
 

                                         Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  7.     15.12.2017. годинe         годишња претплата 2.700.-дин.    

                  (аконтација).  

             Цена овог броја 410,00 дин.  

                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

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

члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 

4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), а у вези са чланом 7. и 76. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број 54/08,...,103/15) 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017. 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 2017. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-610/2017-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________________ 

 

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

члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 

4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

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

финансијским извештајем за 2016. годину, под бројем 404/17 од 21.11.2017. године, који је 

усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 21.11.2017.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-15/2017-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

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

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и члана 26. став 1. тачка 

25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-

Пречишћен текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

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

програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2017. – 30.09.2017. године, под 

бројем 2218/2017 од 30.10.2017.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-598/2017-I                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________________ 

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

129/2007 )  и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 

2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ИЗМЕНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

ЈКП «РАСИНА»  БРУС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену Програма коришћења субвенција ЈКП «Расина» 

Брус из буџета општине за 2017.годину, број 2465/2017-1/4 од 01.12.2017.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-17/2017-I          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________________ 

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

129/2007 )  и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 

2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

ЈКП «РАСИНА»  БРУС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

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

буџета општине за 2018.годину, број 2465/2017-1/3 од 01.12.2017.године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-18/2017-I          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 )  и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 

2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЗА 2018. ГОДИНУ ЈКП «РАСИНА» БРУС 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања за 2018. годину ЈКП «Расина» Брус, 

који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 01.12.2017.године, под бројем  

2465/2017-1/2. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-16/2017-I         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________________ 

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

129/2007 )  и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 

2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ ПРАЊА И ЧИШЋЕЊА 

САОБРАЋАЈНИХ И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ И 

ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БРУСА И НАСЕЉА БРЗЕЋЕ ЗА 2018. 

ГОДИНУ ЈКП «РАСИНА»  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм прања и чишћења саобраћајих и јавних 

површина, одржавања комуналне хигијене и јавног зеленила на подручју града Бруса и 

насеља Брзеће за 2018. годину ЈКП «Расина» Брус, који је усвојио Надзорни одбор 

предузећа, на седници одржаној дана 01.12.2017.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-19/2017-I          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________________ 

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

129/2007 )  и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 

2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ УСЛУГА  

ЈКП «РАСИНА»  БРУС  ЗА 2018. ГОДИНУ 

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

2018.годину, број 2465/2017-1/5 који је усвојио Надзорни одбор на седници одржаној  

01.12.2017.године. 
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2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:38-3/2017-I          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________________ 

            На основу члана 4. и 13. Закона о комуналним делатностима(„Службени гласник РС“број 

88/2011 и 104/2016) и члана 14.и 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ број 

10/14 и 15/16)  

Скупштина општине Брус,на седници одржаној дана 15.12.2017.године,је донела 

 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ 

КОМУНАЛНОГ И АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БРУС 
 

 

                                                       I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
   

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се број, врста, место и технички услови за постављање посуда за 

сакупљање комуналног отпада, индустријског неопасног отпада и амбалажног отпада (у даљем 

тексту отпада), на јавним површинама на територији општине Брус, где Јавно комунално 

предузеће „Расина” Брус (у даљем тексту Предузеће) обавља услуге одвоза отпада. 

Посуда за сакупљање отпада (у даљем тексту: посуда) је контејнер, канта и кеса за сакупљање 

отпада. 

Саставни део овог правилника је Катастар посуда за сакупљање отпада (у даљем тексту: Катастар 

посуда). 

Катастар посуда израђује Предузеће, и њиме се одређује локација за постављање посуда. 

 

Члан 2. 

Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје 

природе или састава сличан отпаду из домаћинства. 

Индустријски неопасни отпад је отпад из индустрије који нема карактеристике опасног отпада. 

Амбалажни отпад јесте свака амбалажа или амбалажни материјал који не може да се искористи у 

првобитне сврхе, изузев остатака насталих у процесу производње. 

 

Члан 3. 

Одредбе овог Правилника односе се на све грађане, правна лица, предузетнике, као и власнике 

стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката или просторија, на територији општине 

Брус. 

 

                                                         II   ВРСТА ПОСУДА 
 

                                             А) Врста посуда за комунални отпад 

 

Члан 4. 

Врсту и број посуда за сакупљање отпада одређује Предузеће, сходно Одлуци о комуналном 

уређењу на територији општине Брус.  

 

Члан 5. 

Посуде за сакупљање отпада, морају бити тако опремљене да се из њих спречи расипање и 

изливање отпада, ширење непријатних мириса, буке и прашине. 
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Посуде за сакупљање отпада, морају бити тако конструисане да омогуће безбедан аутоматски 

прихват и пражњење, у радна возила за пражњење и одвоз отпада. 

 

Члан 6. 

За сакупљање комуналног отпада, према овом Правилнику, користе се следеће посуде: 

 

1. Типизирани контејнер: 

а) запремине 1,1 м³ 

    -  контејнер за ПЕТ амбалажу 

    -  контејнер за картон 

  

2. Типизирана пластична канта: 

б) запремине 140 литара 

 

3. Типизирана пластична кеса за сакупљање отпада: 

а) запремине 80 литара, дебљине 0,05-0,08 мм 

 

Посуде из става 1, тачке 1 овог члана, набавља и поставља Предузеће. 

Посуде из става 1 тачке 2 овог члана, набавља корисник. 

 

                                       Б) Врста посуде за индустријски неопасан отпад 

 

Члан 7. 

За сакупљање индустријског неопасног отпада користи се: 

 

- Типизирани контејнер запремине 1,1 м³ 

 

Посуде из овог члана, набавља корисник уз сагласност Предузећа. 

 

                                       В) Врста посуде за амбалажни отпад 

 

Члан 8. 

За сакупљање амбалажног отпада (папир, картон, ПЕТ, алуминијумске конзерве и стакло) користе 

се следеће врсте посуда: 

 

1. Жичани контејнер: 

а) запремине 1,1 м³ 

 

2. Типизирана пластична кеса : 

а) запремине 80 литара, дебљине 0,05 - 0,08 мм 

Посуде из става 1, тачке 1 и 2, овог члана, набавља и поставља Предузеће. 

 

                                                         III   БРОЈ ПОСУДА 
 

                                              А) Број посуда за комунални отпад 

 

Члан 9. 

Број типизираних контејнера запремине 1,1м³, за сакупљање комуналног отпада у индивидуалном 

и колективном типу становања, одређује се по следећем усвојеном нормативу: 

- Један контејнер запремине 1,1 м³ за 15 домаћинстава. 

 

Члан 10. 

Број типизираних пластичних канти за сакупљање комуналног отпада у индивидуалном типу 

становања, одређује се по следећем усвојеном нормативу: 
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- Једна типизирана канта запремине 140 литара, за једно домаћинство, у режиму пражњења - један 

пута седмично. 

Члан 11. 

Број типизираних пластичних кеса запремине 80 литара, за домаћинства са сеоског подручја, 

одређује се по следећем нормативу 

- Једна типизирана кеса за комунални отпад по домаћинству, у режиму одвоза сваких 14 дана. 

 

Члан 12. 

За правна лица која користе пословни простор површине до 1000 м², број и врсту посуда одређује 

Предузеће, у зависности од: површине пословног простора, врсте делатности и количине 

комуналног отпада, Уговором са корисником. 

За правна лица која користе пословни простор површине веће од 1000 м², за сваких 1000 м² 

пословног простора поставља се један типизирани контејнер из члана 6, став 1, тачка 1, овог 

Правилника. 

Члан 13. 

За кориснике услуга који привремено користе пословни простор, заузеће јавне површине 

(манифестације, забавни паркови циркуси, вашари и слично), број и врсту посуда одређује 

Предузеће, у зависности од предвиђене количине и врсте отпада, који настаје за седам дана, а 

најмање један контејнер запремине 1.100 литара. 

 

                                        Б) Број посуда за индустријски неопасан отпад 

 

Члан 14. 

Број и величину посуде за одлагање индустриски неопасног отпада одређује Предузеће, у 

зависности од: врсте отпада, његове количине и учесталости пражњења, на основу Уговора са 

корисником услуга. 

 

                                              В) Број посуда за амбалажни отпад 

 

Члан 15. 

Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 

амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже), из домаћинстава са градског подручија, 

одређује се у односу на: градску зону, густине насељености и количине издвојеног амбалажног 

отпада. 

Члан 16. 

Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 

амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже) из домаћинстава у градском и приградском 

подручју, одређује се по следећем нормативу: 

- Једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 м3 за 45 домаћинства, 

- Минимум једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 м3 уз сабирно место за комунални 

отпад. 

Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 

амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже) из домаћинстава са сеоског подручја, одређује 

се по следећем нормативу: 

- Једна типизирана кеса за амбалажни отпад по домаћинству, на сваких 14 дана. 

Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 

амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже) код пословно-индивудуалних корисника, 

одређује се по следећем нормативу: 

- Једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 м3 за укупну површину до 1000 м2. 

На сваких следећих 1000 м2 по једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 м3. 
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                                                     IV  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

Члан 17. 

Теничким условима за постављање посуда за сакупљање отпада одређују се: 

1.Локација за постављање посуда 

2.Подлога за постављање посуда 

3.Пројектно - технички услови за нове инвеститоре 

4.Време пражњења посуда 

5.Сабирно место 

6.Пражњења посуда у случају поремећаја 

7.Постављање посуда за сакупљање отпада у време оџавања манифестација и јавних скупова 

 

                                             1. Локација за постављање посуда 

 

Члан 18. 

Локацију за постављање посуда за сакупљање отпада одређује Комисија. 

Локација за постављање посуда за сакупљање комуналног отпада, треба да испуни следеће 

техничке услове: 

1. Да обезбеди несметан прилаз возила за пражњење посуда и превоз отпада, посудама са отпад. 

2. Да је приступни пут којим се креће возило за пражњење посуда и превоз отпада тврда асвалтна, 

бетонска, поплочана или тампонирана подлога, минималне ширине коловоза 3,5 метра и слободне 

висине 4 метра. 

3. Да су дуж трасе којом се креће возило за сакупљање отпада крошње дрвећа орезане и не прелазе 

на коловоз, а ПТТ и електро водови подигнути од земље, најмање 4 метра. 

4. Да су посуде за сакупљање отпада (типизирани контејнери 1,1м³) лако доступне корисницима, и 

да не ометају њихово кретање. 

5. Посуде за сакупљање отпада (типизирани контејнери 1,1м³) могу се поставити и на јавним 

површинама намењеним пешачком саобраћају и паркирању моторних возила, уколико нема 

могућности да се поставе на друго место. 

 

Члан 19. 

Типизиране пластичне канте и типизиране пластичне кесе, постављају се на површинама у 

власништву корисника. 

Корисник је обавезан да, према динамици у време уклањања отпада, своју посуду из става 1 овог 

члана, изнесе на јавну површину (тако да не омета одвијање саобраћаја), и да је након пражњења 

врати у своје двориште - посед. 

Члан 20. 

Локацију посуда (типизиране пластичне кесе) за сакупљање амбалажног отпада, за сеоско 

подручје и угоститељске објекте (ресторане, кафиће, киоске и сл.), одређују сами корисници. 

Корисници кесе за сакупљање амбалажног отпада постављају у свом поседу, а износе их на јавну 

површину у време када је Програмом пражњења посуда за сакупљање амбалажног отпада то 

предвиђено. 

Члан 21. 

Правна лица и установе које раде на територији општине Брус, дужни су да о свом генерисаном 

амбалажном отпаду воде рачуна у складу са Законом о амбалажном отпаду, и да га сакупљају у 

адекватним посудама, постављеним на локацијама у свом власништву. 

