ГОДИНА ХХIX БРОЈ 3. 02.02.2015.годинe

Лист излази према потреби
годишња претплата 2.700.- дин.
(аконтација). Цена овог броја
410,00 дин. Рок за рекламацију
10 дана

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) и члана 45. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 20.01.2015. године
донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Брус, које је донео начелник Општинске управе општине Брус 20.01.2015.
године под бројем 020-4/2015-IV.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:06-8/2015-III
20.01.2015. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
________________________________________
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 23. Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 1/2014) и члана 4. Одлуке о
изменама и допунама Одлуке Скупштине општине Брус број 344-16/2014-I од
30.05.2014. године («службени лист општине Брус», број 10/2014),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 20.01.2015. године
донело је
ЗАКЉУЧАК
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ
ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
1. РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни конкурс за поверавање обављања линијског превоза
путника у приградском саобраћају на територији општине Брус, на временски
период до пет (5) година, почев од 01.06.2015. године.
2. Утврђује се текст Јавног конкурса за поверавање обављања линијског превоза
путника у приградском саобраћају на територији општине Брус и конкурсне
документације, који чине саставни део овог Закључка.
3. О спровођењу овог Закључка стараће се Општинска управа општине Брус-Одсек
за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне
средине.
4. Закључак објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:344-3/2015-III
20.01.2015. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
________________________________________

02.02.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 3. Страна _56.

На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана 23. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр.129/07), члана 2., члана 3. став 1. тачка 5., члана 4. став 3., члана 5. став 1. и члана 9. став
1. и став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11), члана 7. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) и чланова 23., 24. и
25. Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 1/2014), Општинско веће општине Брус објављује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У
ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
Предмет јавног конкурса је прибављање понуда за поверавање обављања локалног линијског
превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Брус као комуналне делатности од
општег интереса у Брусу, у свему према Закону о комуналним делатностима, Закону о превозу у
друмском саобраћају, Одлуци о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 1/2014) и Одлуци о измени и допуни Одлуке Скупштине општине
Брус број: 344-16/2014- I од 30.05.2014. године („Службени лист општине Брус“, број 10/2014).
Локални линијски превоз путника обликован је у следеће линије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Брус- Равни- Златари
Златари- Равни- Разбојна
Равни- Лепенац- Брус
Брус- Игрош- Стројиначки Подрум
Стројинци- Лепенац- Брус
Брус- Батоте- Доњи Липовац
Брус- Брзеће- Копаоник
Брус- Брзеће- Блажево
Блажево- В. Ћуприја- Доњи Левићи
Брус- Грујићи- Влајковци
Брус- Рибаре- Будиловина
Брус- Грабовница- Будиловина
Брус- Симићи- Грабовница
Брус- Грабак- Ботуња
14. Октобар- Брус- Будиловина
14. Октобар- Брус- Грашевци
Брус- Влајковци- Брзеће
Брус- Грујићи- Грашевци
Брус- Лепенац- Батоте
Брус- Будиловина- Крива Река
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на јавном конкурсу за поверавање обављања комуналне делатности превоза
путника у приградском саобраћају на територији општине Брус, имају следећа привредна друштва или
друга правна лица:
- која имају седиште, односно пословну или организациону јединицу на територији општине
Брус;
- која су регистрована за обављање те врсте превоза;
- која поседују решење надлежног министарства Републике Србије за послове саобраћаја о
испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника;
- чије одговорно лице у правном лицу није кажњавано за кривично дело из области комуналне
делатности која се поверава, и то у року од 2 године пре објављивања јавног конкурса, као и правно лице
за привредни преступ;
- да у року од две године пре дана објављивања овог конкурса није изречена правоснажна судска
или управна мера забране обављања делатности која је предмет овог конкурса.
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РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Извршење посла локалног линијског превоза путника уговара се на период до 5 (пет) година од
дана закључења Уговора.
Изабрани превозник обављаће линијски превоз на основу коначне Одлуке Скупштине општине о
извршеном избору превозника и Уговора, који у име општине Брус закључује председник општине Брус,
почев од 01.06.2015. године.
РОКОВИ
1. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Брус и на сајту
општине Брус www.brus.rs.
2. Благовременим пријавама сматраће се пријаве које су поднете поштом или лично на адресу:
Општинска управа Брус, Улица краља Петра Првог број 120, 37220 Брус, са назнаком «ПРИЈАВА НА
КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС»- НЕ ОТВАРАТИ, најкасније 15 дана од дана задњег објављивања
конкурса. На полеђини коверте читко написати назив и адресу понуђача.
3. Поступак по јавном конкурсу се сматра успелим, ако се пријави најмање један понуђач са
потпуном, благовременом и уредно поднетом понудом. Непотпуне, неблаговремене, као и понуде у
незатвореним ковертама неће бити разматране.
4. Саставни део јавног огласа је конкурсна документација која садржи критерујум за рангирање
пријава и обрасце за доказе о испуњености услова из конкурса за поверавање обављања предметне
делатности, и може се преузети на званичном сајту општине Брус, www.brus.rs и у згради Општинске
управе Брус, канцеларија број 4. у поткровљу, уз доказ о уплати у износу од 10 000 динара на жиро рачун
број: 840-745151843-03 Општинске управе Брус, са позивом на број по моделу 97 11-029, уз назнаку
„ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС.“
5. Отварање понуда извршиће Комисија коју образује председник општине Брус, првог радног
дана по истеку рока за достављање пријава, у 12 часова у сали Општинске управе Брус.
6. Оцењивање, рангирање и вредновање понуда и утврђивање предлога за најповољнијег
понуђача извршиће Комисија на основу критеријума најниже цене услуге превоза која је саставни део
конкурсне документације. Комисија је дужна да предлог најповољнијих понуђача достави Општинском
већу општине Брус у року не дужем од 15 дана од дана истека рока за подношење понуда.
7. Општинско веће општине Брус на предлог Комисије утврђује предлог Одлуке о избору
најповољнијег понуђача и доставља Скупштини општине на усвајање.
Све информације у вези конкурса заинтересована лица могу добити на телефон 037/826- 840,
локал 123.
8. Резултати конкурса биће објављени на сајту општине Брус, www.brus.rs и на огласној табли
Општинске управе Брус.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БРУС
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
краља Петра Првог, број 120
37 220 БРУС

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

БРУС, јануар 2015.
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1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛОКАЛНОГ
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
Подношење понуда
Понуде на јавни конкурс превозници подносе на оригиналним обрасцима, које
преузимају са званичног сајта општине Брус www.brus.rs и у згради Општинске управе Брус,
канцеларија број 4. у поткровљу, за избор превозника којима се поверава локални линијски
превоз путника на територији општине Брус.
Понуде се подносе на адресу:
Комисији за избор превозника, Општинска управа Брус, Ул. краља Петра Првог број
120, 37 220 Брус у запечаћеној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС- НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно навести
седиште и назив понуђача.
Рок извршења посла
Извршење посла локалног линијског превоза путника уговара се на период до 5 (пет)
година од дана закључења Уговора.
Надзор
Наручилац посла ће вршити инспекцијски надзор у обављању локалног линијског
превоза путника, у складу са овлашћењима из Закона о локалној самоуправи, Закона о превозу
у друмском саобраћају, Закона о комуналним делатностима , Одлуке о јавном превозу у
друмском саобраћају на територији општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
1/2014) и Одлуке о измени и допуни Одлуке Скупштине општине Брус број: 344-16/2014- I од
30.05.2014. године („Службени лист општине Брус“, број 10/2014).
Извештај превозника
У циљу праћења рада превозника и контроле извршења одредаба из Уговора, превозник
ће бити у обавези да води и доставља:
- редовни годишњи извештај председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине,
у форми информације о функционисању превоза на територији општине Брус;
- по потреби, а на захтев Општинског већа, изабрани превозник ће бити у обавези да предаје и
периодичне извештаје о стању превоза.
Одбијање понуда
Понуде које не испуњавају све услове из конкурсне документације или не садрже сва
тражена документа, Комисија ће одбити и неће их узети у разматрање.
Када се, у поступку разматрања понуда, код Комисије за избор превозника, појави
сумња у односу на приспелу документацију и ако се провером утврди неслагање са стварним
стањем, комисија аутоматски дисквалификује учесника из даљег учешћа на конкурсу.
Закључење уговора
Изабрани превозник обављаће линијски превоз на основу коначне Одлуке Скупштине
општине о извршеном избору превозника и Уговора, који у име општине Брус закључује
председник општине Брус, почев од 01.06.2015. године.
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Подаци о паркинг простору
Превозник мора да има за сва возила- аутобусе са којима ће вршити линијски
приградски превоз, обезбеђен паркинг простор, у власништву или у закупу, што ће доказати
Уговором о закупу, овереним код надлежног суда, или другим доказом.
Заштита права понуђача
Свако правно лице које има или је имало интерес да му се додели Уговор о обављању
делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Брус, а сматра да су
у поступку повређена његова права, може поднети жалбу Општинском већу општине Брус у
року од 8 (осам) дана од дана пријема Одлуке.
1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет јавног конкурса је прибављање понуда за поверавање обављања локалног
линијског превоза путника на територији општине Брус.
Локални линијски превоз путника обликован је у следеће линије:

