
                                                       Лист излази према потреби
ГОДИНА ХХX         БРОЈ  7.     15.08.2022. годинe                   годишња претплата 2.700.-дин.   

                           (аконтација). 
                             Цена овог броја 410,00 дин. 
                           Рок за рекламацију 10 дана

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 10. и 40. Статута општине 
Брус („Сл. лист општине Брус“ број 2/19 и 6/22) и члана 3. Одлуке о одређивању празника 
општине Брус и установљавању признања и награда („Сл. лист општине Брус“ број  7/02) 
и члана 1. Одлуке о установљавању највећег признања општине Брус („Сл. лист општине 
Брус “ број 3/06 и 6/21), 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године донела је 

                                                            О Д Л У К У
                         О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА
                                          

Члан 1.
Поводом „19. Августа- Дани Преображења“, празника општине Брус, Скупштина 

општине Брус у знак признања додељује признање општине Брус- ПЛАКЕТУ:

1. Програму SWISS PRO, за унапређење услуга социјалне заштите
2. Драгијани Петровић, за предан рад на одржавању чистоће града
3. Народној библиотеци Брус, поводом 150 година успешног постојања и рада
4. Helvetas Swiss Intercooperation SRB, за подршку локалној пореској администрацији
5. Школској управи Крушевац, за унапређење услова образовања
6. ЈП Путеви Србије, за унапређење саобраћајне инфраструктуре 

                                                                   
Члан 2.

Поводом „19. Августа- Дани Преображења“, празника општине Брус, Скупштина 
општине Брус у знак признања додељује  признање општине Брус- ЗАХВАЛНИЦУ:

1. Драгославу Костићу, за донаторство на изградњи крста у Блажеву.
2. Сенки Вукајловић, за успешан дугогодишњи рад у образовању.
3. Зорици Кнежевић, као домаћици и мајци.
4. Удружењу пензионера Брус, за дугогодишње пружање услуга старијим 

грађанима.
5. Зорану Арсићу, за иновативност и успешно предузетништво
6. Милисаву Јовановићу, за представљање народне традиције Бруског краја.
7. Данијели Миленковић, ђаку генерације Карловачке гимназије.
8. Александру Милутиновићу, за покретање еколошких акција и афирмацији 

Бруског краја.
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9. Миловану Матићу, за успешну каријеру на пољу научно- истраживачког рада.
10. Љубодрагу Миљојковићу, успешном пољопривредном произвођачу.
11. Пољопривредном газдинству Ћирић, за позитиван пример сложне и вредне 

породице.
12. Зорану Илићу, за дугогодишњи рад и унапређење квалитета рада Дома здравља
13. Весни Петровић, за дугогодишњи рад и унапређење квалитета рада Дома здравља
14. Милославу Радисављевићу, за дугогодишњи рад и унапређење квалитета рада 

Дома здравља
15. Мирјани Максимовић, за дугогодишњи рад и унапређење квалитета рада Дома 

здравља
16. Светлани Вуковић, за дугогодишњи рад и унапређење квалитета рада Дома 

здравља
17. Марији Мијатовић, за дугогодишњи рад и унапређење квалитета рада Дома 

здравља
18. Брижиди Симоновић, за дугогодишњи рад и унапређење квалитета рада Дома 

здравља
19. Милки Грбић, за дугогодишњи рад и унапређење квалитета рада Дома здравља
20. Милославу Милосављевићу, за представљање народне традиције Бруског краја.
21. Мирославу Ђорђевићу, хроничару села Разбојна.
22. Ученичкој задрузи „Гнездо“, као примеру добре праксе у образовању.
23. Милану Тодоровићу, за донацију рачунарске опреме.
24. Анђелки Несторовић постхумно, за дугогодишњи рад у Дому здравља Брус и 

допринос у пружању здравствене заштите.
25. Миломиру Петровићу постхумно, за дугогодишњи рад у Дому здравља Брус и 

допринос у пружању здравствене заштите.
26. Далибору Ђокићу постхумно, за дугогодишњи рад и допринос култури и 

новинарству.

Члан 3.
       Ова Одлука ступа на снагу дан после објављивања у „Службеном листу општине Брус“
                                       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:023-14/2022-I         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. године       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                                                                                                 

_________________________________

        



27215.08.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ    7

На основу чл. 8. и 9. Закона о матичним књигама (,,Службени гласник РС”, бр: 
20/2009,145/2014 и 47/2018) и  члана 32. став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 
111/2021 – др. закон) и члану 40. став 1 тачка 6 Статута  општине Брус (,,Службени лист 
општине Брус”, број 2/2019)
    Скупштина општине Брус, по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и 
локалне самоуправе бр.20-00-446/2022-26 од 04.07.2022. године, на седници одржаној дана 
15.08.2022. године, донела је

О Д Л У К У
о одређивању матичног подручја на територији општине Брус

1. Овом Одлуком одређује се матично подручје за које се воде матичне књиге на 
територији општине Брус, као и седиште матичног подручја.

2. Матично подручје за које се воде матичне књиге на територији општине Брус је:

Матично подручје Брус, које чине насељена места: Брус, Дртевци, Мала Грабовница, 
Кобиље, Ботуња, Мала Врбница, Жиљци, Велика Грабовница, Кочине, Дренова, 
Тршановци, Лепенац, Брђани, Игрош, Влајковци, Грашевци, Радманово, Горњи Липовац, 
Шошиће, Паљевштица, Ливађе, Брзеће, Крива Река, Осредци, Милентија, Рибари, 
Будиловина, Град, Батоте, Жарево, Доњи Липовац, Разбојна, Стројинци, Ковиоци, Дупци, 
Равни, Жуње, Златари, Богише, Жилинци, Блажево, Чокотар, Градац, Домишевина, 
Боранци, Стануловићи, Витоше, Ковизла, Радуње, Бело Поље, Иричићи, Судимља, Доње 
Левиће, Ђерекари, Бозољин, Равниште, Горње Левиће и Кнежево.

3. Седиште матичног подручја Брус је у Брусу.

      4. Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању 
матичних подручја на територији општине Брус, број 20-9/2019-I од 12.11.2019. године 
(,,Службени гласник РС”, број 82/2019)
 
       5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
Републике Србије”, а почеће да се примењује од 01. јануара 2023. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:20-4/2022-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

____________________________________
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закон и 47/18), члана 9. став 7. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 2., 
4. и 12. Закона о јавно приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, 
број 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени лист општине 
Брус“, број 2/2019 и 6/2022)

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године доноси 

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ У ЦИЉУ

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

                                                         Члан 1.
Покреће се поступак за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије у циљу обављања комуналне делатности зоохигијене на територији 
општине Брус.