 

                                           2. Подлога за постављање посуда 

 

Члан 22. 

Подлога на којој се постављају посуде, из члана 6. став 1 тачка 1, 2, и 3, затим из члана 7. став 1, и 

члана 8. став 1 овог Правилника, је тврда и равна, асфалтирана, бетонирана или поплочана, у 

нивоу прилазног пута возила за пражњење посуда и одвоз отпада. 

Подлога из става 1 овог члана мора имати обезбеђено одвођење атмосферских и оцедних вода. 
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Члан 23. 

Контејнерска ниша је правоугаоног облика димензија: 

- Дужина 1,5м, ширина 1,2м - за 1(један) контејнер 

- Дужина 3м, ширина 1,2м - за 2 (два) конејнера. 

Контејнерска ниша се може оградити са три стране, грифованим плетивом у боји, ради спречавања 

растура отпада. 

 

V   НАДЗОР 
                            

Члан  24. 

Надзор над применом овог Правилника врши Одсек за инспекцијске послове,пољопривреду, 

водопривреду и заштиту животне средине-комунални инспектор Општинске управе Брус. 

 

 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  25. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у Службеном листу општине 

Брус. 

 

                                        СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БРУС 

БРОЈ:352-68/2017- I                                                                   ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

15.12.2017.године                                                                 Мирослав Панић,доктор медицине,с.р. 
 

 

КАТАСТАР ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА 

 

 

 

 

                

 

     ЛОКАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА 

 

 

    
Метални 

                                                                                        
За ПЕТ 

амбалажу 

 

              

 

          

 

          

Потрбно  
додати 

контејнере 

за картон 

          

 
 

 

 
           

                   БРУС       

1 КОД БУВЉЕ ПИЈАЦЕ 1      

2 СЕЛИШТЕ (код игралишта и 

преко пута ватрогасног дома ) 

3 

3 

2 

2 

  1  

3 РОМСКО НАСЕЉЕ 2 1     

4 Ромско нас.-сточна пијаца 2      

5 СЕЛИШТЕ 4 2     

6 КОД ПОШТЕ 3 1     

7 ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 3 1     

8 ЦРВЕНИ КРСТ 3 1     

9 НОВИ ДОМ 2 1     

10 Расинина згр.Б.Петровић(бр.22) 1 1     

11 Зграда у Б.Петровић бр.20 1 1     
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12 КОД “ДОЂЕ” продавница у ул. 

Б.Петровић 

2      

13 ЖИЉЦИ раскрсница Хајдук 

Вељкове и насеље Драке 

2      

14 ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ 3 1     

15 КОД  ЕПС-а 1      

16 КОД ЗАВОДА за здравствено 

осигурање 

1      

17 КОД АПОТЕКЕ 3 1   1  

18 ЗГРАДЕ ИЗА 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 

3 2   1  

19 КОД ЗГРАДА ПРЕКО ПУТА 

КОМЕРЦ.БАНКЕ 

4 2     

20 КОД ЛИМЕНКЕ ПРВЕ ДЕСНО 

НА УЛАЗУ 

3 1     

21 КОД ЛИМЕНКЕ 2 У 

ДВОРИШТУ 

3 1     

22 КОД ИГРАЛИШТА 1 1     

23 М.З. БРУС 1      

24 ПРЕКО ПУТА ОПШТ. ИДЕА 2    1  

25 КОД ОПШТИНЕ 2 1     

26 КОД ФОТО ДАРКА МАКСИ 4 2   1  

27 НА УГЛУ УЛ.ГОРАНСКИХ 

БРИГАДА И РАСИНСКЕ 

 1     

28 УЛ.ЦАРА ЛАЗАРА КОД 

ЛИЗИНЕ ВОДЕНИЦЕ 

2 1     

29 КОД ЈАЗА,БРАНА 1 1     

30 КОД ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА 

ФУД-а 

1      

31 КОД ДРАГАНА ЗДРАВИЋА 2 1     

32 Изнад куће Зорана Стевовића 1      

33 КОД ВЕТЕРИНАРСКЕ 1      

35 Дртевци старо насеље испод 

ВОНИ-М 

3 1     

36 Науглу улица Николе Тесле и 

Војводе Мишића 

3      

37 Расадничка улица 1 1     

38 КОД ГРОБЉА 1 1     

39 БОЛНИЧКИ КРУГ 4      
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40 Бојводе Мишића,стамб. зграде 2      

        

        

        

               ТРШАНОВЦИ       

1 КОД КУЋЕ ИВАНА 

МАРКОВИЋА 

1      

2 КОД СКРЕТАЊА ЗА 

ЖИВАНЧЕВИЋЕ 

1      

3 Код скрет.за Павличевиће 1      

4 КОД ХЛАДЊ.КНЕЖЕВИЋ 2      

5 СКРЕТАЊЕ КОД КУЋЕ 

ИВИЦЕ ИВЕЗИЋА 

1      

        

        

        

        

                    БАТОТЕ       

1 МИЉКОВИЋ-ХЛАДЊАЧА 2      

2 ПРЕМА ФАБРИЦИ КОД 

ПРОДАВ.ВИНО-ЖУПА 

1      

3 ФАБРИКА БВЦ 2      

4 На раскрсници за Липовац,код 

школе у селу Батоте  

2      

        

        

                    ЛЕПЕНАЦ       

1 ЈАНЕКС-ХЛАДЊАЧА 1 1     

2 ХЛАДЊАЧА БРЗАКОВИЋ 1      

3 ЛАПЧЕВИЋИ-МОСТ 1      

4 Код скретања за Јеремиће,код 

Маринковог отпада 

1      

5 НА ПЕСКУ 2 1     

6 Код скретања за Игрош 1 1     

        

        

                    ДУПЦИ       
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1 КОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2 1     

2 Код скретања за Кљајиће 1      

3 Скретање за стазу мото-крос 1      

4 50 м од скретања за мото-крос 

стазу,а према Брусу 

1      

5 На путу код куће Миљка 

Топаловића 

1      

6 Код скретања за Строинце са 

главног пута 

1      

        

        

                    РАЗБОЈНА       

1 Код скретања за Жуње 1      

2 Код скретања са главног пута за 

Судимце,Петровиће и 

Ђорђевиће   

2 1     

3 Код школских станова 1      

4 Код фудбалског игралишта 1      

5 АМБУЛАНТА 1      

6  КОД ДИСКА ПРЕДОЛЦА 1      

7 КОД ГРОБЉА 1      

        

 МАЛА РАЗБОЈНА       

1 КОД МОСТА 1      

2 На изласку према Блацу 1      

        

        

                    РАВНИ       

1 РАСКРСНИЦА 2 1     

2 Код кафане ЧЕСМА 1      

        

                  БОГИШЕ       

1 КОД МОСТА,ПРОДАВНИЦА 2      

2 Код основне школе 1      

3 Код Јорданове куће 1      

4 Код куће тзв ГУМЕНОГ   1      
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                 ЗЛАТАРИ  1          

1 КОД ПРОДАВНИЦЕ 

(СКРЕТАЊЕ ЗА КОВИОЦЕ ) 

2 1     

2 КОД МИЛЕ ЧОЛИЋА 1      

3 КОД ШКОЛЕ 2 1     

4 КОД КАФАНЕ ЈЕЗЕРО 1      

5 На раскрсници код ЗОНЕКС 

ПОРИЗВОДЊЕ 

1      

6 СКРЕТАЊЕ ЗА ЖИЛИНЦЕ 1      

                   ЗЛАТАРИ  2       

1 Дивља депонија на улазу у село 

лево из правца паркетаре 

1      

2 Код продавнице 1      

3 Код пекаре 2      

4 На окретници код етно куће 1      

        

                      КОВИОЦИ       

1 На раскрсници Бургићи-Макраг. 1      

        

        

                    СТРОИНЦИ       

1 ПРОДАВНИЦА 1      

2 РАИЧЕВИЋ ДРАГАН 1      

3 КОД СРЕЋКОВЕ КУЋЕ 1      

4 КОД КУЋЕ МИКЕ РАДОВИЋА 1      

5 Код скретања за Ратковиће 

Станићи,Павловићи,Ратковићи 

1      

6 Код скретања за Ратковиће и 

Трошиће „КРУШКА“ 

1      

7 Пурићи,Стефановићи,Павловић 2      

8 Винарија „БУДУЋНОСТ“ 2      

        

        

                    ИГРОШ       

1 КОД ПРОДАВНИЦЕ 2 1     

2 На раскрсници према 2      
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Видојевићима и Миљ.Мирчети 

3 На раскрсници 

Пурићи,Стефановићи 

Миљковићи 

 

2 1     

4 Код хладњаче Ивице Петровића 2      

6 Скретање за насеље Минићи и 

Вукоичићи 

1      

7 Скретање за Шовиће и Арсиће 1      

8 Скретање за Ковачевиће 1      

9 Школско двориште 1      

10  Код цркве 1      

        

                    ЖИЉЦИ       

1 Код Пантићеве куће 1      

2 Код Пешине куће 1      

3 Код насеља ТАТИЋИ 1      

4 Код скретања за Стојановиће 1      

5 Код скретања за 

Кочине(Живановићи) 

1      

6 ШЛОЛА ГРАШЕВЦИ 1 1     

7 ВЛАЈКОВЦИ АМБУЛАНТА 1 1     

8 Радманово на великој 

кривини(Савићи) 

1      

9 Радманово скретање за 

Павличевиће 

1      

10 ИЗНАД ШКОЛЕ У ВЛАЈК- 

ОВЦИМА ПОРЕД ПУТА  

1 1     

11 КОД ГАВРЕ 2      

12 НИНЕВАЦ 2 1     

        

            БРЗЕЋЕ       

1 Од Брзећа према Копаонику 2      

2 БРЗМИН БРЗЕЋЕ 1      

3 БЕЛА РЕКА 1      

4 Раскрсница Брзеће-Копаоник 2 1     

5 КОД ПОШТЕ 2      
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6 КОД ПАРКИНГ СЕРВИСА 3      

7 КОД ЈУНИОРА 12 2     

8 КОД ОЗОНА 2      

9 КОД РАДИГОСТА 1      

10 КОД ТАЈМ-ШЕРИНГА 6      

11 КОД ВРШАЧКОГ ОДМАРАЛ. 2      

12 Рецкл.ост.,улаз у Белу Реку 3      

        

 БЛАЖЕВО       

1 КОД КАФАНЕ 3      

        

1 ЂЕРЕКАРЕ 1      

        

 ГРАШЕВЦИ       

1 СТАРИ ПУТ 2      

        

 ОД БРУСА ПРЕМА 

БУДИЛОВИНИ 

      

1 УРЛАН ПУМПА   2 1     

2 ВИС ФАБРИКА 2      

3 Код продавнице СТР „НИЂА“ 1 1     

4 Код куће Миде Вуковића 1      

5 БОЖАНОВИЋИ 1      

6 Скретање за Ђорђевиће-Рибари 1      

7 Код цркве СВЕТИ РОМАН 1      

8 Код скретања за Михајловиће, 

Бекриће и Московњевиће 

2 1     

9 МИЛЕНТИЈА 2      

10 ЈАКШИЋИ 2      

11 ПЕЦИЋ-ХЛАДЊАЧА 3      

12 БАБИЋИ 2      

13 Будиловина скретање за  

Обрадовиће 

1      

        

            ВЕЛИКА 

      ГРАБОВНИЦА 

      



 484 
15.12.2017.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 7 

1 Код скретања за Поповиће 1      

2 Код Миљка Ваљаревића 1      

3 КОД ПРОДАВНИЦЕ 1      

4 КОД СТАНИЋА 1      

5 КОД МАРЈАНОВИЋА 1      

6 КОД ВОЈКАНА 

МИЛОСАВЉЕВИЋА 

1      

7 Код кућа Павловића(Максић по 

лицајац),на раскрсници 

1      

8 Код скретања Чолићи-

Даниловићи 

1      

                

         МАЛА  ВРБНИЦА       

1 КОД СКРЕТАЊА ЗА  

ВРБНИЦУ У РЕЦИ 

1      

2 КОД КУЋЕ ЂОДИЋ ГОРАНА 1      

3 КОД КУЋЕ Ж. ВУЧКОВИЋА 1      

4 НА УЛАЗУ У ЗАСЕОК  

ВУЧКОВИЋИ 

1      

5  Испред гробља на пропусту и 

раскрсници 

1      

6 Код моста,на раскрсници према 

кући Ђодић Горана 

1 1     

        

               БОТУЊА       

1 КОД ПРОДАВНИЦЕ 2 1     

2 КОД ШКОЛЕ 2      

3 КОД АМБУЛАНТЕ 1      

4 На путу Брус-Александровац 

Скретање за Здравиће 

1      

 

Број локација  

контејнера 

 

         

 Број 

металних 
контејнера 

Број  

жичаних 

контејнера 

за ПЕТ амб. 