1. Брус- Равни- Златари
2. Златари- Равни- Разбојна
3. Равни- Лепенац- Брус
4. Брус- Игрош- Стројиначки Подрум
5. Стројинци- Лепенац- Брус
6. Брус- Батоте- Доњи Липовац
7. Брус- Брзеће- Копаоник
8. Брус- Брзеће- Блажево
9. Блажево- В. Ћуприја- Доњи Левићи
10. Брус- Грујићи- Влајковци
11. Брус- Рибаре- Будиловина
12. Брус- Грабовница- Будиловина
13. Брус- Симићи- Грабовница
14. Брус- Грабак- Ботуња
15. 14. Октобар- Брус- Будиловина
16. 14. Октобар- Брус- Грашевци
17. Брус- Влајковци- Брзеће
18. Брус- Грујићи- Грашевци
19. Брус- Лепенац- Батоте
20. Брус- Будиловина- Крива Река
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2. УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право на учешће на конкурс за обављање локалног линијског превоза путника има
привредно друштво или друго правно лице.
2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
1. Који је регистрован за обављање локалног линијског превоза путника.
2. Да је седиште превозника, односно пословна или организациона јединица на
територији општине Брус.
3. Да је власник најмање 3 (три) регистрована аутобуса за превоз путника, а за
преостали број аутобуса, потребних за превоз може да има уговор о закупу аутобуса, оверен
код надлежног суда.
4. Да располаже одговарајућом опремом за одржавање возила, односно да располаже
најмање једним каналом или дизалицом која замењује канал за преглед возила, или да има
закључен уговор са овлашћеним сервисом.
5. Да има најмање једног аутомеханичара и једног аутоелектричара запослене на
неодређено време, који врше послове редовног одржавања возила и да има једног запосленог на
неодређено време који може вршити контролу техничке исправности возила и оверити путни
налог са најмање трећим степеном саобраћајне или машинске струке и са најмање годину дана
радног искуства у струци.
2.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА
ЈАВНИ КОНКУРС
Превозник уз понуду доставља следеће доказе о испуњењу обавезних услова за учешће
на јавном конкурсу:
1. Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или извод из
судског регистра и потврду да је поднета пријава Агенцији за привредне регистре.
2. Решење надлежног министарства Републике Србије за послове саобраћаја о
испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника
3. Препис поседовног листа и копију плана или оверена фотокопија уговора о закупу,
као доказ за поседовање паркинг простора.
4. ППОД образац оверен од стране Пореске управе у овереној фотокопији, који не може
бити старији од 6 (шест) месеци рачунајући од дана објављивања јавног конкурса, фотокопију
радне књижице и диплому о степену стручне спреме, чиме превозник доказује да има стално
запослене са стручним спремом која се тражи.
5. Оверене фотокопије саобраћајних дозвола, а за аутобусе у закупу и уговор о закупу,
оверен код надлежног суда.
6. Употребна дозвола за објекат за одржавање возила за канале, односно извод из
пописне листе основних средстава за дизалице, или уговор о пружању услуга одржавања, са
бројем канала, односно дизалица.
3.КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДА
Цена услуге превоза
Одлука о избору најповољнијег понуђача по јавном конкурсу донеће се применом
критеријума најниже цене услуге превоза за напред наведене линије.
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4. ИЗЈАВА ПРЕВОЗНИКА ДА ПРИХВАТА МИНИМАЛНЕ ЗАХТЕВЕ ИЗ
ОПШТИХ УСЛОВА ПРЕВОЗА
Изјављујем да подношењем понуде потврђујем да у потпуности прихватам минималне
захтеве из општих услова превоза које ће возила са којима обављам линијски приградски
превоз путника морати да испуњавају како следи:
4.1. Ознаке на возилу
1.У доњем десном углу ветробранског стакла возила, мора видно да буде истакнута
табла са бројем и називом линије.
2.На бочној страни, код предњих и задњих врата, мора да буде истакнута табла са
бројем линије у одговарајућим носачима.
3. На бочним странама возила (левој и десној) дозвољено је истицање реклама.
4.2. Спољашњи изглед возила
1. Пожељно је да превозник обезбеди једнообразан изглед аутобуса у погледу боје
каросерије.
2. Каросерија, браници и бочни поклопци морају да буду исправни.
4.3. Унутрашњост возила- ознаке у возилу
1. Сва обавештења за путнике морају бити написана на српском језику.
2. На бочним стаклима (код предњих и задњих врата) дозвољено је истицање
обавештења о цени превоза, али само на налепници димензија 150 x150мм, беле боје и словима
црне боје.
3. На аутобусу се могу исписивати и лепити ракламно- пропагандне поруке, само на
бочним странама каросерије.
Сагласан сам да наведени захтеви у целини представљају саставни део Уговора, који не
може бити контрадикторан овим захтевима.

4.4. Техничко- естетско стање возног парка
1. Сва стакла на возилима и вратима морају бити исправна.
2. Мора бити обезбеђена вентилација.
3. Уколико возила имају уграђен климатизациони уређај, он мора да буде у исправном
стању.
4. Сва возила морају да имају довољан број рукодржача, подужних на плафону возила
целом дужином возила, вертикалних код улазно- излазних врата, на вратима и на наслонима
седишта.
5. Врата на аутобусима морају да омогуће даљинско затварање и да заштите путнике од
повреде, односно евентуалног испадања из возила. Површина врата треба да буде без оштрих
ивица или завртњева уграђених оправком или преправком возила.
6. Сва седишта у аутобусима морају да имају потпуно исправну конструкцију,
учвршћења за подлогу, исправне и неоштећене површине за седење, наслоне и рукохвате.
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7. Подови морају да буду прекривени неклизајућим материјалима и да буду у
исправном стању.
8. Поклопци на поду морају да буду исправни, као и механизми за њихово
учвршћивање.
9. Степеништа морају да буду прекривена неклизајућим и исправним материјалима.
10. Подови у пролазу морају да буду без степеника.

МЕСТО:_______________
ДАТУМ:_______________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
М.П. ______________________
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4.5. Подаци о возилима
Као доказ за број аутобуса превозник доставља оверене фотокопије саобраћајних
дозвола, и уговоре за аутобусе у закупу (најмање 3 возила).
Ред.број

Регистарски број

МЕСТО:_______________
ДАТУМ:_______________

Соло возило Зглобно возило

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
М.П. ______________________
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ОПШТИ ПОДАЦИ
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:.................................................................................
СЕДИШТЕ:...................................................................................................
АДРЕСА,УЛ. И БРОЈ .................................................................................
БРОЈ ТЕЛЕФОНА:......................................................................................
ИМЕЈЛ: ......................................................................................................
МАТИЧНИ БРОЈ ПРАВНОГ ЛИЦА: ...............................................................
ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ....................................................................................
ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:.....................................................................................
МАТИЧНИ БРОЈ:.......................................................................................
АДРЕСА СТАНОВАЊА:...........................................................................
КУЋНИ ТЕЛЕФОН . ..................................................................................
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН : ............................................................................
МЕСТО: ____________
ДАТУМ: ____________

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________

02.02.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 3. Страна _66.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу јавног конкурса за доделу Уговора о обављању делатности линијског
приградског превоза путника на територији општине Брус, дајем понуду како следи:
I. Понуду дајем самостално
II. Понуда се односи на линије:

1. Брус- Равни- Златари
2. Златари- Равни- Разбојна
3. Равни- Лепенац- Брус
4. Брус- Игрош- Стројиначки Подрум
5. Стројинци- Лепенац- Брус
6. Брус- Батоте- Доњи Липовац
7. Брус- Брзеће- Копаоник
8. Брус- Брзеће- Блажево
9. Блажево- В. Ћуприја- Доњи Левићи
10. Брус- Грујићи- Влајковци
11. Брус- Рибаре- Будиловина
12. Брус- Грабовница- Будиловина
13. Брус- Симићи- Грабовница
14. Брус- Грабак- Ботуња
15. 14. октобар- Брус- Будиловина
16. 14. октобар- Брус- Грашевци
17. Брус- Влајковци- Брзеће
18. Брус- Грујићи- Грашевци
19. Брус- Лепенац- Батоте
20. Брус- Будиловина- Крива Река

III Услови понуде
Понуда важи (не краће од 90 дана) ______ дана од дана јавног отварања понуда.
Број аутобуса (соло__________, зглобни ___________) којима ће се вршити превоз
путника.
За одржавање возног парка располажем са________ канала, односно ___________
дизалица.
Просечна старост аутобуса (соло_________ година, зглобни ________ година) за превоз
је_________година.
Обезбеђен је паркинг простор за соло аутобус________ м 2/воз., односно за зглобни
аутобус _________ м2/ воз., или укупно ____________ м2/воз.
Документа која се прилажу у понуди морају бити оригинали или оверене фотокопије.

МЕСТО: ____________
ДАТУМ: ____________

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
_____________________
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УГОВОР
о поверавању обављања комуналне делатности јавног линијског превоза путника
на општинским приградским линијама територије општине Брус
Закључен дана: _________ године, између:
1. Општине Брус, Улица краља Петра I бр. 120, кога заступа председник Слободан
Видојевић (у даљем тексту: наручилац посла), и
2. Предузеће за саобраћај ___________
Члан 1.
Предмет овог Уговора је обављање линијског приградског превоза путника.
Члан 2.
Овај Уговор закључује се на основу спроведеног јавног конкурса за поверавање
обављање локалног линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији
општине Брус, који је расписало Општинско веће општине Брус и доношења коначне
одлуке по том питању, односно Одлуке о поверавању обављања локалног линијског
превоза путника на територији општине Брус, број:__________________________.
Обављање локалног линијског превоза путника у приградском саобраћају, у
складу са Одлуком наведеном у претходном ставу Предузећу за саобраћај
____________________ додељује се на следећим линијама:
Брус- Равни- Златари
Златари- Равни- Разбојна
Равни- Лепенац- Брус
Брус- Игрош- Стројиначки Подрум
Стројинци- Лепенац- Брус
Брус- Батоте- Доњи Липовац
Брус- Брзеће- Копаоник
Брус- Брзеће- Блажево
Блажево- В. Ћуприја- Доњи Левићи
Брус- Грујићи- Влајковци
Брус- Рибаре- Будиловина
Брус- Грабовница- Будиловина
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Брус- Симићи- Грабовница
Брус- Грабак- Ботуња
14. октобар- Брус- Будиловина
14. октобар- Брус- Грашевци
Брус- Влајковци- Брзеће
Брус- Грујући- Грашевци
Брус- Лепенац- Батоте
Брус- Будиловина- Крива Река

