
 

                                                   Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  9.     02.11.2021. годинe                  годишња претплата 2.700.-дин.    

                            (аконтација).  

                       Цена овог броја 410,00 дин.  

                            Рок за рекламацију 10 дана 

 

На основу члана 32. и 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. и 73. Статута општине Брус 

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

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021. године донела је 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Дамњан Новчић из Новог Сада дужности члана Општинског већа 

општине Брус, због поднете оставке. 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-38/2021-I                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                                           Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12., члана 45. став 1 и 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. став 1. 

тачка 17. и члана 64. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. БИРА СЕ Дејан Живковић из Златара за члана Општинског већа општине Брус. 

 

2. Члану Општинског већа општине Брус мандат траје до истека мандата Општинском 
већу општине Брус. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-42/2021-I                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                                             Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 83/14-

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

Брус“, број 2/19), а у вези са чланом 7. и 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 

број 54/09,...,149/20) 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021. 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-
септембар 2021. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-690/2021-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

___________________________________ 

 
На основу члана 5., 6., 6а и 7а Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ бр. 

26/01……86/19 и 144/20) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр. 

2/19),  

Скупштине општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021. године , донела је: 
 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2022.год. на територији општине Брус. 

 
Члан 2. 

Констатује се да је на територији општине Брус одређено 5 зона за утврђивање пореза на 

имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћаној 
повезаности са централним деловима општине Брус, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу и то од прве до пете зоне. 

Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2022.год. на територији општине Брус у ПРВОЈ зони износи: 

 
1. Грађевинско земљиште                                                                                  1.239,00 дин. 

2. Пољопривредно земљиште                                                                                80,00 дин. 

3. Шумско земљиште                                                                                              80,00 дин. 
4. Друго земљиште                                                                                                  48,00 дин. 

5. Стан                                                                                                                47.629,00 дин. 

6. Кућа за становање                                                                                         40.000,00 дин. 
7. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за 

обављање делатности                                                                                    40.000,00 дин. 

8. Гараже и помоћни објекти                                                                            18.900,00 дин. 
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   Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2022.год. на територији општине Брус у ДРУГОЈ зони износи: 
 

1. Грађевинско земљиште                                                                                 2.900,00 дин. 

2. Пољопривредно земљиште                                                                               80,00 дин. 
3. Шумско земљиште                                                                                             80,00 дин. 

4. Друго земљиште                                                                                                 48,00 дин. 

5. Стан                                                                                                               90.000,00 дин. 

6. Кућа за становање                                                                                        65.000,00 дин. 
7. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за 

обављање делатности                                                                                                    18.000,00 

дин. 
8. Гараже и помоћни објекти                                                                          15.000,00 дин. 

 

   Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2022.год. на територији општине Брус у ТРЕЋОЈ зони износи: 

 

1. Грађевинско земљиште                                                                                  1.500,00 дин. 

2. Пољопривредно земљиште                                                                                30,00 дин. 
3. Шумско земљиште                                                                                              30,00 дин. 

4. Друго земљиште                                                                                                  18,00 дин. 

5. Стан                                                                                                                30.000,00 дин. 
6. Кућа за становање                                                                                         30.000,00 дин. 

7. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за 

обављање делатности                                                                                                     15.000,00 

дин. 

8. Гаража/помоћних објеката                                                                             6.000,00 

дин. 
 
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2022.год. на територији општине Брус у ЧЕТВРТОЈ зони износи: 
 

1. Грађевинско земљиште                                                                                   500,00 дин. 
2. Пољопривредно земљиште                                                                              20,00 дин. 

3. Шумско земљишта                                                                                            15,00 дин. 

4. Друго земљиште                                                                                                  9,00 дин. 

5. Стан                                                                                                                   20.000 дин. 
6. Кућа за становање                                                                                            20.000 дин. 

7. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за 

обављање делатности                                                                                                        10.000 

дин. 
8. Гараже и помоћни објекти                                                                                5.000 дин. 

 

Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2022.год.на територији општине Брус у ПЕТОЈ зони износи: 
1. Грађевинско земљиште                                                                                      10,00 дин. 

2. Пољопривредно земљиште                                                                                10,00 дин. 
3. Шумско земљиште                                                                                              10,00 дин. 

4. Друго земљиште                                                                                                   6,00 дин. 

5. Стан                                                                                                               10.000,00 дин. 
6. Кућа за становање                                                                                        10.000,00 дин. 

7. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за 

обављање делатности                                                                                                      5.000,00 

дин. 



 322 
02.11.2021.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 9 

8. Гараже и помоћни објекти                                                                            1.000,00  дин. 

 
Члан 3. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус“ и на интернет страници општине 

Брус. 
Члан 4. 

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

Брус“,  а примењиваће се од 1. јануара 2022.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:436-139/2021-I                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.            
______________________________________ 

На основу члана 46 и 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 

бр. 72/09, 81/09 – испрaвка, 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), члана 32-36, 72 и 73 Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,, Службени 

гласник РС, бр. 32/2019) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ 

број 2/19),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021. године, донела је: 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА 

„ЈАРАМ“ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације локалитета „Јарам“ на 

Копаонику у општини Брус (у даљем тексту: Измене и допуне Плана). 

 

Члан 2. 

Границом Измена и допуна Плана обухваћене су катастарске парцеле 3/1, 3/16 и 3/17, све 

КО Брзеће, у оквиру локалитета Јарам, површине око 3,8 ha. 

 

Члан 3. 

Плански основ за израду Плана је Просторни план подручја посебне намене Националног 

парка Копаоник („Службени гласник РС“ бр. 89/16). 

 

Члан 4. 

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 

- 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. 

 



 323 
02.11.2021.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 9 

Члан 5. 

Подлога потребна за израду Измена и допуна Плана је ажуран и оверен катастарско-

топографски план. 

 

Члан 6. 

Изменама и допунама Плана ће се одредити, односно ближе разрадити: 

- подела Целине КТ на зоне; и 
- правила уређења и правила грађења за целине ЗРЦ и КТ. 

 

Члан 7. 

Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће предузеће France Construction et 

Developement d.o.o. из Београда (Инвеститор). 

За носиоца израде Измена и допуна Плана одређује се Општинска управа општине Брус.  

Рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 5 месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

Израда Измена и допуна Плана поверава се Институту за архитектуру и урбанизам Србије, 

Београд, Булевар краља Александра 73/II. 

 

Члан 8. 

Измене и допуне Плана обављају се по скраћеном поступку, у складу са чланом 51б Закона 

о планирању и изградњи и члана 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања. 

Измене и допуне Плана подлежу стручној контроли од стране Комисије за планове 

општине Брус. Након стручне контроле Нацрта Измена и допуна Плана оглашава се јавни увид у 

дневном и локалном листу, а текст огласа истиче се на огласној табли Скупштине општине Брус. 

 

Члан 9. 

Излагање планског документа врши се после извршене стручне контроле од стране 

Комисије за планове СО-е Брус. Излагање планског документа на јавни увид траје 15 дана од дана 

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

самоуправе надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања. После обављеног јавног 

увида Комисја за планове СО-е Брус 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 Измена и допуна Плана приступа се изради стратешке процене утицаја 

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

животну средину Плана број :501-34/2021-IV-04 од 02.08.2021. године. 

 

Члан 11. 

Елаборат Измена и допуна Плана потребно је израдити у седам примерака оригинала у 

аналогном и дигиталном облику, од којих се по овери два чувају код Скупштине општине Брус као 

доносиоца плана, и по један код Министарстава надлежних за планирање и заштиту животне 

средине, Републичког геодетског завода, Института за архитектуру и урбанизам Србије и 

Наручиоца израде Измена и допуна Плана. 
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Члан 12. 

Саставни део ове Одлуке је графички приказ граница Измена и допуна Плана. 

 

Члан 13. 

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

Брус“. 

                                                                  Члан 14. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број 350-92/2021-I од 28.05.2021. 

године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-174/2021-I                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021.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”, бр. 135/04 и 88/10) и на основу мишљена Комисије за давање мишљења о 
изради стратешке процене утицаја на животну средину на територији општине Брус, број 501-

31/2021-II од 27.07.2021 године, Општинска управа општине Брус – Одсек за урбанизам, 

грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине, доноси: 
 

                                                                     Р Е Ш Е Њ Е 
 

о изради Стратешке процене утицаја измене и допуне дела Плана детаљне регулације 

локалитета “ Јарам ” на Копаонику у општини Брус на животну средину 

 

 
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја измене и допуне дела Плана детаљне 

регулације локалитета “ Јарам ” на Копаонику у општини Брус, на животну средину (у 

даљем тексту: Стратешка процена). 
 

