
 

                                                          Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХX         БРОЈ  2.     11.02.2022. годинe                   годишња претплата 2.700.-дин.    

                                  (аконтација).  

                             Цена овог броја 410,00 дин.  

                                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

На основу члана 40. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14, 101/16-рд.закон и 47/18), члана 57. Статута општине Брус („Службени лист општине 

Брус“, број 2/19) и члана 55. Пословника о раду Скупштине општине Брус («Службени лист 

општине Брус», број 3/19),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  

ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. Бобану Симићу дипломираном правнику из Грашеваца престаје функција секретара 

Скупштине општине Брус, због подношења оставке. 
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-4/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022. године            Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 

101/16-рд.закон и 47/18), члана 57. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

2/19) и члана 35. Пословника о раду Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 3/19),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  

ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. Андрија Несторовић дипломирани правник из Бруса поставља се за секретара Скупштине 
општине Брус до краја мандата актуелног сазива Скупштине општине Брус. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-6/2022-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022. године             Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 
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На основу члана 2. став 3. тачка 5. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС" број 88/11, 104/16 и 95/2018), члана 57. Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају ("Службени гласник РС" број 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон , 83/2018, 

31/2019 и 9/2020), члана 4. став 1. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС" број 65/13, 

13/16, 98/16 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон), чл.10. и чл. 11. став 1. тачка 6. Закона о 
јавно - приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник РС" број 88/2011,15/2016 и 

104/2016) и члана 14., члана 15. став 1. тачка 2. и члана 40. Статута општине Брус ("Сл. лист 

општине Брус", бр. 2/2019),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 11.02.2022. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА И НАЧИНУ ПОВЕРАВАЊА ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се и обезбеђује организација и начин обављања као и начин 

поверавања градског и приградског превоза путника на територији општине Брус.  

 

Члан 2. 

Градски и приградски превоз путника је комунална делатност од општег интереса.  

Градски и приградски превоз путника је обављање јавног линијског превоза путника на 

територији општине Брус аутобусима унутар насељеног места и између два или више насељених 

места на територији општине Брус и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и 

стајалиштима. 

Општина Брус као јединица локалне самоуправе обезбеђује организовано и трајно 

обављање и развој комуналне делатности јавног превоза путника, који је као једна од основних 

функција, предуслов за одвијање живота и рада грађана и других субјеката на подручју општине. 

Општина Брус као јединица локалне самоуправе је дужна да обезбеди потребан обим и 

квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних 

могућности корисника услуга и материјалних могућности општине. 

Комуналну делатност која се односи на јавни линијски превоз путничким бродом, скелом и 

чамцем за привредне сврхе немогуће је организовати, с обзиром на то да је језеро Ћелије у 1. зони 

санитарне заштите. 

 

II ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 

 

Члан 3. 

Поверавање обављања градског и приградског превоза путника или појединих послова из 

оквира ове комуналне делатности подразумева временски орочено уговорено уређивање односа 

између општине Брус и вршиоца комуналне делатности.  

Обављање делатности превоза путника поверава се у складу са одредбама Закона о јавно - 

приватном партнерству и концесијама, и другим Законима, закључивањем Јавног уговора, односно 

Уговора о јавно - приватном партнерству са или без елемената концесије, након спроведеног 

јавног позива или изузетно, непосредном погодбом у складу са одредбама закона и ове Одлуке.  

Јавни уговор садржи све одредбе, услове, права и обавезе и друге одредбе које давалац 

концесије сматра неопходним и корисним за квалитетно обављање превоза путника и за однос са 
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лицем коме је поверено обављање превоза путника, а на основу одлуке о избору најповољније 

понуде. 

Уређивање услова, начина и поступка закључивања јавног уговора мора се заснивати на 

начелима: заштите јавног интереса, ефикасности, транспарентности, једнаког и правичног 

третмана, слободне тржишне утакмице, пропорционалности, заштите животне средине, 

аутономије воље и равноправности уговорних страна. 

Поверавање обављања комуналне делатности из става 1 овог члана врши се на период који 

не може бити краћи од 10 година као оптималног периода који ће омогућити одржив систем 

превоза на дужи временски период као и створити услове за дугорочним, трајним и квалитетним 

решењима у унапређењу ове комуналне делатности. Овај рок може бити и дужи на основу студије 

оправданости давања концесије односно  концесионог акта, што ће представљати одредбу Јавног 

уговора. 