Члан 3.
Извршилац посла је у обавези да примењује цене које је доставио у конкурсној
документацији за наведене линије.
Уговорена цена се може изменити само уз сагласност наручиоца посла.
Члан 4.
Обавезује се извршилац посла да се придржава регистрованог и овереног реда
вожње у складу са повереним линијама, као и да у складу са важећим законским и
другим подзаконским актима подноси надлежном Одсеку Општинске управе Брус
захтев за оверу реда вожње.
Извршилац посла је дужан да за сваку извршену услугу изда возну карту, да за
превоз користи одговарајуће и технички исправно возило.
Члан 5.
Возила морају испуњавати опште услове за аутобусе за рад на линијама јавног
линијског превоза путника у општини Брус и бити технички исправна приликом
редовних и ванредних техничких прегледа, а у складу са важећим Законом о превозу
путника и другим општим актима.
Члан 6.
Превозник мора непрекидно одржавати возни парк у стању које обезбеђује
нормално пружање услуга превоза предвиђених овим Уговором као и хигијену возила
са унутрашње и спољашње стране.
Члан 7.
Превозник је дужан да доставља председнику Општине, Општинском већу и
Скупштини општине извештај о реализацији комуналне делатности јавног линијског
превоза на општинским линијама на територији општине Брус на њихов захтев.
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Извештај доставља превозник у писаној форми и исти садржи податке о
реализацији превоза, проблеми који се јављају у реализацији превоза, број путника који
се превози и друге податке које затраже органи из претходног става.
Члан 8.
Превозник је у обавези да достави решење надлежног министарства за послове
саобраћаја о испуњености услова за обављање линијског превоза путника, као и све
друге измене које се односе на податке достављене у понуди.
Уколико надлежно министарство ускрати пружање услуга јавног линијског
превоза превознику из овог Уговора, раскида се Уговор са превозником.
Члан 9.
Наручилац посла ће вршити инспекцијски надзор у обављању локалног
линијског превоза путника.
Члан 10.
Овај Уговор се закључује на период до 5(пет) година.
Члан 11.
На основу овог Уговора наручилац посла са ивршиоцем посла може закључити
анекс Уговора којим ће дефинисати међусобна права и обавезе у погледу попуста цене
комуналне услуге за повлашћене категорије путника са накнадом, односно без накнаде
и учешћа локалне самоуправе за одређене категорије корисника за одређени временски
период.
Члан 12.
Овај Уговор може престати пре истека рока на који је закључен споразумом
уговорних страна, једностраним отказом сваке уговорне стране са отказним роком од
најмање 30 дана који се даје писаним путем и раскидом Уговора.
Уговор о поверавању локалног линијског превоза се може раскинути:
- ако се због промењене околности, које се нису могле предвидети у тренутку
закључења Уговора, не може остварити сврха Уговора;
- ако превозник не извршава уговорене обавезе или не обавља поверену
комуналну делатност на уговорени начин;
- ако превозник не поступа по налогу надлежне организационе јединице
Општинске управе Брус;
- у другим случајевима у складу са законом и општинским прописима који
регулишу ову област.
Члан 13.
У случају прекида линијског превоза услед штрајка, превозник је дужан да
обезбеди минимално 80% од планираног обима рада у обављању линијског превоза у
складу са Уговором.
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Члан 14.
На питања која нису регулисана овим Уговором непосредно се примењују
одредбе Закона о облигационим односима, Закона о комуналним делатностима, Закона
о превозу у друмском саобраћају, општинских прописа који регулишу област јавног
превоза и других прописа који регулишу ову област.
Члан 15.
Сва евентуална спорна питања по одредбама овог Уговора уговорачи ће
решавати споразумом.
У случају спора по одредбама овог Уговора, уговара се надлежност Привредног
суда у Краљеву.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка за
оба уговарача.

Предузеће за саобраћај
___________________________

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БРУС
Слободан Видојевић, дипл.ецц.
__________________________