Члан 2.
Поступак реализације Пројекта спроводиће се у складу са одредбама Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/11, 15/16 и 
104/16) у даљем тексту: Закон.

Члан 3.
Општина Брус је дужна да изради предлог Пројекта јавно-приватног партнерства и 

исти достави на сагласност Комисији за јавно-приватно партнерство Републике Србије.

Члан 4.
Скупштина општине Брус донеће Одлуку о давању сагласности и усвајању 

предлога Пројекта јавно-приватног партнерства по претходно прибављеном позитивном 
мишљењу Комисије за јавно-приватно партнерство.

Члан 5.
Надлежни орган ће донети одговарајућу Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег партнера, а у складу са поступком дефинисаним Законом 
о јавним набавкама и Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама.

Члан 6.
Ова Одлука биће основ општини Брус да са надлежним институцијама и органима 

спроведе поступак прописан Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, као и 
да усклади своја акта у правцу реализације предметног поступка јавно-приватног 
партнерства.
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Члан 7.
На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће се одредбе Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама, Закона о локалној самоуправи, Закона о 
јавним набавкама, као и других важећих законских и подзаконских аката који регулишу 
предметну материју.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ:352-59/2022-I                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022.године                                                            Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                 

_____________________________________
На основу члана 2. став 3. тачка 8, члана 9. и члана 13. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016, и 95/2018), члана 32. став 
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2017, 83/2014-
др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 2, 13, 14. Уредбе о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, број 13/2018, 
66/2018 и 51/2019) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, 
број 2/2019 и 6/2022),

Скупштина Општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године, доноси

О Д Л У К У 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Одлуком о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине Брус (у даљем 

тексту: Oдлука) регулишу се услови и начин обављања комуналне делатности 
обезбеђивање јавног осветљења, а нарочито  поверавање  послова јавног осветљења, 
редовно одржавање јавног осветљења.

Јавно осветљење

                                                          Члан 2.
Под јавним осветљењем (јавном расветом), у смислу ове Одлуке, подразумева се 

систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина, спољњих 
делова зграда и других објеката јавне намене.

              Објектима, инсталацијама и уређајима јавне расвете управља Општина Брус.
Као јавне површине, у смислу одредби ове Одлуке, подразумевају се:  улице,  

тргови, мостови, пешачке површине поред стамбених и других  објеката,  паркови, 
паркинзи и зелене површине у стамбеним насељима, декоративна (фасадна) расвета 
верских објеката и институција, објекти за рекреацију који се налазе у јавној својини, 
уређена речна обала и друге површине на којима је предвиђена изградња јавне расвете.

Опрема, инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина, 
као и свечано украшавање и осветљавање градског насеља, саставни су део система јавног 
осветљења.
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Послови обезбеђивања јавног осветљења

Члан 3.
Под пословима обезбеђивања јавног осветљења, у смислу одредби ове Одлуке, 

подразумевају се: одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног 
осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Поверавање послова

Члан 4.
Општина  Брус у складу са Законом о комуналним делатностима поверава ЈКП 

„Расина“ Брус (у даљем тексту:„Предузеће“), обављање послова из члана 3. ове Одлуке.
Предузеће даје сагласност за постављање и уклањање рекламних ознака са објеката 

јавног осветљења, односно њихово прикључење, коришћење и искључење из система 
јавног осветљења, Комунална инспекција општине Брус врши надзор на постављању и 
уклањању рекламних ознака са објеката јавног осветљења, односно њиховом прикључењу, 
коришћењу и искључењу из система јавног осветљења.

Програм

Члан 5.
Послови из члана 3. ове Одлуке врше се у складу са Програмом обезбеђивања 

јавног осветљења који Предузеће заједно са ценовником доставља Скупштини општине 
Брус на давање сагласности.

Члан 6.
Под редовним одржавањем јавног осветљења подразумева се одржавање објеката, 

инсталација и уређаја за јавну расвету у исправном стању за њено функционисање.
Искључиво право извођења радова на редовном одржавању јавног осветљења има 

Предузеће.
Редовно одржавање јавног осветљења регулише се Уговором.

Члан 7.
Ради истицања силуета, спољашњим осветљењем трајно се осветљавају објекти и 

амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, административни, 
привредни или други значај.

Осветљење објеката и амбијенталних целина врши се на основу пројекта 
осветљења који израђује вршилац комуналне делатности јавног осветљења-Предузеће из 
члана 4. ове Одлуке.

Општинско веће општине Брус на основу предложеног пројекта, доноси Решење 
којим одређује који се објекти и амбијеталне целине осветљавају, а у смислу става 1. овог 
члана.

Поводом државних празника, значајних културних и спортских приредби и 
манифестација (Нова година, Божић, Ускрс и слично), општина Брус се свечано украшава 
према посебном пројекту свечаног украшавања и осветљења насеља.

Пројекат из става 4. овога члана израђује вршилац комуналне делатности јавног 
осветљења-Предузеће.
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Редовно снабдевање

Члан 8.
Редовно снабдевање електричном енергијом за јавно осветљење регулише се 

Протоколом за одржавање јавног осветљења који се закључује између Општине Брус, 
вршиоца комуналне делатности и Оператера дистрибутивног система ЕПС 
„Дистрибуција“ ДОО Београд, „Електродистрибуција Крушевац“ (јавног предузећа које 
испоручује електричну енергију).

Протоколом из става 1. овог члана ближе се уређују и друга питања од значаја за 
функционисање јавног осветљења.

Забрањене радње

Члан 9.
Забрањено је неовлашћено:

• Уклањање и рушење објеката и инсталација јавног осветљења;
• Прикључивање на објекте и инсталације јавног осветљења без одобрења;
• Постављање огласних средстава (истицање плаката, објава, огласа, обавештења, 

позива), причвршћивање објеката и ствари на објекте и инсталације јавног 
осветљења;

• Неовлашћено преусмеравање светала;
• Прљање и на други начин оштећивање објеката и инсталација јавног осветљења.

Члан 10.
Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника 

о квалитету пружања комуналних услуга из члана 1. ове Одлуке, у тајању од најмање 15 
дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници општине и Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради 
саопштења.

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. 
овог члана достави Општинској управи општине Брус-комуналној инспекцији извештај о 
резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга.

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог 
члана такви да већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом 
Предузећа, Општинска управа општине Брус-комунална инспекција, преиспитује рад 
Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у 
изјашњавању корисника и доставља Општинском већу општине Брус.

Општинско веће општине Брус, након разматрања анализе и предложених мера из 
става 4. овог члана, доноси акт којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су 
наведени у изјашњавању корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.