  Број конт- 

ејнера за  

картон које  

треба 

додати 

 

163  265 54   5  
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На основу члана 46. у вези члана 27. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), 

члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (,, Сл. гласник РС, бр. 64/2015) и члана 26. Статута општине Брус („Сл. 

лист општине Брус“ бр. 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ 

КОМПЛЕКСА „СРЕБРНАЦ“ НА КОПАОНИКУ  

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ измена Програмског задатка за израду Плана детаљне регулације 

туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику, под бројем 350-192/2017-I од 

17.11.2017.године. 

Члан 2. 

Измена Програмског задатка из члана 1. ове Одлуке је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику 350-78/2017-I од 

12.05.2017.године, („Службени лист општине Брус“, број 2/2017). 

 

Члан 3. 

ЗАДУЖУЈЕ СЕ кабинет председника општине Брус да се стара о даљем спровођењу ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

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

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-192/2017-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017.године                Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

 

ИЗМЕНА ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА 

За потребе коначног отварање инвестиционог улагања потребно је урадити ПЛАН ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „СРЕБРНАЦ“ НА КОПАОНИКУ, у свему према: 

ОПШТИНИ УСЛОВИ 

Као основ за израду планског документа служе следећи документи: 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

1.члану 46. Закон о планирању и изградњи 

   („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 

98/13-УС, 132/14 и 145/14) 

2.Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015) 

3.Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику 

(„Службени лист општине Брус“, број 2/2017) 
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ПЛАНСКИ ОСНОВ: 

 

2.Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Службени гласник 

РС“, број 89/16) 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

 У складу са Законом о планирању и изградњи, спровођење Плана детаљне регулације врши 

се на основу правила уређења, правила и мера заштите, и правила грађења, како је дефинисано 

Планом. 

 Површина планског обухвата износи око 50ха, у катастарским општинама Крива Река и 

Брзеће. Кроз простор обухваћен Планом пролази државни пут IIА реда бр. 211 Стопања-Витково-

Брус-Брзеће-Копаоник. 

 

Опис локације: 

 

 Према Просторном плану, туристички комплекс Сребрнац предвиђен је као поливалентна 

потцелина туристичког комплекса Копаоник. Предвиђени су следећи садржаји: туристички 

смештај; јавне службе и технички сервиси; спортско-рекреативна инфраструктура и објекти 

(алпско скијалиште са полазиштима жичара и исходиштима стаза), као и кабинска жичара Брзеће-

Брегови-Сребрнац; комунална инфраструктура и др. Оријентационални капацитети за туристички 

комплекс Сребрнац предвиђени Просторним планом су око 3.000 туристичких лежаја и око 180 

службених лежаја. 

 Предлаже се израда Плана детаљне регулације, на основу јасно дефинисаног програма. 

 

Циљ израде Плана, као и став општине Брус је (део који се мења) : 

 

Да у складу са стратегијом развоја општине Брус неопходно је да доминантном закупцу (власнику) 

Silver-Kop Development d.o.o. из Београда као Инвеститора који је већински власник/корисник 

грађевинског земљишта и реализатор комуналне инфраструктуре на наведеном локалитету 

определи 2300 лежајева од укупног капацитета дефинисаног Просторним планом подручја 

посебне намене Националног парка Копаоник. 

 

Табеларни приказ расподеле лежајева: 

 

. Локација број 8: 9 лежајева; 

. Лоакција број 1: 1500 лежајева; 

. Локација број 2: 500 лежајева; 

. Локација број 7: 302 (7а) -180, (7б хотел Сребрнац) -122 лежајева; 

. Локација број 9: 200 лежајева; 

. Локација број 3: 200 лежајева; 

. Локација број-4 211 (4а) - 44, (4б па (4б кп 3447/8 и 3443/1 КО Крива Река) -147, (4с кп   

3792/2 КО Крива Река) – 20 лежајева); 

. Локација број 5: 100 лежајева; 

. Локација број 6: 128 лежајева; 

. Локација нова 10:    50 лежајева.  
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Саставни део Плана и обавезе обрађивача: 

- Смернице за спровођење Плана; 

- Презентација Плана у току раног јавног увида. 

Упућује се Извршиоцу посла израде Плана, Програмски задатак за израду Плана детаљне 

рњегулације – „ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „СРЕБРНАЦ“ НА КОПАОНИКУ, у циљу 

имплементирања у плански документ. 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС 

                  Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц, с.р. 

_________________________________ 

 

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

гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),  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 26. Статута општине Брус (Службени лист општине 

Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст) ,  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12. 2017. године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини Општине Брус у 

корист Основне школе „Бранко Радичевић“ из Разбојне 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Основној школи „Бранко Радичевић“ 

из Разбојне,  на непокретностима у јавној својини Општине Брус: 

1. Непокретности уписане у ЛН бр. 137 КО Разбојна,  

- А-лист непокретности :  

кат. Парцела 1732, површине 1356 м2, земљиште под зградом-објектом  

кат. Парцела 1732, површине 104 м2, земљиште под зградом-објектом 

кат. Парцела 1732, површине 20 м2, земљиште под зградом-објектом 

кат. Парцела 1732, површине 9394 м2, њива 4 класе,  

кат. Парцела 1732, површине 615 м2, остало вештачки створено неплодно земљиште 

- Б1-лист непокретности :  

зграда основног основног образовања број 1, површине у габариту 1356 м2, изграђена 

на к.п.бр. 1732; 

помоћна зграда број 2, површине у габариту 104 м2, изграђена на к.п.бр. 1732; 

помоћна зграда број 3, површине у габариту 20 м2, изграђена на к.п.бр. 1732; 

       

2. Непокретности уписане у ЛН бр. 83 КО Богише,  

- А-лист непокретности :  

кат. Парцела 1356/1, површине 206 м2, земљиште под зградом,  

кат. Парцела 1356/1, површине 1686 м2, земљиште уз зграду – објекат,  

- Б-лист непокретности :  

зграда  основног образовања број 1, површине у габариту 206 м2, изграђенa на к.п.бр. 

1356/1; 
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3. Непокретности уписане у ЛН бр. 109 КО Жуње,  

- А-лист непокретности :  

кат. Парцела 1939, површине 287 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 1939, површине 500 м2, земљиште уз зграду – објекат,  

кат. Парцела 1939, површине 1906 м2, пашњак 4 класе,  

кат. Парцела 1940, површине 5 м2, земљиште под зградом-објектом,   

кат. Парцела 1940, површине 553 м2, њива 5. класе;   

- Б-лист непокретности :  

објекат  основног образовања број 1, површине у габариту 287 м2, изграђеној на к.п.бр. 

1939; 

помоћна зграда број 1, површине у габариту 5 м2, изграђеној на к.п.бр. 1940; 

4. Непокретности уписане у ЛН бр. 781 КО Златари,  

- А-лист непокретности :  

кат. Парцела 2882/1, површине 297 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 2882/1, површине 46 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 2882/1, површине 10 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 2882/1, површине 500 м2, земљиште уз зграду – објекат,  

кат. Парцела 2882/1, површине 624 м2, воћњак 4 класе,  

кат. Парцела 2882/1, површине 1004 м2, земљиште под зградом-објектом,   

- Б-лист непокретности :  

зграда  основног образовања број 1, површине у габариту 297 м2, изграђена на к.п.бр. 

2882/1; 

помоћна зграда број 2, површине у габариту 46 м2, изграђена на к.п.бр. 2882/1; 

помоћна зграда број 3, површине у габариту 10 м2, изграђена на к.п.бр. 2882/1; 

5. Непокретности уписане у ЛН бр. 61 КО Равни,  

- А-лист непокретности :  

кат. Парцела 1009, површине 296 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 1009, површине 1429 м2, земљиште уз зграду – објекат,  

- Б-лист непокретности :  

зграда основног  образовања број 1, површине у габариту 296 м2, изграђенa на к.п.бр. 

1009; 

6. Непокретности уписане у ЛН бр. 128 КО Дупци,  

- А-лист непокретности :  

кат. Парцела 1034/2, површине 95 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 1034/2, површине 500 м2, земљиште уз зграду-објектом,  

кат. Парцела 1034/2, површине 818 м2, остало природно неплодно земљиште, 

кат. Парцела 1034/3, површине 566 м2, остало природно неплодно земљиште,  

кат. Парцела 3087, површине 798 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 3087, површине 183 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 3087, површине 500 м2, земљиште уз зграду – објекат, 

кат. Парцела 3087, површине 2725 м2, остало природно неплодно земљиште 

кат. Парцела 3088, површине 59 м2, земљиште под зградом-објектом  

кат. Парцела 3088, површине 10 м2, земљиште под зградом-објектом 

кат. Парцела 3088, површине 213 м2, земљиште под зградом-објектом 

кат. Парцела 3088, површине 3650 м2, воћњак 4 класе,    

- Б1-лист непокретности :  

зграда основног  образовања број 1, површине у габариту 95 м2, изграђена на к.п.бр. 

1034/2; 
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зграда основног  образовања број 1, површине у габариту 798 м2, изграђена на к.п.бр. 

3087; 

објекат за спорт и физичку културу број 2, површине у габариту 183 м2, изграђен на 

к.п.бр. 3087 

помоћна зграда број 2, површине у габариту 59 м2, изграђена на к.п.бр. 3088; 

помоћна зграда број 3, површине у габариту 10 м2, изграђена на к.п.бр. 3088; 

зграда основног основног образовања број 4, површине у габариту 213 м2, изграђена на 

к.п.бр. 3088 

7. Непокретности уписане у ЛН бр. 77 КО Стројинци,  

- А-лист непокретности :  

кат. Парцела 1575/1, површине 110 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 1575/1, површине 812 м2, земљиште уз зграду – објекат,  

кат. Парцела 1575/2, површине 35 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 1575/2, површине 95 м2, воћњак 2 класе,  

кат. Парцела 1576, површине 92 м2, земљиште под зградом-објектом,  

кат. Парцела 1576, површине 1271 м2, воћњак 2 класе,   

- Б-лист непокретности :  

зграда основног  образовања број 1, површине у габариту 297 м2, изграђена на к.п.бр. 