_____________________________________
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) и члана 42. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст) и члана 23. и 25. Одлуке о јавном превозу у
друмском саобраћају на територији општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 1/2014)
Председник општине Брус доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОК КОНКУРСА
ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
У ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење Јавног конкурса за поверавање
обављања линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији
општине Брус у следећем саставу:
1) Горан Деспотовић, начелник Општинске управе општине Бруспредседник комисије;
2) Милица Михајловић, секретар Скупштине општине Брус, члан комисије;
3) Даница Лазаревић, шеф Одсека за финансије и планирање, члан комисије;
4) Радован Московљевић, шеф Одсека за друштвене делатности, члан
комисије и
5) Радован Стајић, помоћник председника општине Брус за инвестиције и
економски развој, члан комисије.
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак по Јавном конкурсу и Општинском
већу донесе извештај који садржи и предлог најповољнијег учесника, у року који
не може бити дужи од тридесет (30) дана од дана истека рока за подношење
понуда.
Извештај садржи: текст Одлуке о расписивању јавног конкурса, број и садржину
приспелих пријава, податке о неблаговременим и непотпуним пријавама, начин
примене критеријума за вредновање пријаве, предлог најповољнијег учесника са
образложењем.
3. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:344-6/2015-II
23.01.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
________________________________________
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Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-560/2011
________ 2014. године
Београд
Уставни суд, у саставу: председник Весна Илић Прелић и судије др
Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Агнеш
Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, др Боса Ненадић, др Драгиша Б.
Слијепчевић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић,
Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава
Републике Србије, на седници одржаној 11. децембра 2014. године, донео је
О Д Л У К У
1. Утврђује се да одредбе чл. 2. и 3. Одлуке о усвајању предложеног регистра
мини хидроелектрана на подручју општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
1/07) и одредба члана 3. Одлуке о усвајању предложене допуне усвојеног регистра
мини хидроелектрана на подручју општине („Службени лист општине Брус“, број 2/10),
нису у сагласности с Уставом и законом.
2. Обуставља се поступак за оцену уставности и законитости одредаба
Измене и допуне Одлуке о усвајању предложеног регистра мини хидроелектрана на
подручју општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 4/11).
3. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и
законитости одредаба чланова 4. одлука из тачке 1. и одредаба Одлуке о приступању
оснивања друштва са ограниченом одговорношћу „М.Х.Е. БРУС Д.О.О.“ („Службени
лист општине Брус“, број 4/10).
4. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње
која је предузета на основу одредаба одлука из тач. 1. до 3.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости аката наведених у тач. 1. до 3. изреке. Оспоравајући
уставност и законитост Одлуке о усвајању предложеног регистра мини хидроелектрана
на подручју општине Брус, Одлуке о усвајању предложене допуне усвојеног регистра
мини хидроелектрана на подручју општине и Измене и допуне Одлуке о усвајању
предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус, иницијатор је
истакао следеће: да су одредбе ових одлука „којима се прописују додатни услови за
издавање локацијских и грађевинских дозвола и пријаву радова, противне Закону о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и
24/11) који изричито прописује услове за издавање истих (чл. 54, 135. и 148. Закона),
чиме је повређен и члан 97. тачка 12. Устава Републике Србије“; да на основу „Одлука“
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општина Брус издаје локацијске дозволе за изградњу мини хидроцентрала на својој
територији и да се, као посебан услов за издавање грађевинске дозволе, од инвеститора
тражи „закључење уговора са приватним привредним друштвом за производњу
електричне енергије 'M.H.E. POWER BRUS“ D.O.O. Брус' “; да се из одредаба Закона о
финансирању локалне самоуправе, цитираних у иницијативи, којима су одређени
изворни приходи јединице локалне самоуправе (члан 6.) и прописана надлежност
скупштине јединице локалне самоуправе да утврђује стопе ових прихода, начин и
мерила за одређивање висине локалних такси и накнада (члан 7. ст. 1. и 2.), „јасно види
да је прописана надокнада из Одлука од 10% противна закону и одредбама чл. 83. и 84,
члана 97. тачка 6. и члана 99. став 1. тачка 7. Устава“. Позивајући се на одредбе Закона
о локалној самоуправи и Закона о комуналним делатностима, иницијатор сматра да
скупштина општине „може основати само јавно предузеће, а не и привредно друштво“
и да се промена власништва у „већ постојећим јавним комуналним предузећима може
вршити највише до 49% укупне вредности државног капитала“. Међутим, како је
Одлуком о приступању оснивања друштва са ограниченом одговорношћу „М.Х.Е.
БРУС Д.О.О.“ „основано привредно друштво чији је оснивач општина Брус са 20%
учешћа у оснивачком капиталу“, иницијатор је мишљења да ова одлука није „сагласна
закону“. Наведена одлука, према схватању иницијатора, није у складу ни са одредбом
члана 7. став 2. Закона о локалној самоуправи, „с обзиром на то да се поверавање
послова не може вршити другом предузећу које је основала општина, него предузећу
које већ постоји и послује као привредни субјект на тржишту, а на начин и по поступку
прописаним Законом о комуналним делатностима“. Из изложених разлога, иницијатор
сматра да су оспореном Одлуком повређене и одредбе чл. 83. и 84, члана 97. тачка 6. и
члана 99. став 1. тачка 7. Устава. Цитирајући одредбе Закона о заштити конкуренције
којима је дефинисана повреда конкуренције и рестриктивни споразуми, иницијатор је
мишљења да су „Одлуке типичан пример повреда конкуренције на територији општине
Брус, с обзиром да се на основу наведених одлука фаворизују поједини инвеститори, по
дискреционој оцени општине, а чиме су повређене и одредбе чл. 83. и 84, члана 97.
тачка 6. и члана 99. став 1. тачка 7. Устава“. На крају, подносилац иницијативе је
предложио „да Уставни суд, до доношења коначне одлуке, обустави извршење
појединачних аката или радњи који произлазе из оспорених Одлука (издавање
локацијских и/или грађевинских дозвола и/или пријаве радова са обавезом закључења
уговора са сваком фирмом или плаћање наведене надокнаде по било ком основу)“.
Скупштина општине Брус је у одговору на наводе из иницијативе
обавестила Уставни суд: да су оспорени акти – Одлука о усвајању предложеног
регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус и Одлука о усвајању
предложене допуне усвојеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине, на
снази, да се примењују и да се на основу њих издају локацијске дозволе; да је
Скупштина општине Брус, 12. јула 2012. године, донела Одлуку („Службени лист
општине Брус“, број 8/12) којом се поништава оспорена Измена и допуна Одлуке о
усвајању предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус; да
оспорена Одлука о приступању оснивања друштва са ограниченом одговорношћу
„М.Х.Е. БРУС Д.О.О.“ није стављена ван снаге, али се не примењује јер је Скупштина
општине Брус, 31. августа 2013. године, донела Одлуку („Службени лист општине
Брус“, бр. 8/13 и 10/13-исправка) којом општина Брус иступа из друштва „М.Х.Е. БРУС
Д.О.О.“, чији је један од оснивача.
Полазећи од садржине иницијативе и оспорених аката, Уставни суд је
утврдио да су предмет иницијативе одредбе чл. 2. до 4. Одлуке о усвајању предложеног
регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус, одредбе чл. 3. и 4. Одлуке о
усвајању предложене допуне усвојеног регистра мини хидроелектрана на подручју
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општине, одредбе Измене и допуне Одлуке о усвајању предложеног регистра мини
хидроелектрана на подручју општине Брус и одредбе Одлуке о приступању оснивања
друштва са ограниченом одговорношћу „М.Х.Е. БРУС Д.О.О.“
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио следеће:
Одлуком о усвајању предложеног регистра мини хидроелектрана на
подручју општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 1/07), коју је Скупштина
општине Брус донела 26. јануара 2007. године, усваја се предложени регистар мини
хидроелектрана на подручју општине Брус и прихватају се захтеви за њихову изградњу
(члан 1.). Оспореним члановима Одлуке прописано је: да је уз захтев за добијање
одобрења за изградњу мини хидроелектране потребно приложити идејни пројекат који
у себи садржи сагласност Републичког хидрометеоролошког завода и Министарства за
водопривреду и да ако се МХЕ гради у Националном парку, потребна је и сагласност
Министарства за науку и заштиту животне средине (члан 2.); да је за потврђивање
пријаве почетка изградње потребно приложити главни пројекат, уговор са извођачем
радова, уговор са општином Брус и следеће сагласности и услове – сагласност ЈП
„Србијаводе“ за коришћење водозахвата и услове ЈП Електродистрибуције о
прикључењу на електромрежу (члан 3.); да ће општина Брус са инвеститором
закључивати уговор по којем ће јој припадати 10% од произведене електричне енергије
и да ће се уговор закључивати пре потврђивања пријаве радова (члан 4.). Чланом 5.
Одлуке прописано је да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Брус“.
Одлуком о усвајању предложене допуне усвојеног регистра мини
хидроелектрана на подручју општине („Службени лист општине Брус“, број 2/10), коју
је Скупштина општине Брус донела 11. јуна 2010. године, усваја се предложена допуна
усвојеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус и „прихватају се
њихови захтеви за изградњу“ (члан 1.) и допуњава се усвојени регистар мини
хидроелектрана број 325-5/07-I од 26. јануара 2007. године са пет таксативно наведених
мини хидроелектрана на Плочничкој и Кривој реци (члан 2.). Према оспореном члану 3.
Одлуке, за подношење захтева за издавање локацијске дозволе потребно је приложити:
идејни пројекат са сагласностима Републичког хидрометеоролошког завода,
Министарства за водопривреду, сагласност Министарства рударства и енергетике
одсека за обновљиве изворе енергије, услове ЈП Електродистрибуције о прикључењу на
електромрежу, сагласност ЈП „Србија воде“ за коришћење водозахвата, као и решене
правно-имовинске односе на земљишту. Оспореним чланом 4. Одлуке било је
прописано да због препорука Европске заједнице и због светског тренда за улагање у
обновљиве изворе енергије, а и због потреба општине Брус, општина Брус може да уђе
у избор стратешког партнера који је заинтересован да инвестира у изградњу система
мини хидроелектрана на територији општине Брус (став 1.); били су одређени услови
којима ће се општина руководити при избору стратешког партнера (став 2.) и било је
предвиђено да ће општина Брус са инвеститором закључивати уговор по којем ће јој
припадати 10% од произведене електричне енергије (став 3.). Чланом 5. Одлуке
уређено је њено ступање на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
Одредбом члана 1. оспорене Измене и допуне Одлуке о усвајању
предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус („Службени
лист општине Брус“, број 4/11), коју је Скупштина општине Брус донела 9. јуна 2011.
године, био је измењен члан 4. Одлуке о усвајању предложеног регистра мини
хидроелектрана на подручју општине Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 1/07 и
1/10), тако да је гласио: „Инвеститор је у обавези да пре подношења захтева за
издавање решења о грађевинској дозволи склопи уговор о заједничком инвестирању у
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пројектовање и изградњу мини хидроелектрана са предузећем „M.H.E. POWER BRUS
D.O.O.“. Одредбом члана 2. оспорене Измене и допуне Одлуке о усвајању предложеног
регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус био је додат нови члан 5,
којим је било прописано да је инвеститор у обавези да надлежном органу уз сву
законом прописану документацију за издавање грађевинске дозволе преда и Уговор из
члана 1. ове одлуке, а одредбом члана 3. наведеног акта било је прописано да ова
одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
Оспорена Измена и допуна Одлуке о усвајању предложеног регистра
мини хидроелектрана на подручју општине Брус престала је да важи 13. јула 2012.
године, када је ступила на снагу Одлука („Службени лист општине Брус“, број 8/12)
којом се поништава Измена и допуна Одлуке о усвајању предложеног регистра мини
хидроелектрана на подручју општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 4/11)
у целости.
Оспореном Одлуком о приступању оснивања друштва са ограниченом
одговорношћу „М.Х.Е. БРУС Д.О.О.“ („Службени лист општине Брус“, број 4/10), коју
је Скупштина општине Брус донела 22. октобра 2010. године, општина Брус приступа
оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „М.Х.Е. БРУС Д.О.О.“ (у даљем
тексту: М.Х.Е. Д.О.О.), у својству једног од оснивача, ради припремања предлога свим
потенцијалним инвеститорима који су заинтересовани за изградњу малих
хидроцентрала на територији општине Брус који ће се односити на помоћ у реализацији
њихових пројеката на бази расподеле профита, а у циљу спречавања непотребне
конкуренције (члан 1.). Сагласно одредби члана 2. оспорене Одлуке, оснивању друштва
М.Х.Е. Д.О.О. се приступа са TOKPHOENIX INVESTMENT GROUP LIMITED
међународне компаније, као другог члана друштва, о чему ће се закључити Уговор о
оснивању „М.Х.Е. БРУС Д.О.О.“, у форми оснивачког акта. Оспорена Одлука такође
садржи одредбе о давању овлашћења председнику општине Брус за потписивање
Уговора о оснивању друштва на који сагласност даје Скупштина општине Брус (члан
3.); о предмету регулисања Уговора о оснивању „М.Х.Е. БРУС Д.О.О.“ (пословно име и
седиште наведеног друштва и његових оснивача, делатност друштва, износ основног
капитала и износ, врста и вредност улога сваког оснивача и врста и вредност
неновчаних улога и др.) (члан 4.); о основном капиталу друштва, износу новчаних
улога оснивача и о обиму стицања удела оснивача у основном капиталу друштва (чл. 5.
и 6.); о делатности друштва и о почетним средствима за његов рад која ће обезбедити
општина Брус (пословни простор, опрема и намештај (канцеларија), трошкови
оснивања и регистрације друштва) (члан 8.); о начину именовања директора и члана
скупштине друштва (члан 9.); о примени Закона о привредним друштвима на питања
која нису регулисана овом одлуком (члан 10.); о ступању Одлуке на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“ (члан 11.).
Разматрајући наводе иницијатора да су одредбама Одлуке о усвајању
предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус, Одлуке о
усвајању предложене допуне усвојеног регистра мини хидроелектрана на подручју
општине и одредбама Измене и допуне Одлуке о усвајању предложеног регистра мини
хидроелектрана на подручју општине Брус, „прописани додатни услови за издавање
локацијских и грађевинских дозвола и пријаву радова“, те да су стога ове одлуке
„противне Закону о планирању и изградњи који изричито прописује услове за издавање
истих (чл. 54, 135. и 148. Закона), чиме је повређен и члан 97. став 1. тачка 12. Устава
Републике Србије“, Уставни суд је пошао од одредбе члана 97. тачка 12. Устава и
одредаба Закона о планирању и изградњи, чија се повреда истиче иницијативом.
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С тим у вези, Уставни суд констатује да је одредбом члана 97. тачка 12.
Устава утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, организацију
и коришћење простора.
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС) уређују се, поред осталог,
услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и
изградња објеката (члан 1. став 1.) и прописано је значење појма „објекат“ из кога
произлази да се објектима, у смислу овог закона, сматрају и енергетски објекти (члан 2.
тачка 22)). Наведеним законом уређење простора врши се просторним и урбанистичким
планирањем, односно доношењем планских докумената, у које спадају просторни и
урбанистички планови (члан 11. став 1.), при чему су саставни део одређених планских
докумената и правила грађења (члан 29. тачка 2)).
Према одредби члана 110. Закона, грађење објекта се врши на основу
грађевинске дозволе и техничке документације (генерални, идејни, главни и извођачки
пројекат и пројекат изведеног објекта), под условима и на начин утврђен овим законом.
Сагласно Закону, поступку издавања грађевинске дозволе претходи поступак издавања
локацијске дозволе која се, према одредби члана 54. став 1. Закона, издаје решењем за
изградњу нових и доградњу постојећих објеката, за објекте за које се по овом закону
издаје грађевинска дозвола, а садржи све услове и податке потребне за израду техничке
документације, у складу са важећим планским документом. Одредбама члана 54.
Закона је такође прописано: да локацијску дозволу за објекте који нису одређени у
члану 133. овог закона, издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе (став 4.);
да се уз захтев за издавање локацијске дозволе подноси – копија плана парцеле, извод
из катастра подземних инсталација и доказ о праву својине у складу са чланом 135.
овог закона (став 5. тач. 1) до 3)); да захтев за издавање локацијске дозволе обавезно
садржи, поред осталог, податке о врсти и намени објекта који ће се градити (став 6.); да
се уместо доказа из става 5. тачка 3) овог члана за објекте за производњу електричне
енергије из обновљивих извора може поднети акт надлежног органа којим је утврђен
јавни интерес за експропријацију у складу са посебним законом, коначни управни акт
којим се установљава право закупа на пољопривредном земљишту за потребе изградње
у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште, коначни управни акт
којим се установљава право на изградњу на шумском земљишту у складу са законом
којим се уређује шумско земљиште, правноснажна судска одлука или уговор о
установљавању права службености са власником послужног добра или писмена
сагласност власника предметног земљишта (став 7.); да ако плански документ не
садржи услове за прикључење на комуналну, саобраћајну и осталу инфраструктуру,
надлежни орган их прибавља по службеној дужности, о трошку инвеститора (став 10.).
Према одредбама члана 55. Закона, локацијска дозвола садржи све урбанистичке и
техничке услове и податке потребне за израду идејног, односно главног пројекта, а
нарочито, поред осталог, услове за прикључење на комуналну, саобраћајну и другу
инфраструктуру (тачка 4)) и друге услове у складу са посебним законом (тачка 6)).
Издавање грађевинске дозволе и друга питања у вези са овом дозволом
уређени су одредбама чл. 133. до 147. Закона. С тим у вези, одредбама члана 133.
Закона одређени су објекти за чију изградњу грађевинску дозволу издаје министарство
надлежно за послове грађевинарства, док је издавање грађевинских дозвола за
изградњу објеката који нису одређени овим чланом Закона поверено јединицама
локалне самоуправе (члан 134. став 2.). Услови за издавање грађевинске дозволе
прописани су одредбама члана 135. Закона тако што је, поред осталог, одређена и
основна документација која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе:
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локацијска дозвола, идејни или главни пројекат у три примерка, са извештајем о
извршеној техничкој контроли, доказ о праву својине односно закупа на грађевинском
земљишту, односно доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови на
надзиђивању објекта, доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта и доказ о уплати административне таксе (став 1.),
при чему се за изградњу енергетских објеката, као додатни документ, прилаже и
енергетска дозвола у складу са посебним законом (став 7.). Обавезна садржина идејног
пројекта, као врсте техничке документације која се подноси уз захтев за издавање
грађевинске дозволе, одређена је одредбама члана 118. став 1. Закона и прописано је да
идејни пројекат садржи: 1) пројектни задатак потписан од стране инвеститора; 2)
постојеће стање са висинским котама грађевинске парцеле, положајем суседних
катастарских парцела и зграда и називима околних улица; 3) ситуационо решење са