Уколико Предузеће не поступи у складу са ставом 5. овог члана у погледу 
отклањања недостатака квалитета комуналне услуге, Општина Брус може раскинути 
закључени уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом 
вршиоцу комуналне делатности, који испуњава услове.

Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга Законом прописане услове 
који омогућавају брз и ефикасан контакт са Предузећем у вези квалитета и коришћења 
услуга.
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НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА 
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Члан 11.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију 

плана/програма из члана 5. ове Одлуке обавља послове јавне расвете у складу са овом 
Одлуком.

Члан 12.
Ако дође до поремећаја или прекида у раду Предузећа услед ванредне ситуације 

или других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Предузеће је 
обавезно да одмах предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, и то:

• Радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно 
разлога због којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање 
послова јавног осветљења,

•  организује хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање послова јавног 
осветљења, и

• Предузме и друге мере које утврде надлежни органи Општинске управе општине 
Брус.

Када Предузеће не предузме мере из става 1. овог члана, Општинско веће општине 
Брус, може да ангажује друго правно лице или предузетника на терет Предузећа.

Члан 13.
У случају поремећаја у пословању, више силе, прекида у обављању делатности и у 

случају штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће предузима оперативне и друге 
неопходне мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање комуналне 
делатности, у складу са Законом и Одлуком Скупштине општине Брус.

НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У 
ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Члан 14.
Предузеће је дужно да, у случају поремећаја или прекида у обављању послова 

јавног осветљења насталог услед ванредне ситуације или других разлога који нису могли 
да се предвиде или спрече, поред предузетих мера из члана 12. ове Одлуке, обавести 
Општинско веће општине Брус о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим 
мерама.

Члан 15.
Кад Општинско веће општине Брус прими обавештење из члана 14. ове Одлуке, 

дужно је да без одлагања:
• Одреди ред првенства и начин обављања послова јавног осветљења,
• Нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине 

Предузећа која служи за обављање послова јавног осветљења, предузме мере за 
отклањање насталих последица и друге потребне мере и

• Утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у 
обављању послова јавног осветљења, као и одговорност за накнаду учињене 
штете.
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ИЗЈАШЊЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Члан 16.
Корисници услуга комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења могу се 

континуирано у току године изјашњавати о квалитету пружених услуга достављањем 
примедби, сугестија и предлога преко интернет странице општине Брус.

Надлежни орган управе са достављеним примедбама, сугестијама и предлозима 
поступаће на начин прописан Законом којим је уређено обављање комуналне делатности.

НАДЗОР

Члан 17.
Послове инспекцијског надзора на спровођење ове Одлуке врши Општинска 

управа општине Брус, Одсек надлежан за инспекцијске послове-комунална инспекција.
За прекршаје прописане овом Одлуком, комунални инспектор овлашћен је да 

поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Новчаном казном у износу од 100.000,00-500.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако се неовлашћено прикључује на објекте и инсталације јавног осветљења.
Новчаном казном у износу од 20.000,00-50.000,00 динара казниће се за прекршај из 

става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу. 
Новчаном казном у износу од 50.000,00-100.000,00 динара казниће се предузетник 

ако учини прекршај из става 1. овог члана .
Новчаном казном у износу од 25.000,00-50.000,00 динара казниће се физичко лице 

ако учини прекршај из става 1. овог члана.

Члан 19.
Новчаном казном у износу од 50.000,00-100.000,00 динара казниће се за прекршај  

правно лице ако: 
• Уклања, руши и на други начин оштећује објекте и инсталације јавног осветљења;
• Поставља огласна средства (истицање плаката, објава, огласа, обавештења, позива), 

врши причвршћивање објеката и ствари на објекте и инсталације јавног осветљења.
Новчаном казном у износу од 20.000,00-50.000,00 динара казниће се за прекршај из 

става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу. 
Новчаном казном у износу од 40.000,00-70.000,00 динара казниће се предузетник ако 

учини прекршај из става 1. овог члана. 
Новчаном казном у износу од 15.000,00-25.000,00 динара казниће се физичко лице 

ако учини прекршај из става 1. овог члана. 

Члан 20.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о обезбеђивању јавног 

осветљења на територији општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 1/2021).
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Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
       БРОЈ:352-60/2022-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
       15.08.2022. године                                                  Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

___________________________________

На основу члана 3. став 1. тачка 14, члана 4. став 3, члана 9. и члана 13. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 
члана 66. и 67. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/2009), 
члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/2005, 30/2010, 93/2012 
и 17/2019), члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности („Службени гласник РС“, број 13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 40. Статута 
општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/2019 и 6/2022),

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2022. године доноси

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности 

зоохигијене на територији општине Брус, права и обавезе корисника комуналне услуге и 
вршиоца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.

Сви појмови у овој Одлуци употребљени у мушком граматичком роду 
подразумевају мушки и женски природни род.

Члан 2.
Делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, 

смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште, контроле и смањења 
популације изгубљених животиња и напуштених паса и мачака, нешкодљивог уклањања и 
транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држања, дресуру, 
излагање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин 
који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину, спровођење 
мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Члан 3.
Послове из делатности зоохигијене подразумева временски орочено уговорено 

уређивање односа између општине Брус и вршиоца комуналне делатности.
Обављање делатности зоохигијене поверава се у складу са одредбама Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама и другим Законима, закључивањем Јавног 
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уговора, односно Уговора о јавно-приватном партнерству са или без елемената концесије, 
након спроведеног јавног позива или изузетно, непосредном погодбом у складу са 
одредбама Закона и ове Одлуке. 

Члан 4.
Комуналну делатност зоохигијене на територији општине Брус, може обављати и 

јавно предузеће чији је оснивач општина Брус, где у том случају не постоји обавеза 
спровођења поступка предвиђеног Законом којим се уређују концесије, већ се вршилац 
комуналне делатности одређује Одлуком Скупштине општине Брус.

Члан 5.
Послове из делатности зоохигијене могу обављати јавно предузеће, привредно 

друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: Вршилац делатности 
коме у складу са Законом, обављање ових послова повери Скупштина општине Брус.

Вршилац делатности пре доношења Одлуке Скупштине општине Брус о 
поверавању обављања ове комуналне делатности подноси захтев за проверу испуњености 
услова за отпочињање обављања комуналних делатности Министарству надлежном за 
послове комуналних делатности.

Члан 6.
Вршилац делатности дужан је да обављање делатности зоохигијене организује тако 

да обезбеди:
1. Трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и 

на начин уређен Законом, прописима и стандардима донесеним на основу 
Закона;

2. Прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који 
подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга 
и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;

3. Предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, 
постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности;

4. Развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење 
организације и ефикасности рада.

