245, укупне површине 

од 139м², обе KO Брус уписне у лист непокретности број 2079 КО Брус, за цену од 

1.681,00 динар по м², односно за укупну цену од 578.263,50 динара; 

2. О прибављању непокретности у јавну својину из тачки 1. ове одлуке закључиће се 

уговор између Благоја Стевовића, са једне стране и општине Брус, са друге стране, чијем 

закључењу је Благоје Стевовић дужан да приступи у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу одлуке. У противном, има се сматрати да је подносилац одустао од захтева за 

закључење уговора и ова одлука ће се поништити. 

3. Овлашћује се председница општине Брус, др Валентина Милосављевић да у име 

општине Брус закључи уговор из тачке 2. ове одлуке. 

4. Уговор о прибављању непокретности из тачке 1.ове одлуке закључује се по 

претходно прибављеном мишљењу јавног правобранилаштва општине Брус и исти се 

оверава код јавног бележника а трошкови овере падају на терет подносиоца захтева. 

5. Ова одлука ће се објавити у „Сл.листу општине Брус“ и ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања. 

      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-56/2022-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

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

и 88/2013), члана 100. став. 2 и члана 68. Закона о планирању и изградњи („Службени 

Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

– oдлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 40. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“ бр.2/2019), поступајући по захтеву подносилаца Радојке Стојановић и 

Драгомира Стојановића, обоје из Жиљака, 

  Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20 12.2022. године донела је  

  

О Д Л У К У 

 О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

  

1. УСВАЈА СЕ захтев Радојке Стојановић и Драгомира Стојановић, обоје из Жиљака, 

па се ОТУЂУЈЕ из јавне својине Општине Брус непосредном погодбом  кат.парц.бр. 
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696/39, пашњак 3.класе, по намени градско грађевинско земљиште, површине 

143м², уписане у лист непокретности бр.250 КО Брус, а у корист подносилаца 

захтева, Радојке Стојановић и Драгомира Стојановића, обоје из Жиљака , у уделима 

од по ½ . 

2. Непокретности се отуђују за цену од 1.681,00 динара  по квадратном метру односно 

за укупну цену од 240.383,00 динара. 

3. О отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус непосредном погодбом из 

претходних тачака ове одлуке закључиће се уговор између Радојке Стојановић и 

Драгомира Стојановића, обоје из Жиљака са једне, и општине Брус, са друге стране 

у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке, у противном ова одлука ће се 

поништити.  

4. Овлашћује се председник општине Брус, др Валентина Милосављевић да у име 

општине Брус закључи уговор из тачке 3. ове одлуке. 

5. Уговор из тачке 3.ове одлуке закључује се по претходно прибављеном мишљењу 

Јавног правобранилаштва општине Брус и исти се оверава код јавног бележника а 

трошкови овере падају на терет подносиоце захтева. 

6. Ова одлука ће се објавити у „Сл.листу општине Брус“ и ступа на снагу у року од 

осам дана по објављивању. 

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-55/2022-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., 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), чл.12 и 13. Одлуке 

о грађевинском земљишту (''Сл.лист општине Брус'',број 5/21), чл.3.Одлуке о условима и 

висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама  јавне намене 

и непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус'', број 5/21 и 

6/21)  и чл. 40. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/19 и 6/22) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године донела је  

 

О Д Л У К У 

О успостављању права службености пролаза преко кат.парцела број 339 КО 

Ђерекаре 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком конституише се право службености пролаза на кат.парцели број 339 

КО Ђерекаре уписане у лист непокретности број 17, за постављање електричних водова и 

то: подземни електрични вод у дужини од 106,68 м, један електтрични стуб и ваздушни 

електрични вод у дужини од 1,31м у дужини од 3,08 метара а две ради изградње напојног 

вода 10 kV према Локацијским условима Одсека за урбанизам, грађевинарство, 

инспекцијске послове и заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  

ROP-BRU-23436-LOC-1/2021 од 23.08.2022. године. 
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Члан 2. 

 Обавеза је инвеститора да радове на изградњи напојног вода 10 kV изводи према 

стандардима и прописима за ту врсту радова, у свему према решењу за извођење радова у 

складу са Локацијским условима Одсека за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске 

послове и заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  ROP-BRU-

23436-LOC-1/2021 од 23.08.2022. године. 

По завршетку радова инвеститор је у обавези да послужне кат.парцеле наведене у 

члану 1. ове Одлуке врати у првобитно стање. 

 Приликом поствљања инфаструктурних инсталација наведених у претходном ставу 

инвеститор је дужан да исте сними и елеборат теренских података добијених снимањем 

инсталација достави Општини Брус и СКН-у Брус. 

 У случају да Општина Брус изводи неке друге радове на кат.парцелама наведеним 

у члану 1. ове Одлуке инвеститор је обавези да о свом трошку измести постављене 

инфраструктурне инсталације из става 1. овог члана. 

 

Члан 3. 

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

у име општине Брус закључиће Председник општине Брус или лице које он овласти, којим 

ће се ближе уредити међусобни односи поводом конституисања права службености 

пролаза, а који служи као основ за упис исте у јавне књиге о непокретностима и правима 

на њима. 

 Уговор из претходног става овог члана закључује се на одређено време док трају 

инсталације које се постављају на земљишту у јавној својини. 

Члан 4. 

 Инвеститор је у обавези да плати накнаду за успостављање права службености 

пролаза приликом закључења уговора из чл.3. ове Одлуке у висини одређеној чл. 10 и 12. 

Одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на 

површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Брус( ''Сл.лист 

општине Брус'',број 5/21 и 6/21).  

Члан 5. 

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

општине Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-54/2022-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

29.12.2022. године                                                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                  

___________________________________ 
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На основу члана 25. и  46.  Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС 

'', број 72/09, 81/09-испрaвка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, др. закон, 9/20 и 52/21), 

члана 32. и 72. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 

и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС '', број 32/19) и члана 40. Статута 

општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 02/2019 и 6/2022), на предлог 

Општинског већа општине Брус,  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године донела је  
 

 

О Д Л У К У   О 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА ДЕЛА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ –КОПАОНИК  целина 1 стамбена зона (зона старог села), целина 

2 (северна туристичка зона) и дела целине 3 (централна туристичка зона-Бела река) 

 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради ИЗМЕНА ДЕЛА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ–КОПАОНИК целина 1 стамбена зона (зона старог села), целина 2 

(северна туристичка зона) и дела целине 3 (централна туристичка зона-Бела река) (у 

даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

 

 Циљ израде измене дела Плана генералне регулације је постизање планске 

организације, уређења, изградње и заштите простора, односно планско и дугорочно 

усклађивање интереса свих корисника простора који је обухваћен овим планом. Израдом и 

доношењем измене у делу плана генералне регулације ствара се основа за остваривање 

следећих циљева: рационална и оптимална организација простора, максимално 

искоришћавање потенцијала уз спровођење мера заштите животне средине, оптимално 

искоришћавање земљишта на бази валоризације природно-еколошких потенцијала, 

формирање рационалне намене и структуре површина, формирање рационалне мреже 

инфраструктуре, развој мреже објекта, очување и унапређење животне средине и у 

условима техничких, елементарних непогода и ратних разарања. 

 Циљ израде измене дела Плана је дeфинисање правила уређења простора и грађења 

саобраћајница, и површина јавне и остале намене. Измене дела Плана генералне 

регулације Брзеће, дефинишу се дугорочне пројекције развоја саобраћајне мреже, одређују 

се правила регулације, правила уређења и правила грађења саобраћајница. 

 

Члан 3. 

 

 Оквирна граница обухвата измена дела Плана генералне регулације насеља Брзеће 

– Копаоник целина 1 стамбена зона (зона старог села), целина 2 (северна туристичка зона) 

и дела целине 3 (централна туристичка зона-Бела река) су делови целине 3 (централна 

туристичка зона-Бела река) која није у границама обухвата Измена дела ПГР-е за насеље 

Брзеће-Копаоник  целине 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона 

–Бела река);(„Службени лист општине Брус“, бр. 09/2022), целина 1 стамбена зона (зона 
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старог села ) и целина 2 ( северна туристичка зона ), оквирна површина разраде плана је 

око 13ха 21ар 51м2.  

Коначна граница измена дела Плана генералне регулације насеља Брзеће–Копаоник 

целина 1 стамбена зона (зона старог села), целина 2 (северна туристичка зона) и дела 

целине 3 (централна туристичка зона-Бела река) биће утврђена приликом израде и 

верификације Нацрта плана. 

 

      Члан 4. 

 

План генералне регулације садржи нарочито:  

1) границе плана и обухват грађевинског подручја;  

2) поделу простора на посебне целине и зоне;  

3) претежну намену земљишта по зонама и целинама;  

4) регулационе и грађевинске линије;  

5) потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене;  

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;  

7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;  

8) зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном 

изградње до његовог доношења;  

9) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује 

конкурс;  

10) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено 

доношење плана детаљне регулације;  

11) друге елементе значајне за спровођење плана. 