приказом регулационих и грађевинских линија; 4) нивелационо решење са приказом
спољних димензија постојећих планираних објеката; 5) технички извештај, односно
податке о микролокацији и функционалним, конструктивним и обликовним
карактеристикама објеката, опис планиране инфраструктуре и њеног прикључења на
спољну мрежу, процену инвестиционих улагања, као и друге елементе у зависности од
врсте објекта; 6) потпис и оверу одговорног пројектанта и 7) сагласност инвеститора на
идејни пројекат. Поред наведених, општих података које треба да садржи сваки идејни
пројекат, одредбама члана 118. Закона су одређени и посебни подаци које треба да
садржи идејни пројекат објеката високоградње и нискоградње (ст. 2. и 3.) и идејни
пројекат за уређење слободних и зелених простора (став 4.).
Сагласно Закону, грађењу се може приступити на основу правноснажног
решења о грађевинској дозволи и пријави радова (члан 138а став 1.), која садржи датум
почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова, а ако је грађевинска
дозвола издата на основу идејног пројекта, доставља се и копија извештаја о извршеној
техничкој контроли главног пројекта (члан 148. став 3.).
Из цитираних одредаба Закона о планирању и изградњи, према оцени
Уставног суда, произлази да су општи услови, односно документација за издавање
локацијске и грађевинске дозволе за изградњу свих објеката, па и енергетских, као и за
подношење пријаве почетка грађења свих објеката, утврђени одредбама овог закона, а
да, с обзиром на врсту и намену одређених објеката, посебним законима могу да буду
прописани и други услови за издавање дозвола за њихову изградњу. С тим у вези,
Уставни суд је, када је у питању изградња енергетских објеката, имао у виду и одредбе
следећих закона:
- Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11, 93/12 и
124/12), којим је прописано да се енергетски објекти граде у складу са законом којим
се уређују услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског
земљишта и изградња објеката, техничким и другим прописима, а по претходно
прибављеној енергетској дозволи која се издаје у складу са овим законом, да се
енергетска дозвола подноси уз захтев за издавање грађевинске дозволе и да се
прибавља за изградњу, поред осталог, и објеката за производњу електричне енергије
снаге 1 MW и више (члан 27. ст. 1. и 2. и став 3. тачка 1)), да енергетску дозволу издаје
Министарство надлежно за послове енергетике (члан 29. став 1.), да се за изградњу
енергетских објеката за производњу електричне енергије снаге до 1 MW који као
примарни енергетски ресурс користе снагу воде, пре прибављања одобрења за градњу,
прибавља сагласност коју Министарство издаје решењем у року од 30 дана од дана
подношења захтева (члан 34. став 1.);
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- Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12), којим је
одређено да се ради обезбеђивања јединственог водног режима и остваривања
управљања водама, у складу са одредбама овог закона, издају водна акта у која спадају,
поред осталог, водни услови и водна сагласност (члан 113. став 1. и став 2. тач. 1) и 2)),
да захтев за издавање водних аката подноси лице које, у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња објеката, прибавља грађевинску дозволу (у даљем
тексту: подносилац захтева) (члан 114. став 2.), да се за изградњу хидроелектрана
издају водни услови (члан 117. тачка 4)) које издаје Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган Града (члан 118.
став 1.), да се водни услови издају у поступку припреме техничке документације за
изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који
могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно
угрозити циљеве животне средине и да се водним условима одређују технички и други
захтеви који морају да се испуне при изградњи и реконструкцији објеката и извођењу
наведених радова, ради усклађивања са одредбама овог закона и прописима донетим на
основу њега (члан 115. ст. 1. и 2.), да је подносилац захтева дужан да, пре издавања
водних услова, прибави мишљење републичке организације надлежне за
хидрометеоролошке послове и јавног водопривредног предузећа, те да га
Министарство, надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган Града
може, изузетно, ослободити обавезе да прибави мишљење републичке организације
надлежне за хидрометеоролошке послове, а по потреби може захтевати да прибави
мишљење министарства надлежног за послове заштите животне средине и/или
специјализоване стручне научне институције (заводи, институти и друго) (члан 118. ст.
4. и 5.), да се пре почетка изградње нових и реконструкције постојећих објеката и
постројења и извођења других радова који могу имати утицај на водни режим, издаје
водна сагласност којом се утврђује да је техничка документација за објекте и радове
урађена у складу са издатим водним условима и да ову сагласност издаје орган који је
издао водне услове (члан 119. ст. 1, 2. и 4.);
- Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
91/10-исправка), којим је одређено да национални паркови спадају у заштићена
подручја, као врсту заштићених природних добара, а заштићена подручја су
дефинисана као подручја која имају изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или
предеону разноврсност и због тога се актом о заштити проглашавају заштићеним
подручјима од општег интереса (члан 4. тачка 26) и члан 27. тачка 1) алинеја 3.);
одредбама члана 30. Закона је дефинисан национални парк (став 1.) и одређено је да се
мере заштите националног парка и начин његовог коришћења ближе одређују
посебним законом (став 6.); одредбама члана 35. Закона прописани су режими заштите
који се успостављају на заштићеном подручју (I степена (строга заштита), II степена
(активна заштита) и/или III степена (проактивна заштита)) (став 1.) и предвиђено је да
се у националном парку могу, у складу са посебним законом, забранити радови и
активности који су режимима заштите из овог члана ограничени (став 13.); Законом је
такође прописано да се организација, коришћење, уређење простора и изградња
објеката на заштићеном подручју врши на основу просторног плана подручја посебне
намене, односно урбанистичког плана, у складу са законом (члан 55. став 1.), да се за
радове и активности, односно извођење пројеката на заштићеном подручју спроводи
поступак процене утицаја на животну средину, у складу са законом, уз обавезно
прибављање акта о условима и мерама заштите природе, а да је за радове и активности,
односно пројекте за које се не спроводи поступак процене утицаја на животну средину,
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а који могу имати утицај на вредности и обележја заштићеног добра, извођач радова,
односно носилац пројекта, дужан да од завода за заштиту природе прибави акт о
условима и мерама заштите природе у складу са овим законом (члан 57. ст. 3. и 4.), да
акт о условима заштите природе садржи нарочито и услове, односно забране и
ограничења под којима се планирани радови и активности могу реализовати (члан 9.
став 2. тачка 6)), те да даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о
националним парковима („Службени гласник РС“, број 39/93), осим одредаба чл. 6. и 7.
и описа подручја националних паркова, а до доношења посебних закона (члан 134. став
3.);
- Закона о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 39/93,
44/93-исправка, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 101/05-др. закон и
36/09-др. закон), којим је, поред осталог, одређено да је изградња објеката за потребе
водоснабдевања и хидроенергије дозвољена на подручју националног парка, али само у
режиму заштите III степена (члан 6. став 1. тачка 3)), али нису прописани ближи
услови, односно документација за издавање локацијске и грађевинске дозволе за
изградњу ових објеката и за подношење пријаве почетка њиховог грађења.
Имајући у виду да су услови, односно документација, за издавање
локацијске и грађевинске дозволе за изградњу енергетских објеката и за подношење
пријаве почетка њиховог грађења прописани законом, Уставни суд сматра да јединица
локалне самоуправе није овлашћена да својим општим актом утврђује документацију
коју је потребно приложити уз захтеве за издавање дозвола за изградњу мини
хидроелектрана и уз пријаву почетка грађења ових објеката. Сагласно цитираним
одредбама Закона о планирању и изградњи, надлежни орган јединице локалне
самоуправе једино има овлашћење да издаје решења о локацијској и грађевинској
дозволи за изградњу одређених објеката, па и енергетских, и то на основу услова,
односно документације, утврђених законом. С тим у вези, Уставни суд констатује да ни
одредбама раније важећег Закона о планирању и изградњи из 2003. године, који је био
на снази у време доношења оспорене Одлуке о усвајању предложеног регистра мини
хидроелектрана на подручју општине Брус, није било предвиђено овлашћење за
јединицу локалне самоуправе да својим актом утврђује документацију која се подноси
уз захтев за издавање одобрења за изградњу објеката, односно пријаву почетка
извођења радова, већ само овлашћење да, као поверени посао, издаје одобрења за
изградњу објеката, под условима прописаним овим законом.
Полазећи од наведеног и чињенице да је оспореним одредбама Одлуке о
усвајању предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус
одређена документација коју је потребно поднети уз захтев за добијање одобрења за
изградњу мини хидроелектрана (члан 2.), као и документација која се подноси ради
потврђивања пријаве почетка изградње наведених објеката (члан 3.), а да је оспореном
одредбом члана 3. Одлуке о усвајању предложене допуне усвојеног регистра мини
хидроелектрана на подручју општине, утврђена и документација коју је потребно
приложити уз захтев за издавање локацијске дозволе за изградњу ових хидроелектрана,
Уставни суд је оценио да је оваквим прописивањем Скупштина општине Брус
прекорачила своја овлашћења јер је, супротно одредби члана 97. тачка 12. Устава и
одредбама Закона о планирању и изградњи, својим прописом уредила законску
материју.
Ценећи материјалноправне разлоге оспоравања наведених чланова
одлука, у смислу тврдње иницијатора да су овим одредбама, супротно Закону о
планирању и изградњи, прописани „додатни услови за издавање локацијских и
грађевинских дозвола и пријаву радова“, Уставни суд је констатовао да је оспореним
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чланом 2. Одлуке о усвајању предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју
општине Брус, као врста документације која се прилаже уз захтев за издавање одобрења
за изградњу мини хидроелектране, тј. грађевинске дозволе, одређено подношење
идејног пројекта који садржи сагласност Републичког хидрометеоролошког завода и
Министарства за водопривреду, а ако се овај објекат гради у Националном парку,
потребна је и сагласност Министарства за науку и заштиту животне средине. Како
наведене сагласности нису Законом о планирању и изградњи, Законом о водама и
Законом о заштити природе предвиђене као услов за издавање грађевинске дозволе за
изградњу енергетских објеката и сагласности Републичког хидрометеоролошког завода
и Министарства за водопривреду не чине обавезну садржину идејног пројекта утврђену
одредбама члана 118. Закона о планирању и изградњи, Уставни суд је утврдио да су
оспореним чланом 2. Одлуке прописани услови за издавање грађевинске дозволе за
изградњу мини хидроелектрана који су у супротности са законом. Такође, одређујући
оспореним чланом 3. Одлуке да је за потврђивање пријаве почетка изградње мини
хидроелектрана потребно приложити главни пројекат, уговор са извођачем радова,
уговор са општином Брус, сагласност ЈП „Србијаводе“ за коришћење водозахвата и
услове ЈП Електродистрибуције о прикључењу на електромрежу, Скупштина општине
Брус је, према оцени Уставног суда, прописала додатну документацију која се прилаже
уз наведену пријаву, с обзиром на то да је, сагласно одредби члана 148. став 3. Закона о
планирању и изградњи, уз пријаву почетка извођења радова на изградњи објеката
једино потребно доставити копију извештаја о извршеној техничкој контроли главног
пројекта, и то у случају када је грађевинска дозвола издата на основу идејног пројекта.
Разматрајући законитост оспореног члана 3. Одлуке о усвајању
предложене допуне усвојеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине,
којим је одређено да се уз захтев за издавање локацијске дозволе подносе идејни
пројекат са сагласностима Републичког хидрометеоролошког завода, Министарства за
водопривреду, сагласност Министарства рударства и енергетике одсека за обновљиве
изворе енергије, услови ЈП Електродистрибуције о прикључењу на електромрежу,
сагласност ЈП „Србија воде“ за коришћење водозахвата, као и решени правноимовински односи на земљишту, Уставни суд је пошао од цитираних одредаба Закона о
планирању и изградњи, Закона о енергетици и Закона о водама. С тим у вези, Уставни
суд је утврдио да Законом о планирању и изградњи није предвиђено подношење
идејног пројекта уз захтев за издавање локацијске дозволе, да је овим законом
таксативно утврђена документација о имовинско-правном статусу грађевинског
земљишта на коме се планира изградња, а која се подноси уз наведени захтев (доказ о
праву својине инвеститора на грађевинском земљишту, односно врста аката који се
могу поднети уместо наведеног доказа), да Законом о енергетици није одређено да се уз
захтев за издавање локацијске дозволе за изградњу енергетских објеката подноси
сагласност Министарства рударства и енергетике, да је, сагласно одредбама Закона о
водама, мишљење јавног водопривредног предузећа, а не његова сагласност, неопходан
услов за издавање водних услова, а не посебан документ који се подноси уз захтев за
издавање локацијске дозволе за изградњу хидроелектрана и да је од целокупне,
Законом о планирању и изградњи утврђене документације неопходне за издавање
локацијске дозволе, оспореним чланом Одлуке једино предвиђено достављање „услова
ЈП Електродистрибуције о прикључењу мини хидроелектране на електромрежу“.
Сагласно изнетом, Уставни суд сматра да је прописивањем документације која се
прилаже уз захтев за издавање локацијске дозволе за изградњу мини хидроелектрана,
на начин како је то учињено оспореним чланом 3. Одлуке, Скупштина општине Брус
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предвидела другачије услове за издавање локацијске дозволе за изградњу наведених
објеката, од законом прописаних.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је утврдио да одредбе чл. 2. и 3.
Одлуке о усвајању предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине
Брус и одредба члана 3. Одлуке о усвајању предложене допуне усвојеног регистра мини
хидроелектрана на подручју општине, нису у сагласности с Уставом и законом, те је
одлучио као у тачки 1. изреке.
Како је у току поступка оцене уставности и законитости оспорених
чланова наведених Одлука правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци
пружили су поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је, сагласно одредби члана 53.
став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11 и 18/13Одлука УС), одлучио без доношења решења о покретању поступка.
У вези са оспореном Изменом и допуном Одлуке о усвајању предложеног
регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус, којом је била прописана
обавеза инвеститора да органу надлежном за издавање грађевинске дозволе, поред
Законом прописане документације за издавање ове дозволе, преда и „уговор о
заједничком инвестирању у пројектовање и изградњу мини хидроелектрана са
предузећем „M.H.E. POWER BRUS D.O.O.“, Уставни суд указује да би се, поред већ
утврђене неуставности и незаконитости овлашћења Скупштине општине Брус да
својим прописом уреди услове за издавање грађевинске дозволе, основано могло
поставити и питање законитости прописаног услова, с обзиром на то да наведени
уговор није законом предвиђен као услов за издавање грађевинске дозволе за изградњу
енергетских објеката, односно хидроелектрана. Међутим, имајући у виду да је у току
поступка пред Уставним судом оспорена Измена и допуна Одлуке о усвајању
предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус престала да
важи ступањем на снагу Одлуке која је објављена у „Службеном листу општине Брус“,
број 8/12, чиме је извршено усаглашавање оспорене Одлуке са Уставом и законом,
Уставни суд је, сагласно одредби члана 57. тачка 1) Закона о Уставном суду, обуставио
поступак у овом делу јер је оценио да због отклањања последица неуставности и
незаконитости не треба донети одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости
наведене Измене и допуне Одлуке у време њеног важења. Сагласно изнетом, Суд је
решио као у тачки 2. изреке.
Даљим разматрањем иницијативе Уставни суд је утврдио да се тврдње
иницијатора о неуставности и незаконитости одредаба чланова 4. Одлуке о усвајању
предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус и Одлуке о
усвајању предложене допуне усвојеног регистра мини хидроелектрана на подручју
општине, којима је било прописано да ће општина Брус са инвеститором закључивати
уговор по којем ће јој припадати 10% од произведене електричне енергије, не заснивају
на уставноправно утемељеним разлозима њиховог оспоравања, већ на субјективном
мишљењу иницијатора да из одредаба Закона о финансирању локалне самоуправе,
цитираних у иницијативи, и његових појашњења начина на који се одређује висина
појединих изворних прихода јединице локалне самоуправе, “јасно“ произлази
неуставност и незаконитост оспорених одредаба ових одлука. Имајући у виду да изнете
тврдње иницијатора немају уставноправну тежину и заснованост, Суд је констатовао да
су се стекли услови за одбацивање иницијативе у овом делу, због непостојања
законских претпоставки за вођење поступка и одлучивање, сагласно члану 36. став 1.
тачка 7) Закона о Уставном суду, па је донео Закључак као у тачки 3. изреке.
Уставни суд такође указује да је иницијатор разлоге оспоравања
сагласности одлука са одредбама Закона о заштити конкуренције и одредбама чл. 83. и
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84, члана 97. тачка 6. и члана 99. став 1. тачка 7. Устава, засновао на свом субјективном
мишљењу да су „Одлуке типичан пример повреде конкуренције на територији општине
Брус, с обзиром да се на основу наведених одлука фаворизују поједини инвеститори, по
дискреционој оцени општине“, чиме је заправо довео у питање примену оспорених
аката у пракси чија оцена није, у смислу одредаба члана 167. Устава, у надлежности
Уставног суда.
Ценећи наводе иницијатора којима се доводи у питање уставност и
законитост Одлуке о приступању оснивања друштва са ограниченом одговорношћу
„М.Х.Е. БРУС Д.О.О.“, Уставни суд је пошао од одредбе члана 167. став 1. тачка 4.
Устава, којом је утврђено да Уставни суд одлучује о сагласности статута и општих
аката аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе са Уставом и законом.
Полазећи од наведеног и садржине оспорене Одлуке којом је општина
Брус приступила оснивању привредног друштва „М.Х.Е. БРУС Д.О.О.“, у својству
једног од оснивача, Уставни суд је утврдио да ова одлука представља оснивачки акт.
Како према ставу Уставног суда заузетом у бројним предметима, оснивачки акти, по
својој правној природи, немају карактер општих правних аката у смислу одредаба
члана 167. Устава, за чију оцену уставности и законитости је надлежан овај суд,
Уставни суд је одбацио иницијативу, у складу са одредбом члана 36. став 1. тачка 1)
Закона о Уставном суду, због ненадлежности да по њој поступа и закључио као у тачки
3. изреке.
С обзиром на то да је донео коначну одлуку, Суд је захтев за обуставу
извршења појединачног акта или радње предузете на основу оспорених аката
Скупштине општине Брус одбацио, сагласно одредби члана 56. став 3. Закона о
Уставном суду и решио као у тачки 4. изреке.
Полазећи од изложеног, на основу одредаба члана 42а став 1. тачка 2),
члана 45. тач. 1) и 4), члана 46. тачка 3), члана 47. став 1. тачка 1) и став 2. Закона о
Уставном суду и члана 89. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“,
број 103/13), Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе Одлуке о усвајању
предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус („Службени
лист општине Брус“, број 1/07) и Одлуке о усвајању предложене допуне усвојеног
регистра мини хидроелектрана на подручју општине („Службени лист општине Брус“,
број 2/10), наведене у тачки 1. изреке, престају да важе даном објављивања Одлуке
Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“.
ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
Весна Илић Прелић