Члан 7.
У вршењу послова зоохигијене-послова хватања, збрињавања, ветеринарске неге и 

смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиштима за животиње 
Вршилац делатности је дужан да:

1. У складу са биолошким циклусом животиња, прикупља напуштене и 
изгубљене псе и мачке и то нарочито у околини школа, предшколских и других 
установа, пијаца, угоститељских објеката, стајалишта, аутобуске станице и 
других површина око јавних објеката;
2. Прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима и мачкама и прикупља их;
3. Врши превоз прикупљених паса и мачака до прихватилишта;
4. Прикупљене псе и мачке смешта у прихватилиште при чему предузима 
следеће мере: врши тријажу, третман против екто и ендопаразита, утврђивање 
идентитета, обавештавање власника, односно проверу на списку тражених 
животиња, преглед од стране ветеринара и утврђивање здравственог стања, 
смешта и разврстава животиње према полу, врши стерилизацију, обележавање 
(у складу са Законом о ветеринарству) и увођење у евиденцију прихватилишта;
5. Брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња;
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6. Врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 
дана од дана смештаја у прихватилиште;
7. Припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта 
или елементарних непогода;

У вршењу послова зоохигијене из става 1. овог члана, Вршилац делатности је 
дужан да у свему поступа у складу са правилником којим се ближе прописују услови за 
заштиту добробити животиња у погледу простора, просторија и опреме, које мора да 
испуњава прихватилиште за напуштене животиње, начин поступања са животињама у 
овим објектима, програм обуке о добробити животиња, садржина и начин вођења 
евиденције у прихватилиштима, начин и средства за прикупљање напуштених и 
изгубљених животиња, као и начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених 
животиња.

Члан 8.
У  случају поремећаја или прекида у обављању делатности зоохигијене, услед више 

силе или других разлога које нису могли да предвиде, односно спрече, Вршилац 
делатности је обавезан да одмах обавести Општинску управу општине Брус-Одсек 
надлежан за инспекцијске послове и без одлагања, предузме мере на отклањању узрока 
поремећаја, односно прекида и то:

1. Радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога 
због којих је дошло до прекида у обављању делатности зоохигијене и 

2. Предузме и друге мере које утврди надлежни органи.

Члан 9.
У случајевима из члана 8. ове Одлуке, Вршилац делатности је обавезан да 

истовремено са предузимањем мера, обавести Општинску управу општине Брус-Одсек 
надлежан за инспекцијске послове, о разлозима поремећаја или прекида, као и о 
предузетим мерама.

Кад Општинска управа општине Брус-Одсек надлежан за инспекцијске послове, 
прими обавештење из става 1. овог члана, дужан је да без одлагања о томе обавести 
Општинско веће и предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне 
мере неопходне за несметано обављање ове комуналне делатности и то:

1. Одреди рад првенства и начин обављања делатности зоохигијене;
2. Нареди мере за заштиту комуналних и других објеката, уређаја и имовине 

Вршиоца делатности која служи за обављање делатности зоохогијене;
3. Предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, и
4. Утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у 

обављању делатности зоохигијене, као и одговорност за накнаду учињене 
штете.

Члан 10.
Власник односно држалац који изгуби пса или мачку дужан је да тај губитак без 

одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана губитка животиње, пријави Вршиоцу 
делатности и ветеринарској служби.

Ако је власник, односно држалац пса или мачке не пријави губитак из става 1. овог 
члана, сматра се да је напустио животињу,

Трошкове збрињавања напуштених паса и мачака сноси власник, односно држалац 
истих, а ако је непознат, трошкове збрињавања сноси Вршилац делатности.
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Члан 11.
Трошкове уклањања лешева животиња са површина јавне намена до објекта за 

сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла сноси власник, 
односно држалац животиња, а ако је непознат, ове трошкове сноси Вршилац делатности.

ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Члан 12.
Извори средстава за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:

• Прихода буџета општине,
• Прихода пружања комуналних услуга,
• Наменских средстава других нивоа власти и
• Других извора, у складу са Законом.

Члан 13.
За обављање и развој делатности зоохигијене из члана 2. ове Одлуке обезбеђују се 

средства у буџету општине.
Висина средстава за обављање која се опредељује у буџету општине за обављање 

делатности зоохигијене одређује се на основу јединичне цене комуналних услуга и 
количине извршених комуналних услуга у претходном периоду.

ИЗЈАШЊЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Члан 14.
Корисници услуга комуналне делатности зоохигијене могу се континуирано у току 

године изјашњавати о квалитету пружених услуга достављањем примедби, сугестија и 
предлога преко интернет странице општине Брус.

Надлежни орган управе са достављеним примедбама, сугестијама и предлозима 
поступаће на начин прописан Законом којим је уређено обављање комуналне делатности.

МЕРЕ ЗАБРАНЕ

Члан 15.

Забрањено је:
1. Остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на јавним 

и осталим површинама;
2. Сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места 

одређеног за ту сврху, односно противни подзаконским актима који 
уређуји начин нешкодљивог уклањања животињских лешева и 
отпадака животињског порекла.

НАДЗОР

Члан 16.
Надзор на спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа општине Брус-Одсек 

надлежан за инспекцијске послове преко комуналне инспекције.
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На питања инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и других аката 
донетих на основу ове Одлуке, која нису посебно уређена овом Одлуком примењиваће се 
прописи који уређују инспекцијски надзор.

У вршењу инспекцијског надзора над применом ове Одлуке, комунална инспекција 
има дужности и овлашћења прописана Законом о комуналним делатностима и Законом о 
инспекцијском надзору.

Против Решења Одсека надлежног за инспекцијске послове- комуналне инспекције, 
може се изјавити жалба Општинском већу општине Брус у року од 15 дана од дана 
достављања, а преко надлежног Одсека.

Жалба изјављења против Решења из става 4. овог члана одлаже извршење Решења, 
осим када се ради о предузимању хитних мера.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за 

прекршај вршилац комуналне делатности, ако се не придржава одредаба ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу у 

износу од 30.000,00 динара.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 до 30.000,00 динара казниће се за прекршај 

физичко лице, ако се не придржава одредаба ове Одлуке. 
Новчаном казном у износу од 100.000,00 до 200.000,00 казниће се прекршај 

предузетник или привредно друштво, ако се не придржава одредаба ове Одлуке.
За прекршај из става 4. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу у 

износу од 50.000,00 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о обављању 

делатности зоохигијене на територији општине Брус („Службени лист општине Брус“, 
број 1/2020).

Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
       БРОЈ:352-61/2022-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
       15.08.2022. године                                                  Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

________________________________________
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гл. РС”, бр. 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 94. 
Става 1,6,7 и 8. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл.гл. РС”, бр.68/2015, 
41/2018-др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 40. став 1. тачка 6 и 28. Статута 
Општине Брус („Сл.лист општине Брус“, бр.2/2019 и 6/2022 ), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2022. године донела је:

О Д Л У К У
о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се ауто такси превоз путника 

мора обављати  на територији општине Брус

                                                                          Члан 1.
Овом одлуком утврђује се цена такси превоза у оквиру такси тарифе по којој се 

такси превоз мора обављати на територији општине Брус.

                                                                          Члан 2.
Цена такси превоза у оквиру такси тарифе чини збир појединачних цена и то:

Ре
д
бр.

    

 Тарифе Временски интервал
 тарифе у току дана

Старт 
у
  Дин.
    

Цена услуге:
пређеног 
километра
долазак на 
адресу
по позиву
         дин / км Ц

ен
а 

 п
рт

љ
аг

а
   

Д
ин

/к
ом

ад

Цена
Услуге 
чекања

дин/ми
н

1. Тарифа I (дневна) од 06 h – 22 h    100        70 30 8
2. Тарифа II (ноћна) oд 22h – 06h и недељом     100        85 30 8
3. Тарифа III Дани државних 

празника
    100      100 30 8

Члан 3.
На утврђене цене из члана 2. oве одлуке такси превозници не могу давати попусте.
                                                                          

Члан 4.
Такси превозници утврђују цене такси превоза ценовником, у складу са 

појединачним ценама утврђеним у члану 2. oве одлуке и баждаре таксиметре на износе 
утврђене овом одлуком и ценовником у року од 15 дана.
Такси превозници су дужни да ценовнике ускладе са појединачним ценама из ове одлуке 
доставе их Одсеку за друштвене делатности, привреду и локални економски развој у року 
од 15. дана ради овере и поставе их у такси возилу на видно месту за путнике.                                                                                                                                                                                                       

Члан 5.
Скупштина општине Брус, овлашћује Општинско Веће да убудуће може 

утврђивати и усклађивати појединачну цену   услуга такси превоза у оквиру тарифа које 
су овом одлуком прописане а у складу са претходном процедуром.                                                                      
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Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи “Одлука о јединственој, економски 

најнижој цени ауто-такси превоза на територији општине Бруc” бр:38-2/2013-I од 
25.02.2013.године (Сл.лист општине Брус бр:2/2013).

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Брус”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС                                    

БРОЈ:38-5/2022-I                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

______________________________________

На основу члана 13. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС'' 25/19), 
члана 15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“ бр. 25/16), члана 25. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“број 129/07, 83/14- и др. закон, 101/2016- и 
др. закон и 47/2018 и 101/2021), члана 46а. и 46б.  Статута oпштине Брус („Службени лист 
општине Брус“2/2019 и 6/2022) , 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БРУС

Члан 1.
 Образује се Савет за здравље општине као стално радно тело Општине Брус на 
период од четири (4) године.
                                         

Члан 2.
 У Савет за здравље именују се: 

1. Бојана Капларевић, Дом здравља Брус, председник
2. Тамара Гајић, Центар за социјални рад, члан
3. Слађана Станић, Завод за јавно здравље Крушевац, члан
4. Драгана Шћепановић, Републички фонд за здраствено осигурање, члан
5. Виолета Поповић, представник корисника услуга, члан

Члан 3.
 Задаци Савета у складу са областима деловања јавног здравља из члана 5. Закона о 

јавном здрављу су:

- мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe 
спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa општинском нивoу, 
зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима града и градске општине, нoсиoцимa 
aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму jaвнoг здрaвљa; 

- праћење извeштajа Завода за јавно здравље Крушевац o aнaлизи здрaвствeнoг 
стaњa стaнoвништвa нa тeритoриjи градске општине кoja зa тo нaмeнски oпрeдeли 
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срeдствa у oквиру пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa из члaнa 14. 
Зaкoнa о јавном здрављу, кao и прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe; 

- дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу градске општине, који је у 
сагласности са планом јавног здрвља на нивоу Града, а кojи усвaja скупштинa 
градске општине и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти 
jaвнoг здрaвљa; 

- иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa 
мeрa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних и 
хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи градске 
општине крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa; 

- дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг 
здрaвљa, кoje дoнoси градска општина; 

- учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и 
вaнрeдним ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о јавном здрављу; 

- jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг 
здрaвљa; 

- oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду; 
- дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг 

здрaвљa нa територији градске општине, у склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу; 
- извeштaвaње Скупштине/Општинског већа, општинске управе која се бави 

пословима јавног здравља, односно здравља и Завода за јавно здравље Крушевац  o 
свoм рaду у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa(шестомесечно) ;

- подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама 
Скупштини/Општинском  већу и Заводу за јавно здравље Крушевац у oблaстимa 
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa.

Савет обавља и друге послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама 
Статута, Пословника Скупштине и одредбама Пословника Савета за здравље.

Члан 4.
 Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета.

                              
Члан 5.

 Савет може образовати радне тимове за поједина питања из области јавног 
здравља. 

Члан 6.
 За обављање појединих стручних послова за потребе Савета, Скупштина општине 

може ангажовати друга правна и физичка лица.

                                                                      Члан 7.
 Ради реализације задатака Савета из ове Одлуке средства се обезбеђују у буџету  
општине Брус.
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Члан 8.
Стручне и административне послове за потребе Савета врши Шеф Одсека за 

друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Општинске управе општине 
Брус, односно координатор Савета за здравље. За координатора Савета одређује се Никола 
Збиљић.                                                                   

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу, осам дана од објављивања у „Службеном листу 
општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС                                                   
БРОЈ:50-20/2022-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

_____________________________________

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник РС“ бр.113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021-одлука УС, 
53/2021-одлука УС и 66/2021), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 84/2014-др-закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 и 
101/2021) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист оптине Брус“, бр.2/19 и 
6/2022),

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2022. године, доноси

О Д Л У К У
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

          Члан 1.
У члану 7. став 1. Прва алинеја, Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Брус, мења се и  гласи:
- да је у тренутку рођења детета незапослена.

Члан 2.
У члану 9. став 1. Трећа алинеја, Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Брус, тачка и зарез се бришу, додају се речи:
- или другог надлежног органа;

Члан 3.
                У члану 25. став 3. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на 
територији општине Брус, иза речи динара, тачка  се бришe, додајe се реч:  месечно.