       
Члан 5. 

 

 План ће представљати основ за издавање информације о локацији, локацијских 

услова и израду урбанистичко-техничких документација. 

 

Члан 6. 
 

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

плана, с тим да наведени рок обухвата време потребно за рад извршиоца, без времена 

потребног за поступак усвајања Плана. 

 

                                                              Члан 7. 

 

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

извора у складу са Законом. 

 

Члан 8. 

 

 План подлеже стручној контроли од стране Комисије за планове СО Брус. Након 

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

текст огласа истиче се на огласној табли Општинске управе општине Брус. Рани јавни 

увид по доношењу Одлуке–организује носилац израде плана (упознавање јавности 
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правних и физичких лица), рани јавни увид оглашава се седам (7) дана пре отпочињања 

увида у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници 

јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од 

дана објављивања. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира 

носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на 

планска решења. 

 

      Члан 9. 
 

 После доношења Одлуке о изради плана, носилац израде плана организује рани 

јавни увид (упознавање јавности правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом 

израде плана, могућим решењима за развој просторне целине.  

 Излагање планског документа на јавни увид врши се после извршене стручне 

контроле. Излагање планског документа на јавни увид  траје 30 дана од дана оглашавања.  

О излагању плланског документа на јавни увид стара се орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања. После 

обавњеног јавног увида Комисија саставља извештај који садржи податке о извршеном 

јавном увиду, са свим примедбама и ставовима по свакој примедби и исти је саставни део 

образложења плана. 

      Члан 10. 

 

За потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на 

животну средину. Саставни део ове одлуке је Решење о изради стратешке процене утицаја 

на животну средину ИЗМЕНА ДЕЛА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ 

БРЗЕЋЕ–КОПАОНИК целина 1 стамбена зона (зона старог села), целина 2 (северна 

туристичка зона) и дела целине 3 (централна туристичка зона-Бела река), бр:501-53/2022-

IV-06 од 08.12.2022. године. 
 

     Члан 11. 

 

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

листу општине Брус. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-216/2022-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године           Драгана Деспотовић, дипл.ецц. , с.р. 

 

___________________________________ 
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На основу члана 9. став 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину     
(„Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10), Општинска управа општине Брус–Одсек за 

инспекцијске послове и заштиту животне средине, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изради Стратешке процене утицаја измене дела Плана генералне регулације за 

насеље Брзеће-Копаоник целина 1 стамбена зона (зона старог села), целина 2 

(северна туристичка зона) и дела целине 3 (централна туристичка зона-Бела река)  

на животну средину 

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја, измене дела Плана генералне 

регулације за насеље Брзеће-Копаоник целина 1 стамбена зона (зона старог села), 

целина 2 (северна туристичка зона) и дела целине 3 (централна туристичка 

зона-Бела река) на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена); 

2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног 
обухвата и могућих утицаја, измене дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће-

Копаоник целина 1 стамбена зона (зона старог села), целина 2 (северна 

туристичка зона) дела целине 3 (централна туристичка зона-Бела река) су 

делови целине 3 (централна туристичка зона-Бела река) (у даљем тексту: План 

генералне регулације) на животну средину, на следећи начин: 

- значај Плана генералне регулације за заштиту животне средине и одрживи развој 
произилази из потребе да се заштити животна средина, побољша квалитет живота и 

обезбеди одрживи развој на територији општине Брус; 
- потребе да се у планирању просторног развоја сагледају стратешка питања заштите 

животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин; 
- чињенице да План генералне регулације представља оквир за припрему и реализацију 

развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука. 

3. Стратешка процена ће се радити истовремено са израдом Плана генералне регулације; 
4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из 

области заштите животне средине, заштите природе као и другој релевантној 

документацији; 
5. Стратешком проценом биће разматранa питања заштите вода, ваздуха, земљишта, 

живог света, природе, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају 
одговарајућу обраду; 

6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде 
Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак 
припреме Плана генералне регулације, садржи: 

- полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Плана генералне 

регулације, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других 
докумената; 

- опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе; 
- процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју 

Плана генералне регулације; варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио 
нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта 
заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења на животну средину; опис 
мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну 

средину; поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену 
утицаја планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање 
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негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при 

процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја; 
- смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима; 
- програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана; 
- приказ коришћене методологије; 
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Плана генералне регулације 

са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне 
средине укључена у План генералне регулације; 

- учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој 
процени; 

- извод из Стратешке процене (закључак–нетехнички резиме); 

7. Носилац израде Стратешке процене је Општинска управа општине Брус надлежна за 
послове урбанизма, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 –одлука УС, 50/13 –одлука УС, 98/13 –одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 09/20 и 52/21); 

8. Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 6 месеца од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради Плана генералне регулације; 

- Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег 
профила. Стратешка процена ће се обавити у складу са европским и међународним 
принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну 
средину за исту врсту планских докумената. 

9. Учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој 
процени обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење; 

- Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру 
јавног увида у Нацрт Плана генералне регулације. 

10. Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбеђују се у буџету општине 
Брус; 

11. Решење о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради Плана генералне 
регулације; 

12. Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Брус”. 

 
Број: 501-53/2022-IV-06 
У Брусу, 08.12. 2022. године 

                                                                     

                                                                                                   Општинска управа општине Брус 
                                                                                              Одсек за инспекцијске послове и заштиту  
                                                                                                                  животне средине               
                                                                                                                    Шеф одсека: 
                                                                                     Бранимир Ваљаревић, дипл.инж.пољопривреде 

 

___________________________________ 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-

Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021), и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 2/2019 и 06/2022),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године донела је  

  

                                                   О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЛОКАЛИТЕТА „ЈАРАМ“ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС  

 

                                                       Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Измена и допуна Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на 

Копаонику у општини Брус. 

                                                         Члан 2. 

Граница обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на 

Копаонику у општини Брус обухвата целине ЗРЦ („Здравствено-рехабилитациони 

центар“) и КТ („Комерцијално-туристички садржаји“) локaлитета „Јарам“ на Копаонику у 

општини Брус и то катастарске парцеле број 3/1, 3/16 и 3/17 све КО Брзеће.  

Површина обухвата Плана је 0,3 ha, 79 ари и 65 m2 . 

 

Члан 3. 

План садржи текстуални део, планска решења, правила уређења и правила грађења, 

графички део и обавезне прилоге. 

План нарочито садржи: 

1. Општи део (опште одредбе плана); 

2. Плански део (правила уређења, правила грађења); 

3. Завршне одредбе плана; 

4. Графички део плана. 

 

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

Члан 4. 

Измену и допуну Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на Копаонику у 

општини Брус израдио је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља 

Александра 73/II, 11000 Београд.  

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  Измена и допуна 

Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на Копаонику у општини Брус, израдио је 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра 73/II, 11000 

Београд.   
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Члан 5. 

Саставни део ове Одлуке је сагласност Министарства заштите животне средине, 

број 350-01-00142/2022-04 од 15.11.2022. године на Извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације локалитета  

„Јарам“ на Копаонику у општини Брус. 

Члан 6. 

Саставни део ове Одлуке је Сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам број: 350-01-01839/2022-11 

од 24.11.2022. године на Измене и допуне Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ 

на Копаонику у општини Брус. 

Члан 7. 

Један примерак Измена и допуна Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на 

Копаонику у општини Брус у аналогном и један примерак у дигиталном облику чува се 

трајно у архиви Скупштине општине Брус као доносиоца Плана, један примерак у 

аналогном и један примерак у дигиталном облику у Општинској управи општине Брус, 

Одсеку за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове, један примерак у 

аналогном и један примерак у дигиталном облику доставља се инвеститору Плана-France 

Construction et Developpement d.o.o из Београда-F.C.D., један примерак у аналогном и 

један примерак у дигиталном облику доставља се Републичком геодетском заводу-

Служби за катастар непокретности Брус, један примерак у аналогном и један примерак у 

дигиталном облику доставља се ЈКП „Расина“ Брус и један примерак у аналогном и један 

примерак у дигиталном облику доставља се Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре као органу надлежном за спровођење плана и за вођење Централног 

регистра планских докумената. 

Члан 8. 

Текстуални део Плана објављује се у „Службеном листу општине Брус“. 

Измена и допуна Плана детаљне регулације ликалитета „Јарам“ на Копаонику у 

општини Брус у целости објављује се у електронском облику и доступан је јавности путем 

интернета. 

Члан 9. 

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

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-214/2022-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године           Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.  