2882/1; 

помоћна зграда број 2, површине у габариту 46 м2, изграђена на к.п.бр. 2882/1; 

помоћна зграда број 3, површине у габариту 10 м2, изграђена на к.п.бр. 2882/1; 

 

Члан 2. 

Право коришћења на непокретностима из тачке I. ове Одлуке преноси се без накнаде, ради 

обављања регистроване делатности Основне школе „Бранко Радичевић“ из Разбојне у складу са 

актом о оснивању, на период до 20 (двадесет) година, са могућношћу продужења истог. 

 

Члан 3. 

Основна школа „Бранко Радичевић“ из Разбојне има право да непокретности из члана 1. 

ове Одлуке држи и користи у складу са њеном природом и наменом, као и да управља истим у 

складу са законом којима се уређује јавна својина. 

Наведене непокретности не могу се давати у подзакуп или на коришћење трећим лицима 

без сагласности Општине Брус.          

Члан 4. 

Право коришћења на непокретностима у јавној својини општине Брус престаје у случају  

њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу одлуке надлежног органа, независно 

од воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним 

законом. 

Члан 5. 

Ова Одлука представља правни основ за упис додељеног права коришћења на 

непокретностима из члана 1. ове одлуке код надлежне Службе за катастар непокретности Брус. 

 

Члан 6. 

Ову Одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-65/2017-I                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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На основучлана 18. став 6, 26.и члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),  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 26. Статута општине Брус (Службени лист општине 

Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст) ,  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12. 2017. године донела је  

 

О Д Л У К У 

о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини Општине Брус  у 

корист Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Брусу 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Основној школи„Јован Јовановић 

Змај“ у Брусу, на непокретностима у јавној својини Општине Брус: 

 

8. Непокретности уписане у ЛН бр. 250 КО Брус,  

- А-лист непокретности :  

кат. парцела 744/2, Омладинских бригада 2, површине 0.05,14 ха,земљиште под 

зградом-објектом  

кат. парцела 744/2, Копаоничка, површине 0.07,48 ха, њива 3 класе,  

 

9. Непокретности уписане у ЛН бр. 1 КО Милентија,  

- А-лист непокретности :  

кат. парцела 451, површине 0.06,32 ха, земљиште под зградом,  

кат. парцела 451, површине 0.06,11 ха, земљиште под зградом,  

кат. парцела 451, површине 0.02,77 ха, њива 6. класе;   

кат. парцела 451, површине 0.98,57 ха, пашњак 7. класе;   

 

Члан  2. 

Право коришћења на непокретностима из тачке I. ове Одлуке преноси се без накнаде, ради 

обављања регистроване делатности Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Брус, у складу са 

актом о оснивању, на период до 20 (двадесет) година, са могућношћу продужења истог. 

 

Члан  3. 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ у Брусу, има право да непокретности из члана 1. 

ове Одлуке држи и користи у складу са њеном природом и наменом, као и да управља истим у 

складу са законом којима се уређује јавна својина. 

Наведене непокретности не могу се давати у подзакуп или на коришћење трећим лицима 

без сагласности Општине Брус. 

Члан 4. 

Право коришћења на непокретностима у јавној својини општине Брус престаје у случају  

њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу одлуке надлежног органа, независно 

од воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним 

законом. 
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Члан 5. 

Ова Одлука представља правни основ за упис додељеног права коришћења на 

непокретностима из члана 1. ове одлуке код надлежне Службе за катастар непокретности Брус. 

 

Члан  6. 

Ову одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 463-69/2017-I                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017.године                                                                Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________________ 

 

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

гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),  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 26. Статута општине Брус (Службени лист општине 

Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст) ,  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12. 2017. године донела је  

 

О Д Л У К У 

о одобравању коришћења кат.парц.бр.2224/2 КО Брус у корист ЈКП „Расина“ Брус 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одобрава се ЈКП „Расина“ Брус коришћење кат.парц.бр.2224/2 КО Брус 

која је у јавној својини Општине Брус ради изградње привременог објекта за сепарацију лаког 

амбалажног отпадног материјала (папир-картон, ПЕТ, фолије, тетрапак, АЛ лименке), габаритних 

димензија 9000 x 10000 мм, на локацији предвиђеној за изградњу Агро-бизнис центра.  

 

Члан 2. 

Право коришћења на непокретности из тачке I. ове Одлуке одобрава се ради обављања 

регистроване делатности ЈКП „Расина“ у складу са актом о оснивању, на период до привођења 

намени наведене локације у складу са важећим ПДР-ом Агро-бизнис центра. 

 

Члан 3. 

ЈКП „Расина“ Брус има право да непокретност из члана 1. ове Одлуке држи и користи у 

складу са наменом дефинисаном овом Одлуком, као и да управља истом у складу са законом 

којима се уређује јавна својина. 

Наведена непокретност не може се давати у подзакуп или на коришћење трећим лицима 

без сагласности Општине Брус. 

Члан 4. 

Право коришћења на непокретности у јавној својини општине Брус престаје у случају  

њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу одлуке надлежног органа, независно 

од воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним 

законом. 
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Члан 5. 

Ова Одлука представља правни основ за упис додељеног права коришћења на 

непокретностима из члана 1. ове одлуке код надлежне Службе за катастар непокретности Брус. 

 

Члан 6. 

Ову Одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Брус“. 

                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 463-67/2017-I                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 

На основу члана 53. Закона о основама својинскоправних односа ( „Службени лист СФРЈ 

бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ бр. 29/96 и „Службени гласник РС“ бр. 115/05) и члана 26. 

Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен 

текст), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

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

јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Брус 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови, начин конституисања службености пролаза, висинa 

накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и 

непокретностима у јавној својини општине Брус ( у даљем тексту: послужно добро), случајеви 

када се накнада не плаћа и друга питања везана за конституисање службености пролаза. 

                                                                       

Члан 2. 

Под површинама јавне намене подразумевају се: паркови, тргови, зелене површине, 

паркинг простори и остало земљиште којим општина Брус располаже, управља, или има право 

јавне својине . 

Члан 3. 

Одлуку о конституисању права службености пролаза на површинама и непокретностима из 

члана 1. ове одлуке у име општине Брус, као власника послужног добра, доноси Скупштина 

општине Брус, док нацрт Одлуке припрема Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове. 

На основу одлуке из става 1. овог члана, закључује се уговор о конситуисању права 

службености преко повласне парцеле. У име општине Брус уговор потписује председник општине 

Брус, којим уговором се ближе уређују међусобни односи поводом конституисања службености 

пролаза. 

Члан 4. 

Уговор о конституисању права службености пролаза закључује се на одређено време на 

период од 99 година, док трају инсталације или ствари које су постављене на површинама јавне 

намене или на земљишту у јавној својини општине Брус. Уговор обавезно садржи период за који 

се плаћа накнада за службеност пролаза, износ годишње накнаде и датум доспећа обавезе. 

Примерак уговора се обавезно достваља Општинској управи Општине Брус-Одсеку за утврђивање, 
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наплату и контролу јавних прихода. Наплата назначене обавезе из уговора и обрачун камате 

спроводи се у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 

                                                                       

Члан 5. 

За успостављање права службености пролаза, власник повласног добра плаћа накнаду, чија 

висина зависи од врсте, дужине или површине оптерећења послужног добра . 

 

                                                                   Члан 6. 

За постављање инфраструктурних инсталација (водовод, канализација, електричне 

инсталације, птт инсталација, кабловске, топлификације, гасовода и слично) накнада се одређује 

по метру дужном постављених инсталација и пречнику истих. 

За постављање стубова, бандера и сличног накнада се одређује по површини заузећа 

земљишта од стране ових ствари.                                     

Члан 7. 

У случајевима када инфраструктурне инсталације или на други начин оптерећење 

послужног добра врши јавно предузеће, установа или друго правно лице, основани од стране 

општине Брус, иста накнаду за успостављање права службености не плаћају. 

 

Члан 8. 

За постављање инфраструктурних инсталација накнада се плаћа по метру дужном и 

пречнику инсталација и то: 

1. инсталације пречника до 20 цм: 

- до 50 метара у висини од 100,00 динара по метру дужном; 

- преко 50 метара дужине у висини од 200,00 динара по метру дужном. 

2. Инсталације пречника преко 20 цм: 

- до 50 метара дужине у висини од 200,00 динара по метру дужном; 

- преко 50 метара дужине у висини од 300.00 динара по метру дужном. 

Накнада из овог члана плаћа се годишње за све време трајања уговора.  

                                                                  

Члан 9. 

За постављање стубова, бандера и сличног накнада се одређује по површини заузећа 

земљишта и то у висини од 2.000,00 динара по метру квадратном, осим за пасареле на Копаонику 

за које се цена утврђује у износу од 200,00 динара по м2 заузетог земљишта као и земљишта које 

се користи у функцији изграђених пасарела. 

Накнада из овог члана плаћа се годишње за све време трајања уговора. 

                                                                 

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и висини накнаде за 

успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у 

јавној својини општине Брус („Службени лист Општине Брус“ бр.18/16)  

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

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-678 /2017-I                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                                                 Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________ 
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На основу члана 2.,4., 9. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

број 88/11), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007) и члана и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ 

бр.14/08,4/11,2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16),                     

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној данa 15.12.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о начину обављања комуналних делатности на територији општине Брус број 

352-70/2016-I од 19.12.2016.године („Службени лист општине Брус“, број 21/2016), у одељку 7-

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА, члан 56. став 2. мења се и гласи: 

„Општинска управа општине Брус у складу са Законом о јавним набавкама изабраће 

извршиоца који ће обављањи послове комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења“. 

 Став 3. брише се. 

Члан 2. 

 Члан 59. став 2. мења се и гласи: 

„ Осетљавање објеката и амбијенталних целина врши се на основу пројекта осветљавања 

који израђује надлежни Одсек Општинсаке управе општине Брус“. 

 

Члан 3. 

 Члан 60. став 2. мења се и гласи: 

„ Пројекат из става 1. овог члана израђује надлежни одсек Општинске управе општине 

Брус“.                                                             

Члан 4. 

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

Брус“, а примењиваће се почев од 01.01.2018.године. 

 

                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:352-76/2017-I                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                     Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________________ 

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

члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08,4/11,2/14, 10/14- 

Пречишћен текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017. године донела је 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге измене  и допуне Одлуке о одређивању носиоца 

искључивог права за набавку добара, вршење радова 

и пружање услуга на територији општине Брус 

 

1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Допуна Одлуке о одређивању носиоца изкључивог права за 

набавку добара, вршење радова и пружање услуга на територији општине Брус, број 352-

89/2015-I од 17.11.2015.године („Службени лист општине Брус“, број 11/2015). 
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2. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Измена и допуна Одлуке о одређивању носиоца изкључивог 

права за набавку добара, вршење радова и пружање услуга на територији општине Брус, 

број 352-12/2016-I од 29.01.2016.године („Службени лист општине Брус“, број 1/2016). 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 352-75/2017-I                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број  14/08,  

4/11, 2/2014, 10/14-пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

 

    О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о стављању ван снаге делова Плана генералне 

регулације Бруса, број 350-22/2015-I од 18.08.2015.године („Службени лист општине Брус“, број 

9/15). 

Члан 2. 

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

Брус. 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350- 198/2017-I                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12. 2017. године                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________________ 

 

На  основу члана 20.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 127/09) и 

Закључака Владе РС  05 број 023-8267/2016-I од 11.10.2016. године и 05 број 023-8375/2017 од 31. 

августа 2017. године, поступајући по захтеву  привредног друштва ,,Трајал корпорацији” а. д. 