2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и 

могућих утицаја измене и допуне дела Плана детаљне регулације локалитета “ Јарам” на 

Копаонику у општини Брус, (у даљем тексту: План детаљне регулације) на животну 
средину, на следећи начин: 

 

– Значај Плана детаљне 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 детаљне регулације представља оквир за припрему и реализацију 

развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука. 

 
3. Стратешка процена ће се радити истовремено са израдом Плана детаљне 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 детаљне регулације, садржи: 
 

– Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Плана детаљне 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 детаљне 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 

негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при 

процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја; 
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– 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 детаљне регулације 

са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне 
средине укључена у План детаљне 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 – 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 и 09/20). 

 
8. Стратешку процену финансираће Предузеће France Construction et Developpement   ( F.C.D. 

ДОО ) из Београда ( Инвеститор ) и исто ће одредити обрађивача Стратешке процене. 

Инвеститор Предузеће France Construction et Developpement ( F.C.D. ДОО ) из Београда 

сносиће трошкове према обрађивачу Стратешке процене, све накнаде за рад Комисије и 
трошкове јавног оглашавања у вези израде стратешке процене. 

 

9. Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 5 месеци од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације.  

 

10. 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. 

 
11. Учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој 

процени обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење. 

 
12. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру 

јавног увида у Нацрт Плана детаљне регулације. 

 

13. Решење о изради Стратешке процене је саставни део Одуке о приступању изради Плана 
детаљне регулације. 

 

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

15. Ово Решење ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о приступању изради Плана 

детаљне регулације. 
 

Број: 501- 34/2021-IV-04 

У Брусу,  02.08.2021. године 

 
Општинска управа општине Брус 

Одсек за урбанизам, грађевинарство, 

инспекцијске послове и заштиту животне средине 
 

 

                                                                                                      Шеф одсека: 
                                                                    Марија Јаковљевић, дипл. просторни планер, с.р. 

__________________________________________ 



 328 
02.11.2021.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 9 

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

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-
др.закон, 09/2020 и 52/2021 ), 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 02/19 ), на предлог Општинског 
већа општине Брус, Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021.године, 

донела је 
                                                       

   О Д Л У К У 

O  ИЗРАДИ ИЗМЕНА ДЕЛА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ –

КОПАОНИК  целина 5 (источна туристичка зона) и дела целине 4 (јужна туристичка зона) 

  
Члан 1. 

Приступа се изради ИЗМЕНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ 

БРЗЕЋЕ–КОПАОНИК целине 5 (источне туристичке зоне) и дела целине               4 (јужна 
туристичка зона) (у даљем тексту: План). 

 

                                                               Члан 2. 

            Плански основ за израду Плана је Просторни план подручја посебне намене Националног 

парка Копаоник („Службени гласник РС“, број 89/16). 

 Члан 3. 

 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 4. 

Оквирна граница обухвата измене дела Плана генералне регулације насеља Брзеће – 

Копаоник  целина 5 (источна туристичка зона) и дела целине 4 (јужна туристичка зона) су већи 

делови целине 4 (јужна туристичке зоне) и  целине 5 (источне туристичке зоне), оквирна 

површина разраде плана је око 53 ха.  

Коначна граница измена дела Плана генералне регулације насеља Брзеће – Копаоник  

целина 5 (источна туристичка зона) и дела целине 4 (јужна туристичка зона) биће утврђена 

приликом израде и верификације Нацрта плана. 

      Члан 5. 

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; 

5а)попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;  
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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 6. 

 План ће представљати основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и 

израду урбанистичко-техничких документација. 
 

      Члан 7. 
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 8. 

 Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Брус или из других извора у 
складу са Законом.  

Члан 9. 

 После доношења Одлуке о изради плана, носилац израде плана организује упознавање 
јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 

решењима за развој просторне целине, могућим решењима и ефектима планирања. 

            Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на 
интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 

15 дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 

 

 Излагање нацрта плана  на јавни увид врши се после извршене стручне контроле. Излагање 
нацрта плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана 

оглашавања.  О излагању нацрта плана на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања. О извршеном јавном увиду Комисија 
за планове СО-е Брус сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим 

примедбама и одлукама по свакој примедби.  

 
      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 целине 5 (источне туристичке зоне) и дела целине 4 (јужна туристичка зона), бр:501-

48/2021-IV-04 од 07.10.2021.године. 

 

     Члан 11. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од дана објављивања у ,,Службеном листу 

општине Брус. 

 

                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 350-173/2021- I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
02.11.2021. 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 

урбанизам, грађевинарство, 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 5 (источна туристичка зона) и дела целине 4 (јужна туристичка 

зона) на животну средину 

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

регулације за насеље Брзеће-Копаоник целина 5 (источна туристичка зона) и дела 

целине 4 (јужна туристичка зона) 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 5 (источна туристичка зона ) и дела целине 4 ( јужна туристичка 
зона), (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 

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; 
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- 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 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/2020 и 52/2021 ). 

8. Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 3 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: 501-48/2021-IV-04 

У Брусу, 07.10. 2021. године 
                                                                     

                                                                                                 Општинска управа општине Брус 

                                                                                              Одсек за урбанизам, грађевинарство, 
                                                                                   инспекцијске послове и заштиту животне средине 

                                                                                                                 Шеф одсека: 

                                                                                     Марија Јаковљевић, дипл.просторни планер, с.р. 

________________________________________ 
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На основу члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), а у 

вези са Одлуком о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе број 1007/2 од 
11.12.2019. године коју је Скупштина Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и 

општина Србије донела на свом 47. заседању одржаном 11. децембра 2019. године, 

Скупштина општине Брус на седници одржаној 02.11.2021. године, доноси  
 

О Д Л У К У 

о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе 

 

Члан 1. 

Усваја се Етички кодекс функционера локалне самоуправе (у даљем тексту: Етички 

кодекс) који је саставни део ове одлуке. 
Сви појмови који су у Етичком кодексу и овој одлуци изражени у граматичком мушком 

роду, подразумевају мушки и женски природни род. 

 

Члан 2. 

Начела садржана у Етичком кодексу представљају етичке стандарде понашања којих су 

дужни да се придржавају сви функционери општине у обављању својих функција, а грађани имају 

право да од функционера очекују такво понашање. 
 

Члан 3. 

Обавеза придржавања етичких стандарда понашања установљених Етичким кодексом, 
односи се на лица изабрана, постављена и именована у орган општине Брус, јавног предузећа, 

установе и другог правног лица чији је оснивач општина Брус, као и на чланове тела која оснивају 

органи општине Брус (у даљем тексту: функционер). 
 

Члан 4. 

Функционер  промовише Етички кодекс међу другим функционерима, запосленима, у 

јавности и медијима, са циљем унапређења свести о начелима Етичког кодекса и значаја њиховог 
поштовања за остваривање локалне самоуправе у општини Брус. 

 

Члан 5. 
Надзор над применом Етичког кодекса врши Савет за праћење примене Етичког кодекса (у 

даљем тексту: Савет). 

 

Члан 6. 
Задатак Савета је да прати, промовише и унапређује примену установљених етичких стандарда 

понашања и у том циљу посебно:  

1) прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса; 
2) прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким 

кодексом; 

3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса; 
4) промовише примену Етичког кодекса у општини и шире; 

5) предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког кодекса; 

6) даје савете, мишљења и препоруке функционерима, грађанима, средствима јавног 

информисања, органима и организацијама у вези са применом Етичког кодекса; 
7) разматра представке којима се указује на кршење одредаба Етичког кодекса и у случају 

утврђеног кршења тих одредаба изриче мере на које је овлашћен; 

8) остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима; 
9) доноси пословник Савета; 

10) обавља и друге послове одређене општим актима општине и актом о образовању Савета. 

 
 

 

 



 334 
02.11.2021.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 9 

Члан 7. 

Савет има 5 чланова, од којих је један председник. 
 

Члан Савета може да буде свако пунолетно лице са пребивалиштем на територији општине 

Брус које због својих стручних, радних и моралних квалитета ужива углед у својој средини и 
општини Брус у целини.  

 

Функционер не може бити члан Савета. 

 
Чланове Савета именује Скупштина општине Брус посебним решењем, на мандатни 

период на који су изабрани  и одборници посебним решењем.  

 
Актом о образовању Савета ближе се одређују послови и задаци Савета, права и дужности 

председника и чланова Савета, начин рада и друга питања од значаја за рад Савета. 

 

Члан 8. 

У вршењу послова из члана 6. ове одлуке, Савет може изрећи: 

1) меру нејавног упозорења, за лакшу повреду одредаба Етичког кодекса, односно понашање 

функционера које није утицало на вршење јавне функције и 
2) меру јавног објављивања акта Савета којим се утврђује да је функционер прекршио 

одређено етичко начело, за тежу повреду одредаба Етичког кодекса. 