___________________________________ 
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На основу члана 35 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 -

 исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 40 Статута општине Брус („Сл. лист општине Брус“, 
бр. 2/19),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12. 2022. године, донела је 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЛОКАЛИТЕТА „ЈАРАМ“ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС 

I           ОПШТИ ДЕО 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

1.1.1. Правни основ 

Правни основ за израду и доношење овоих измена и допуна плана су: 

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

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

- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације „Јарам“ на Копаонику у 
општини Брус („Сл. лист општине Брус“, бр. 9/21). 

1.1.2. Плански основ 

Плански основ за израду ових измена и допуна плана су: 
- Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник (у даљем тексту 

ППППН НП Копаоник; „Сл. гласник РС“, бр. 89/16); и 
- Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ („Сл. гласник РС“ 

бр. 95/15). 

Извод из графичког дела планских докумената саставни је део документационе основе. 

Извод из Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник 

III ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
2. ТУРИЗАМ И РЕКРЕАЦИЈА  
2.2. Организација и уређење простора за функције Националног парка, туризам и 

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

Националног парка 
Туристички комплекс „Јарам“ 
Туристички комплекс „Јарам“ предвиђен је као специјализована подцелина примарног 

Туристичког центра Копаоник са смештајном, рекреативном и спортском наменом. По свом 
програму, комплекс Јарма који се налази између Сувог Рудишта и Сребрнца, својим рекретивним 
и спортским функцијама комплетира понуду ове две подцелине. У погледу јавних садржаја, 
комплекс представља подцелину II реда. Комплекс је делимично изграђен са постојећим 
садржајима алпског скијалишта, као и транзитне инфраструктуре (државни пут, водовод, 

електродалековод, трафостаница и ТТ кабл).  

Туристички комплекс Јарам утврђује се са следећим капацитетима и садржајима: 

1. Туристичких лежаја укупно 800, од тога 560 за скијаше (70%) и 240 за нескијаше и 
нордијске скијаше (30%). Препоручени су следећи садржаји са расподелом капацитета на следећи 

начин: спортско село (општина Рашка) - етно-насеље - пансиони етно-насеља – 
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здравствено-рехабилитациони центар - комерцијални услужно-туристички садржаји 25-

30%-5%-28%-12%), у општини Брус; 
2.  Дневних излетника на скијалишту које гравитира комплексу 1.430, (од тога 1.000 скијаша 
или 70% и 430 нескијаша и нордијских скијаша или 30%); 

3.    Службених лежаја - 5% од броја туристичких лежаја – 40; 
4. Запослених - у ТЦ 80 (10% од броја туристичких лежаја) и 20 у сервисима, укупно 100, од 

чега по 50% сталних и сезонских. 

На грађевинском земљишту комплекса од 30 ha (21 ha у општини Брус и 9 ha у општини 
Рашка) планирана је бруто густина насељености од 27 стационарна корисника по хектару, а са 
запосленима 29 корисникa по хектару. 

Јавне службе и сервиси у комплексу обухватају: ресторан и ски-бифе уз полазишта ски-

лифтова; садржаје угоститељства, трговине и сервиса; јавне паркинге, гараже, аутобуско 
стајалиште и трасу шинског возила са стајалиштем у проширеном коридору државног пута. 

Од летњих спортско-рекреативних садржаја на Јарму је предвиђен центар за припрему 
врхунских спортиста са комплексом отворених спортских борилишта (за фудбал, атлетику и мале 
спортове) на територији општине Рашка. 

Комплекс се са капацитетом од 1.560 једновремених скијаша наслања на секторe 6. и 8. 
алпског скијалишта; на комплексу у оквиру општине Брус су полазишта 2 постојећа ски-лифта и 

исходишта алпских ски-стаза, са планираном везном пасарелом преко државног пута; у близини 
комплекса са западне стране у оквиру општине Рашка планирана су полазишта 2 жичаре - према 
Вучаку и Гобељи; на територији општине Брус планиран је и терминал санкашке стазе (полазак са 
излазне станице жичаре на Вучаку и силазак према Брзећкој реци); кроз комплекс је предвиђен 
транзит нордијских ски-стаза, односно летњих излетничких и планинарских стаза. 

Извод из Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ 

III. ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
2. РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
2.3. ЗОНА III АКУМУЛАЦИЈЕ „ЋЕЛИЈЕ” 

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

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

Није дозвољено грађење производних погона, термоенергетских и других објеката, као ни 
обављање рударских и других радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на било 
који начин угрожавају квалитет и режим вода. Дозвољена је реализација објеката виших нивоа 
финализације, са „чистим“ технологијама који нису већи потрошачи воде и које немају чврсте или 

течне отпадне и опасне материје. Дозвољено је градити мале занатско-индустријске погоне 
(објекти за прераду пољопривредних производа, мини-хладњаче, сушаре, млинови и сл), уз 
коришћење рециркулације воде у технолошким процесима, односно уз обавезу да се мање 
количине отпадних вода пречисте до прописане класе квалитета пре испуштања у реципијент.  

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

Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта засниваће се на програму 

уређења пољопривредно-шумског земљишта у зонама заштите изворишта вода. Није дозвољена 
интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које се користи у 
пољопривредне сврхе.  
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У насељима и зонама са стамбеним, туристичким и економским објектима, код којих се на 

било који начин могу угрозити изданске, површинске воде и акумулација, обезбедиће се 
санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних вода ван слива 

акумулације, што условљава реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ 
са терцијарним пречишћавањем. За насеља, у којима због конфигурације терена и разуђености, 
реализација канализационог система није реална – примењује се санитација на нивоу 
домаћинстава или групе кућа, путем прописних сенгрупа и резервоара/таложница за сакупљање 
отпадних вода. Спровешће се комплетна санитација насеља уз забрану депоновања комуналног и 

другог отпада, те материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде. Извршиће се 
лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, као и санација постојећих мини фарми, тако да 
испуњавају све санитарно-техничке услове који обезбеђују потпуну сигурност од загађивања вода 
и тла. Транспорт опасних материја дозвољен је искључиво уз контролисан превоз и под пратњом. 
Развој и уређење локалне саобраћајне и техничке инфраструктуре реализоваће се без посебних 
захтева у погледу заштите акумулације. 

1.2. ЦИЉ И ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

1.2.1. Граница Измена и допуна Плана и граница грађевинског подручја 

Граница Измена и допуна Плана обухвата целине ЗРЦ („Здравствено-рехабилитациони 
центар“) и КТ (Комерцијално-туристички садржаји“) локалитета „Јарам“ на Копаонику у општини 
Брус, и то катастарске парцеле број 3/1, 3/16 и 3/17, све у катастарској општини Брзеће. Укупна 
површина обухвата је око 3,8 ha. 

Табела 1. Катастарске парцеле у обухвату Измена и допуна дела Плана. 

Катастарска 

општина 
Број к.п. 

Површина 

(ha.ar.m2) 
Обухват 

Имаоци права 

својине 
Врста земљишта 

Брзеће 

3/1 01.95.14 цела FCD doo грађевинско земљиште 

3/16 01.02.92 цела KOPA doo остало грађевинско земљиште 

3/17 00.81.59 цела FCD doo остало грађевинско земљиште 

 

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

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

1.2.2. Предмет и циљ израде Измена и допуна Плана 

Важећом планском документацијом, у Целини ЗРЦ (к.п. 3/1 КО Брзеће), планирана је 
могућност изградње капацитета за укупно 232 лежаја (221 туристички и 11 службених), а у 
Целини КТ (раније к.п. 3/5 КО Брзеће) укупно 98 лежајева (93 туристичка и 5 службених). У 
међувремену је извршена парцелација некадашње к.п. 3/5, при чему су формиране нова к.п. 3/16, и 
нова к.п. 3/17 КО Брзеће. Изменом Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ („Сл. лист 

општине Брус“, бр. 4/18) планирано је велико повећање бруто изграђене површине (око 300% у 
односу на основни План детаљне регулације из 2007. године), док је број туристичких лежајева 
остао потпуно исти какав је био предвиђен основним ПДР-ом из 2007. године. Планирани 
смештајни капацитети нису распоређени сразмерно величини појединих целина, тако да је за 
Целину ЗРЦ (површине око 1,95 ha) планирано 232 лежаја, а за Целину КТ (површине око 1,85  ha) 
планирано је 98 лежајева. 

Циљеви израде Измена и допуна Плана су: 
- верификовање и уградња у план урбанистичких параметара и парцелације из потврђеног 

урбанистичког пројекта (Потврда Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, број 350-01-01966/2019-11 од 29.01.2020.) и потврђеног и спроведеног 
пројекта парцелације (Потврда Општинске управе општине Брус, бр. 350- 15/2020-IV од 
06.02.2020.), урађених за Целину КТ („Комерцијално-туристички садржаји“); и 
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- прерасподела смештајних капацитета – туристичких и службени лежајева – између Целина 

ЗРЦ („Здравствено-рехабилитациони центар“) и КТ, без измене укупних смештајних 
капацитета утврђених важећим планским документима и без измене граница грађевинског 
подручја. 
 