Крушевац 

Скупштина  општине Брус на седници одржаној дана 15.12..2017. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о конвертовању потраживања општине Брус  према 

 ,,Трајал корпорацији” а. д. Крушевац у капитал друштва 

 

 

Члан 1. 

   ПРИХВАТА СЕ Препорука Владе Републике Србије дата Закључком 05 број 023-8267/2016-1 од 

11. октобра 2016. године и  Закључком 05 број 023-8375/2017 од 31. августа 2017. године и ДАЈЕ 

СЕ САГЛАСНОСТ да се у поступку усвајања унапред припремљеног плана реорганизације ( у 

даљем тексту: УППР), субјекта приватизације ,,Трајал корпорација” а.д. Крушевац ( у даљем тексту: 

Друштво), потраживања општине Брус према Друштву по основу : 

    пореза на зараде у износу од 30.156,28 динара (основни дуг 17.109,00 динара и камата 13.047,28 

динара ( уплатни рачун 711111) 

   пореза по одбитку – обједињена наплата (уплатни рачун 711111) у износу од 370.973,21 динара 

(основни дуг 285.532,18 динара и камата-85.441,03) 
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   пореза по одбитку – обједињена наплата (уплатни рачун 721121) у износу од 273.580,28 динара 

( основни дуг 208.076,00 динара и камата 65.504,28 динара) 

  пореза по одбитку – обједињена наплата (уплатни рачун 721222)у износу од 273.580,64 динара 

(основни дуг 208.076,23 и камата-65.504,41 динара), 

  који су утврђени Записником Републике Србије-Министарство финансија, Пореска управа, 

Центар за велике пореске обвезнике број: ЦВП 433-12-3024/2017-Ј6013 од 16. 10. 2017. године, 

конвертује у трајни улог општине Брус у капиталу Друштва. 

 

Члан 2. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се потраживања општине Брус по основу уступљених јавних 

прихода настала у периоду после 31.12.2016. године а која нису утврђена Записником Републике 

Србије-Министарство финансија, Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике број: ЦВП 

433-12-3024/2017-Ј6013 од 16. 10. 2017. године, конвертује у удео општине Брус у капиталу 

Друштва до дана доношења решења о потврђивању УППР конвертују у трајни улог општине Брус  

у капиталу Друштва, у случају усвајања УППР. 

                                                               

Члан 3. 

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

а примењиваће се са прихватањем унапред припремљеног плана реорганизације привредног 

друштва ,,Трајал корпорација” а.д. Крушевац. 

            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-669/2017-I                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                                                 Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
_________________________________________     

На основу члана 30. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник РС“, број 18/10), члана 2. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег, односно 

већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Службени гласник РС“, број 44/11) и 

члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-

пречишћен текст и 15/16) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12.2017.године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању мањег, односно већег броја деце од броја деце  

који се уписује у васпитним групама у ПУ „Пахуљице“ Брус  

у школској 2017/2018 години 

I - У ПУ „Пахуљице“ Брус у школској 2017/2018 години утврђују се васпитне групе са 

већим бројем деце и то: 

Редни 

број 

Васпитна група Број деце по Закону Број уписане деце 

1. Млађа јаслена(од 1-2 год.) 12 15 

 

2. 

 

Млађа васпитна 1(од 3-4 год) 20 22 

3. 

 

Млађа васпитна 2(од 3-4 год) 20 23 

4. 

 

Старија васпитна 1(од 4-5,5 год) 24 27 

5. 

 

ППП 1 (од 5,5до поласка у школу ) 26 28 

6. 

 

ППП 2  (од 5,5 до поласка у школу) 26 28 
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II - У ПУ „Пахуљице“ Брус у школској 2017/2018 години утврђују се васпитне групе са 

мањим бројем деце и то: 

 

Редни 

број 

Васпитна група Број деце по Закону Број уписане деце 

1. Средња васпитна 1(од 4-5,5 год) 24 21 

 

2. 

 

Средња васпитна 2(од 4-5,5 год) 24 21 

3. 

 

Средња васпитна 3(од 4-5,5 год) 24 21 

 

III - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:61-10/2017-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________________ 

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

83/14) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 

10/14-Пречишћени текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12.2017. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност за закључење Уговора о пословно техничкој сарадњи чији је 

предмет обезбеђење простора у програму Радио телевизије Брус за информативне потребе 

општине Брус. 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ председник општине Брус да Уговор из тачке 1. овог Решења закључи. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:345-11/2017-I            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године       Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________________ 

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

83/14) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 

10/14-Пречишћени текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12.2017. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧАК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Закључак Општинског већа општине Брус број 436-3995/2017-III 

од 07.12.2017.године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:436-4836/2017-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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На основу члана 132. Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС», број 107/05, 

79/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћени текст и 

15/16),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12.2017. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност Миломиру Петровићу, доктору медицине из Бруса, директору 

Дома здравља Брус, који је на ову дужност именован Решењем број 02-90/2015-I од 

17.11.2015.године, да настави да обавља ову дужност и после 26.11.2017.године, када је 

навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, а најдуже до 

17.11.2019.године. 

2. Анексом Уговора о раду, који ће са Миломиром Петровићем закључити Управни одбор 

Дома здравља Брус, регулисаће се међусобна права и обавезе из тачке 1.овог Решења. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-25/2017-I            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године       Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________________ 

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

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2017. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Скупштине општине Брус 

за 2017. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-647/2017-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________________ 

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

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

 ПРЕДСЕДНКА ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2017. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план  Председника општине 

Брус за 2017. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-650/2017-I                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2017. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Општинске управе 

општине Брус за 2017. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017. 

годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-648/2017-I                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017.године                                                        Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________________ 

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

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2017. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Општинског већа општине 

Брус за 2017. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-651/2017-I                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________________________ 

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

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

 ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2017. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Штаба за ванредне 

ситуације општине Брус за 2017. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус 

за 2017. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-653/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

 БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Буџетског фонда за развој 

пољопривреде за 2017. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017. 

годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-652/2017-I                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________________ 

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

129/2007 ) и члана 26. став 1. тачка 19. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС  СА  

ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски  план Туристичке организације 

општине Брус, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017. годину, који је 

донео Управни одбор Туристичке организације, на седници одржаној дана 17.10.2017. 

године, под бројем 87. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-578/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________________ 

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

129/2007 ) и члана 26. став 1. тачка 19. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

ПЛАН НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС  СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски  план Народне библиотеке Брус, 

са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017. годину, који је донео Управни 

одбор Народне библиотеке, на седници одржаној дана 06.12.2017. године, под бројем 

336/17. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400- 668/2017-I                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. став 1. тачка 19. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

ПЛАН ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС  СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски  план Центра за културу Брус, са 

Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017. годину, који је донео Управни 

одбор Центра за културу, на седници одржаној дана 05.12.2017. године, под бројем 

631/17. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-665/2017-I                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________________________ 

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

129/2007 ) и члана 26. став 1. тачка 19. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАНИ РАД БРУС  СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски  план Центра за социјални рад 

Брус, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017. годину, који је донео 

Управни одбор Центра за социјални рад, на седници одржаној дана 06.12.2017. године, 

под бројем 551-1189/1. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-672/2017-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                     Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________________ 

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

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

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

 УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“  БРУС  

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план установе за физичку 

културу „Спортски центар“ Брус, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 

2017. годину, број 378/2017 од 25.10.2017.године, који је одобрио Управни одбор 

„Спортског центра“ Брус на седници одржаној дана 25.10.2017.године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-595/2017-I                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                         Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011 и 

88/2013), члана 3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012)  члана 26. тачка 25. Статута општине Брус 

и члана 42. став 1. тачка 9., Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08, 

2/2014, 4/11, 10/14-пречишћен текст и 15/16), 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 15.12.2017.године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну својину 

општине Брус непосредном погодбом и то: део кат.парцеле бр. 84/5 која је уписана у лист 

непокретности бр. 363 КО Брзеће, потес „Оштра Чука“ по култури пашљак 7. класе. Укупна 

површина дела кат.парцеле бр. 84/5 КО Брзеће која се прибавља у јавну својину општине Брус 

износи 48,12м2. Такође овом Одлуком врши се прибављање непокретности у јавну својину 

општине Брус непосредном погодбом део кат.парцеле бр. 1133/1 КО Брзеће која је уписана у 

лист непокретности бр. 555 КО Брзеће, потес „Градиште“ по култури воћњак 7. класе. Укупна 

површина дела кат.парцеле бр. 1133/1 КО Брзеће која се прибавља у јавну својину општине Брус 

износи 63,18м2. Предметне површине заузећа су утврђене на основу катастарско-топографског 

плана-објекат извориште Бела Река који је израђен од стране геодетске радње „GEOPROJEKT 

plus“ власника Душана Чукурановића из Бруса. 

                                                           

Члан 2. 

Општина Брус ће непокретности из члана 1. ове Одлуке прибавити у јавну својину од 

Татић (Александар) Миленка, који је власник поменутих кат.парцела. 

Парцеле се прибављају ради израде зоне санитарне заштите за Туристички Центар Брзеће. 

 

Члан 3. 

Обавезује се председник општине Брус да закључи уговор о прибављању непокретности у 

јавну својину општине Брус којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе уговарача. 

 

Члан 4. 

Непокретности описане у члануи 1. ове Одлуке ће се прибавити по цени која ће бити 

одређена у складу са налазом надлежног судског вештака за процену вредности земљишта. 

 

Члан 5. 

Ова Одлуке ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-71/2017-I                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

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

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

земљишту (''Сл.лист општине Брус''број 7/15, 18/16 и 21/16) и чл. 26.Статута општине Брус 

(''Службени лист општине Брус'' број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној 15.12.2017.године доноси   

 

О Д Л У К У 

о конституисању права трајне стварне службености 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком конституише се право трајне стварне службености на : 

- кат.парцели број 1897 КО Брзеће уписане у лист непокретности број 702, у дужини од 12 метара  

- кат.парцели број 1903 КО Брзеће уписане у лист непокретности број 702, у дужини од 5 метара, 

- кат.парцели број 1339 КО Брзеће уписане у лист непокретности број 702, у дужини од 14 метара, 

- кат.парцели број 9/5 КО Брзеће уписане у лист непокретности број 377, у дужини од 7 метара, 

- кат.парцеле број 8/7 КО Брзеће уписане у лист непокретности број 377, у дужини од 25 метара, 

- кат.парцели број 3/15 КО Брзеће уписане у лист непокретности број 377, у дужини од 235 метара, 

- кат.парцели број 3442/7 КО Крива Река уписане у лист непокретности број 610, у дужини од 300 

метара, 

-кат.парцели број 3442/16 КО Крива Река уписане у лист непокретности број 610, у дужини од 141 

метара, 

- кат.парцели број 3442/53 КО Крива Река уписане у лист непокретности број 610, у дужини од 27 

метара; 

које су јавна својина Општине Брус, у корист ивеститора  ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина 

Миланковића бр.9, Београд, ради изградње телекомуникационе оптичке мреже у ски центру 

''Копаоник'' према Информацији о локацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије број 350-02-00895/2017-14 од 30.10.2017.године и Идејном 

решењу бр.62/2017, израђеном од стране ''Елкомс''д.о.о. Београд. 

Члан 2. 

 Обавеза је инвеститора да радове на изградњи телекомуникационе оптичке мреже у ски 

центру ''Копаоник'' изводи према стандардима и прописима за ту врсту радова, тако што ће се у 

ров полагати РЕ цев пречника 40мм, дубина рова биће 0,80 м на местима где је то изводљиво док 

ће се на деловима трасе дубина рова прилагођавати условима на терену и саставу земљишта у 

свему према Идејном решењу бр.62/2017, израђеном од стране ''Елкомс''д.о.о. Београд. По 

завршетку радова Инвеститор је у обавези да послужне кат.парцеле неведене у чл.1.ове Одлуке  

врати у првобитно стање. 