РК
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АКТА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И УПРАВУ
На основу члана 3. Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци и
другим олакшицама породици са децом на територији општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 19/2014),
Комисија за статут и управу Скупштине општине Брус, на седници одржаној
дана 30.01. 2015. године утврдила је Пречишћени текст Одлуке о финансијској
подршци и другим олакшицама породици са децом на територији општине Брус.
Пречишћени текст Одлуке о финансијској подршци и другим олакшицама
породици са децом на територији општине Брус обухвата: Одлуку о финансијској
подршци и другим олакшицама породици са децом на територији општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 9/13), Одлуку о измени и допуни Одлуке о
финансијској подршци и другим олакшицама породици са децом на територији
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 7/14) и Одлуку о измени и допуни
Одлуке о финансијској подршци и другим олакшицама породици са децом на
територији општине Брус («Службени лист општине Брус», број 10/14).
Пречишћени текст Одлуке објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:400-76/2015-I
30.01.2015. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дејан Чолић,с.р.

ОД Л У К А
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ И ДРУГИМ ОЛАКШИЦАМА ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
(Пречишћени текст)
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се финансијска подршка и друге олакшице породици са
децом чији један од родитеља има пребивалиште на територији општине Брус у
моменту рођења детета, ради побољшања услова за задовољавање основних потреба
деце.
Члан 2.
Права на финансијску подршку и друге олакшице породица са децом, у смислу
ове одлуке су:
1. Једнократна новчана помоћ за свако новорођено дете
2. Једнократна новчана помоћ за прво рођено дете у календарској години на
територији општине
3. Једнократна новчана помоћ за двојке, тројке и више деце.
4. Бесплатан смештај и превоз деце која похађају припремни предшколски
програм.
5. Бесплатан превоз ученика основног образовања који су настањени на
удаљености већој од 4 километара од седишта школе, као и плаћање трошкова
превоза деци и родитељима-пратиоцима на основу мишљења Интерресорне
комисије.
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6. Бесплатна ужина за ученике у Основним школама на територији општине
Брус из пододица корисника МОП-а (новчане помоћи).
Члан 3.
Висина једнократне помоћи из члана 2. износи:
-