           У име и за рачун даваоца концесије председник општине Брус ће потписати Јавни уговор са 

одабраним понуђачем. 

Члан 4. 

Комуналну делатност јавног превоза путника на територији општине Брус,може обављати 

и јавно предузеће чији је оснивач општина Брус, где у том случају не постоји обавеза спровођења 

поступка предвиђеног законом којим се уређују концесије, већ се вршилац комуналне делатности 

одређује Одлуком Скупштине општине Брус. 

 

Члан 5. 

Градски и приградски превоз путника може се поверити предузећу или другом правном 

лицу или конзорцијуму, који испуњава Законом прописане услове за обављањем ове делатности 

(даље - превозник), као и посебне финансијске, техничке, кадровске и искуствене  услове нарочито 

у погледу: располагања потребним финансијским капацитетом, потребног броја одговарајућих 

возила, да располаже довољним простором за смештај и паркирање возила, да располаже 

одговарајућим објектом са затвореним простором за одржавање возила са изграђеним каналима за 

навоз возила, да располаже одговарајућим простором за административно - техничке послове и 

услуге у саобраћају (диспечеринг, продаја возних карата, пружање информација корисницима 

услуга и др.), да располаже потребном опремом и системом  за електронску продају и наплату 

возних карата, да има у радном односу довољан број запослених одговарајућих квалификација 

везаних за предметну делатност (саобраћајни инжењер, возно особље, администрација), искуство у 

обављању градског и приградског превоза путника, искуство у управљању аутобуским станицама 

на територији Републике Србије. 

Детаљно одређење услова из претходног става биће дефинисани концесионим актом, 

јавним позивом и конкурсном документацијом, водећи рачуна о просторном обављању предметне 

комуналне делатности. 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА 

 

Члан 6. 

Градски и приградски превоз путника обавља се аутобусима: 

- на сталним линијама - током целе године; 

- на сезонским линијама у току летњих месеци;  

- привременим линијама - за време одржавања културних, уметничких, спортских и других 

манифестација, ванредних догађаја, прекида саобраћаја због више силе, извођења радова 

на путу и др.  
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- на пробним линијама. 

Привремене линије се утврђују на основу указане потребе привременог карактера и 

одржавају се док траје потреба, али не дуже од 90 дана. 

Пробне линије су линије привременог карактера које се утврђују у складу са потребама и 

захтевима становништва. 

Период тестирања оправданости увођења пробне линије не може бити дужи од шест 

месеци. 

По истеку пробног периода и утврђивања оправданости покреће се поступак за утврђивање 

сталне линије. 

Промене линије могу да се одобре на основу захтева општине Брус или превозника а уз 

обострану сагласност. 

Члан 7.  
Линија је одређени превозни пут од почетне до крајње станице, односно стајалишта, са 

једним или више полазака, односно повратака. 

Линије градског и приградског превоза путника одређују се у складу са развојем града, 
саобраћајно-техничким условима и потребама становништва. 

За одређивање трасе нове линије превозни пут мора да испуњава прописане услове у 

погледу ширине саобраћајних трака, носивости коловозне конструкције и врсте коловозног 

застора, минималних полупречника кривина, максималног подужног и попречног нагиба пута и 
др. 

Линије у градском и приградском превозу путника означавају се бројем и називом према 

називима крајњих стајалишта или називима насеља. 
 

Члан 8. 

Градски и приградски превоз обавља се у складу са регистрованим и овереним редом 
вожње. 

Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања превоза на линији и који садржи: 

- назив превозника; 

- врста линије 
- број и назив линије 

- дужину и трасу линије, 

- назив и локације стајалишта на линији у оба смера, као и њихова растојања, 
-времена полазака на линији и повратка са крајњих или карактеристичних аутобуских 

стајалишта, за радни дан, суботу, недељу и у дане празника, 

- број полазака у току дана за радни дан, суботу, недељу и дане празника;  
- период важења реда вожње. 

Члан 9. 

               Захтев за регистрацију и оверу редова вожње подноси се најмање у три примерка, након 

закључења јавног уговора. 

               Уз захтев за регистрацију реда вожње подноси се: 

- извод из регистра о вршењу делатности јавног превоза путника 

- јавни уговор 

- ред вожње 

 До окончања поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског 

превоза путника на основу Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама, јавни линијски 

превоз ће се обављати на основу регистрованих редова вожње. 

 

Члан 10. 

 Ред вожње се оверава на период трајања јавног Уговора.             