 
Тежом повредом одредаба Етичког кодекса сматра се повреда која је утицала на обављање 

функције, углед функционера и поверење грађана у функционера и функцију коју обавља, као и 

поновљено понашање функционера за које му је изречена мера нејавног упозорења. 
 

Мера јавног објављивања акта Савета из става 1. тачка 2) овог члана објављује се на 

интернет презентацији општине Брус. 

 
Начин рада и одлучивања Савета у поступку утврђивања повреде Етичког кодекса и 

одређивања мера на које је овлашћен, ближе се уређују пословником Савета. 

 

Члан 9. 

Када у току поступка нађе да је повредом Етичког кодекса функционер прекршио и неку 

законску норму, Савет о томе обавештава надлежни орган (полицију, тужилаштво, буџетску 

инспекцију и др.). 

Члан 10. 

Савет извештава Скупштину о свом раду. 

 
Извештај из става 1. овог члана подноси се Скупштини најкасније до 31. марта текуће за 

претходну годину. 

 
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о примени Етичког кодекса у претходној 

години, а посебно податке о броју и садржини поднетих представки, утврђених кршења етичких 

начела и изречених  мера, као и оцену стања у овој области са евентуалним препорукама за 

унапређење примене Етичког кодекса. 
 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији општине Брус. 

 

Члан 11. 

Услове за рад Савета, као и стручне и административно-техничке послове за потребе 

Савета обезбеђује Општинска управа општине Брус. 
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Члан 12. 

Етички кодекс објављује се на интернет презентацији општине Брус. 
 

Начелник Општинске управе општине Брус обезбеђује довољан број примерака Етичког 

кодекса у штампаном облику, ради истицања на огласној табли Општинске управе и на другим 
одговарајућим местима (услужни сервис грађана, шалтерске службе, месне канцеларије, пословне 

просторије у којима раде функционери општине и слично) како би се обезбедило упознавање 

грађана и других заинтересованих лица са његовом садржином. 

 

Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о усвајању Етичког кодекса 

понашања функционера локалне самоуправе у Србији број 06-32/2005-I од 05.05.2005. године 
(„Службени лист општине Брус“, број 2/2005). 

 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:06-60/2021-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                                  Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 
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ЕТИЧКИ КОДЕКС ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 

 

Етички кодекс функционера локалне самоуправе састоји се од 12 етичких начела и односи се на 
сва лица изабрана, постављена и именована у орган општине или града, јавног предузећа, установе 

и другог правног лица чији је оснивач или члан локална самоуправа, у орган привредног друштва 

у којем удео или акције има правно лице чији је оснивач или члан локална самоуправа, као и на 

чланове тела која оснивају органи локалне самоуправе (у даљем тексту: функционер). 
 

1. Владавина права и законитост 

 Функционер увек и на сваком месту поштује владавину права и придржава се Устава, 

закона и осталих прописа. 

 Функционер се делатно залаже за пуно спровођење Устава, закона и осталих прописа и 
делатно се супротставља њиховом кршењу, заобилажењу и изигравању. 

 

2. Одговорност 

 Функционер је за своје поступање и понашање одговоран пред законом и пред грађанима. 

 Функционер вољно прихвата да његово обављање јавне службе може бити предмет 
надзора и контроле грађана, правосуђа, надзорних органа, независних тела, јавности и 

јавних гласила. 

 

3. Отвореност, приступачност и транспарентност 

 Функционер поступа тако да је његово деловање увек отворено увиду и суду јавности. 

 Функционер се стара да грађани буду упућени у рад локалне самоуправе, а нарочито у 
разлоге за доношење одлука, као и о дејству и последицама које из њих происходе.  

 Функционер јавности благовремено пружа тачне и потпуне податке и објашњења од 

значаја за одлучивање и праћење примене одлука, пружајући јој прилику да их проверава 

и преиспитује. 

 Функционер у јавном деловању и иступању увек штити податке о личности. 

 

4. Грађанско учешће 

 Функционер се стара да грађани буду што више консултовани о одлукама од значаја за 

заједницу и укључени у доношење тих одлука, коришћењем и унапређивањем различитих 
начина грађанског учешћа. 

 Функционер се стара да локална самоуправа одговори потребама и интересима свих 

категорија њеног становништва и свих њених подручја и насеља. 

 Функционер ради на успостављању што шире сагласности грађанства о кључним 

одлукама локалне самоуправе. 

 

5. Поштовање изборне воље и указаног поверења 

 Функционер поштује вољу бирача, придржавајући се програма за чије је спровођење 

изабран. 

 Функционер се стара да његово деловање и понашање никада не доведе у питање 

поверење које му је указано. 

 

6. Узорност 

 Функционер гради и одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне 

функције, и стара се да не наруши углед јавне функције својим понашањем у јавном и 
приватном животу. 

 Функционер увек и на сваком месту штити углед локалне самоуправе и грађана које 

представља, а у јавном иступању води рачуна да тај углед не буде нарушен. 

 Функционер увек и на сваком месту поступа и понаша се тако да буде пример за углед. 
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7. Професионалност 

 Функционер непрестано изграђује своју стручност и компетентност за обављање јавне 

функције, а у свом раду увек се придржава стандарда стручности. 

 Функционер уважава стручност запослених у управи и редовно се са њима саветује 
приликом доношења одлука, подржавајући развој њихових стручних капацитета. 

 Функционер се стара да при одлучивању о запошљавању, као и распоређивању, 

премештању или напредовању запослених, то буде рађено на основу квалификација и 

објективно оцењеног радног учинка и радних способности. 

 

8. Правичност, објективност и непристрасност 

 Функционер правично и непристрасно врши своју дужност, вођен општим добром и 

претежним јавним интересом, а старајући се да никоме не нанесе штету.  

 Функционер настоји да никакве личне предрасуде или непримерени посебни интереси не 
утичу на његово поступање и одлучивање, као и да оно буде засновано на тачним, 

потпуним и благовременим подацима. 

 

9. Савесно и домаћинско управљање 

 Функционер са пажњом доброг и савесног домаћина располаже повереним средствима и 
њиховом расподелом. 

 Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде законита, добро 

испланирана, правична, сврсисходна и увек у складу са остваривањем општег добра и 

претежног јавног интереса. 

 Функционер се делатно супротставља несврсисходном и коруптивном располагању и 
коришћењу јавних средстава.  

 Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде таква да на најбољи 

и најправичнији могући начин задовољава права, потребе и интересе свих категорија 

становништва, не дискриминишући ни једну. 

 

10. Лични интегритет 

 Функционер одбацује деловање под притиском и корупцију, а јавно указује на такво 

понашање ако га примети код других функционера. 

 Функционер се ангажује на превенцији корупције, указивањем на њену штетност, узроке 

и начине спречавања, као и подржавањем и учешћем у успостављању и спровођењу 
антикорупцијских механизама. 

 Функционер никада не даје предности приватном интересу над јавним, не прихвата се 

дужности и послова који га могу довести у сукоб интереса и избегава сваки облик 

понашања који би могао да доведе до стварања утиска да постоји сукоб интереса. 

 

11. Равноправност и недискриминаторност 

 Функционер поштује различитости и никога не дискриминише према било ком стварном 

или претпостављеном личном својству, ни урођеном ни стеченом. 

 Функционер се стара да услед различитости ничија права и слободе не буду ускраћена, 
повређена или ограничена. 

 Функционер препознаје права и потребе различитих категорија становништва и стара се 

да услуге локалне самоуправе свима буду доступне и пружене на одговарајући начин. 

 Функционер поштује равноправност жена и мушкараца, подржавајући и подстичући мере 

за пуно остваривање родне равноправности. 

 Функционер се залаже за очување и развој културних посебности, обичаја, језика и 

идентитета свих грађана локалне самоуправе. 
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12. Поштовање и учтивост 

 Функционер указује поштовање грађанима, корисницима услуга локалне самоуправе, 

запосленима у њој, другим функционерима и свима другима са којима се опходи, чинећи 
то на учтив и достојанствен начин. 

 Функционер свима са којима се опходи посвећује одговарајућу пажњу и време, 

пружајући им благовремене, тачне и потпуне податке, на учтив и достојанствен начин. 

 

_____________________________________ 

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 члана 40. Статута општине 

Брус („Службени лист оптине Брус“, бр.2/19), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

I УВОД 

 

Члан 1. 

Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Брус (у 

даљем тексту:Одлука) утврђују се права на финансијску подршку породици са децом за коју се 

средства обезбеђују у буџету општине Брус, као и услови и начини остваривања овог права. 