 У случају извођења неких других радова на кат.парцелама наведеним у чл.1. ове Одлуке 

инвеститор је обавези да о свом трошку измести постављене цеви-кабал или да их угради под 

другим условима.                                                       

Члан 3. 

 Уговор о конституисању права трајне стварне службености  описане у чл.1. ове Одлуке  у 

име општине Брус закључиће Председник општине Брус којим ће се ближе уредити међусобни 

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

непокретностима и правима на њима. 

Члан 4. 

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

Брус''.                                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-64/2017-I                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017.године                                                           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                     
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 На основу члана 26. став 1. тачка 1. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 2. и 3. став 4. тачка 1. Одлуке о 

прибављању и располагању непокретностима у јавној својини општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 7/2014, 11/2015), члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине 

Брус“, број 14/08, 4/11, 2714, 10/14-пречишћен текст и 15/16), Одлуке Скупштине општине Брус 

број 463-35/2015-I од 17.11.2015.године 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12.2017.године доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење стамбеног објекта за социјално становање 

на кат.парцели бр. 109 КО Брус 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком Ружици Савић, из Бруса, бр.л.к. 9790909 издате од ПС Брус, ЈМБГ 

0701957787612, са седиштем у Брусу, даје се на коришћење стамбени објекат за социјално 

становање, који се налази на кат.парцели бр. 109 КО Брус, брути површине 41,97м2, нето 

површине 29,86м2, уписане у листу непокретности бр. 250 КО Брус. 

 Наведени објекат изграђен је на основу споразума о сарадњи Екуменске хуманитарне 

организације, из Новог Сада, Локалне куће развоја Брус и Општине Брус, а све ради решавања 

стамбених потреба Ружице Савић. 

 

Члан 2. 

 Непокретност ближе описана у члану 1. ове Одлуке, даје се на трајно коришћење без 

накнаде, али са обавезом плаћања примаоца непокретности, свих режијских трошкова (електричне 

енергије, воде и др.). 

 Прималац непокретности је без могућности даљег располагања и давања на коришћење. 

 

Члан 3. 

 Ружица Савић, се обавезује да предметну непокретност користи у складу са наменом и 

чува са пажњом доброг домаћина. 

 

Члан 4. 

 Право коришћења на непокретности описаној у члану 1. ове Одлуке престаје у случају 

њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу Одлуке надлежних органа, независно 

од воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и у другим случајевима утврђеним 

законом. 

 

Члан 5. 

 Уговор о давању на коришћење непокретности описане у члану 1. ове Одлуке у име 

општине Брус закључиће Председник општине са примаоцем непокретности. 

 

Члан 6. 

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

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:360-30/2017-I                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017.године                                                           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                     
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 

2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

 

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

СРЕДЊЕ ШКОЛЕБРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Средње школе у Брусу за 

2017. годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2017. годину, који је усвојио 

Школски одбор школе на седници одржаној 14.12.2017. године, под бројем 1309/01.  

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-684/2017-I                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.12.2017.године                                                           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________________ 

На основу члана 25. и 26. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

7/2009, 81/2009-испр., 64/10-одлука УС, 24711, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-

одлука УС, 131/14 и 145/14) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/2011, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.12.2017.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРЗЕЋЕ 

 

1. УСВАЈА СЕ иницијатива Привременог савета Месне заједнице Брзеће да се покрене 

поступак за изградњу цркве и парохијског дома на кат.парц.бр. 146/44 КО Брзеће. 

2. Обавезује се надлежни Одсек Општинске управе општине Брус заједно са Комисијом за 

планове општине Брус да наведену иницијативу кроз измену Пројектног задатка угради у 

покренути поступак нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Брзеће. 

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

Брус“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-72/2017-I             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу чл.19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности напосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (''Сл.гласник РС''број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чл. 8.Одлуке о прибaвљању  и 

располагању непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус'' број 

7/2014, 11/2015), чл.28.Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени лист општине Брус'', број 

7/2015,18/16 и 21/16)  и  Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини 

општине Брус Скупштине општине Брус број  463-49/2016-I од 16.08.2016.године и Одлуке о 

измени Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Брус број  

463-49/2016-I од 28.10.2016.године, 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној 15.12.2017.године поново расписује  

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У  ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. Предмет јавног огласа су непокретности уписане  у Лист непокретности бр. 377 К.О 

Брзеће и то: 

- кат.парцела бр. 8/3, потес „Јарам“, земљиште под зградом и другим објектом, укупне 

површине 0.16,77 ха, грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта, 

- објекат саграђен на кат.парцели 8/3 КО Брзеће - зграда туризма укупне бруто површине 

621,38 м2, а нето површине 517,54 м2, спратности По+П+1 ( у сутурену-подруму су лоциране : 

остава за мобилијар, скијашница, техничка просторија 1, техничка просторија 2, котларница на 

пелет, хоризонталне комуникације, вертикалне комуникације; на приземљу објекта су лоциране: 

ветробран, кафе бар, остава, кухиња, клуб, канцеларија, сала за састанке, тоалети, хоризонталне 

комуникације, вертикалне комуникације; на спрату су лоцирана 5 апартмана, нето површине од 

22,21м2 до 43,54м2 који се састоје из улаза, кухиње, трпезарије са дневним боравком, спаваћа соба 

и wc и купатило, а поред апартмана се налазе хоризонталне и вертикалне комуникације). Објекат 

поседује одобрење за изградњу, објекат је комплетно изграђен у грађевинском и грађевинско-

занатском смислу, објекат нема издату употребну дозволу, 

све јавна својина Општине Брус у 1/1 дела. 

- Напомена: на кат.парцели бр.8/3 КО Брзеће постоји незаконито  саграђен објекат бруто 

површине 260м2 спратности П+1 за који је пред Министарством грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре – Рашки округ поднет захтев за озакоњење у складу са Законом о озакоњењу 

објекта ( ''Сл.гласник РС''број 96/2015), 

2. Непокретности се отуђују из јавне својине у поступку прикупљања писмених понуда. Поступак 

отварања писмених понуда спроводи Комисија. 

3. Почетна цена по којој се непокретност отуђује из јавне својине износи 758.000,00 евра што 

представља 30% од цене коју је  проценио овлашћени судски вештак у свом налазу бр.104-ТП/16 

од 15.08.2016.године.  

Понуђач је дужан да као услов за учешће у поступку прикупљања писмених понуда уплати 

депозит у износу 10% од почетне цене, а што износи 75.800,00 евра, у динарској противвредности 

по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на текући рачун 840-

0000001090804-11 бр.модела 97, позив на број (ЈМБГ или ПИБ уплатиоца). 

4. Непокретности се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, без права на накнадну 

рекламацију. 

Непокретности које су предмет отуђења могу се разгледати сваког радног дана у периоду од 10 до 

13 часова, до истека рока за подношење понуда , а по претходној најави. 
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Све потребне информације поводом овог огласа, као и увид у документацију у вези са наведеном 

непокретношћу, могу се добити у просторијама Општинске управе општине Брус, Краља Петра 

Првог бр. 120, 37220 Брус, сваким радним даном у време од 10,00 до 13,00 часова. Контакт особа: 

Грујић Весна телефон 037/826-840, 825-780. 

5. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. У случају да два или 

више учесника понуде исту цену, између њих изабраће се понуђач који је први поднео понуду. 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда 

доноси Скупштина општине Брус, на предлог Општинског већа. Одлука Скупштине општине Брус 

је коначна.  

Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег 

понуђача закључи Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине а који, у име општине Брус 

закључује Председник општине Брус. У року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу 

непокретности из јавне својине, купац је дужан исплатити купопродајну цену. Исплата 

купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне 

банке Србије на дан уплате. Најповољнијем понуђачу задржава се уплаћени депозит до 

потписивања уговора и исти се урачунава у купопродајну цену. Осталим учесницима у Јавном 

Огласу депозит се враћа у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача. Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за 

враћање депозита. Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју 

рачуна и назив банке нису потпуни или тачни. 

У случају одустанка најповољнијег понуђача од закључења Уговора о отуђењу непокретности из 

јавне својине ил уколико најповољнији понуђач не уплати купопродајну цену у предвиђеном року, 

депозит се не враћа.  

Купац сноси све трошкове овере уговора и пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове 

проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима. 

6. Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица и физичка 

лица.  

Пријава за учешће садржи: 

 - за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, број телефона, порески 

идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат; 

-за физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, јединствени матични број 

грађана, број личне карте и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду 

се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.  

Уз понуду се доставља: потврду о извршеној уплати депозита издата од стране банке која садржи 

печат банке, податак да је уплату реализована, износ депозита, број рачуна, назив уплатиоца и 

потпис овлашћеног лица банке као  доказ о уплаћеном депозиту; судски оверено овлашћење, 

односно пуномоћје за заступање које мора бити специјално, фотокопија личне 

карте за физичка лица, и решење о упису у Регистар привредних субјеката (не старији од 6 месеци 

од дана објављивања огласа, у овереној фотокопији), потврда о пореском идентификационом  

броју, потписану изјаву да прихвата све услове из јавног огласа, као и  услове за враћање депозита.  

7. Писмене понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу Општина Брус-Комисија за 

спровођење поступка отуђења непокретности, Краља Петра Првог бр. 120, 37220 Брус, и то 

непосредно на писарници Општинске управе Брус или препорученом поштом. Коверта са понудом 

мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну 

адресу понуђача. Уз понуду понуђач обавезно доставља документацију предвиђену Огласом. 

8. Рок за достављање понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног огласа у дневном 

листу ''Политика''. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске 

управе до наведеног рока, до 13,00 часова. Понуда је непотпуна ако не садржи све што је 

прописано, ако нису приложене све исправе, како је предвиђено јавним огласом. Подносиоци 

неблаговремене, односно непотпуне понуде не могу да учествују у поступку отварања писмених 
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понуда, непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују. Уколико подносилац 

благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао 

од понуде. Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини 

понуђене цене. 

Поступак јавног надметања спровешће се  у случају да стигне најмање једна благовремена и 

потпуна понуда.  

9. Јавно отварање писмених понуда ће се одржати у просторијама општине Брус-Мала сала 

Општинске управе, ул. Краља Петра Првог бр.120, наредног радног дана од дана одређеног за 

последњи дан за достављање понуда, са почетком у 12,00 часова.   

10. Јавни оглас се објављује  у дневном листу ''Политика'' , Службеном листу општине Брус и на 

сајту општине Брус. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

Број: 463- 73/2017-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017.године                                                                Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________________ 

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

83/14) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 

10/14-Пречишћени текст и 15/16),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12.2017. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност за закључење Уговора о пословно техничкој сарадњи чији је 

предмет обезбеђење простора на порталу „stvarnostonline.co.rs“,припадајућем јутјуб 

каналу, у новинама Бруска стварност и продукцијским емисијама, за информативне 

потребе општине Брус. 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ председник општине Брус да Уговор из тачке 1. овог Решења закључи. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:345-12/2017-I            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године       Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________________ 

На основу члана 33. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и 

члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,2/14, 10/14- 

Пречишћен текст и 15/16), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.12.2017. године донела је 

 

О Д Л У К А 

 

 I – Одборници Скупштине општине Брус на име накнаде која им припада са седнице 

Скупштине општине Брус од 15.12.2017. године, одричу се права на накнаду и средства ће бити 

уплаћена на рачун Хуманитарне фондације БУДИ ХУМАН – Александар Шапић, број 160-486124-

02, ради лечења Анастасије Гавриловић.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС    

БРОЈ:06-69/2017-I                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.12.2017. године                                                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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А К Т А 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

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

54/09-...99/16),  члана  16.  Одлуке o ребалнсу буџета  општине  Брус  за  2017.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  1/2017),  Председник  општине  Брус,  доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о ребалнсу буџета  

општине  Брус  за  2017.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  1/2017)  раздео  5.  