   Овера реда вожње подразумева доношење решења, стављање печата, датума овере и 

потписа овлашћеног службеног лица надлежног органа управе на поднети ред вожње.  
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            У регистар реда вожње уноси се редни број, назив превозника, назив и врста линије, број 

полазака на линији, датум уписа реда вожње у регистар и рок важења реда вожње. 

             У року важења ред вожње се може изменити на образложени захтев уколико није  у 

супротности са јавним уговором. 

            Уз захтев се подносе предлози измењених редова вожње за утврђене линије.  

Превозник може отпочети и обављати линијски превоз ако има регистрован и оверен ред 

вожње и доказ о исправности возила. 

 Ред вожње у приградском саобраћају региструје и оверава Општинска управа општине 

Брус - Одсек за финансије, планирање и јавне набавке са роком важења од годину дана и почетком 

важења од 1. јуна текуће године.  

 Захтев за регистрацију и оверу реда вожње из ст. 7. овог члана подноси се до 30. априла 

текуће године. 

 Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње у приградском превозу подноси се: извод из 

регистра о вршењу делатности јавног линијског превоза путника, важећа лиценца Министарства 

надлежног за послове саобраћаја којим је утврђено да превозник испуњава услове за отпочињање 

и обављање јавног линијског превоза путника, уговор о обављању линијског превоза путника 

закључен са Општинском управом општине Брус, ред вожње у 5 примерка. 

 Надлежни oдсек Општинске управе општине Брус региструје и оверава ред вожње у року 

од 15 дана од дана достављања. 

Проверу испуњавања услова врши комисија од 3 члана коју формира Општинска управа 

општине Брус, а у чији састав улази инспектор за саобраћај и туризам, представник превозника и 

представник локалне самоуправе- дипломирани правник. 

Комисија је дужна да у року до 15. маја текуће године изврши проверу услова за 

достављање редова вожње и примерак реда вожње врати превознику са напоменом да ли су или 

нису испуњени услови. 

Члан 11. 

               Објекти инфраструктуре неопходни за обављање градског и приградског превоза путника 

на територији општине Брус су аутобуске станице, стајалишта и други објекти у складу са законом 

(путеви, мостови и итд.).  

             Аутобуска станица је саобраћајни објекат у коме се врши пријем и отпрема аутобуса, 

укрцавање и искрцавање путника и пртљага, продаја и издавање возних карата и других превозних 

исправа, давање обавештења о превозу и пружање других услуга у вези са превозом.  

               Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза, или прописно обележена 

површина на коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради укрцавања и искрцавања путника 

и утовара и истовара пртљага.  

             Аутобуска стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника могу користити 

само возила на линијама код којих је то стајалиште уписано у регистровани ред вожње. 

 

Члан 12. 

             Аутобуско стајалиште мора бити видно означено прописаним саобраћајним знаком и 

имати таблу са називом стајалишта и бројем линије, а по потреби и извод из реда вожње.  

             Стајалиште може да има надстрешницу, уздигнуту површину за путнике, корпу за отпатке, 

информациони пано, клупе за седење и другу опрему за потребе путника.  

             Таблу са називом стајалишта, бројем линије и изводом из реда вожње поставља, уклања, 

благовремено замењује и уредно одржава превозник. 

              Скупштина општине Брус посебном Одлуком одређује аутобуска стајалишта у градском и 

приградском превозу путника.  
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             Аутобуска стајалишта изграђује и одржава Управљач пута. 

 

Члан 13. 

             Аутобуска стајалишта морају да се одржавају тако да увек одговарају својој намени.  

             Одржавањем стајалишта сматрају се радови на одржавању у исправном стању стајалишта и 

то: оправка и замена дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова, обнављање коловозног 

застора, уклањање снега и посипање одговарајућим материјалом ради спречавања поледице.  

 

Члан 14. 

             Превозник је дужан да пријем путника у возило и искрцавање путника из возила врши на 

аутобуској станици или аутобуским стајалиштима која су унета у ред вожње.  

             Пријем путника у возило и искрцавање путника из возила допуштен је на аутобуској 

станици или стајалишту док возило стоји, осим у случају већих застоја када се може, на безбедан 

начин, вршити и изван аутобуске станице или стајалишта.  

Забрањено је превозницима и физичким лицима (осим превозницима из става 1. овог 

члана) да сакупљају, укрцавају, искрцавају и превозе лица са аутобуских стајалишта и 

аутобуских станица. 