 

Права на финансијску подршку породици са децом чине права родитеља и деце која се 

установљавају ради подстицања рађања деце на територији општине Брус и права која се 

установљавају ради потребе побољшања услова за задовољавање основних потреба деце при 

образовању и васпитању. 

Члан 2. 

Права на финансијску подршку породици са децом су: 

- Право на једнократну новчану помоћ за рођено дете; 

- Право на новчану помоћ незапосленој мајци за рођено дете; 

- Право на поклон прворођеном детету у новој години; 

- Право на бесплатан превоз и боравак у предшколској установи; 

- Право на олакшице родитељима приликом плаћања накнаде трошкова боравка деце у 

предшколској установи; 

- Право на поклон ђацима првацима; 

- Право на бесплатне трошкове превоза ученика основних школа; 

- Право на бесплатне трошкове превоза деце и родитеља-пратилаца на основу мишљења 

Интерресорне комисије; 

- Право на бесплатан превоз, исхрану и смештај деце и ученика са инвалидитетом и 

сметњама у развоју и њихових пратилаца; 

- Право на бесплатну ужину ученика основних школа из породица корисника МОП-а 

(новчане помоћи) 
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II ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА РОЂЕНО ДЕТЕ 

 

Члан 3. 

Право на једнократну новчану помоћ остварује се у следећим износима: 

- за прворођено дете у износу од 40.000,00 динара; 

- за другорођено дете у износу од 60.000,00 динара; 

- за трећерођено и свако наредно рођено дете у износу од 80.000,00 динара; 

 

Члан 4. 

Право на једнократну помоћ за рођено дете остварују мајке за своје прворођено, другорођено, 

трећерођено и свако наредно рођено дете, под следећим условима: 

- да има пребивалиште на територији општине Брус. 

 

Члан 5. 

Редослед рођења детета утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења 

захтева за остваривање овог права. 

Члан 6. 

Уз захтев за остваривања права на једнократну помоћ за рођено дете подноси се: 

- извод из матичне књиге рођених за дете за чије рођење се додељује једнократна новчана 

помоћ; 

- извод из матичне књиге рођених за осталу децу подносиоца захтева; 

- уверење о пребивалишту за мајку или фотокопија/очитана лична карта; 

- број текућег рачуна мајке; 

 

III ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНОЈ МАЈЦИ ЗА РОЂЕНО ДЕТЕ 

 

Члан 7. 

Право на новчану помоћ незапосленој мајци за рођено дете остварује мајка од рођења детета 

до навршене прве године живота, под уловом: 

- да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање у моменту рођења детета;  

- да има пребивалиште на територији општине Брус; 

 

Право на новчану помоћ утврђује се у новчаном нето износу од 10.000,00 динара, на месечном 

нивоу, почев од рођења детета па до навршене прве године живота детета. 

 

Члан 8. 

Носилац права из члана 7. је мајка детета. 

Право из става 1.овог члана припада и самохраном незапосленом оцу. 

Самохрани отац јесте родитељ који самостално врши родитељско право у складу са одредбама 

Породичног закона, у следећим случајевима: 

- ако мајка детета није жива; 

- ако је лишена родитељског права; 

- ако је мајка на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; 

- ако је мајка теже болесна или лишена пословне способности; 

- ако је мајка напустила дете; 
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Члан 9. 

Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленој мајци за рођено дете прилаже 

се: 

- извод из матичне књиге рођених за дете; 

- фотокопија/очитана лична карта мајке; 

- уверење о незапослености за мајку издата од стране Националне службе за запошљавање; 

- број текућег рачуна мајке; 

 

Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ самохраном незапосленом оцу за рођено 

дете поред доказа из става 1.овог члана, прилаже се: 

- извод из матичне књиге умрлих за мајку, или 

- уверење органа старатељства да је мајка напустила дете, или 

- правоснажна одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права, или 

- потврда надлежне установе да се мајка налази на издржавању казне затвора, или 

- други докази да мајка не брине непосредно о детету, или 

- извештај надлежне здравствене установе о тежој болести мајке; 

 

IV ПРАВО НА ПОКЛОН ПРВОРОЂЕНОМ ДЕТЕТУ У НОВОЈ ГОДИНИ 

 

Члан 10. 

Право на поклон новорођеном детету у новој години остварује родитељ детета који има 

пребивалиште на територији општине Брус и чије је дете рођено прво у новој години. 

 

Право из става 1.овог члана остварује се једнократно, у новчаном нето износу од 20.000,00 

динара. 

 

Право из става 1.овог члана остварује се на основу захтева једног од родитеља детета, уз који 

се прилаже: 

- извод из матичне књиге рођених за дете; 

- фотокопије/очитане личне карте родитеља; 

 

V ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ И БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ 

 

Члан 11. 

Право на бесплатан превоз и боравак деце у предшколској установи „Пахуљице“ Брус 

остварује родитељ или старатељ трећег и сваког наредног детета по рођену који има пребивалиште 

на територији општине Брус. 

 

Родитељи или старатељи деце која похађају припремни предшколски програм остварују 

право на бесплатан превоз од места становања до предшколске установе „Пахуљице“ Брус у оба 

правца. 

 

 Родитељима или старатељима деце која похађају припремни подшколски програм где није 

организован јавни превоз признају се трошкови превоза у оба правца према ценовнику АД 

„Југопревоз“ Крушевац. 
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Уз захтев на бесплатан превоз и боравак деце у предшколској установи подноси се: 

- фотокопија/очитана лична карта; 

- извод из матичне књиге за сву децу у породици; 

 

Члан 12. 

Предшколска установа је у обавези да спискове деце корисника права на бесплатан превоз 

и боравак деце у предшколској установи доставе Општинској управи Брус-Одсеку за друштвене 

делатности, привреду и локални економски развој најкасније 30 дана од дана уписа деце.  

 

VI ОЛАКШИЦЕ РОДИТЕЉИМА ПРИЛИКОМ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

 

Члан 13. 

Право на олакшицу родитељима приликом плаћања накнаде трошкова за боравак деце у 

Предшкослкој установи „Пахуљице“ Брус остварује се на следећи начин: 

 

- самохрани родитељ или други заступник плаћа цену услуге  умањену за 20%; 

- родитељ, старатељ или хранитељ, за другорођено дете, плаћа цену за услуге  умањену за 

20%; 

- родитељ, старатељ или хранитељ близанаца, плаћа цену услуге умањену за 20%, за свако 

дете близанца; 

Члан 14. 

О праву из члана 13. ове Одлуке одлучује предшколска установа на основу захтева родитеља, 

старатеља или хранитеља детета уз који се прилаже следећа документација: 

- фотокопија/очитана лична карта родитеља, старатеља или хранитеља; 

- извод из матичне књиге рођених за сву рођену децу у породици; 

 

VII ПРАВО НА ПОКЛОН ЂАЦИМА ПРВАЦИМА 

 

Члан 15. 

Право на поклон ђацима првацима имају сви ученици који у одговарајућој школској 

години упишу први разред основне школе са седиштем на територији општине Брус, под условом 

да родитељ и дете имају пребивалиште на територији општине Брус. Пакет се састоји од 

бесплатних уџбеника. 

Члан 16. 

Основне школе достављају Општинској управи општине Брус-Одсеку за друштвене 

делатности, привреду и локални економски развој податке о броју уписане деце уписане у први 

разред за сваку школску годину најкасније до 1. августа текуће године. 

 

Председник општине решењем одређује висину средстава и начин доделе поклона ђацима 

првацима пре почетка сваке школске године. 
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VIII ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА И УЖИНЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 

ШКОЛА 

 

Члан 17. 

Право на бесплатне трошкове превоза и ужине ученика основних школа остварује родитељ 

или старатељ трећег и сваког наредног детета по рођену који има пребивалиште на територији 

општине Брус и похађа основну школу на територији општине Брус. 

 

Право из става 1. овог члана остварују родитељ или старатељ ученика подношење захтева 

основној школи уз који прилаже изводе из матичне књиге рођених за сву рођену децу у породици. 

 

О испуњености услова за остваривање права из става 1. овог члана одлучиваће органи 

основне школе. 

Члан 18. 

Право на бесплатан превоз ученика остварују и родитељи или старатељ ученика чије је 

место становања удаљено минимум 4 километара од седишта основне школе. 

 

Право на бесплатне трошкове превоза ученика основних школа остварује се на основу 

потврде основних школа на територји општине Брус о упису ученика у школску годину. 

 

Члан 19. 

Бесплатан превоз ученика из члана 15. и члана 16. ове Одлуке обавља АД „Југопревоз“ 

Крушевац на основу Уговора о поверавању обављања комуналне делатности јавног линијског 

превоза путника на општинским приградским линијама територије општине Брус број 344-

76/2021-II од 1. јула 2021. године. 