Глава  5.01  опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0001,  функционална  

класификација  499120  текућа  буџетска  резерва  одобравају  се  средства  у  износу  од  2.415.665  

динара. 

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

и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5.  Глава  5.01  Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0001,  

функционална  класификација  130,  економска  класификација  483 – новчане  казне  и  пенали  по  

ртешењу  суда  у износу од  2.302.089  динара.   

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

апропријације,  користиће  се  оквиру  раздела  5.  глава  5.02.  Спортски  центар,  програм  14  ПА  

0004,  економска  класификација  425 – текуће  поправке  и  одржаваље  у  износу  од  113.576  

динара. 

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

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

6. Решење  доставити:  Управи  за  трезор,  Одсеку  за  финансије  и  планирање,    

Спортском  центру   и архиви. 

 

БРОЈ: 400-349/1/2017-II                       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

30.06.2017. ГОДИНЕ      Милутин  Јеличић,  дипл. ацц., с.р. 

_____________________________________________ 

 

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

54/09-...99/16),  члана  16.  Одлуке o ребалнсу буџета  општине  Брус  за  2017.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  6/2017),  Председник  општине  Брус,  доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о ребалнсу буџета  

општине  Брус  за  2017.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  6/2017)  раздео  5.  

Глава  5.01  опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0001,  функционална  

класификација  499120  текућа  буџетска  резерва  одобравају  се  средства  у  износу  од  255.000  

динара. 

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

и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5.  Глава  5.03  Народна  библиотека,  Програм  13  ПА  0001,  
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функционална  класификација  820,  економска  класификација  423 – услуге  по  уговору  у износу 

од  255.000  динара.   

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

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

5. Решење  доставити:  Управи  за  трезор,  Одсеку  за  финансије  и  планирање,    

Народној  библиотеци   и архиви. 

 

БРОЈ: 400-581/2017-II                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

19.10.2017. ГОДИНЕ      Милутин  Јеличић,  дипл. ацц., с.р. 

__________________________________________ 

 

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

54/09-...99/16),  члана  16.  Одлуке o ребалнсу буџета  општине  Брус  за  2017.  годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  6/2017),  Председник  општине  Брус,  доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о ребалнсу буџета  

општине  Брус  за  2017.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  6/2017)  раздео  5.  

Глава  5.01  опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0001,  функционална  

класификација  499120  текућа  буџетска  резерва  одобравају  се  средства  у  износу  од  500.000  

динара. 

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

и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  2.  Глава  2.01  Председник  општине,  Програм  16  ПА  0002,  

функционална  класификација  111,  економска  класификација    512 –машине и  опрема  у износу 

од  500.000  динара.   

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

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

5. Решење  доставити:  Управи  за  трезор,  Одсеку  за  финансије  и  планирање,    

Општинској  управи   и архиви. 

 

БРОЈ: 400-584/2017-II                       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

20.10.2017. ГОДИНЕ      Милутин  Јеличић,  дипл. ацц., с.р. 

_________________________________________ 
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А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07 и 

83/2014) и члана 4. Одлуке о организацији и функционисању  цивилне заштите на територији 

општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 9/2013), поступајући по предлогу Штаба за 

ванредне ситуације општине Брус 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 17.11.2017.године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О 

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ИЗАЗВАНИХ 

ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И ДРУГИМ НЕСРЕЋАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. У Решењу о образовању Комисија за процену и утврђивање штете изазваних елементарним 

непогодама и другим несрећама на територији општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, 

број 5/2016) у тачки 1. став б) мења се и гласи: 

,,б) Комисија за процену штете на објектима и инфраструктури: 

1.Саша Стефановић, председник комисије, 

2.Весна Грујић, члан комисије и 

3. Валентина Луковић, члан Комисије.” 

2. У осталом делу  Решење о образовању Комисија за процену и утврђивање штете изазваних 

елементарним непогодама и другим несрећама на територији општине Брус (,,Службени лист 

општине Брус”, број 5/2016) остаје непромењено. 

3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС                                                                               

БРОЈ:87-62/2017-III                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

17.11. 2017. ГОДИНЕ                                      Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р. 

____________________________________ 

 

На  основу члана 45. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус“ број 

14/2008...15/2016) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус („Службени лист општине 

Брус“, број 11/08), 

Општинско веће општине Брус на седници одржаној 23.11.2017.године донело је 

 

З А К  Љ У Ч А К 

 

 1.У циљу преиспитивања законитости и исправности издатих аката-дозвола везаних за изградњу 

мини хидроелектрана на територији општине Брус покренути одговарајуће поступке и доставити 

постојећу документацију надлежном другостепеном органу- Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије; урбанистичкој, грађевинској и управној 

инспекцији и  надлежном Тужилаштву. 

 Потребну документацију припремиће Општинско правобранилаштво општине Брус и Одсек за 

урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Брус. 

2. Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Брус”. 

 

3.Закључак доставити: Општинском правобранилаштву општине Брус, Одсеку за урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе општине Брус и архиви. 

 

                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС                                                                                     

БРОЈ: 06-64-1/2017-III                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

23.11. 2017. ГОДИНЕ                                                            Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р. 
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А К Т А 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Република Србија 

ОПШТИНА БРУС 

ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС 

Одсек за инспекцијске послове, 

пољопривреду, водопривреду  

и заштиту животне средине 

Број: 501-2/2017-IV-07 

08.08.2017. године 

Брус, Краља Петра I 120 

 
 Општинска управа општине Брус, Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, 

водопривреду и заштиту животе средине, решавајући по захтеву, бр. 501-2/2017-IV-07 од 

31.01.2017. године носиоца пројекта Општина Брус коју заступа Одсек за урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе Брус, о давању сагласности на извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ПДР-а ''АГРОБИЗИС'' центра у општини Брус, на основу члана 21. и 

22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 

и 88/2010), члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97и 

31/2001 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10), члана 213. Закона о општем управном поступку 

(''Службени гласник РС'', бр. 18/2016), и члана 22. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/2007), доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 

плана детаљне регулације АГРОБИЗНИС центра у општини Брус, којег је за носиоца пројекта 

израдила ''УРБАИКА'' ДОО Београд, Булевар краља Александра 235, Београд. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одсек за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Брус упутио је овом органу 

31.01.2017. године захтев за давање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ПДР-а ''АГРОБИЗНИС'' центра у општини Брус. Уз захтев подносилац захтева је 

овом органу доставио као прилог и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 

ПДР-а ''АГРОБИЗНИС'' центра у општини Брус, које је за потребе носиоца израдило 

''УРБАНИКА'' ДОО Београд, Булевар краља Александра 235, Београд,уписана у Регистар 

привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Републике Србије решењем бр. 

B.D.108131/2012 од 14.08.2012 године. 

 Разматрајући захтев и прилог тј. Извештај, орган је утврдио недостатке и о томе усменим 

путем (телефонским) известио шефа Одсека за урбанизам и грађевинарство и оставио рок од 7 

дана за допуну захтева о чему је направио службену белешку у предмету заведену под бројем 501-

2/2017-IV-07 од 07.02.2017.године у којој су наведени следећи недостаци:  

 

 1)Одлука о изради стратешке процене  утицаја на животну средину плана детаљне 

регулације ''АГРОБИЗНИС'' центра у општини Брус, у складу са чланом 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/2010); 

 

 2)Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности који садржи сва 

мишљења из члана 18.став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, као и 

мишљења изјављена у току јавног увида и јавне расправе о плану, односно о Извештају о 

стратешкој процени из члана 19. поменутог закона. Након истека рока за допуну захтева орган  је 

донео Закључак о прекиду поступка бр. 501-2/2017-IV-07 од 01.03.2017.године због недостајућег 
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Извештаја без којег није могуће решити саму ствар, јер чини самосталну правну целину, а за чије 

је решавање надлежан Одсек за урбанизам и грађевинарство, како овај орган није у остављеном 

року узео у претрес претходно питање, то је на основу члана 134.став 1. и члана 137. став 1. Закона 

о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и ''Службени гласник РС'', 

бр. 30/2010) донео Закљуачк о прекиду поступка.  

 Након тога, дана 28.04.2017.године Одсек за урбанизам и грађевинарство овом органу 

подноси допуну захтева бр. 501-2/2017-IV-07, Р 442 за давање сагласности на Извештај о 

стратешкој процени на животну средину ПДР-е ''АГРОБИЗНИС'' центра у општини Брус са 

допуном документације, и то:  

 -Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину за ПДР-е 

''АГРОБИЗНИС'' центра у општини Брус, бр. 350-216/2015-I од 18.08.2015.године. 

 -Извештај и записник о обављеном јавном увиду ПДР-е''АГРОБИЗНИС'' центра у општини 

Брус, заједно са стратешком проценом утицаја на животну средину која је саставни део плана 

заведен под бројем 350-167-7/2016-I од 02.12.2016.године. 

 С обзиром да је Одлуком о престанку рада, пословања и брисања ЈП Дирекције за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус и преузимања права и обавеза и 

послова (ЈП Дирекције...) на општину Брус и ЈКП ''Расина'' Брус (''Службени лист општине Брус'', 

бр. 19/2016 од 19.11.2016. године), то је и носилац израде одређен чланом 3. Одлуке о изради 

стратешке процене утицаја на животну средину за план детаљне регулације ''АГРОБИЗНИС'' 

центра у општини Брус (''Службени лист општине Брус'', бр. 9/2015), промењен те је сада 

Општинска управа тј. Одсек за урбанизам и грађевинарство. 

 Разматрајући захтев и све прилоге уз уважавање околности око промене носиоца израде 

овај орган је донео решење број: 501-2/2017-IV-07 од 18.07.2017. године о образовању стручне 

Комисије за оцену извештаја о стратешкој процени утицаја ПДР-е за ''АГРОБИЗНИС'' центра у 

општини Брус. 

 На основу критеријума из прилога II . наведеног Закона стручна Комисија за оцену 

Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на основу оцене чланова Комисије 

доставила је органу мишљење, број: 501-2/2017-IV-07 од 02.08.2017. године, по коме се извештај 

може сматрати адекватним и прихватљивим. 

 Овај орган је на основу наведеног одлучио као у диспозитиву. 

 Такса на ово решење није наплаћена сходно члану 18. и19. Закона о републичким 

административним таксама.  

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству заштите животне средине Републике Србије-Београд, путем овог органа писмено 

или усмено изјављена на записник или се шаље путем поште препоручено у року од 15 дана од 

дана пријема овог решења.  

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:                                                                ШЕФ ОДСЕКА 

-Подносиоцу захтева и                                                               Самостални саветник  

-Архиви                                                                            Анкица Козић,дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

 

      ОБРАДИО 

                  Саветник 

Зоран Гавриловић,дипл.инж.пољ. 