 

Члан 15. 

             Возила којима се обавља превоз путника морају испуњавати услове прописане прописима 

којим се регулише обављање превоза путника у друмском саобраћају, безбедност саобраћаја на 

путевима и прописима о стандардима за поједине врсте возила. 

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И КОРИСНИКА ПРЕВОЗА 

 

Права и обавезе Превозника 

 

Члан 16. 

Превозник је дужан да градски и приградски превоз обавља на повереним линијама према 

регистрованом и овереном реду вожње и да примењује важећи ценовник.  

 

Члан 17. 

Превозник је дужан да путнику изда возну карту. 

Возна карта је накнада за услугу градског и приградског превоза путника. 

У случају прекида превоза или квара возила, Превозник је дужан да путницима омогући да 

наставе започету вожњу другим возилом. 

 

Члан 18. 

Цене превоза у градском и приградском саобраћају образују се на основу елемената за 
образовање цена комуналних услуга прописаних Законом о комуналним делатностима. 

Одлуку о промени цена комуналне услуге општинског и приградског превоза путника 

доноси Превозник, а сагласност на исту даје Општинско веће општине Брус. 

Уз захтев за промену цена Превозник доставља образложење које нарочито садржи разлоге 
за промену и детаљну структуру предложених цена, осим када је у питању смањење цена од 

стране Превозника чији оснивач није општина Брус.  

Превозник је дужан да обавести надлежну управу о смањењу цена превоза. 
 

Члан 19. 

Контролу издатих возних карата, односно поседовање истих од стране путника врше 

овлашћена лица Превозника. 
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Овлашћена лица Превозника су контролори или друга лица овлашћена од стране 

Превозника (у даљем тексту: контролор). 

Контролори су дужни да носе службена одела и службене легитимације.  

Превозник издаје легитимације и утврђује изглед службеног одела. 

По извршеној контроли издате возне карте, односно поседовања исте од стране путника 

контролор је дужан да путнику врати возну карту. 

 

Члан 20. 

У возилу који се врши превоз путника мора се налазити: 

- важећи ред вожње, 
- важећи ценовник, 

- општи услови превоза, 

- назив линије истакнут у доњем десном углу ветробранског стакла и са стране поред 
улазних врата, 

- уговор о раду возача или потврда да је возач запослен код Превозника. 

 

Члан 21. 

Возило којим се врши превоз мора бити уредно обојено, чисто и проветрено, а у току 

обављања превоза мора бити са обезбеђеном оптималном температуром. 

 

Члан 22. 

Превозник је дужан да свој рад и пословање организује тако да континуирано и несметано 

пружа услугу линијског превоза корисницима, обезбеди прописан обим, врсту и квалитет услуге.  

 

Права и обавезе возача 

 

Члан 23. 

Возач који управља возилом градског и приградског превоза путника је дужан: 

- да се придржава реда вожње на линији; 

- да се стара о одржавању реда у возилу; 

- за време рада носи службено одело и легитимацију и 

- да се према путницима опходи са пажњом и уважавањем. 

 

Права и обавезе корисника превоза 

 

Члан 24. 

Путник је лице које, на основу уговора или друге одговарајуће исправе, има право на 

превоз. 

Обавезе путника, укључујући и плаћање цене комуналне услуге градског и приградског 

превоза путника, настају започињањем коришћења ове комуналне услуге, односно почетком 

пружања комуналне услуге градског и приградског превоза путника, и када се она користи 

супротно прописима којима се уређује та комунална делатност. 

За време коришћења комуналне услуге градског и приградског превоза путника, путник је 

дужан да поседује важећу возну карту. 

Важећа возна карта представља доказ да је путник платио комуналну услугу превоза 

градског и приградског превоза путника. 

Путник је дужан да на захтев контролора покаже важећу возну карту.  
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Члан 25. 

Путник који поступа супротно одредбама из члана 24. ове Одлуке дужан је да плати 

посебну возну карту. 

Посебна возна карта је накнада за коришћење комуналне услуге градског и приградског 

превоза путника на начин који је у супротности са овом Одлуком и Законом. 

Налог за плаћање посебне возне карте издаје контролор и уручује га путнику. 

Путник је дужан да поступи по примљеном налогу и плати посебну возну карту, у року од 

осам дана од дана достављања, на начин назначен у налогу. 

 

Члан 26. 