20.000,00 динара за новорођено дете,
40.000,00 динара за прво рођено дете у календарској години,
80.000,00 динара за двојке (једним рођењем рођена два детета),
120.000,00 динара за тројке (једним рођењем рођена три детета).

Члан 4.
Породици са три и више деце – трећем и сваком наредном детету признаје се
право на бесплатан смештај у предшколској установи ,,Пахуљице,, Брус, детету
основног школског узраста право на бесплатан превоз у оба правца без обзира на
удаљеност школе од куће као и право на бесплатну ужину.
О наведеним правима решава предшколска установа или надлежна основна
школа а на основу захтева родитеља.
Уз захтев се прилаже: фото копија личне карте једног родитеља и извод из
матичне књиге рођених деце и потврда из надлежне установе о редовном похађању
наставе.
Члан 5.
О правима из члана 2. став 1. тачке 1 до 3 Општинска управа Брус – Одсек за
друштвене делатности решаваће на основу поднетог захтева.
Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте родитеља, извод из матичне
књиге рођених за дете и број текућег рачуна за уплату средстава.
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ са потребном
документацијом подноси се најкасније до навршене прве године живота детета.
Члан 6.
Пратиоцу – родитељу деце са сметњама у развоју која похађају ШОСО ,,Веселин
Николић,, у Крушевцу са територије општине Брус признају се трошкови превоза у оба
правца од места пребивалишта до Крушевца, а на основу решења Одсека за друштвене
делатности.
Деци и њиховим родитељима-пратиоцима којима је на основу Интерресорне
комисије предложено плаћање путних трошкова, признају се трошкови превоза у оба
правца од куће до школе, без обзира на удаљеност.
Одсек за друштвене делатности решаваће на основу захтева родитеља уз који
се прилаже потврда из школе и потврда АД ,,Југопревоз,, Крушевац о висини месечне
карте.
Пренос средстава за пратиоца вршиће Одсек за финансије и планирање на рачун
АД ,,Југопревоз,, Крушевац .
Члан 7.
Сви ученици основног образовања који су настањени на удаљености већој од 4
километара од седишта школе, имају право на бесплатан превоз.

Ученицима којима је на основу захтева родитеља односно старатеља омогућено
да похађају школу ван подручја коме припада имају право на бесплатан превоз само у
оквиру школског подручја у којем имају пребивалиште.
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Ученицима основног школског образовања и полазницима припремног
предшколског програма где није организован јавни превоз, признају се трошкови
превоза у оба правца обрачунати по ценовнику АД ,,Југопревоз,, Крушевац.
Члан 7а.
Право на бесплатну ужину остварује се на основу захтева родитеља, хранитеља
или старатеља ученика и документације о испуњености услова за остваривање права
(решење о материјалном обезбеђењу породице издато од стране Центра за социјални
рад Брус или потврда издата од стране Центра за социјални рад Брус да је породица
ученика корисник материјалног обезбеђења породице-новчане помоћи).
Захтев са документацијом из става 1. овог члана подноси се Основној школи
коју ученик похађа.
Овлашћено лице школе сачињава валидан списак ученика који остварују право
на бесплатну ужину на основу којег ће школи бити одобрена средства из буџета
општине Брус.
Основне школе су у обавези да редовно врше провере и ажурирање спискова
ученика који остварују право на бесплатну ужину.
Члан 8.
Пренос средстава за реализацију финансијске подршке предвиђене овом
Одлуком вршиће Општинска управа општине Брус-Одсек за финансије и планирање са
рачуна буџета општине Брус а на основу решења Одсека за друштвене делатности,
захтева предшколске установе и основних школа са територије општине Брус у
зависности финансијске подршке која се пружа.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе: Одлука о финансијској
подршци и другим олакшицама породици са децом на територији општине Брус
(,,Сл.лист општине Брус,, број 1/2011) као и Измена одлуке о финансијској подршци и
другим олакшицама породици са децом на територији општине Брус (,,Службени лист
општине Брус,, број 10/2012).
_______________________________________
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На основу члана 5. Одлуке о измени и допуни Одлуке о радним телима
Скупштине општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 10/2014)
Комисија за статут и управу на седници одржаној дана 30.01.2015. године
утврдила је Пречишћени текст Одлуке о радним телима Скупштине општине Брус
Пречишћени текст Одлуке о радним телима Скупштине општине Брус обухвата:
Одлуку о радним телима Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 11/2008), Одлуку о измени и допуни Одлуке о радним телима Скупштине општине
Брус («Службени лист општине Брус», број 16/2008), Одлуку о измени и допуни
Одлуке о радним телима Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 9/2013) и Одлуку о измени и допуни Одлуке о радним телима Скупштине општине
Брус («Службени лист општине Брус», број 10/2014).
Пречишћени текст Одлуке објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:06-13/2015-I
30.01.2015. година