    II          ПЛАНСКИ ДЕО 

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

текстуалном делу Измене Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ („Сл. лист општине 
Брус“, бр. 4/18), чији је текст у целости заменио текст основног Плана детаљне регулације 
локалитета „Јарам“ („Сл. лист општине Брус“, бр. 3/07). 

Измена и допуна бр. 1 

Део 2. „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“, глава 2.1 „ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ 
ПОВРШИНА“, одељак 2.1.3 „ПЛАНИРАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПО НАМЕНАМА“ 

У Табели бр. 2 „Планирани урбанистички параметри по наменама (целинама)“, мењају се 
последња два реда – поља у којима је исказан укупан планирани број лежајева у целинама ЗРЦ и 
КТ – тако да гласе: 

Целина 

Укупан 

планирани 
број 

лежајева - 

туристички 

+ службени 

ЗРЦ 

„Здравствено- 

рехабилитациони 

центар“ 

132 (126+6) 

КТ 

„Комерцијално-

туристички 

садржаји“ 

198 (188+10) 

 

Измена и допуна бр. 2 

Део 2. „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“, глава 2.5 „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, одељак 2.4.4 „ТЕХНИЧКА 
ИНФРАСТРУКТУРА“, пододељак 2.4.4.5 „Гасоводна мрежа и постројења“ 

У табели 5 иза поднаслова „Снабдевање топлотном енергијом“, мењају се поља у којима су 
исказани процењени топлотни конзум и потрошња природног гаса за комплексе ЗРЦ-Здравствено 
рехабилитациони центар и КТ-Комерцијалнотуристички центар – тако да гласе: 

комплекс 
Топлотни конзум 

(kW) 

Потрошња природног гаса 

(m³/h) 

ЗРЦ-Здравствено-рехабилитациони центар 4365,00 698,00 

КТ-Комерцијалнотуристички садржаји 3655,00 585,00 

 

Измена и допуна бр. 3 

Део 2. „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“, глава 2.5 „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ“, одељак 2.5.2 „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ГРАЂЕЊА ЗА ПЛАНИРАНЕ ЦЕЛИНЕ“, пододељак 2.5.2.5 „ЦЕЛИНА „ЗРЦ“ – ЗДРАВСТВЕНО-
РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР“ 

Став 2 иза поднаслова „Намена“, мења се – у делу који се односи на смештајне капацитете 
– тако да гласи: 

„Комплекс здравствено-рехабилитационог центра планиран је као издвојена целина у 
крајњем западном делу плана. Планом су у оквиру комплекса предвиђени смештајни капацитети – 
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укупно 126 лежајева и 6 службених лежајева и разноврсни садржаји из области превентивног 

здравственог и рехабилитационог програма као што су: велнес и спа центри, базени, отворени и 
затворени спортски терени, као и могућност лекарских услуга, физикалне терапије и контроле 
здравља.... Све садржаје планирати са високим стандардима конфора, смештаја и услуга.“ 

У табели иза поднаслова „Планирани урбанистички параметри“, мења се поље у којем је 
исказан планирани број лежајева – тако да гласи: 

Целина 

планирани број 

лежајева 

(туристи+запослени) 

ЗРЦ 132 (126+6) 

 

Тачка 2 иза поднаслова „Партерно уређење и зеленило“ мења се и гласи: 
„У поплочању приступних стаза, тротоара и пешачких улица и при избору мобилијара 

користити традиционалне-природне материјале, камен, дрво и калдрму, у сивкастим тоновима, уз 
минимално учешће металних и бетонских елемената.“ 

После тачке 5 иза поднаслова „Партерно уређење и зеленило“, додаје се тачка 6 која гласи: 
„Јасно дефинисати категорије зелених површина и сходно томе карактер озелењавања и 

одабир врста.“ 

Измена и допуна бр. 4 

Део 2. „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“, глава 2.5 „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ“, одељак 2.5.2 „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ГРАЂЕЊА ЗА ПЛАНИРАНЕ ЦЕЛИНЕ“, пододељак 2.5.2.6 „ЦЕЛИНА „КТ“ – КОМЕРЦИЈАЛНО-
ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ“ 

Став 2 тачка 1 иза поднаслова „Намена“, мења се – у делу који се односи на смештајне 
капацитете – тако да гласи: 

„У оквиру ове зоне планирани су: 
- смештајни туристички капацитети - укупно 188 лежајева и 10 службених лежајева 
- најразличитији комерцијални садржаји као што су - угоститељство, трговина, сервиси, 

занатске услуге, спортске сале и терени, забавни центри, садржаји културе, биоскопске и 
мултифункционалне сале, инфо пункт, банке, мењачнице,....“ 

Став 2 иза поднаслова „Правила парцелације“, брише се. 

Став 3 иза поднаслова „Правила парцелације“, мења се тако да гласи: 
„Планирана целина КТ релизује се на две грађевинске парцеле – ГП 1, која одговара к.п. 

3/16 КО Брзеће, и ГП 2, која одговара к.п. 3/17 КО Брзеће – на основу потврђеног Урбанистичког 
пројекта са елементима препарцелације/парцелације а за потребе урбанистичко-архитектонске 
разраде локације којим су утврђени облик и величина новоформираних грађевинских парцела, 
дефинисан однос планираних намена и диспозиција објеката у оквиру њих.  Капацитети у оквиру 
целине КТ расподељују се на начин дат у табели „Планирани урбанистички параметри“. На 
појединачним грађевинским парцелама у оквиру целине КТ, смештајни туристички капацитети 
или комерцијалне делатности могу бити доминантна или једина намена, али се на нивоу целине 

КТ, као комплекса, мора задовољити планом прописан однос ових садржаја.“ 

У табели иза поднаслова „Планирани урбанистички параметри“, мења се поље у којем је 
исказан планирани број лежајева – тако да гласи: 

Целина 

планирани број 

лежајева 

(туристи+запослени) 

КТ 

198 (188+10), од чега 

ГП 1 – 98 (93+5) 

ГП 2 – 100 (95+5) 
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Тачка 2 иза поднаслова „Партерно уређење и зеленило“ мења се и гласи: 

„У поплочању приступних стаза, тротоара и пешачких улица и при избору мобилијара 
користити традиционалне-природне материјале, камен, дрво и калдрму, у сивкастим тоновима, уз 
минимално учешће металних и бетонских елемената.“ 

После тачке 5 иза поднаслова „Партерно уређење и зеленило“, додаје се тачка 6 која гласи: 
„Јасно дефинисати категорије зелених површина и сходно томе карактер озелењавања и 

одабир врста.“ 

Додаје се нови став 1 иза поднаслова „Спровођење“: 
„Локацијски услови за грађевинске парцеле у целини КТ издају се на основу 

урбанистичких услова из потврђеног урбанистичког пројекта и овог плана.“ 

Став 1 иза поднаслова „Спровођење“ постаје став 2. 

Измена и допуна бр. 5 

Део 2. „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“, глава 2.6 „ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА“, одељак 2.6.3 „УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ 

Наслов одељка мења се и гласи „УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ“. 

Поднаслов „Мере заштите животне средине“ мења се и гласи: „Мере заштите природе и 
животне средине“. 

У ставу 1 иза поднаслова „Мере заштите животне средине“, иза тачке 9 додаје се нова тачка 

9а, која гласи: „За уређење простора око објеката користити искључиво аутохтоне врсте типичне 
за подручје Националног парка Копаоник, на начин да се уклопе у затечено окружење. Саднице 
морају бити провереног квалитета.“ 

Став 1 иза поднаслова „Мере заштите животне средине“, тачка 14 допуњује се следећом 
реченицом: „Грејање објеката организовати по одговарајућим еколошким стандардима са циљем 
повећања степена енергетске ефикасности“. 

Став 1 иза поднаслова „Мере заштите животне средине“, тачка 27 допуњује се следећом 
реченицом: „Предузети све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз 

обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби“. 

Измена и допуна бр. 6 

Део 2. „ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“, глава 2.7 „БИЛАНС ОСТВАРЕНИХ 
КАПАЦИТЕТА И УПОРЕДНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА ПППННП 
КОПАОНИК И ПДР-а“ 

У Табели бр. 6 „Приказ планираних капацитета по целинама“, мењају се претпоследња два 
реда – поља у којима је исказан планирани број туристичких и службених лежајева, број радних 
места и бруто густину насељености у целинама ЗРЦ и КТ – тако да гласе: 
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ЗДРАВСТВЕНО- 

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ 

ЦЕНТАР 

126 16% 6 5% 13 74 

КОМЕРЦИЈАЛНО-

ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ 
188 23% 10 5% 19 118 

 

Напомена иза Табеле бр. 6 мења се и гласи: 
„Наведене БРГП дате у табели су оријентационе и нису обавезујуће при реализацији 

планираних објеката. Обавезујући параметри су индекс заузетости, планирана спратност објеката 
и планирани укупан број лежајева, а који не смеју бити прекорачени.“ 
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Измена и допуна бр. 7 

На свим местима у текстуалном делу где је наведен, број катастарске парцеле 3/5 КО 
Брзеће мења се бројевима 3/16 и 3/17. 