У возилу којим се врши градски и приградски превоз путника забрањено је: 

- ометати возача у току вожње, 

- узнемиравати путнике, 

- ући у возило у напитом стању, 

- уносити лако запаљиве, експлозивне и сличне материје, 

- уносити предмете којима се могу повредити или испрљати други путници, 

- уводити животиње, 

- бацати отпатке и сл. 

 

V НАЧИН ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ПРЕВОЗА 

 

Члан 27. 

Превозник је дужан да у средствима јавног информисања или на други погодан начин 

обавести путнике о планираним или очекиваним прекидима у вршењу услуге градског и 

приградског превоза путника, који ће настати или могу настати у одржавању реда вожње, 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у одржавању полазака из реда вожње. 

Одступање од регистрованог реда вожње на линији у смислу скраћења, продужења, 

делимичне измене трасе, као и замене врсте и типа возила, могу се вршити за време привремене 

измене режима саобраћаја на путу или елементарних непогода (снежне падавине) и сл. 

Превозник је дужан да о разлозима непридржавања регистрованог реда вожње 

благовремено обавести надлежну управу. 

 

Члан 28. 

Ако дође до поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности јавног превоза 

путника услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, морају се предузети 

мере ради отклањања поремећаја или прекида или на други начин обезбедити задовољење потреба 

корисника услуга. 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

линијског превоза, односно обављању комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника (хаварија, елементарне непогоде, штрајк запослених код Превозника и сл), као и кад услед 

више силе дође до смањеног обима линијског превоза, Превозник је дужан да одмах о томе 

обавести надлежну управу и да истовремено предузме мере ради обезбеђења потребног обима и 

континуираног обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника. 

Мере које Превозник предузима у случајевима из става 1. овог члана су: 

1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због 

којих је дошло до прекида у пружању комуналне услуге, 

2. хитне поправке возила којима се обезбеђује обављање линијског превоза, 
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3. предузимање и других мера које утврди Општинско веће општине Брус.  

 

Члан 29. 

У случају прекида превоза путника услед штрајка превозника, превозник је дужан да 

обезбеди минимално 30% од планираног обима рада у обављању превоза на свакој линији превоза, 

тако да се омогући превоз запослених на радна места односно превоз ученика до школе.  

             Превозник може да престане са обављањем превоза на утврђеној линији у случајевима и 

под условима прописаним законом и Уговором о обављању превоза. 

 

 

VI СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА 

 

Члан 30. 

Средства за обављање јавног градског и приградског превоза путника могу да се обезбеде  

из цене услуге превоза путника у градском и приградском превозу и из других извора у складу са 

законом. 

 

VII ИЗЈАШЊЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 31. 

 Корисници услуга превоза могу се континуирано у току године изјашњавати о квалитету 

пружених услуга достављањем примедби, сугестија и предлога преко интернет странице општине 

Брус. 

 Надлежни орган управе са достављеним примедбама, сугестијама и предлозима поступаће 

на начин прописан законом којим је уређено обављање комуналне делатности. 

 

VIII НАДЗОР 

 

Члан 32. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке и других послова у вези спровођења уговора о 

концесији, врши надлежна управа општине Брус. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове 

Одлуке врши надлежни одсек за инспекцијске послове преко инспектора за саобраћај и туризам.  

На питања инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и других аката донетих на 

основу ове Одлуке, која нису посебно уређена овом Одлуком примењиваће се прописи који 

уређују инспекцијски надзор. 

У вршењу инспекцијског надзора над применом ове Одлуке инспектор за саобраћај и 

туризам има дужности и овлашћења прописана Законом о комуналним делатностима, Законом о 

превозу путника у друмском саобраћају и Законом о инспекцијском надзору. 

            Против решења инспектора за саобраћај и туризам надлежног одсека може се изјавити 

жалба Општинском већу општине Брус у року од 15 дана од дана достављања, а преко надлежног 

одсека. 

            Жалба изјављена  против решења из става 5. овог члана одлаже извршење решења, осим 

када се ради о предузимању хитних мера. 
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VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај Превозник 

ако: 

1. не обавља градски и приградски превоз на повереним линијама према регистрованом и 

овереном реду вожње и не примењује важећи ценовник (члан 16. ове Одлуке);  

2. не изда путнику возну карту (члан 17. став 1. ове Одлуке); 

3. не омогући путницима да у случају прекида саобраћаја или квара возила започету вожњу 

наставе другим возилом (члан 17. став 3. ове Одлуке); 

4. у возилу којим се врши превоз нема важећи ред вожње (члан 20. став 1. тачка 1. ове 

Одлуке); 

5.  у возилу којим се врши превоз нема важећи оверен ценовник (члан 20. став 1.          тачка 2. 