 

Уколико није могућ јавни превоз на одређеној релацији о остваривању права на бесплатан 

превоз ученика одлучиваће органи школе по процедури предвиђеној законом. 

 

Списак ученика по релацијама, основне школе достављају на почетку школске године 

превознику из става 1. овог члана, који на основу списка издаје месечне карте ученицима. 

 

Члан 20. 

Родитељима или старатељима ученика основних школа где није организован јавни превоз 

признају се трошкови превоза у оба правца према ценовнику АД „Југопревоз“ Крушевац. 

 

О накнади трошкова превоза из става 1.овог члана одлучивање органи основне школе на 

основу поднетог захтева родитеља или старатеља ученика. 

 

Члан 21. 

 Основне школе са територије општине Брус су у обавези да спискове ученика корисника 

права на бесплатан превоз и ужину ученика основних школа доставе Општинској управи Брус-

Одсеку за друштвене делатности, привреду и локални економски развој најкасније у року од 30 

дана од почетка школке године. 
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IX ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА-ПРАТИОЦА 

НА ОСНОВУ МИШЉЕЊА ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 22. 

Право на накнаду трошкова превоза деце и родитеља, старатеља-пратиоца на основу 

мишљења Интерресоне комисије остварује на основу захтева родитељ, старатељ-пратилац детета 

уз који се прилаже: 

- мишљење Интерресорне комисије; 

- потврда школе о упису у школску годину-за ученике; 

- потврда школе о присутности ученика; 

- доказ о цени карте у јавном саобраћају за релацију коју користи дете, родитељ, старатељ-

пратилац; 

 

X  ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ, ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ И СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА 

 

Члан 23. 

Деца и ученици са инвалидитем и сметњама у развоју уколико похађају припремни 

предшколски програм или су ученици специјалних одељења имају праву на бесплатан превоз од 

места становања до школе у оба правца. 

Члан 24. 

Право на бесплатну исхрану деце и ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју 

оствариваће се обезбеђивањем исхране, уколико се организује у оквиру установе, а на основу 

списака деце и ученика. 

 

Предшколске установе и основне школе су у обавези да спискове деце и ученика 

корисника права на бесплатну исхрану, са фотокопијом Решења о категоризацији или Мишљењем 

Интерресорне комисије о сметњама у развоју за сваког ученика, доставе Општинској управи Брус-

Одсеку за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, једном месечно 

најкасније до 5-ог у месецу, за текући месец. 

 

Члан 25. 

Право на бесплатан смештај деце и ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју 

остварује се обезбеђивањем смештаја у интернету специјалне школе на територији Републике 

Србије, које имају седиште ван територије општине Брус, уколико на територији општине нема 

одговарајуће школе, а на основу Решења Општинске управе Брус-Одсека за друштвене 

делатности, привреду и локални економски развој. 

 

Накнада трошкова смештаја вршиће се на основу фактура школа са интернатским 

смештајем. 

 

Изузетно од става 1.овог члана, у случају када су потребе детета такве да није могућ 

смештај у јавним установама а на основу Мишљења Интерресорне комисије и школе,  деци са 

инвалидитетом и сметњама у развоју обезбедиће се накнада трошкова смештаја код приватног 

станодавца у износу највише до 25.000,00 динара. 

 



 344 
02.11.2021.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 9 

Накнада трошкова приватног смештаја се исплаћује станодавцу на основу Уговора о 

становању детета закљученог између законског заступника детета и станодавца. 

 

Члан 26. 

Право на плаћање трошкова смештаја ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју 

оствару родитељ, старатељ или хранитељ ученика, на основу поднетог захтева уз који се 

достављају следећи докази: 

- потврда школе о упису и редовном похађању настава; 

- потврда школе о смештају ученика у интернату/уверење да смештај детета није могућ због 

његових посебних потреба; 

- фотокопија решења о категоризацији односно Мишљење Интерресорне комисије; 

- извод из матичне књиге рођених за ученика; 

- пријава пребивалишта или фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева; 

 

XI ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ 

ПОРОДИЦА КОРСИНИКА МОП-а 

 

Члан 27. 

 Право на бесплатну ужину ученицима основних школа из породица корисника МОП-а 

остварује се на основу захтева родитеља, старатеља или хранитеља уз који се прилажу следећи 

докази: 

- Решење о материјалном обезбеђењу породице издато од стране Центра за социјални рад у 

Брусу, или 

- Потврда да је породица ученика корисник материјалног обезбеђена породице-новчане 

помоћи 

Захтев за остваривање права на бесплатну ужину подноси се основној школи коју ученик 

похађа, која одлучује о испуњености услова. 

 

Основне школе су у обавези да спискове ученика корисника права на бесплатну ужину из 

породица корисника МОП-а достављају Општинској управи Брус-Одсеку за друштвене 

делатности, привреду и локални економски развој. 

 

XII ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ 

ПОДРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 

Члан 28. 

О захтевима за остаривање права из члана 2.став 1. алинеја 1, 2, 3, 8 и 9 ове Одлуке решава 

у првом степену Општинска управа Брус-Одељење за друштвене делатности, привреду и локални 

економски развој. 

 

О захтевима за остваривање права из члана 2.став 1 алинеја 4 и 5 ове Одлуке решаваће 

предшколска установе „Пахиљице“ Брус. 

 

О захтевима за остаривање права из члана 2. став 1 алинеја 7 и 10 ове Одлуке решаваће 

основне школе са седиштем на територији општине Брус, којима су поднети захтеви. 
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Члан 29. 

Кад се као корисник права појављује породица, за носиоца права се одређује један 

пословно способан члан породице. Изузетно, чланом породице не сматра се извршилац насиља у 

породици, односно, његови приходи не утичу на право жртава насиља у породици да остваре 

права из ове Одлуке, ако испуњавају друге услове прописане овом Одлуком.  

 

Поступак за остваривање права из ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем 

управном поступку. Ради потпунијег утврђивања чињеничног стања орган који води поступак 

може прибављати мишљења организација и удружења. 

 

Кориснику права гаратује се право на делотворан правни лек-жалбу у року од 15 дана од 

пријема првостепеног решења. 

 

По жалби на решење Општинске управе Брус-Одсека за друштвене делатности, привреду и 

локални економски развој у другом степену решева Општинско веће општине Брус.  

 

Члан 30. 

Рокови за подношење захтева: 

- за остваривање права из члана 2. став 1. алинеја 1 и 2 ове Одлуке износе годину дана од 

дана рођења детета; 

- за остваривање права из члана 2. став 1. алинеја 3 ове Одлуке је 30 дана од дана рођења 

детета; 

- захтева за остваривање права из члана 2. став 1. алинеја 4,5 и 7 ове Одлуке износе 30 дана 

од почетка школске године; 

- за остваривање права из члана 2. став 1. алинеја 8 ове одлуке износи 60 дана од давања 

мишљења Интерресорне комисије; 

- за остваривање права из члана 2.став 1. алинеја 9 ове Одлуке износи 60 дана од коришћења 

услуге превоза, исхране или смештаја ученика у интернат односно 60 дана од закључења 

уговора са приватним станодавцем; 

- за остваривање права из члана 2.став 1 алинеја 10 ове Одлуке износи 60 дана од дана 

достављања Решења или Потврде Центра за социјални рад да је породица корисник 

материјалног обеубеђења–новчане помоћи;  

 

Члан 31. 

Корисник права из члана 2. ове одлуке дужан је да пријави сваку промену која је од 

утицаја на остваривање ових права најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Корисник права који на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем 

промена које утичу на губитак и обим утврђених права, остварио неко право из ове Одлуке, дужан 

је да у складу са законом надокнади штету. 

 

XII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 32. 

Права из ове Одлуке су права од локалног интереса и о њиховом обезбеђивању стара се 

општина Брус, по одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом. 
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Средства за остаривање права из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Брус и 

наменски се опредељују за сваку буџетску годину. 

 

На основу провоснажног првостепеног решења Општинске управе Брус-Одсека за 

друштвене делатности, привреду, локални економски развој, односно, на основу другостепеног 

решења Општинског већа општине Брус, којим се утврђује неко од права из ове Одлуке, Одсек за 

финансирање, планирање и јавне набавке ће извршити пренос финансијких средстава кориснику. 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 

листу општине Брус“ 

 

Одредбе ове Одлуке које се односе на остваривање права на једнократну новчану помоћ за 

рођено дете, на нoвчану помоћ незапосленој мајци за рођено дете и на поклон проворођеном 

детету у новој години примењиваће се почев од 1. јаунара 2022. године, а одредба ове одлуке која 

се односи на остваривање права на поклон ђацима првацима примењиваће се почев од школске 

2022/2023 године. 