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дејан Чолић,с.р.
______________________________________

ОДЛУКА
О РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
(Пречишћени текст)
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се назив радног тела, уређује се његова надлежност,
састав, начин избора, начин рада и организација радног тела.
Члан 2.
Стална радна тела Скупштине су:
1. Савет за буџет и финансије.
2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналне и путне делатности и заштиту
животне средине.
3. Савет за друштвене делатности.
4. Савет за здравље
5. Савет за родну равноправност и социјалну инклузију
6. Савет за каријерно управљање и саветовање

7. Комисија за Статут и Управу.
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8. Комисија за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска
питања.
9. Комисија за представке и притужбе.
Члан 3.
Савет за буџет даје мишљење на предлог Одлуке о буџету и завршном рачуну
буџета општине и других аката из области финансија које доноси Скупштина.
Савет има председника и четири члана.
Председник Савета и два члана именују се из реда одборника, на предлог
одборничких група.
Члан 4.
Савет за урбанизам, стамбено-комуналне и путне делатности и заштиту животне
средине, даје мишљење на предлог одлука и других аката из области урбанизма,
стамбено-комуналних делатности, јавних комуналних предузећа, утврђивања и
коришћења градског грађевинског земљишта, пословног простора и заштите животне
средине које доноси Скупштина.
Савет има председника и четири члана.
Председник Савета и два члана именују се из реда одобрника, на предлог
одборничких група.
Члан 5.
Савет за друштвене делатности разматра годишње програме и извештаје
установа и других друштвених организација основног и средњег образовања, културе,
спорта, здравства, друштвене бриге о деци, социјалне заштите и информисања, и то у
делу који представља општи друштвени интерес, те се као такав финансира из буџета
општине.
Савет разматра предлог буџета општине, посебно у делу који се односи на
финансирање програма друштвених делатности, а своје ставове, закључке и сугестије
доставља скупштини ради доношења одговарајућих одлука.
Савет има председника и четири члана.

Председник Савета и два члана именују се из реда одборника, на предлог
одборничких група.
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Члан 5а.
Савет за здравље образован у јединици локалне самоуправе у складу са Законом
којим се уређују јединице локалне самоуправе, поред задатака утврђене Статутом
обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, и то: разматра
приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и
прикупљених доказа и утврђених чињеница; о утврђеним чињеницама обавештава
подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне
праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке; разматра извештаје
саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на територији јединице
локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената надлежном органу јединице локалне самоуправе, као и заштитнику грађана
ради информисања и остваривања потребне сарадње.
Савет за здравље има председника и четири члана.
Председник Савета и два члана именују се из реда одборника, на предлог
одборничких група.
Члан 5б.
Савет за родну равноправност и социјалну инклузију прати остваривање и
заштиту равноправности жена и мушкараца, разматра питања и предлаже активности
које се односе на унапређивање равноправности полова и афирмацију политике
једнаких могућности.
Савет учествује у креирању и доношењу прописа из надлежности општине и
интегрише принцип равноправности полова у свим областима у којима се реализују
надлежности општине Брус, а нарочито код стратешких докумената, међу којима
посебно стратегија развоја и других најважнијих докумената који дефинишу стратегију
развоја и остваривање надлежности општине кроз буџетске ставке.
Савет разматра и предлоге аката са становишта социјалног укључивања и
надзире процес доношења одлука и расподелу буџета у овласти социјалног
укључивања, ангажује се на друштвеној укључености свих грађана и маргинализованих
група у процесу доношења одлука.
Савет има председника и четири члана.
Председник Савета и два члана именују се из реда одборника, на предлог
одборничких група.
Члан 5ц.

Савет за каријерно управљање и саветовање разматра питања у области
управљања људским ресурсима, одлучује о кадровима, анализира потребе
професионалног усавршавања запослених у органима општине Брус, као и у јавним
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предузећима, установама и другим организацијама чији је оснивач општина Брус,
организује и реализује програм општег стручног усавршавања и обавља и друге
послове у складу са Законом.
Савет има председника и четири члана.
Председник Савета и два члана именују се из реда одборника, на предлог
одборничких група.
Члан 6.
Комисија за Статут и Управу подноси предлог да се приступи промени или
доношењу Статута, и утврђује предлог Одлуке о промени или доношењу Статута,
прати спровођење Статута и даје предлог тумачења његових одредби, а разматра и
питања везана за промену Статута предузећа, установа и других организација, чији је
оснивач општина и о томе доставља Скупштини своје мишљење.
Ова Комисија утврђује и предлог Пословника о раду Скупштине општине Брус,
односно предлог о измени и допуни овог акта.
Ова Комисија такође разматра питања организације рада Управе, остваривања
слобода, права и дужности грађана и утврђује предлог Одлуке о организацији
општинских органа управе.
Комисија има председника и четири члана.
Председник Комисије и два члана именују се из реда одборника, на предлог
одборничких група.
Члан 7.
Комисија за избор и именовање, административна и мандатно-имунитетска
питања, разматра питања кадровске политике и предлаже Скупштини доношење одлука
у вези са избором, именовањем и разрешењем из надлежности Скупштине у свим
случајевима где се избор, именовање и разрешење не врши по посебном поступку,
прописаном Статутом и Пословником.
Такође, одлучује о радно-правном статусу избраних, именованих и постављених
лица у складу са Законом, Статутом општине и Одлукама органа општине.
Ова Комисија разматра и да ли су испуњени услови за престанак мандата
одборника и о томе обавештава Изборну комисију.
Комисија има председника и четири члана.

Председник Комисије и два члана именују се из реда одборника, на предлог
одборничких група.
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Члан 8.
Комисија за представке и притужбе разматра представке и притужбе које
грађани упућују Скупштини, председнику општине и Општинском већу, као и
представке уступљене од стране републичких и савезних органа, испитује њихову
основаност и предлаже Скупштини доношење одговарајуће одлуке, као и мере које
треба предузети у циљу отклањања утврђених неправилности у раду скупштинских
органа и других органа општине.
У поступку разматрања представки и притужби, ова Комисија прибавља
извештаје од органа и организација на које се наведени поднесци односе, у року који
сама одређује.
Ако орган или организација из претходног става не доставе извештај у
одређеном року, Комисија о томе обавештава Скупштину, односно орган који је
уступио представку.
Комисија има председника и четири члана.
Председник Комисије и два члана именују се из реда одборника, на предлог
одборничких група.
Члан 9.
Чланови Општинског већа не могу бити чланови радног тела Скупштине.
Члан 10.
Састав радних тела предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које
имају у Скупштини.
О предложеној листи за избор чланова радног тела Скупштина одлучује у
целини јавним гласањем.
Радно тело Скупштине је изабрано ако је за предлог гласала већина присутних
одборника.
Ако радно тело Скупштине не буде изабрано, читав поступак се понавља са
новим кандидатима.
Члан 11.
Радно тело Скупштине на првој седници бира из реда својих чланова који су
одборници председника и заменика председника, ако их Скупштина није именовала.

Ако Скупштина није именовала председника, пвру седницу радног тела сазива
председник Скупштине.
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Седнице радних тела Скупштине
Члан 12.
Седницу радног тела Скупштине сазива председник по сопственој иницијативи
или на иницијативу најмање два члана, а дужан је сазвати седницу ако то тражи
председник Скупштине.
Обавештење о датуму и дневном реду седнице и материјали за седницу радног
тела Скупштине достављају се члановима радног тела најкасније три дана пре
одржавања седнице. Изузетно, обавештење о датуму и дневном реду може се доставити
и у краћем року, у ком случају је председник радног тела дужан да на седници радног
тела образложи такав поступак.
Ако председник радног тела Скупштине не сазове седницу, а ако је био дужан да
то учини, седницу може сазвати председник Скупштине.
Радна тела Скупштине раде у седницама којима присуствује већина чланова, а
одлучују већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 13.
Седници радног тела Скупштине могу присуствовати и учествовати у раду без
права одлучивања и одборници који нису чланови радног тела.
У извршењу послова из свог делокруга, радно тело Скупштине може тражити од
надлежних органа и служби податке и информације од значаја за свој рад.
Седници радног тела обавезно присуствује представник предлагача акта који се
разматра на седници.
Члан 14.
После завршеног претреса, радно тело Скупштине подноси Скупштини извештај
који садржи мишљење и предлоге тог радног тела и одређује известиоца који на
седници Скупштине образлаже извештај.
Члан 15.
На седници радног тела Скупштине сачињава се записник.
У записник се уносе нарочито: имена присутних, предлози и ставови радног тела
Скупштине, резултати сваког гласања, свако издвојено мишљење и известиоци.
Записник са претходне седнице радног тела усваја се пре преласка на дневни
ред.
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Члан 16.
Вршење стручних и административних послова за потребе радних тела
обезбеђује секретар Скупштине општине.
Стручне, организационе и административне послове за рад радних тела, у складу
са њиховом надлежностима, врши Општинска управа, што се ближе уређује Одлуком о
општинској управи.
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радним телима
Скупштине општине Брус, број: 020-7/2004-I од 29.10.2004. године (''Службени лист
општине Брус'', број 13/2004).
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