 

III         ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

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

текстуалном делу Измене Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ („Сл. лист општине 
Брус“, бр. 4/18), чији је текст у целости заменио текст основног Плана детаљне регулације 

локалитета „Јарам“ („Сл. лист општине Брус“, бр. 3/07). 
У графичком делу важећег планског документа мења се графички прилог 04 „План 

регулације и нивелације“, Р – 1:1.000, који се допуњује приказом нове парцелације Целине КТ. 
Планска решења за Целину ЗРЦ спроводе се директно. Планска решења за Целину КТ 

спроводе се индиректно, на основу потвђреног урбанистичког пројекта. 
Сви правоснажни локацијски услови и грађевинске дозволе остају на снази. 
Ове Измене и допуне Плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Брус“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-214/2022-I                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
20.12.2022. године           Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.  

___________________________________ 

САДРЖАЈ 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
I ОПШТИ ДЕО........................................................................................................................................... 472 

I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ......................................................................................................... 472 
I.1.1. Правни основ ............................................................................................................................... 472 
I.1.2. Плански основ ............................................................................................................................. 472 

I.2. ЦИЉ И ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ......................................................................... 474 
I.2.1. Граница Измена и допуна Плана и граница грађевинског подручја ...................................... 474 
I.2.2. Предмет и циљ израде Измена и допуна Плана ....................................................................... 474 

II ПЛАНСКИ ДЕО ...................................................................................................................................... 475 
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ............................................................................................................................ 478 
 

ГРАФИЧКИ ДЕО 
04 – План регулације и нивелације 1:1.000 

 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
Одлука о изради Измена и допуна Плана  

Катастарско-топографски план 1:500 

Изводи из планских докумената  

Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа  

Извештај о обављеној стручној контроли  

Извештај о обављеном јавном увиду  

Извештај о извршеној контроли усклађености  

Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан елаборат  

Мишљење и сагласности  

 

 



 479 20.12.2022. године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   10 

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

бр.129/17, 83-14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18)  и  члана  40. Статута општине Брус, 

(Сл. Лист општине Брус 2/19 и 6/22),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се услови, критеријуми и поступак доделе стипендија студентима 

са пребивалиштем на територији општине Брус, које се финансирају из буџета Општине Брус. 

 

Члан 2. 

Право на остваривање стипендије имају студенти држављани Републике Србије са 

пребивалиштем  на територији општине Брус, најмање годину дана од расписивања конкурса. 

                                                                       

Члан 3. 

Услови за остваривање права на стипендију јесу, да је студент уписан као редован студент 

на високошколској установи акредитованој од стране Министарства просвете, Републике Србије и 

да није у радном односу. 

Ближи услови и критеријуми дефинишу се Јавним конкурсом за доделу стипендија студентима са 

територије општине Брус, који се расписује за сваку академску годину. 

 

Члан 4. 

Јавни конкурс за доделу стипендија студентима са територије општине Брус, расписује 

председник општине Брус, на предлог Комисије за доделу стипендија студентима са теритоеије 

општине Брус, на почетку сваке академске године. 

                                                                         

Члан 5. 

Коначну листу добитника стипендије, по окончаном поступку, доноси председник 

општине Брус, на предлог Комисије за доделу стипендија студентима са територије општине  Брус, 

за сваку академску годину. 

Члан 6. 

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

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1114/2022-I                            ПРЕДСЕСНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус, („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године доноси  

 

О Д Л У К У 

о једнократној новчаној помоћи друштву МНРЛ „Пчелица“ Брус  

 

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 1.000.000,00 динара за помоћ 

друштву МНРЛ „Пчелица“ Брус у циљу финансирања трошкова текућег 

пословања и наставка несметаног рада. 

2. Плаћање износа из тачке 1. ове Одлуке извршиће се преко Општинске управе 

општине Брус, економска класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту 

из буџета. Половина средстава из тачке 1. ове Одлуке биће исплаћена у 

децембру месецу 2022. године, а друга половина током јануара месеца 2023. 

године. 

3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о 

утрошеним финансијским средствима, у супротном од корисника затражиће се 

повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења ове 

Одлуке закључи уговор са друштвом МНРЛ „Пчелица“ Брус којим ће се ближе 

уредити права и обавезе. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

листу општине Брус''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-1042/2022-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ     

20.12.2022. године                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 

 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус („Службени лист општине Брус“ 2/19 и 6/2022 ) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године, доноси 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О  

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о социјалној заштити општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

број 9/13, 11/13, 1/20, 7/21 и 8/21) у члану 13б. уместо: „старијим од 70 година“, сада треба 

да стоји: „старијим од 68 година“. 
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Члан 2. 

 У осталом делу Одлука о социјалној заштити општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 9/13, 11/13, 1/20, 7/21 и 8/21) остаје непромењена.  

 

Члан 3. 

 Ове измене ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:551-10/2022-I                                        ПРЕДСЕСНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 196. став 3. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“,број 98/06 

и 115/21), члана 1. став 2. Закона о објављивању закона  и других прописа и аката  („Сл. 

гласник РС“,број 45/2013) члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број  129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и 

члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године,  донела је  

 

О Д Л У К У 

О ОБЈАВЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА И О 

ИЗДАВАЊУ „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ БРУС“  

 

Члан 1. 

 Прописи и други акти органа и служби општине Брус објављују се у „Службеном 

листу општине Брус“ (у даљем тексту Службени лист), на сајту општине Брус и на 

огласној табли органа и служби општине Брус. 

 

Члан 2. 

 Прописи и други акти објављују се на српском језику, ћириличним писмом и у 

тексту који је утврдио доносилац акта. 

 

Члан 3. 

 У Службеном листу објављују се: 

- све одлуке и други општи и појединачни акти које доносе органи и службе општине, а за 

које је прописима општине одређено да се објављују у Службеном листу , или које садрже 

одредбу о објављивању; 

- акти сталних и повремених радних тела Скупштине; 

- исправке прописа и других аката објављених у „Службеном листу“; 

-други акти за које је то одређено законом или прописом општине Брус. 

 

Члан 4. 

 У „Службеном листу“ поред аката наведених у члану 3. ове Одлуке, могу се 

објављивати и акти Уставног суда и других судова када је то законом одређено, акти 
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државних органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач општина Брус, као 

и акти месних заједница. 

Члан 5. 

 О објављивању прописа и аката из члана 3. и 4. ове Одлуке стара се главни и 

одговорни уредник „Службеног листа“. 

 Главни и одговорни уредник „Службеног листа“ је Секретар скупштине. 

 

Члан 6. 

 Уредник одређује садржину службеног листа и датум његовог излажења, врши 

контролу  садржине текста пре његовог достављања на штампање.   

 Уредник је дужан да по објављивању аката утврди да ли су акти објављени у 

изворном тексту, и ако утврди да текст објављен у „Службеном листу“ не одговара 

изворном тексту, објави његову исправку. 

 

Члан 7. 

 Службени лист издаје Општинска управа Брус. 

 За штампање службеног листа одговоран је Одсек за скупштинске и заједничке 

послове, који обавља и административно-техничке послове издавања. 

 Одсек из претходног става врши техничку обраду и коректуру текста који се 

објављује и стара се о уредном и благовременом излажењу Службеног листа и његовом 

достављању. 

 Службени лист се штампа у три (3) примерка за архиву Скупштине општине Брус, 

док се електронски примерак Службеног листа објављује на сајту општине Брус.  

 

Члан 8. 

 Службени лист се штампа у формату А4 двостубачно. 

 Ширина ступца је 9 цм, а размак између два ступца је 0,5 цм. 

 У зависности од акта који се објављује, Службени лист може се штампати у 

формату А4, једностубачно, са ширином ступца 18,5 цм и дужином 26цм. 

 

Члан 9. 

 Изглед предње стране Службеног листа има два дела: 

- први део садржи амблем и назив „Службени лист Општине Брус»; 

- други део садржи годину издавања ,број листа,датум и текст:“лист излази према 

потреби, годишња претплата (аконтација, цена овог броја и рок за рекламацију 10 

дана)“. 

Члан 10. 

 Средње стране Службеног листа садрже: датум, назив листа, број листа и број 

стране. 

Члан 11. 

 На задњој страни налази се:назив издавача,телефон и жиро рачун издавача и име и 

презиме главног и одговорног уредника. 