Члан 34. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о финансијској подршци породици 

и другим олакшицама породице са децом на територији општине Брус („Службени лист општине 

Брус“, бр.3/15- пречишћен текст), Одлука о измени и допуни одлуке о финансијској подршци 

породице и другим олакшицама породице са децом на територији општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, бр.1/18) и Одлука о измени и допуни одлуке о финансијској подршци породице и 

другим олакшицама породице са децом на територији општине Брус („Службени лист општине 

Брус“, бр.16/20). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-665/2021-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. 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 и 47/18), члана 10. став 1. Закона о  коминалним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 40. Статута општине Брус, 

(„Службени лист општине Брус“,број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021.године доноси  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА СПОРАЗУМА СА КРАЈЊИМ ПРИМАОЦЕМ 

У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

САКУПЉАЊА КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА И  

СИСТЕМА ПРЕЧИШЋАВАЊА БРУС-БЛАЦЕ“ ИПА 2017 

 

I - УСВАЈА СЕ текст Споразума са крајњим примаоцем у вези са спровођењем пројекта 

„Изградња и унапређење сакупљања комуналних отпадних вода и система пречишћавања Брус-

Блаце“ ИПА 2017 (у даљем тексту: Споразум). 

II - ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председница општине Брус да потпише Споразум. 

III - Одлуку доставити: Министарству финансија-Сектору за уговарање и финансирање 

програма и средстава Европске уније, Министарству пољопривреде, шумарства водопривреде 

Републике Србије-Сектору за међународну сарадњу, Министарству пољопривреде, шумарства 

водопривреде Републике Србије-Републичкој дирекцији за воде, Општини Блаце, Јавном 

комуналном предузећу „Блаце“ и Јавном комуналном предузећу „Расина“ Брус. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:352-91/2021-I                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021.године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                 

________________________________ 
 

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) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021.године доноси  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

„ПРОЈЕКАТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС“ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се услови,  начин, израда и предлагање јавно-приватног 

партнерства у поступку јавно-приватног партнерства без елемената концесије „Пројекат јавно-

приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног 

осветљења на територији општине Брус“. 
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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. 

 

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 јавној својини, 

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:312-43/2021-I                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021.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) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021.године доноси  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

„ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И УРГЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС“ 

 

                                                                   Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се услови,  начин, израда и предлагање јавно-приватног 

партнерства у поступку јавно-приватног партнерства без елемената концесије „Пројекат 

рехабилитације и ургентног одржавања општинских путева и улица и некатегорисаних путева 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 јавној својини, 

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:344-128/2021-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021.године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                  

____________________________________ 

 

На основу члана 18. став 6., 26. и члана 27. став 10.  Закона о јавној својини  („Службени 

гласник РС“ бр. 72/2011, ..., 153/2020), члана 2. и члан 3. став 4. тачка 1.  Одлуке о прибављању и 

располагању непокретности у јавној својини Општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 

7/2014 и 11/2015),  члана 42. Статута општине Брус („Службени лист општине Бус“, број 2/19) ,  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021. године донела је  

 

О Д Л У К У 

о преносу права коришћења на непокретностима уписаним у ЛН бр. 250 

КО Брус, кат. парцеле број 471, 474 и 476 КО Брус Установи за физичку 

културу „Спортски центар Брус“ 

 

Члан 1. 

ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Установи за физичку културу „Спортски центар“ Брус, 

са седиштем у Брусу, ул. Краља Петра Петра I, број 120 на непокретностима у јавној својини 

Општине Брус, уписаним у ЛН број 250 КО Брус, кат. парцела број 474 укупне површине 1,70.77 

ха коју чини Стадион бр.1. површине 17062 м2,  кат. парцела број 471 укупне површине 1,41.36 ха 

коју чини базен бр. 1. површине у габариту 1336 м2, базен  број 2. површине у габариту 97 м2, 

помоћна зграда бр.3. површине у габариту 27 м2 и  објекат – зграда спорта (спратни део) 

површине у габариту 198 м2  изграђен на делу кп. бр. 474 и 476 КО Брус. 

 

Члан 2. 

Право коришћења на непокретностима из члана 1. ове Одлуке преноси се без накнаде, ради 

обављања регистроване делатности Установи за физичку културу ,,Спортски центар“ Брус у 

складу са актом о оснивању установе, до доношења Одлуке о престанку права коришћења. 

 

Члан 3. 

Установа за физичку културу „Спортски центар“ Брус има право да непокретност из члана 

1. ове Одлуке држи и користи у складу са њеном природом и наменом, као и да управља истом у 

складу са законом којим се уређује јавна својина. 

Наведене непокретности не може се давати у подзакуп или на коришћење трећим лицима. 
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Члан 4. 

Право коришћења на непокретностима у својини општине престаје у случају  њиховог 

отуђења из јавне својине општине, на основу одлуке надлежног органа, независно од воље 

носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним законом. 

 

Члан 5. 

На основу ове одлуке закључиће се уговор о преносу права коришћења  на основу кога ће 

се извршити  упис права коришћења Установи за физичку културу „Спортски центар“ Брус на 

непокретностима из члана 1. ове Одлуке у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на 

њима. 

Члан 6. 

Ову Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-64/2021- I                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021.године                                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_______________________________________ 

  

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

84/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 104. став 3. Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20) и члана 40. Статута 

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

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021. године, донела је 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

            Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколске установе на територији 

општине Брус (у даљем тексту: мрежа предшколске установе). 

 

Члан 2. 

            На територији општине Брус мрежу предшколске установе чини Предшколска установа 

“Пахуљице“, која делатност предшколског васпитања и образовања обавља у седишту, у Брусу, 

ул.Јосипа Панчића бб и ван седишта, организовањем група (при школама и амбулантама) за 

обављање припремног предшколског програма. 

 

Члан 3. 

Васпитно–образовни рад,организује се двадесет часова недељно,  у следећим местима: 

 

Редни 

број 

 

Припремна група 

 

Назив простора 

 

Број деце за 

ППП 

Број деце 

млађе од 

5,5 година 

1. Грашевци Школа у Грашевцима 5 8 

2. Милентија Школа у Милентији 7 8 

3. Лепенац Школа у Лепенцу 6 12 
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4. Дупци Месна канцеларија Дупци 5 8 

5. Златари Амбуланта у Златарима 5 11 

6. Ботуња Школа у Ботуњи 1 5 

  Укупно 29 52 

 

Васпитно–образовни рад, организује се десет часова недељно,  у следећим местима: 

 

 

Редни 

број 

 

Припремна група 

 

Назив простора 

 

Број деце за 

ППП 

Број деце 

млађе од 

5,5 година 

1. Блажево Школа у Блажеву 4 3 

2. Брзеће Школа у Брзећу 2 7 

3. Игрош Школа у Игрошу 3 8 

4. Стројинци Школа у Стројинцима 2 7 

5. Крива Река Школа у Кривој Реци 1 8 

6. Велика Грабовница Пошта у Великој 

Грабовници 

0 6 

  Укупно 12 39 

 

Члан 4. 

 На основу Стратегије за унапређење предшколског васпитања и образовања општине Брус, 

број 64/21 од 09.02.2021. године, у припремно предшколској мешовитој групи Ботуња и 

припремно предшколској мешовитој групи Крива Река-Грабовница, организоваће се васпитно 

образовни рад из средстава буџета локалне самоуправе.        

   Предшколска установа у објектима и просторијама које користи у оквиру своје делатности 

развија и остварује програме предшколског васпитања и образовања, и то: 

- програм неге и васпитања деце узраста до 3 године старости, 

- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног предшколског  

   програма (3-5,5 година), 

-припремни предшколски програм (5,5 - 6,5 година), 

-различите облике и програме в.о. рада, 

-други облици рада са децом у складу са законом. 

 

Члан 5. 

         Програм припреме деце пред полазак у основну школу, у оквиру предшколског васпитања и 

образовања, траје четири сата дневно, најмање девет месеци. 

 

Члан 6. 

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

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 61-14/2021-I                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. 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 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 02.11.2021. године, доноси  

 

П Р А В И Л Н И К  

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ БЕСПЛАТНОГ ПРЕВОЗА ПЕНЗИОНЕРИМА У МЕЂУМЕСНОМ 

САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 Правилником о обезбеђивању бесплатног превоза пензионерима у међумесном саобраћају 

на територији општине Брус (у даљем тексту: Правилник) уређују се ближи услови и начин 
остваривања права на бесплатни превоз пензионера на територији општине Брус. 

 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. 

Члан 2. 