Члан 4.
                У члану 26. Став 1. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на 
територији општине Брус, додаје се нова  алинеја која гласи:

- оверени Уговор о закупу стана закључен између законског заступника 
детета и станодавца.
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                                                                    Члан 5.
У осталом делу Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији 

општине Брус, остаје непромељена.
                                                                     Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Брус“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-723/2022-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. године   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

_______________________________________

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.2/2019 и 6/22), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2022. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ БРУС 

1. ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину непосредном погодбом кат.парцелa  1998/2 KO 
Брус у искључивој својини Душанке Недељковић, из Бруса, укупне површине  239 m² 

уписна у лист непокретности број 1875 КО Брус, за цену од 176.339,25 динара/а, односно 
за укупну цену од 421.450,80 динара;

2. О прибављању непокретности у јавну својину из тачки 1. ове одлуке закључиће се 
уговор између Душанке Недељковић, са једне стране и општине Брус, са друге стране, 
чијем закључењу је Душанка Недељковић дужна 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:463-36/2022-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. 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 
и 88/2013), члана 68. и члана 100. став.1. тачка 2. 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) и члана 40. Статута општине Брус 
(„Службени лист општине Брус“ бр.2/2019), поступајући по захтеву  Симић Млађана из 
Бруса,
 Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 15.08.2022. године 
донела је следећу 

О Д Л У К У
 О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

1. ОТУЂУЈЕ се из јавне својине Општине Брус непосредном погодбом кат.парц.бр. 
694/24, пашњак 3.класе, по намени градско грађевинско земљиште, површине 225 
м², уписане у лист непокретности бр.250 КО Брус у корист  Симић Млађана из 
Бруса.

2. Непокретности се отуђујe за укупну цену од  378.225,00 динара .
3. О отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус непосредном погодбом из 

претходних тачака ове одлуке закључиће се уговор између Симић Млађана из 
Бруса 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 подносиоца захтева.

6. Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Брус“ и ступа на снагу у 
року од осам дана по објављивању.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС                            
БРОЈ:463-38/2022-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. године                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

____________________________________
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На основу члана 15. Одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права 
службености пролаза на површини јавне намене и непокретности у јавној својини 
општине Брус („Сл.лист општине Брус“, број 5/21 и 6/21) и члана 40. Статута општине 
Брус („Сл.лист општине Брус“, број 2/2019 и 6/22)

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године донела

О Д Л У КУ
О

ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОНСТИТУИСАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА 
ПРЕКО КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1059/6 КО БРЗЕЋЕ

Члан 1.
МЕЊА СЕ члана 2. Одлуке о конституисању права службености пролаза преко 

кат.парц.бр.1059/6 КО Брзеће број 463-503/2020-I од 20.12.2020. године тако да гласи:
„Инвеститор је у обавези да једнократно плати накнаду за заузеће кат.парцеле у 

износу који ће бити дефинисан Уговором о конституисању права службености а у свему 
према Одлуци 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 5/21 и 6/21)

Члан 2.
У Осталом делу Одлука о конституисању права служнености пролаза преко 

кат.пареле број 1059/6 КО Брзеће број 463-503/2020-I од дана 20.12.2020. године остаје 
непромењена.

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

општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС                                    

БРОЈ:463-37/2022-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

____________________________________

На основу члана 29. став 1. тачка 3., члана 41. став 1. тачка 5.  и 42. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС, број 
87/2018), Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 
(''Сл.гласник РС'' бр.27/2020), члана 40. тачка 42. Статута општине Брус (Сл.лист општине 
Брус, број 2/2019 и 6/2022), 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године донела је 

О Д Л У К У
о измени одлуке о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације 

на територији општине Брус

1. Врши се измена Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 
на територији општине Брус број 87-39/2021-I од 26.06.2021. године, у члану 2. 
Одлуке тако  да уместо директор ЈКП „Расине“ Брус - Милан Марјановић, треба 
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да стоји директор ЈКП „Расине“ Брус - Раде Недељковић и уместо Заменик 
начелника Општинске управе општине Брус - Горан Деспотовић, треба да стоји 
Начелник Општинске управе општине Брус - Бобан Симић.

2. У свему осталом Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне 
ситуације на  територији општине Брус број 87-39/2021-I од 26.06.2021. године 
(„Службени лист општине Брус“, број 6/2021), остаје непромењена.

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Брус“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:87-38/2022-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

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

129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закони, 47/18 и 101/21) и члана 40. Статута општине 
Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19 и 6/22), а у вези са чланом 7. и 76. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,...,103/15, 99/2016, 113/2017 и 
118/21)

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2022. године,  донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Брус за период 
јануар-јун 2022. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-608/2022-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. 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 15.08.2022. 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. – 
30.06.2022. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:023-13/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. 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, 47/18 и 101/21) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине 
Брус», број 2/19 и 6/22), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„РАСИНА“ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на прву измену Програма пословања ЈКП „Расина“ 
Брус за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници 
одржаној 11.08.2022. године, под бројем 2224/2022-1.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС      
БРОЈ:400-741/2022-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 15.08.2022.године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

_____________________________

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

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2022. године, донела је

О Д Л У К У
о допуни Програма постављања  и уклањања привремених објеката

1. Овом Одлуком врши се допуна Програма постављања  и уклањања  привремених  
објеката на површинама јавне намене на територији општине Брус („Службени 
лист општине Брус“, број 3/21), тако да се у члану 17. став 1. иза тачке 6. додаје 
тачка 7. кп. бр. 935 КО Брус и кп. бр. 1240 КО Брус.

2. У свему осталом Програм постављања  и уклањања  привремених  објеката на 
површинама јавне намене на територији општине Брус („Службени лист општине 
Брус“, број 3/21), остаје непромењен.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:352-57/2022-I    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. године Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

_________________________________
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На основу члана 55. став 5. Закона о водама («Службени гласник РС», број 30/2010, 
93/2012, 111/16, 95/18 и 95/18-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18)), 
Мишљења Јавног водопривредног предузећа «Србијаводе» Београд, Водопривредни 
центар Морава Ниш РЈ Западна Морава Чачак, број 7216/1 од 10.08.2022. године и члана 
40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22),

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године донела је 

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на 
територији општине Брус за 2022. годину, који је саставни део ове Одлуке.

2. Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине 
Брус за 2022. годину доставити:

- Министарству унутрашњих послова – сектору за Ванредне ситуације;
- Јавном водопривредном предузећу «Србијаводе» Београд, ВПЦ Морава Ниш 

ради повезивања са оперативним планом одбране од поплава воде првог реда и 
праћења упражњења истим,

- Штабу за ванредне ситуације општине Брус,
- Општинској управи општине Брус – Одсеку за друштвене делатности, привреду 

и локални економски развој.
3. Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС      

БРОЈ:87-31/2022-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 15.08.2022. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

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

129/2007, 47/18 и 101/21), члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник РС“, број 18/10, 101/17, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон и 
10/19) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 
6/22), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  ПУ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС

НА УПИСАНИ БРОЈ  ДЕЦЕ У  ВАСПИТНЕ ГРУПЕ

1. Усваја се захтев ПУ „Пахуљице“ Брус број 228/22 од 06.07.2022. године и ДАЈЕ 
СЕ САГЛАСНОСТ на већи односно мањи број деце који је уписан у васпитне 
групе. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС      
БРОЈ:61-13/2022-I                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 15.08.2022. 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, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 101/21) и члана 40. тачка 55. Статута 
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19 и 6/22), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ ПОВЕЋАЊА  СУБВЕНЦИЈА

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ «РАСИНА»  БРУС
 ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ОДОБРАВА СЕ Јавном комуналном предузећу „Расина“ Брус повећање 
субвенција за 2022. годину за још 5.000.000,00 динара.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-740/2022-I                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.08.2022. 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 закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, 
(„Службени лист општине Брус“, број 2/2019 и 6/2022)

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању помоћи Владисаву Ђокићу из Бруса

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ 
Владисаву Ђокићу из Бруса, у циљу накнаде трошкова даљег лечења.

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе 
општине Брус, економска класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту 
из буџета.

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 овог 
Решења закључи уговор са Владисавом Ђокићем којим ће се ближе уредити 
права и обавезе.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-758/2022-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ     
15.08.2022. 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 2/2019 и 6/2022)

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању помоћи Димитрију Вукосављевићу из Тршановаца

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ 
Димитрију Вукосављевићу из Тршановаца, у циљу накнаде трошкова даљег 
лечења.
2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске 
управе општине Брус, економска класификација 472000-накнаде за социјалну 
заштиту из буџета.
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 
овог Решења закључи уговор са Димитријем Вукосављевићем којим ће се 
ближе уредити права и обавезе.
5. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Брус''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-724/2022-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ     
15.08.2022. 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 закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, 
(„Службени лист општине Брус“, број 2/2019 и 6/2022)

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању помоћи Радивоју Милосављевићу из Криве Реке

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ 
Радивоју Милосављевићу из Криве Реке у циљу реконструкције породичне 
куће која је оштећена услед пожара.

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске 
управе општине Брус, економска класификација 472000-накнаде за 
социјалну заштиту из буџета.
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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 
овог Решења закључи уговор са Радивојем Милосављевићем из Криве Реке 
којим ће се ближе уредити права и обавезе.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-501/2022-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ     
15.08.2022. 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 закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, 
(„Службени лист општине Брус“, број 2/2019 и 6/2022)

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2022. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о давању помоћи Винадији Савић из Богиша

 1.  Врши се измена Решења о давању помоћи Винадији Савић из Богиша, број 400-
                 283/2022-I од 20.04.2022. године у члану 1. диспозитива тако да уместо речи
                „даљег лечења“, треба да стоји „адаптације породичног дома“. 

 
    2. У свему осталом Решења о давању помоћи Винадији Савић из Богиша, број 400-            
283/2022-I од 20.04.2022. године, остаје непромењено. 

3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Брус''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-759/2022-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
15.08.2022. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.

____________________________________
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А К Т А
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На  основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 
129/2007…47/2018) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус („Службени лист 
општине Брус“,  број 11/08)

Општинско веће општине Брус на седници одржаној 29.06.2022. године донело је

З А К Љ У Ч А К

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о Ценовнику на Градском базену за 
купалишну сезону 2022. годинe који је донео Управни одбор Установе за физичку 
културу ,,Спортски центар Брус“ на седници одржаној дана 28.06.2022. године под 
бројем 256/2022.

           Предметни Ценовник чини саставни део овог Закључка.
        2. Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Брус”.
  
                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
                                                                                      
БРОЈ: 400-533/2022-III                                                     ПРЕДСЕДНИЦA             
29.06.2022. године                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС         

         Валентина Милосављевић, с.р.
___________________________________________

На  основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 
129/2007...47/2018) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус („Службени лист 
општине Брус“,  број 11/08)

Општинско веће општине Брус на седници одржаној 29.06.2022. године донело је

З А К Љ У Ч А К

       1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о додели бесплатних сезонских карата за 
купалишну сезону 2022. године, коју је донео Управни одбор Установе за физичку 
културу ,,Спортски центар Брус“ на седници одржаној дана 24.05.2022. године  под бројем 
17/2022.
        Предметна Одлука Управног одбора Установе за физичку културу ,,Спортски центар 
Брус“ чини саставни део овог Закључка.
        2. Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Брус”.
   
                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС                                                                            

БРОЈ: 66-10/2022-III                                                             ПРЕДСЕДНИЦА 
 29.06.2022.године                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС                                     

                         Валентина Милосављевић, с.р.                                      
________________________________
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На основу чл. 3. и чл. 8. Уредбе о управљању капиталним пројектима (,,Службени 
гласник РС”, број 51/2019), члана 66. Статута општине Брус (,,Службени лист општине 
Брус”, број 2/2019 и 6/2022) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус 
(,,Службени лист општине Брус“, број 11/2008),
       Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана  08.07.2022. године донело 
је

                                                                    Р Е Ш Е Њ Е
    о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Брус

1. Образује се  Комисија за капиталне инвестиције општине Брус, (у даљем 
тексту:Комисија) у следећем саставу:
Председник Комисије:
-Валентина Милосављевић, председница општине Брус
Чланови:
-Милијана Тодоровић, заменица председнице општине Брус;
-Весна Лазаревић, шеф Одсека за финансије, планирање и јавнe набавке у Општинској 
управи општине Брус;
-Милан Марјановић, координатор техничке службе  ЈКП ,,Расина” Брус;
-Никола Збиљић, шеф Одсека за друштвене делатности, привреду и локални економски 
развој у Општинској управи општине Брус;
-Бојана Виријевић, Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове  у 
Општинској управи општине Брус и
-Гордана Петровић,Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове у 
Општинској управи општине Брус.
2. Задатак Комисије је, да врши потврду стратешке релевантности капиталних пројеката и 
усваја листу капиталних пројеката који су успешно оцењени и прошли 
преимплементациону фазу, осигурава усклађеност између различитих извора 
финансирања у фазама припреме и имплементације пројекта, за капиталне пројекте за које 
оцени да је неопходно даје налог за израду плана рационализације пројекта, усваја 
коначну листу приоритетних и спремних капиталних пројеката, врши рангирање 
припремљених капиталних пројеката на основу стратешке релевантности, степена 
припремљености и оцене изводљивости, представља развојним партнерима планове за 
реализацију пројеката са листе приоритетних пројектних идеја и листа приоритетних 
припремљених пројеката и разматра предлоге развојних партнера у вези са овим 
пројектима, одобрава план рационализације капиталног пројекта и сагледава завршни 
извештај о спроведеном капиталном пројекту.
3.Административне и стручно-техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска 
управа општине Брус-Одсек за финансије, планирање и јавне набавке. 
4. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за капиталне 
инвестиције општине Брус, број 401-4 /2022-III од 11.04.2022. године.
5. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус”.
                                                     
                                          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ: 401-9/2022-III             ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
08.07. 2022. године                                            Милијана Тодоровић, с.р.