______________________________________ 
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Република Србија 

ОПШТИНА БРУС 

ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС 

Одсек за инспекцијске послове, 

пољопривреду, водопривреду  

и заштиту животне средине 

Број: 501-3/2017-IV-07 

17.08.2017. године 

Брус, краља Петра I 120 

 
 Општинска управа општине Брус, Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, 

водопривреду и заштиту животе средине, решавајући по захтеву, бр. 501-3/2017-IV-07 од 

31.01.2017. године носиоца пројекта Општина Брус коју заступа Одсек за урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе Брус, о давању сагласности на извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ПДР-а ''Бањски парк'' у општини Брус на животну средину, на основу 

члана 21. и 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 

бр. 135/04 и 88/2010), члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 

33/97и 31/2001 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10), члана 213. Закона о општем управном 

поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/2016), и члана 22. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 

плана детаљне регулације ''Бањски парк'' у општини Брус, којег је за носиоца пројекта израдило 

Друштво са ограниченом одговорношћу за планирање, пројектовање, аутоматску обраду података 

и инжењринг ''ИНФОПЛАН'' ДОО – Аранђеловац, краља Петра I  бр. 29 Аранђеловац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одсек за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Брус упутио је овом органу 

31.01.2017. године захтев за давање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ПДР-а ''Бањски парк'' у општини Брус. Уз захтев подносилац захтева је овом 

органу доставио као прилог и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а 

''Бањски парк'' у општини Брус, које је за потребе носиоца израдило ДОО ''ИНФОПЛАН'' – 

Аранђеловац, краља Петра I  бр. 29,руководилац израде Јадранка Каралић,дипл.инж.арх. 

 Разматрајући захтев и прилог тј. Извештај, орган је утврдио недостатке и о томе усменим 

путем (телефонским) известио шефа Одсека за урбанизам и грађевинарство и оставио рок од 7 

дана за допуну захтева о чему је направио службену белешку у предмету заведену под бројем 501-

3/2017-IV-07 од 07.02.2017.године у којој су наведени следећи недостаци:  

 

 1)Одлука о изради стратешке процене  утицаја на животну средину плана детаљне 

регулације ''Бањски парк'' у општини Брус, у складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/2010); 

 2)Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности који садржи сва 

мишљења из члана 18.став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, као и 

мишљења изјављена у току јавног увида и јавне расправе о плану, односно о Извештају о 

стратешкој процени из члана 19. поменутог закона. Након истека рока за допуну захтева орган  је 

донео Закључак о прекиду поступка бр. 501-3/2017-IV-07 од 01.03.2017.године због недостајућег 

Извештаја без којег није могуће решити саму ствар, јер чини самосталну правну целину, а за чије 

је решавање надлежан Одсек за урбанизам и грађевинарство, како овај орган није у остављеном 

року узео у претрес претходно питање, то је на основу члана 134.став 1. и члана 137. став 1. Закона 

о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и ''Службени гласник РС'', 

бр. 30/2010) донео Закључак  о прекиду поступка.  
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 Након тога, дана 28.04.2017.године Одсек за урбанизам и грађевинарство овом органу 

подноси допуну захтева бр. 501-3/2017-IV-07, Р 443 за давање сагласности на Извештај о 

стратешкој процени на животну средину ПДР-е ''Бањски парк'' у општини Брус са допуном 

документације, и то:  

 -Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину за ПДР-е ''Бањски парк''  

у општини Брус, бр. 350-44/2015-I од 28.02.2015.године. 

 -Извештај и записник о обављеном јавном увиду ПДР-е ''Бањски парк'' у општини Брус, 

заједно са стратешком проценом утицаја на животну средину која је саставни део плана заведен 

под бројем 350-167-6/2016  од 02.12.2016.године. 

 -Извештај Комисије за планове о обављеном јавном увиду нацрта ПДР-а ''Бањског парка'', 

заведен под бројем 350-167-5/2016-I од 02.12.2016. године. 

 С обзиром да је Одлуком о престанку рада, пословања и брисања ЈП Дирекције за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус и преузимања права и обавеза и 

послова (ЈП Дирекције...) на општину Брус и ЈКП ''Расина'' Брус (''Службени лист општине Брус'', 

бр. 19/2016 од 19.11.2016. године), то је и носилац израде одређен чланом 3. Одлуке о изради 

стратешке процене утицаја на животну средину за план детаљне регулације ''Бањски парк'' у 

општини Брус (''Службени лист општине Брус'', бр. 9/2015), промењен те је сада Општинска 

управа тј. Одсек за урбанизам и грађевинарство. 

 Разматрајући захтев и све прилоге уз уважавање околности око промене носиоца израде 

овај орган је донео решење број: 501-3/2017-IV-07 од 18.07.2017. године о образовању стручне 

Комисије за оцену извештаја о стратешкој процени утицаја ПДР-е за ''Бањски парк'' у општини 

Брус. 

 На основу критеријума из прилога II . наведеног Закона стручна Комисија за оцену 

Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, а на основу оцене чланова Комисије 

доставила је органу мишљење, број: 501-3/2017-IV-07 од 15.08.2017. године, по коме се извештај 

може сматрати адекватним и прихватљивим. 

 Овај орган је на основу наведеног одлучио као у диспозитиву. 

 Такса на ово решење није наплаћена сходно члану 18. и19. Закона о републичким 

административним таксама.  

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству заштите животне средине Републике Србије-Београд, путем овог органа писмено 

или усмено изјављена на записник или се шаље путем поште препоручено у року од 15 дана од 

дана пријема овог решења.  

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:                                                                ШЕФ ОДСЕКА 

-Подносиоцу захтева и                                                               Самостални саветник  

-Архиви                                                                            Анкица Козић,дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

 

      ОБРАДИО 

                  Саветник 

Зоран Гавриловић,дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј              С Т Р А Н А 

 

193. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине 

   Брус за период јануар-септембар 2017.године   470 

194. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду установе за физичку културу 

   „Спортски центар“ Брус зс 2016.годину    470 

195. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних 

   и реализованих активности из програма пословања 

   ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2017.-30.09.2017.године 471 

196. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измену програма коришћења 

   субвенција ЈКП „Расина“ Брус из буџета општине за 2017. 471 

197. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на програм коришћења 

   субвенција ЈКП „Расина“ Брус из буџета општине за 2018. 471 

198. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2018.годину 

   ЈКП „Расина“ Брус       472 

199. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм прања и чишћења 

   саобраћајних и јавних површина, одржавања комуналне 

   хигијене и јавног зеленила на подручју града Бруса и насеља 

   Брзеће за 2018.годину ЈКП „Расина“ Брус    472 

200. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Расина“  

за 2018.годину        472 

201. ПРАВИЛНИК о условима за постављање посуда за одлагање комуналног и 

   амбалажног отпада на територији општине Брус   473 

202. ОДЛУКА  о усвајању Измене програмског задатка за израду Плана 

   Детаљне регулације Туристичког комплекса „Сребрнац“ 

   На Копаонику       485 

203. ОДЛУКА  о преносу прва коришћења на непокретностима у јавној својини 

   Општине Брус у корист ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна 487 

204. ОДЛУКА  о преносу прва коришћења на непокретностима у јавној својини 

   Општине Брус у корист ОШ „Ј.Ј.Змај“ у Брусу   490 

205. ОДЛУКА  о одобравању коришћења кат.парц.бр.2224/2 КО Брус 

   У корист ЈКП „Расина“ Брус     491 

206. ОДЛУКА  о условима и висини накнаде за успостављање права службености 

   Пролаза на површинама јавне намене и непокретностима 

   У јавној својини општине Брус     492 

207. ОДЛУКА  о Измени одлуке о начину обављања комуналних делатности 

   На територији општине Брус     494 

208. ОДЛУКА  о стављању ван снаге измене и допуне Одлуке о одређивању 

   Носиоца искључивог права за набавку добара, вршење радова 

   И пружање услуга на територији општине Брус   494 

209. ОДЛУКА  о стављању ван снаге делова Плана генералне 

   Регулације Бруса       495 

210. ОДЛУКА  о конвертовању потраживања општине Брус према 

   „Трајал корпорацији“ а.д.Крушевац у капитал друштва  495 

211. РЕШЕЊЕ о утврђивању мањег, односно већег броја деце од броја деце 

   Који се уписује у васпитним групама у ПУ „Пахуљице“ Брус 

   У школској 2017/2018 години     496 
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212. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на закључење Уговора о пословно 

   Техничкој сарадњи РТВ Брус     497 

213. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Закључак Општинског већа  497 

214. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности Миломиру Петровићу   498 

215. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Скупштине 

   Општине Брус за 2017.годину са Одлуком о ребалансу буџета  

општине Брус за 2017.годину     498 

216. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Председника 

   Општине Брус за 2017.годину са Одлуком о ребалансу буџета  

општине Брус за 2017.годину     498 

217. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Општинске 

   Управе општине Брус за 2017.годину са Одлуком о ребалансу  

буџета општине Брус за 2017.годину    499 

218.  РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Општинског 

   Већа општине Брус за 2017.годину са Одлуком о ребалансу  

Буџета општине Брус за 2017.годину    499 

219. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Штаба за 

Ванредне ситуације општине Брус за 2017.годину са Одлуком о 

ребалансу буџета општине Брус за 2017.годину   499 

220. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Буџетског 

   Фонда за развој пољопривреде за 2017.годину са Одлуком о  

ребалансу буџета општине Брус за 2017.годину   500 

221. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Туристичке 

   Организације општине Брус за 2017.годину са Одлуком о  

ребалансу буџета општине Брус за 2017.годину   500 

222. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Народне 

   Библиотеке Брус за 2017.годину са Одлуком о ребалансу буџета  

општине Брус за 2017.годину     500 

223. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Центра за 

   Културу Брус за 2017.годину са Одлуком о ребалансу буџета  

општине Брус за 2017.годину     501 

224. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Центра за 

   Социјани рад Брус за 2017.годину са Одлуком о ребалансу буџета  

општине Брус за 2017.годину     501 

225.  РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план установе 

За физичку културу „Спортски центар“ Брус за 2017.годину са 

Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2017.годину 501 

226. ОДЛУКА  о прибављању непокретности у јавну својину општине Брус 

   Непосредном погодбом      502 

227. ОДЛУКА  о конституисању права трајне стварне службености  503 

228. ОДЛУКА  о давању на коришћење стамбеног објекта за социјално 

   Становање на кат.парц.бр.109 КО Брус    504 

229. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на усклађени Финансијски план Средње 

    Школе Брус за 2017.годину са Одлуком о ребалансу буџета  

општине Брус за 2017.годину     505 

230. ОДЛУКА  о усвајању иницијативе Привременог савета МЗ Брзеће  505 
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231. ЈАВНИ  за прикуљање писмених понуда ради отуђења непокретности 

         ОГЛАС  у јавној својини општине Брус     506 

232. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на закључење Уговора о пословно 

   Техничкој сарадњи Стварностонлајн Брус    508 

233. ОДЛУКА  о одрицању права на дневницу     508 

234. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве   509 

235. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве   509 

236. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве   510 

237. РЕШЕЊЕ о измени Решења о образовању Комисија за процену штете 

   Изазваних елементарни непогодама и другим несрећама 

   На територији општине Брус     511 

238. ЗАКЉУЧАК о законитости и исправности МХЕ     511 

239. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја 

   На животну средину плана детаљне регулације АГРОБИЗНИС 

   Центра у општини Брус       512 

240. РЕШЕЊЕ о давњу сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја 

   На животну средину плана детаљне регулације „Бањски парк“ 

   у општини Брус        514 

241. ОДЛУКА  о буџету општине Брус за 2018.годину  

         516-576   

              

             

             

             

             

       

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

         

_________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:  

840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник 

МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус. 

 

 

 

 