Право на бесплатан превоз пезионера остварује се у Центру за социјални рад Брус у Брусу.  
Центар за социјални рад Брус утрђује испуњеност услова за остваривање овог права, 

сачињава и оверава списак корисника и исти доставља на оверу Општинској управи-Одсеку за 

друштвене делатности, привреду и локални економски развој. 
 

Члан 3. 

Ради остваривања права на бесплатан превоз подносиоци захтева из члана 1. став 2) овог 
Правилника, обавезни су да Центру са социјални рад Брус доставе следећу документацију и то: 

захтев на прописаном обрасцу, личну карту на увид и фотокопију или очитану личну карту, 

последњи чек од пензије без обзира на основ пензионог осигурања или фотокопију истог и једну 

фотографију. 

Члан 4. 

Центар за социјални рад Брус је у обавези да до 5-ог у месецу достави списак лица којима 

је одобрен бесплатан превоз у међумесном саобраћају на територији општине Брус, Општинској 
управи-Одсеку за друштвене делатности, привреду и локални економски развој и превознику. 

 

Превозник је у обавези да пропише образац возне легитимације, која се издаје кориснику 

превоза. 

Члан 5. 

Центар за социјални рад Брус и општина Брус су у обавези да закључе Уговор са АД 

„Југопревоз“ Крушевац о бесплатном превозу пензионера у међумесном саобраћају на територији 
општине Брус старијих од 70 година са пензијама нижим од просечне пензије у Републици Србији 

према последњем објављеном податку и са пребивалишем на територији општине Брус. 

Уговор се закључује на одређено време, до краја текуће календарске године. 
Уговор за наредну календарску годину, закључује се најкасније до 25-ог децембра текуће 

године. 

Члан 6. 

Надзор над спровођеном овог Правилника врши Општинска управа-Одсек за друштвене 
делатности, привреду и локални економски развој. 

 

Члан 7. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-666/2021-I                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

02.11.2021. 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),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈКП „РАСИНА“ БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на другу измену Програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за 
2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 

09.09.2021. године, под бројем 2806/2021. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-9/2021-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 02.11.2021.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),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021.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 
2991/2021 који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 

30.09.2021.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:38-12/2021-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

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

129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. тачка 55. Статута општине Брус 

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

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА»  БРУС 

 ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења субвенција ЈКП «Расина» Брус из 

буџета општине за 2021.годину, број 2978/2021 од 30.09.2021.године. 
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2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус» 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-637/2021-I                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 

 

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

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег плана рада ПУ „Пахуљице“ Брус за 
школску 2020/2021 годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 

дана 13.09.2021. године, под бројем 446/21. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-10/2021-I                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. 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), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ„ ПАХУЉИЦЕ“ БРУС ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Пахуљице“ 

Брус  за школску 2021/2022 годину, који је 13.09.2021. године донео Управни одбор 

установе, под бројем 447/21. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 023-11/2021-I                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021.године                                                                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.             

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

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

РС“, број 129/07 и 83/14–др.закон, 101/16-др.закони и 47/18), члана 40. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“, број 2/19) и претходне сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде-управе за пољопривредно земљиште бр. 320-11-

8710/2021-14 од 29.09.2021. године, 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА   

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

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

земљишта за територију  општине Брус за 2021. годину. 

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

пољопривредног земљишта за територију  општине Брус за 2021. годину. 

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

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 320-29/2021-I                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године              Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

______________________________________ 

 

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),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН   

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС СА 

ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског 
правобранилаштва општине Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус 

за 2021. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-560/2021-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 02.11.2021.године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

РС“, број 129/07 и 83/14), члана 126. став 1. тачка 6. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник РС“, број 24/11) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

2/19) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вршиоца дужности  директора 

Центра за социјални рад Брус у Брусу 

 

1.  РАЗРЕШАВА СЕ Далиборка Томић дипломирани социјални радник из Жиљака, 

дужности вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Брус у Брусу.  
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-41/2021-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________________ 

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

РС“, број 129/07 и 83/14), члана 124. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, 

број 24/11) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), а по 

претходно прибављеној сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања број 119-01-335/2021-09 од 26.10.2021. године, 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора 

Центра за социјални рад Брус у Брусу 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Далиборка Томић дипломирани социјални радник из Жиљака, за 

директора Центра за социјални рад Брус у Брусу. 
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-37/2021-I                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. 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 и 

47/2018) и члана 40. Статута општине Брус („Службени гласник општине Брус“, број 2/2019),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 02.11.2021.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: 

- Марјановић Гордана , из Велике Грабовнице, члан, 

- Поповић Јована из Велике Грабовнице, заменик члана, 

3. Представници Основне школе „Бранко Радичевић“ Разбојна: 

- Чикарић Гордана, из Дубаца, члан, 

- Чоловејић Зоран, из Бруса, заменик члана, 

4. Представници Основне школе „Први Мај“ Влајковци: 

- Татић Јаношик, из Брзећа, члан, 

- Чоловејић Драгиња, из Грашеваца, заменик члана, 

5. Представници Основне школе „Вук Караџић“ Блажево: 

- Стевановић Веселин, из Ђерекара, члан, 

- Пантић Вељбона, из Белог Поља,  заменик члана, 

6.Представници Предшколске установе „Пахуљице“ Брус: 

- Милићевић Мирјана из Бруса, члан, 

- Радивојевић Бранко 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 2021/2022 године. 

 Доношењем овог решења престаје да важи решење број 61-13/2021-I од 26.06.2021. 

године. 

V 

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

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-27/2021-I                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

___________________________________ 
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На основу члана 116. став 5.  Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закони и 6/20), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 

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

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној 02.11.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У БРУСУ 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Миликић Милица из Мале Врбнице, представник родитеља дужности 

члана  Школског одбора Средње школе у Брусу. 
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Јеличић Драгана из Бруса, представник родитеља за члана  Школског 

одбора Средње школе у Брусу. 

3. Новоименованом члану Школског одбора мандат траје до истека мандата Школског 
одбора Средње школе у Брусу. 

4. Ово Решење је коначно у управном поступку. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-28/2021-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 

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

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закони и 6/20), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 

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

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној 02.11.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАЗБОЈНИ 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Качаревић Милан из Дубаца, представник запослених дужности 
члана  Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“ у  Разбојни. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Виријевић Стефан из Разбојне, представник запослених за  члана  

Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“ у  Разбојни. 

3. Новоименованом члану Школског одбора мандат траје до истека мандата Школског 
одбора ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна . 

4. Ово Решење је коначно у управном поступку. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-29/2021-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________ 
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.ужбени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 –др. закон, 101/2016–др.закон и 47/2018), 27. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 

95/2018) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус'', број 2/2019) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021. године доноси: 

 

О Д Л У К У   

О БРИСАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1070/4 

КО БРЗЕЋЕ 

 

Члан 1. 

 БРИШЕ СЕ некатегорисани пут на катастарској парцели број 1070/4 КО Брзеће, површине 

212 m2. 

Члан 2.  

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

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:344-140/2021-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021.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), члана 51а. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка, ... 52/2021) и члана 40. Статута општине Брус 

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

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021.године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

 О ГЛАВНОМ УРБАНИСТИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

         У Одлуци о главном урбанисти („Службени лист општине Брус“, број 14/2020), члан 5. мења 

се и гласи: 

          „За Главног урбанисту може бити именовано лице са стеченим високим образовањем, 

односно смером на академским студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

академским студијама у трајању од најмање пет година у области архитектуре и одговарајућом 

лиценцом издатом у складу са законом и које има најмање десет година радног искуства у области 

урбанистичког планирања и архитектуре.“ 

Члан 2. 

 У осталом делу Одлука о главном урбанисти („Службени лист општине Брус“, број 

14/2020), остаје непромењена. 

Члан 3. 

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у „Службеном листу општине 

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-178/2021-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021.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 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист 

општине Брус», број 2/19), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 02.11.2021. године донела је 

  

О Д Л У К А 

 

 I – Доноси се Одлука да се накнада која припада одборницима Скупштине општине Брус 

са седнице Скупштине општине Брус од 02.11.2021. године и накнада која припада члановима 

Одбора Скупштине општине Брус са седница одржаних дана 02.11.2021. године, уплати као помоћ 

Саши Делчеву из Бруса. 

 II – Одлуку Објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС    

БРОЈ:400-776/2021-I                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

02.11.2021. године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 

 

А К Т А 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 44. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“; број 

129/07, 83/14-др. закон, 47/18, 101/16-др. закон и 47/18), члана 48. Одлуке о начину обављања 

комуналних делатности на територији општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 21/16 и 
4/17) и члана 62. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), Председник 

Општине Брус, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

КОНТЕЈНЕРА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БРУС 

 

I - Образује се стручна комисија за одређивање места за постављање контејнера за сакупљање 

комуналног отпада на територији општине Брус (у даљем тексту Комисија). 