 Службени лист излази по потреби. 
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Члан 12. 

 Средства за издавање Службеног листа обезбеђују се у буџету општине. 

 Општинско веће утврђује цену броја и годишњу претплату (аконтацију). 

 

Члан 13. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о објављивању 

општинских прописа и других аката и о издавању Службеног листа општине Брус, 

број: 06-104/2008-I од 18.12.2008. године („Службени лист општине Брус“, број 

17/2008). 

Члан 14. 

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

општине Брус“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-21/2022-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                   Драгана Деспотовић, дипл..ецц., с.р. 

____________________________________ 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, 2/19 и 6/22) и тачке 4. Решења о 

образовању Комисије буџетског фонда за развој пољопривреде број 320-3/2017-III од 

26.01.2017. године 

         Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ   

ПОЉОПРИВРЕДЕ  ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

       У Одлуци о накнадама за рад Комисије Буџетског фонда за развој пољопривреде 

општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/20 и 1/21), члан 2. став 4. мења се 

и гласи: 

„ Накнада за рад председника Комисије износиће 55.000,00 динара у нето износу  

на месечном нивоу, за заменика председника Комисије износиће 55.000,00 динара у нето 

износу на месечном нивоу, а члану комисије који је на непрекидном раду износ од 

45.000,00 у нето износу на месечном нивоу“. 

         

Члан 2 

 У осталом делу Одлука о накнадама за рад Комисије Буџетског фонда за развој 

пољопривреде општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/20 и 1/21), остаје 

непромењена. 

Члан 3. 

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

општине Брус”. 

                                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-1110/2022-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                                                           Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
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 На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Центру за социјални рад Брус да може да изврши 

продају демонтираног отпадног лима и демонтираног црепа са зграде Установе 

за смештај одраслих и старих лица у Брусу након реконструкције крова на кат. 

парц. бр. 1061 КО Брус 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:551-7/2022-I                                       ПРЕДСЕСНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

             На основу члана 116. став 5. и 117. став 1.  Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закони, 6/20 и 129/21), члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БЛАЖЕВУ 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ у  Блажеву, 

због истека мандата: 

 

 1. Данијела Збиљић, представник запослених, 

      2. Љиљана Дељанин из Крушевца, представник запослених,  

 3. Тијана Арсић, представник запослених, 

 4. Бојана Милетић из Бозољина, представник родитеља, 

 5. Иван Матић из Иричића, представник родитеља, 

 6. Слава Пантић из Горњих Левића, представник родитеља, 

 7. Славиша Јовановић, представник локалне самоуправе, 

 8. Горан Грчак, представник локалне самоуправе, 

 9. Алекса Којић, представник локалне самоуправе. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-47/2022-I                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
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На основу члана 116. став 2. и 117. став 1.  Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закони, 6/20 и 129/21), члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БЛАЖЕВУ 

 

 

1. У  Школски одбор ОШ „Вук Караџић“ у  Блажеву, на мандатни период од четири 

године именују се: 

 

      1. Љиљана Дељанин из Крушевца, представник запослених,  

      2. Тијана Арсић, представник запослених, 

 3. Данијела Збиљић, представник запослених, 

 4. Бојана Милетић из Бозољина , представник родитеља, 

 5. Весна Пантић из Доњих Левића, представник родитеља, 

 6. Иван Матић из Иричића, представник родитеља, 

 7. Малиша Спасић из Ковизла, представник локалне самоуправе, 

 8. Горан Грчак, представник локалне самоуправе, 

 9. Алекса Којић, представник локалне самоуправе. 

 

2. Ово Решење је коначно. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-60/2022-I                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________ 
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На основу члана 203. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

РС“, број 25/19), тачка 64. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних 

књига („Службени гласник РС“, број 93/18 и 24/22), члана 40. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22)  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОДРЕЂИВАЊУ ЛЕКАРА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

 И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, 

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ  

 

1. ОДРЕЂУЈУ СЕ И ОВЛАШЋУЈУ лекари Дома здравља Брус и то: др Бојан 

Милић, доктор медицине; др Филип Петровић, доктор медицине; др Данијела 

Миловановић-Чикарић, доктор медицине; др Весна Петровић, спец. опште 

медицине и др Звездан Недељковић, спец. ургентне медицине  за стручно 

утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и 

издавање потврда о смрти – мртвозорника у општини Брус. 

2. Накнада за извршени посао из тачке 1. овог решења тромесечно износи 13.114,00 

динара, с тим што ће се исплата вршити по истеку сваког тромесечја, а најкасније у 

року од пет дана од дана истека тромесечја. 

3. Средства за преглед умрлих лица за стручно утврђивање времена и узрока смрти за 

лица умрла ван здравствене установе обезбеђују се у буџету општине Брус.  

4. Ступањем на снагу овог Решења престају да важе Решења Скупштине општине 

Брус и то: број 400-649/2013-I од 16.12.2013. године, 400-390/2019-I од 16.08.2019. 

године и 400-775/2021-I од 17.12.2021. године. 

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

општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:512-1/2022-I                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 

На основу члана 121.Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони ,10/2019 и 6/2020), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(„Службени гласник општине Брус“, број 2/19 и 6/22),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Локалног савета родитеља 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Локални савет родитеља општине Брус, који чине 
представници савета родитеља свих установа образовања и васпитања на територији 

општине Брус. 
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                                                       II 

У састав Савета именују се: 
 
1. Представници Средње школе у Брусу: 

- Јеличић Драгана из Бруса, члан, 
- Ђорђевић Јелена из Бруса, заменик члана, 

2. Представници Основне школе „Јован Јовановић Змај “ Брус: 

- Јевтић Љубица из Бруса, члан, 
- Вукојичић Вања, заменик члана, 

3. Представници Основне школе „Бранко Радичевић“ Разбојна: 

- Чикарић Горан из Дубаца, члан, 
- Чоловејић Слађана из Бруса, заменик члана, 

4. Представници Основне школе „Први Мај“ Влајковци: 

- Татић Јаношик, из Брзећа, члан, 
- Чоловејић Сашка, из Грашеваца, заменик члана, 

5. Представници Основне школе „Вук Караџић“ Блажево: 

- Милетић Бојана из Бозољина, члан, 
- Пантић Ваљбона, из Белог Поља,  заменик члана, 

6. Представници Предшколске установе „Пахуљице“ Брус: 

- Козић Анкица из Рибара, члан, 
- Лазић Маја из Бруса, заменик члана. 

 
III 

 Локални савет родитеља: 
-даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права 

детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика 
у општини; 

-учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја 
за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 

-прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, 
доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике, спречавања 
социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на 
територији општине; 

-пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези 
са питањима из њихове надлежности; 

-заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији 
општине; 

-сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, 
заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и 
људских права; 

-обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији 
општине. 

IV 

 Мандат чланова и заменика чланова Локалног савета траје до истека радне, 
односно школске 2022/2023 године. 

 Доношењем овог решења престаје да важи решење број 02-27/2021-I од 
02.11.2021. године. 
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V 

                 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

Број:02-31/2022-I                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

20.12.2022. године                                                             Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

___________________________________ 

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

129/07, 47/18,...,111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист 

општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

  

1. УСВАЈА СЕ на Извештај  о раду Општинске управе општине Брус за 2021. 

годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:021-12/2022-I                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), 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 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ УСЛУГА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА»  БРУС   

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник основних услуга ЈКП «Расина» Брус, 

број 2844/2022 који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 

21.10.2022. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-18/2022-I              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

 ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАСИНА“ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈКП „Расина“ Брус за 2023. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 

30.11.2022. године, под бројем 3154/2021-1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-20/2022-I                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

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

15/16 и 88/19),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 

47/18 и 101/21) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 2/19 и 6/22), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. 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 01.01.2022. – 

30.09.2022. године, број 2913/2022 од 28.10.2022. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-17/2022-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС I ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ„ ПАХУЉИЦЕ“ БРУС ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 

ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Анекс I Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Пахуљице“ Брус за школску 2022/2023 годину,  који је усвојио Управни одбор 

установе под бројем 586/22 од 28.11.2022. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 60-10/2022-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.     

___________________________________ 

 

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

129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ 

И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА 

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ ПАХУЉИЦЕ“ БРУС  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности деце за време боравка у Предшколској установи „Пахуљице“ Брус, 

који је усвојио Управни одбор установе под бројем 487/22 од 28.11.2022. године.  

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 60-11/2022-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.              