_________________________________
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На  основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 
129/2007...47/2018) и члана 16a. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на 
територији општине Брус („Службени лист општине Брус“,  број 9/2021 и 5/2022), 
поступајући по предлогу Општинске управе општине Брус-Одсека за друштвене 
делатности, привреду и локални економски развој

Општинско веће општине Брус на седници одржаној 02.08.2022. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О 

УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИСПЛАТУ НОВЧАНЕ 
НАГРАДЕ  НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНИХ, 

СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ

      1.Овим Решењем утврђују се висина и критеријуми за исплату новчане награде 
најбољим ученицима из области образовних, спортских и културних активности на 
територији општине Брус за 2022. годину. 
     2.Новчану награду остварују ученици који испуњавају следеће критеријуме:
-ученици Основних школа са територије општине Брус- носиоци признања ,,Вукова 
диплома“ и признања ,,Ђак генерације“;
-ученици Средње школе Брус- носиоци признања ,,Вукова диплома“ и признања ,,Ђак 
генерације“  и
-ученици Основних школа са територије општине Брус и Средње школе Брус који су 
освојили прво, друго или треће место на признатим  републичким такмичењима на којима 
су представљали школу или спортски клуб, као и на културно –уметничким такмичењима. 
     3.Висина новчане награде за добитнике по критеријуму носилац признања  ,,Ђак 
генерације“ је 20.000,00 динара. За добитнике по осталим критеријумима новчана награда 
износи 15.000,00 динара.
       Уколико је ученик, добитник новчане награде по критеријуму ,,Ђак генерације“ или 
носилац признања ,,Вукова диплома“,  освојио једну или више награда на такмичењима, 
новчана награда исплатиће се ученику у пуном износу предвиђеном за ,,Ђака 
генерације“ или за носиоца признања ,,Вукова диплома“  увећана за 50% те вредности.
     Уколико је ученик освојио више награда на признатим републичким такмичењима на 
којима је представљао школу или спортски клуб или на културно-уметничким 
такмичењима, новчана награда исплатиће се у пуном износу предвиђеном за једну 
освојену награду, увећана за 50% те вредности.
    4. Средства за новчано награђивање ученика планирана су у Одлуци о буџету општине 
Брус за 2022. годину, конто 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета.
    5. Податке о ученицима Основних школа са територије општине Брус и Средње школе 
Брус који остварују право на новчану награду прибавиће Општинска управа општине 
Брус-Одсек за друштвене делатности, привреду и локални економски развој.
   6.Награде ће се ученицима уручити приликом обележавања прославе ,,19. Август –Дани 
Преображења “, празника општине Брус у 2022.години.
    7. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус”.

                                    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
                                                                         
БРОЈ: 400-674/2022-III                                                 ПРЕДСЕДНИЦА 
 02.08.2022.године                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС                                     

                       Валентина Милосављевић, с.р.                                       
_________________________________________
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 
129/07...47/18), члана 223. Закона о полицији (,,Службени гласник РС“, број 16/2016, 
24/2018 и 87/2018) и члана 66. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', 
број 2/2019 и 6/2022)
           Општинско веће општине Брус, на седници одржаној дана 12.08.2022. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ БРУС

          1. У циљу унапређивања опште безбедности на територији општине Брус образује се 
Савет за безбедност општине Брус (у даљем тексту: Савет) у следећем саставу:
1) Валентина Милосављевић, председница општине Брус, председник Савета
2) Милијана Тодоровић, заменица председнице општине Брус, заменик председника 
Савета
3) Бобан Симић, начелник Општинске управе општине Брус, члан 
4) Василије Рилак, начелник ПС Брус, члан 
5) Милан Михајловић, јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Брусу,члан 
6) Далиборка Томић, директор Центра за социјални рад Брус, члан и
7) Др Соња Павловић, директор Дома здравља Брус, члан.
         Мандат председника, заменика и чланова Савета  траје 4 (четири) године, с тим да 
након истека мандата могу бити поново именовани. 

2. Задаци Савета за безбедност су:
- дефинисање безбедносних проблема који постоје у општини Брус и анализа стања 

безбедности у општини Брус који се заснива на прикупљању и процени свих 
расположивих и јавно доступних података, затим на утврђивању проблема који утичу на 
безбедност грађана и на одређивање приоритета деловања;
          -  израда локалног плана за безбедност;

- усвајање програма превенције којима се делује на поједине безбедносне 
проблеме;

- доношење одлука и прописивање обавеза поједних субјеката који се тичу 
усвојених програма превенција којима се покушавају решити поједини безбедносни 
проблеми;

- подношење извештаја у погледу резултата предузетих програма превенције;
- формирање радних група  које ће креирати и имплементирати конкретне пројекте 

и вршити анализу и оценеактивности;
            - промовисање превенције и значај безбедности у локалној заједници и активности 
које се спроводе ради њеног постизања;
            - пружање савета везаних за питање безбедности у локалној заједници и 
подржавање партнерских односа и ближе сарадње надлежних органа, организација и 
грађана;
            - разматрање и других питања која се односе на јавну безбедност и сигурност 
грађана и локалне самоуправе, заштиту права и имовине појединаца, правних лица и 
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локалне самоуправе, у складу са законом и другим прописима који регулишу област јавне 
безбедности.

3. Савет  ради у седницама, на којима присуствује већина од укупног броја чланова.
             Савет доноси Пословник о свом раду, којим се ближе уређује начин рада Савета, 
начин сазивања и одржавања сњдница, начин информисања јавности о свом раду, као и 
друга питања од значаја за рад Савета.    
            У раду Савета могу учествовати и представници других органа и организација 
уколико се појави потреба за њиховим учешћем, односно уколико се расправља о темама 
из њихове надлежности.
           4.Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Савета  за  
безбедност општине Брус,  број 021-8/2015-III од 17.07.2015. године.
           5. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
                                   
                                   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ: 021-6/2022-III                 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
12.08.2022. године                                                    Валентина Милосављевић, с.р.

_______________________________________
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