 
II - Комисију чине председник и два члан, и то: 

 

Председник комисије: 
1.Братислав Грујић, специјалиста друмског саобраћаја, радник ЈКП „Расина“ Брус. 

 

Чланови комисије: 
1.Бранимир Ваљаревић, дипл.инж.пољопривреде, радник Општинске управе Брус,  

2.Милан Марјановић, мастер инж. саобраћаја, радник ЈКП „Расина“ Брус. 

 

III - Задатак Комисије је да одреди места за постављање контејнера за сакупљање комуналног 
отпада у складу са програмом одржавања чистоће на јавним површинама, чији је предлагач ЈКП 

„Расина“ Брус и који је донела Скупштина општине Брус. Приликом одређивања места за 

постављање контејнера Комисија се обавезује да предвиди довољан број посуда за смеће на начин 
који омогућава њихово лако пражњење, прање и одржавање, да не ометају нормално одвијање 

саобраћаја и кретања пешака. Треба предвидети, ако је то могуће, да свака стамбена зграда има 

свој контејнер на сопственој катастрској парцели. 
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IV - Места за постављање контејнера у сеоским срединама Комисија је дужна да одреди у сарадњи 
са представницима месних заједница кроз које је организован линијски сакупљач комуналног 

отпада-возило. 

V - Члановима комисије припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама за рад 

радним телима и комисија у органима, организацијама и установама општине Брус („Службени 

лист општине Брус“, број 9/15), само у случају уколико су активности око спровођења наведеног 

ван редовног радног времена. 

VI - Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење број 352-49/2017-II од 29.09.2017. 

године. 

VI - Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.  

 

БРОЈ:352-100/2021-II                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

29.10.2021.године                                                                    Валентина Милосављевић, с.р. 
_________________________________ 

 

На основу члана 44. став 5. Закона о локалној самопурави („Службени гласник РС“, број 

129/07, ..., 47/18), члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени глсник РС“, број 

62/06, ..., 95/18) и члана 62. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19) 

 Председник општине Брус, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

I-ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у општини Брус (у даљем тексту: Комисија). 

 

II-Комисију чини председник и 4 члана, и то: 

 

Председник Комисије. 

1. Бранимир Ваљаревић, дипл.инг.пољопривреде из Бруса, 

 

Чланови Комисије: 

1. Владан Видојевић, дипл.инг.поњопривреде из Бруса, 

2. Александар Миљаковић, дипл.инж.прехрамбене технологије из Будиловине,  

3. Горан Рилак, дипл.инг.пољопривреде из Бруса, 

4. Милош Милановић, дипл.правник из Дубаца. 

 

III-Задатак Комисије је да изради Програм годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити, 

динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке који се односе на 

пољопривредна земљишта у државној својини. 

IV-Доношењем овог Решења ставља се ван снаге Решење бр. 320-38/2018-II од 01.08.2018.године. 

V-Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

БРОЈ: 320-30/2020-II                        ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

14.12.2020.године           Валентина Милосављевић, с.р. 

________________________________ 
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На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број  

54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  

буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  

5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 

130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  

износу  од   424.000,00    динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  

и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа, глава 5.03 Центар за културу –  Програм  

13 Развој културе и информисања ПА  0001 функционисање локалних установа културе, 

функционална класификација 820, економска  класификација  512 – машине и опрема. 

3. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање и јавне 

набавке. 

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

5. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, Центру за културу  и архиви. 

 

БРОЈ: 400-613/2021-II                         ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

24.09.2021.ГОДИНЕ             Валентина Милосављевић, с.р. 

______________________________________ 

   На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број  

54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  

буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  

5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 

130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  

износу  од   300.000,00    динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану  апропријацију  и  

књижиће  се  у  оквиру  раздела  4 Општинско правобранилаштво,  Програм  15  Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА  0004 општинско/градско правобранилаштво, функционална 

класификација  330,  економска  класификација  423 – услуге по уговору. 

3. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање и јавне 

набавке. 

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

5. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, и архиви. 

БРОЈ: 400-658/2021-II                      ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

07.10.2021.ГОДИНЕ        Валентина Милосављевић, с.р. 
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На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број  

54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  

буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  

5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 

130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  

износу  од    1.850.000,00    динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  

и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа,  Програм  2  Комуналне делатности, ПА  

0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, функционална класификација  630,  економска  

класификација  541 – земљиште. 

3. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање и јавне 

набавке. 

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

5. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, и архиви. 

 

БРОЈ: 400-682/2021-II                           ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

12.10.2021.ГОДИНЕ             Валентина Милосављевић, с.р. 

_______________________________ 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број  

54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  

буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  

5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 

130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  

износу  од   1.000.000,00    динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  

и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа, глава 5.03 Центар за културу –  Програм  

13 Развој културе и информисања ПА  0001 функционисање локалних установа културе, 

функционална класификација 820, економска  класификација  512 – машине и опрема. 

3. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање и јавне 

набавке. 

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

5. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, Центру за културу  и архиви. 

БРОЈ: 400-701/2021-II                           ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

21.10.2021.ГОДИНЕ             Валентина Милосављевић, с.р. 
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На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број  

54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  

буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  

5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 

130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  

износу  од   94.000,00    динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану  апропријацију  и  

књижиће  се  у  оквиру  раздела 5 Општинска управа – МЗ Брус 1  –  Програм  15 опште услуге 

локалне самоуправе  ПА  0002  функционисање месних заједница, функционална класификација 

160, економска  класификација  416 – награде запосленима и остали посебни расходи. 

3. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање. 

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

5. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање, MЗ Брус 1, и архиви. 

 

БРОЈ: 400-708/2021-II                      ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

26.10.2021.ГОДИНЕ        Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број  

54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  

буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  

5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 

130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  

износу  од    105.000,00    динара. 

2.Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  

и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа,  Програм  15  Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА  0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална 

класификација  130,  економска  класификација  512 – машине и опрема. 

3. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање и јавне 

набавке. 

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

5. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, и архиви. 

 

БРОЈ: 400-713/2021-II                            ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

26.10.2021.ГОДИНЕ              Валентина Милосављевић, с.р. 
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На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број  

54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  

буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  

5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 

130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  

износу  од   434.000,00    динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  

и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа,  Програм  15  Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА  0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална 

класификација  130,  економска  класификација  512 – машине и опрема у износу  од  303.000,00 

динара. 

3.Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  

и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  2 Председник општине –  Програм  16 Политички систем 

локалне самоуправе ПА  0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 

111, економска  класификација  423 – услуге по уговору у износу  од  131.000,00 динара. 

4. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање и јавне 

набавке. 

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

6. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, и архиви. 

 

БРОЈ: 400-730/2021-II                           ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

27.10.2021.ГОДИНЕ              Валентина Милосављевић, с.р. 

______________________________________ 

 

А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, број 21/2016..95/2018) и члана 8. Одлуке о 

Општинском већу општине Брус (,,Службени лист опшине Брус”, број 11/2008) 
      Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 13.10.2021. године донело је 

 

 

                                                                      Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Жалбене комисије 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија у општини Брус у следећем саставу: 
    1) Бранко Радивојевић, дипл.правник, председник комисије 

    2) Бранко Луковић, адвокат, члан комисије и 

    3) Никола Лекић, правник, члан комисије. 
 Председник и чланови Жалбене комисије именују се на мандат од 5 (пет) година и могу да буду 

поново именовани. 
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2. Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника у Општинској управи општине 
Брус на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника 

интерног и јавног конкурса. 

  Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 
 

3.Комисија доноси Пословник о раду којим се ближе одређује начин, организација и услови рада 

Комисије и има свој печат, у складу са законом којим се уређује печат државних органа. 

 
4.Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама 

за рад радним телима и комисијама у органима, организацијама и установама општине Брус 

(,,Службени лист општине Брус”, број 9/2015). 
 

5.Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском већу 

општине Брус. 
 

6. Решење ступа на снагу даном доношења и исто се објављује у ,,Службеном листу општине 

Брус” и на званичној интернет страници општине Брус. 

 
7.Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинског већа општине Брус број 

02-27/2020-III од 31.08.2020. године . 

 
8. Решење доставити лицима из тачке 1. овог решења и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-35/2021-III                                        ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

13.10.2021. године                                                        Валентина Милосављевић, с.р. 
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_________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 3150101 (037)  

жиро-рачун број: 840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029 

Главни и одговорни уредник Бобан Симић, Секретар Скупштине општине Брус. 
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