_____________________________________ 
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На основу члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“2/19  и 

6/2022 ) и члана 13 б. Одлуке о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити општине 

Брус („Службени лист општине Брус, број 7/21), 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године, доноси 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ БЕСПЛАТНОГ 

ПРЕВОЗА ПЕНЗИОНЕРИМА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 Став 2. у  члану 1. Правилника о обезбеђивању бесплатног превоза пензионерима у 

међумесном саобраћају на територији општине Брус, који гласи: 

 

 „Право на бесплатан превоз пензионера у међумесном саобраћају на територији 

општине Брус остварују пензионери старији од 70 година са пензијама нижим од просечне 

пензије у Републици Србији према последњем објављеном податку и са пребивалишем на 

територији општине Брус.“ 

 

Мења се и сада гласи: 

 

„Право на бесплатан превоз пензионера у међумесном саобраћају на територији 

општине Брус остварују пензионери старији од 68 (шездесет осам) година са пензијама 

нижим од просечне пензије у Републици Србији према последњем објављеном податку и 

са пребивалишем на територији општине Брус.“  

 

Члан 2. 

У осталом делу Правилник о обезбеђивању бесплатног превоза пензионерима у 

међумесном саобраћају на територији општине Брус, остаје исти. 

 

Члан 3. 

Ове измене и допуне ступају на снагу 01.01.2023. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:551-9/2022-I                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

20.12.2022. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________________ 

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

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 

(«Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ  

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Народној 

библиотеци Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. 
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годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 

08.12.2022. године, под бројем 217/22. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1157/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_______________________________ 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ  

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

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

Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, који 

је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 08.12.2022. 

године, под бројем 217/2022. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1161/2022-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Месних заједница 

општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. 

годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-1192/2022-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 



 493 20.12.2022. године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   10 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС 

 СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Предшколској 

установи „Пахуљице“ Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине 

Брус за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници 

одржаној дана 14.12.2022. године, под бројем 522/22. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1198/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

___________________________________ 

 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БЛАЖЕВО СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Вук Караџић“ Блажево са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус 

за 2022. годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној 

дана 15.12.2022. године, под бројем 574. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1196/2022-I                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 

 

 

 



 494 20.12.2022. године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   10 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Туристичкој 

организацији општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине 

Брус за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници 

одржаној дана 14.12.2022. године, под бројем 182/2022. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1162/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
_______________________________ 

 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинске управе 

општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. 

годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1190/2022-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022.године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РАЗБОЈНА СА ОДЛУКОМ О 

ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Бранко Радичевић“ Разбојна са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине 

Брус за 2022. годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници 

одржаној дана 15.12.2022. године, под бројем 1332. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1189/2022-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ БРУС СА ОДЛУКОМ О 

ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Јован Јовановић Змај“ Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине 

Брус за 2022. годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници 

одржаној дана 15.12.2022. године, под бројем 982-01-101/01. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1197/2022-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О 

ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског 

правобранилаштва општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета 

општине Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1191/2022-I                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

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

са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, који је 

усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 14.10.2022. године, 

под бројем 925. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1003/2022-I                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РАЗБОЈНА СА ОДЛУКОМ О 

ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Бранко Радичевић“ Разбојна са Одлуком о другом ребалансу буџета општине 

Брус за 2022. годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници 

одржаној дана 10.10.2022. године, под бројем 1099. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-964/2022-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Први Мај“ Влајковци са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 

2022. годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 

13.10.2022. године, под бројем 501. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1004/2022-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“  БРУС  

 СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

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

културу „Спортски центар“ Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета 

општине Брус за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 

седници одржаној дана 25.10.2022. године, под бројем 417/22. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1006/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), 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 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ЦЕНОВНИК 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ХАЛЕ „ГОРАН РАИЧЕВИЋ“ БРУС  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник за коришћење хале „Горан Раичевић“ 

Брус, број 386/2022 од 30.09.2022. године, који је поднет од стране в. д. 

директора установе. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:38-6/2022-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                              Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

88/2013, 105/2014, 104/2016, - др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2022) и члана 40. 

Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/2019 и 6/2022) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022. године донела је   

 

О Д Л У К У   

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНОГ НА 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ  БРОЈ 2340 КО РАЗБОЈНА 

 

Члан 1. 

 Даје се на коришћење стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 2340 

КО Разбојна, породици Кадрије Сулејмановић из Дубаца и породици Синише Шабановића 

из Дубаца, за потребе решавања стамбеног питања, на период од 5 (пет) година, уз 

могућност продужења истог, без накнаде. 

Члан 2.  

Обавезују се корисници стамбеног објекта из члана 1. ове Одлуке да редовно врше 

плаћање трошкова редовног одржавања објекта, трошкова електричне енергије, као и 

других трошкова који су у вези са коришћењем предметног објекта. 

 

Члан 3. 

 Уговор о коришћењу предметног стамбеног објекта са корисницима из чл.1. ове 

Одлуке у име општине Брус закључиће Председница општине Брус којим ће се ближе 

уредити међусобна права и обавезе.  

Члан 4. 

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

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:360-31/2022-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.12.2022. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц. , с.р.                     

_____________________________________ 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“  БРУС  

 СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

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

културу „Спортски центар“ Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета 
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општине Брус за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 

седници одржаној дана 19.12.2022. године, под бројем 444/22. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1313/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Фонда за 

пољопривреду и рурални развој са Одлуком о трећем ребалансу буџета 

општине Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1310/2022-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022.године                                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

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

са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, који је 

усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 15.12.2022. године, 

под бројем 1126/1. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1301/2022-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
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 На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Председника 

општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. 

годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1305/2022-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022.године                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 

 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О 

ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

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

ситуације општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус 

за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1308/2022-I                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022.године                                                  Драгамна Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА ОДЛУКОМ О 

ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Буџетског фонда за 

заштиту животне средине са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус 

за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1309/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022.године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________ 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског већа 

општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. 

годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1307/2022-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022.године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Скупштине 

општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. 

годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1306/2022-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022.године                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________ 

 

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

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ СА ОДЛУКОМ О ТРЕЋЕМ 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Први Мај“ Влајковци са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Брус за 

2022. годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 

15.12.2022. године, под бројем 581. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-1194/2022-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.12.2022. године                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

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

(„Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.12.2022.године доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Данијели Видојевић из Игроша 

 

1. УСВАЈА СЕ захтев Данијеле Видојевић из Игроша за помоћ ради куповине 

инвалидских помагала. 

2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ И ОБАВЕЗУЈЕ Општинско веће општине Брус да одреди 

конкретан износ новчане накнаде ради давања помоћи именованој из тачке 1. овог 

Решења. 

3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о утрошеним 

финансијским средствима, у супротном од корисника затражиће се повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења  Решења 

Општинског већа општине Брус закључи уговор са Данијелом Видојевић из Игроша којим 

ће се ближе уредити права и обавезе. 

5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Брус''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-1339/2022-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      

20.12.2022.године                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 
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 506 20.12.2022. године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   10 

 

 
 



 507 20.12.2022. године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   10 

 

 

 



 508 20.12.2022. године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   10 
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А К Т А  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

 

  На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон), члана 66. 

Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/2019 и 6/2022) и члана 21. 

Правилник о  суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем 

уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 

унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 

термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање 

програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22, број 

400-296/2022-III од 13.04.2022. године, 
        Општинско веће општине Бру на седници одржаној дана 23.11.2022. године доноси 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

(за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на 

породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте) 

 

Члан 1. 

                  Доноси се Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера 

енергетске санације на породичним кућама и становима на територији општине Брус за 2022. 

годину у укупном износу од износу од 1.500.000,00 динара (словима: 

једанмилионпетстотинахиљададинара) од којих је 750.000,00 динара (словима: 

седамстотинапедестхиљададинара) определила општина Брус, а 750.000,00 динара 

(словима: седамстотинапедестхиљададинара ) Управа за подстицање и унапређење 

енергетске ефикасности. 

Члан 2. 

         Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем 

уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на 

територији општине Брус за 2022. годину. 

         Јавним конкурсом ближе се уређују услови за учешће на конкурсу, начин реализације 

додељених средстава, оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника и друго. 

         Усваја се текст Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког 

система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и 

делитеља топлоте на територији општине Брус за 2022. одину, који је сачинила Комисија за 

реализацију мера енергетске санације и исти чини саставни део ове Одлуке. 

         Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне 

енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на 

територији општине Брус за 2022. годину спроводи Комисија за реализацију мера енергетске 

санације. 
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Члан 3. 

        Јавни конкурс и потребни обрасци биће објављени на огласној табли Општинске управе 

општине Брус и на званичној интернет презентацији општине Брус, www. brus.ls.gov.rs 

         Ову Одлуку потребно је објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

                                          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-1088/2022-III                                        ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

23.11.2022.године                                                                Валентина Милосављевић, с.р. 

___________________________________ 

 

На основу члана 20. став 8. Правилникa о  суфинансирању енергетске санације 

породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по 

основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова ЈП1/22, број 400-296/2022-III од 13.04.2022. године,  а у складу 

са Одлуком Општинског већа општине Брус о расписивању јавног конкурса за учешће 

привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем 

уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 

унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 

термостатских вентила и делитеља на територији општине Брус, број:400-736/2022-III од 

12.08.2022.године, Јавним позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем 

уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на 

територији општине Брус, од 12.08.2022.године и Решењем о исправци Јавног Конкурса-

Позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 

домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, 

циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Брус, 

Општинског већа општине Брус Бр.400-736-1/2022-III од 29.08.2022. године, 

         Општинско веће општине Бру на седници одржаној дана 23.11.2022. године доноси 

 

OДЛУКУ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

који могу учествовати у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима 

путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, 

циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине 

Брус 

I Мера 1. Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за 

породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње 

двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде 
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неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних 

панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са 

законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.  

Ред.број Назив привредног 

субјекта 

Рок важења цена 

за меру за коју 

се конкурише 

Цене производа Укупан број 

бодова 

МАКСИМАЛНО 

40 БОДОВА 

МАКСИМАЛНО 

60 БОДОВА 

1.  BIZ-PRONET доо, 

Лесковац, Златиборска 

2 

 40 60 100 

2.  MLS EXING доо, 

привредно друштво за 

производњу,промет и 

инжењеринг, Београд, 

Трстењакова 3 

40 55,99 95,99 

3.  „ENERGY NET ONE“, 

Рибарска 9, 35000 

Јагодина 

30 55,39 85,39 

4.  Телефон инжењеринг 

ДОО, Угриновачки пут 

22 део 52 11283 Земун 

30 53,95 83,95 

  

Мера 2. Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела 

система ефикаснијим системом путем: 

1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, 

2) Опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине 

топлоте објекту ( калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили ) за станове.  

Ред.број Назив привредног 

субјекта 

Рок важења цена 

за меру за коју 

се конкурише 

Цене производа Укупан број 

бодова 

МАКСИМАЛНО 

40 БОДОВА 

МАКСИМАЛНО 

60 БОДОВА 

1.  / / / / 

 

         За меру 2. Нема поднетих пријава. 

II Одлука Општинског већа општине Брус о избору директних корисника у спровођењу 

мера енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној 

интернет страници Општине Брус www. brus.ls.gov.rs. 

Ову Одлуку потребно је објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

                                     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-736/2022-III                                 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   

23.11.2022. године                                                     Валентина Милосављевић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 

129/2007...47/2018) и члана 17. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке 

организације општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 1/2017) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 16.12.2022. године донело је 

          

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о првим изменама Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Туристичкој организацији општине Брус коју је донео 

Управни одбор Туристичке организације општине Брус на седници одржаној дана 

14.12.2022. године под бројем 183/2022. 

     2. Решење доставити: вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине 

Брус и архиви . 

         3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-1193/2022-III                                 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   

16.12.2022. године                                                     Валентина Милосављевић, с.р. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
С А Р Д Ж А Ј              С Т Р А Н А 

 

 

275. КАДРОВСКИ Општинске управе општине Брус за 2023. годину  

         ПЛАН    441 

276. ОДЛУКА  о локалним комуналним таксама 445 

277. ОДЛУКА  о јавним расправама 451 

278. ОДЛУКА  о прибављању непокретности у јавну својину општине Брус 460 

279. ОДЛУКА  о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус 

   непосредном погодбом 460 

280. ОДЛУКА  о успостављању права службености пролаза преко  

   кат. парцеле 339 КО Ђерекаре 461 

281. ОДЛУКА  о приступаљу израде измена дела Плана генералне регулације 

   за насеље Брзеће-Копаоник целина 1 стамбена зона (зона старог 

   села), целина 2 (северна туристичка зона) и дела целине 3 

   (централна туристичка зона-Бела река) 463 

282. РЕШЕЊЕ о изради Стратешке процене утицаја измена дела Плана  

   генералне регулације за насеље Брзеће-Копаоник целина 1  

   стамбена зона (зона старогсела), целина 2 (северна туристичка зона)  

   и дела целине 3 (централна туристичка зона-Бела река) 

   на животну средину 468 
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283. ОДЛУКА  о усвајању Измена и допуна Плана детаљне регулације локалитета 

   „Јарам“ на Копаонику у општини Брус са Планом 470 

284. ОДЛУКА  о стипендирању студената са територије општине Брус 479 

285. ОДЛУКА  о једнократној новчаној помоћи друштву МНРЛ „Пчелица“ Брус 480 

286. ОДЛУКА  о измени одлуке о социјалној заштити општине Брус 480 

287. ОДЛУКА  о објављивању општинских признања и других аката и о  

   издавању „Службеног листа општине Брус“ 481 

288. ОДЛУКА  о измени одлуке о накнадама за рад Комисије Буџетског  

   фонда за развој пољопривреде општине Брус 483 

289. ОДЛУКА  о давању сагласности Центру за социјални рад за продају  

   демонтираног отпада 484 

290. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“  

   Блажево 484 

291. РЕШЕЊЕ о именовањуу чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“  

   Блажево 485 

292. РЕШЕЊЕ о одређивању лекара за стручно утврђивање времена и узрока 

   смрти лица умрлих ван здравствене установе, издавање  

   потврде о смрти и одређивање висине накнаде 486 

293. РЕШЕЊЕ о образовању Локалног савета родитеља 486 

294. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду Општинске управе за 2021. годину 488 

295. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник основних услуга  

   ЈКП „Расина“ Брус 488 

296. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Расина“ Брус 

   за 2023. годину 489 

297. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2022.- 

   -30.09.2022. године 489 

298. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Анекс I Годишњег плана рада ПУ 

   „Пахуљице“ Брус за школску 2022/2023 годину 490 

299. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о мерама, начину и поступку 

   заштите и безбедности деце за време боравка у ПУ „Пахуљице“  490 

300. ИЗМЕНА И о обезбеђивању бесплатног превоза пензионерима у међумесном 

        ДОПУНА  саобраћају на територији општине Брус 

        ПРАВИЛНИКА   491 

301. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Народне 

   библиотеке Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 491 

302. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Центра за 

   културу Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 492 

303. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Месних 

   заједница Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 492 

304. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ПУ 

   „Пахуљице“ Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 493 

305. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Вук 

   Карџић“ Блажево са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 493 

306. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Туристичке 

   организације Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 494 

307. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Општинске 

   управе Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 494 
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308. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Бранко 

   Радичевић“ Разбојна са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 495 

309. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Јован 

   Јовановић Змај“ Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 495 

310. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Општинског 

   правобранилаштва општине Брус са Одлуком о трећем  

   ребалансу буџета за 2022. 496 

311. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Средње 

   школе Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета за 2022. 496 

312. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Бранко 

   Радичевић“ Разбојна са Одлуком о другом ребалансу буџета за 2022. 497 

313. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Први Мај“ 

   Влајковци са Одлуком о другом ребалансу буџета за 2022. 497 

314. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план установе 

   за физичку културу „Спортски центар“ Брус са Одлуком о  

   другом ребалансу буџета за 2022. 498 

315. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник за коришћење хале 

   „Горан Раичевић“ Брус 498 

316. ОДЛУКА  о давању на коришћење стамбеног онјекта изграђеног на 

   кат. парцели број 2340 КО Разбојна 499 

317. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план установе 

   за физичку културу „Спортски центар“ Брус са Одлуком о  

   трећем ребалансу буџета за 2022. 499 

318. . РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Фонда за 

   пољопривреду и рурални развој са Одлуком о трећем ребалансу  

   буџета за 2022. годину 500 

319. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Средње 

   школе Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. године 500 

320. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Председника 

   општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 501 

321. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Штаба за 

   ванредне ситуације општине Брус са Одлуком о трећем  

   ребалансу буџета за 2022. годину 501 

322. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Буџетског 

   фонда за заштиту животне средине са Одлуком о трећем  

   ребалансу буџета за 2022. годину 502 

323. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Општинског 

   већа општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 502 

324. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Скупштине 

   општине Брус са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 503 

325. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Први 

    Мај“ Влајковци са Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2022. 503 

326. РЕШЕЊЕ о давању помоћи Данијели Видојевић из Игроша 504 

327. ОДЛУКА  о буџету општине Брус за 2023. годину 505 

328.ОДЛУКА  о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске 

   санације на породичним кућама и становима на територији 

   општине Брус за 2022. годину 577 
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329. ОДЛУКА  о избору директних корисника у спровођењу мера 

   енергетске санације 578 

330. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о првим изменама Правилника 

   о организацији и систематизацији радних места у Туристичкој 

   организацији општине Брус 580  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

_________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 3150101 (037)  

жиро-рачун број: 840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029 

Главни и одговорни уредник Андрија Несторовић, Секретар Скупштине општине 

Брус. 
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