ове Одлуке); 

6.  у возилу којим се врши превоз нема истакнут назив линије на прописан начин (члан 20. став 

1. тачка 5. ове Одлуке); 

7. уколико о одступањима и разлозима одступања од регистрованог и овереног реда вожње не 

обавести надлежну управу (члан 27. став 3. ове Одлуке); 

8. не предузме мере сходно одредбама члана 28. ове Одлуке и 

9. у случају прекида линијског превоза услед штрајка не поступи у складу са чланом 29. ове 

Одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном  у 

фиксном износу од 5.000,00  динара. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се издавањем 

прекршајног налога Превозник за прекршај ако контролори не носе службена одела и немају 

службене легитимације (члан 19. став 3. ове Одлуке). 

За прекршај из става 3. овог члана казниће се издавањем прекршајног налога и одговорно 

лице новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се издавањем 

прекршајног налога Превозник за прекршај ако возило којим се врши превоз није уредно обојено, 

чисто и проветрено, а у зимском периоду уколико у току обављања превоза није загрејано (члан 

21. ове Одлуке). 

За прекршај из става 5. овог члана казниће се издавањем прекршајног налога одговорно 

лице новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара. 

 

Члан 34. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се управљач општинских 

путева и улица у насељеним местима за прекршај ако поступи супротно одредбама члана 12. ове 

Одлуке. 

Члан 35. 

Новчаном казном у фиксном износу од 2.000,00 динара казниће се издавањем прекршајног 

налога контролор за прекршај ако поступи супротно одредбама члана 19. ове Одлуке. 

 

Члан 36. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се издавањем 

прекршајног налога возач за прекршај ако поступи супротно одредбама члана 23. ове Одлуке.  
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

У случају промене прописа након закључења јавног уговора које погоршавају положај 
приватног или јавног партнера, Уговор се може изменити без ограничења, а у обиму који је 

неопходан да се приватни, односно јавни партнер доведе у положај у коме је био у моменту 

закључења јавног Уговора. 

 
Члан 38. 

                Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавном превозу у друмском 

саобраћају на територији општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 1/2014). 

 

Члан 39. 

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

Брус". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

БРОЈ:344-1/2022-I                                                              Драгана Деспотовић, дипл. ецц., с.р. 

11.02.2022. године 

_____________________________________ 

 

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

36/90, ''Сл.лист СРЈ''број 29/96 и ''Сл.гласник РС' , број 115/2005), чл.12 и 13. Одлуке о 

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

накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и 

непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус'', број 5/21 и 6/21)  и чл. 

40.Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/19) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 11.02.2022. године доноси  

 

                                                            О Д Л У К У 

о успостављању права службености пролаза преко кат.парцела број 146/49 и 1077/1 

КО Бзеће 

 

                                                                 Члан 1. 

 Овом Одлуком конституише се право службености пролаза на : 

- кат.парцели број 146/49 КО Брзеће уписане у лист непокретности број 377, у дужини од 3,08 

метара; 
- кат.парцели број 1077/1 КО Брзеће  уписане у лист непокретности број 66, у дужини од 51,85 

метара, 

које су јавна својина општине Брус,  у корист инвеститора Електродистрибуција Србије д.о.о. 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, Косанчићева бр.32  ради изградње напојног 

вода 1 kV из ТЦ10/0,4 kV према Локацијским условима Одсека за урбанизам, грађевинарство, 

инспекцијске послове и заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  ROP-
BRU-30191-LOC-1/2021 од 29.09.2021.године. 

 

Члан 2. 

 Обавеза је инвеститора да радове на изградњи напојног вода 1 kV из ТЦ10/0,4 kV изводи 

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

складу са Локацијским условима Одсека за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и 
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заштиту животне средине  Општинске управе општине Брус број  ROP-BRU-30191-LOC-1/2021 од 

29.09.2021.године. По завршетку радова инвеститор је у обавези да послужне кат.парцеле наведене 
у чл.1. ове Одлуке врати у првобитно стање. 

 Приликом поствљања инфаструктурних инсталација наведених у претходном ставу 

инвеститор је дужан да исте сними и елеборат теренских података добијених снимањем 
инсталација достави Општини Брус и СКН-у Брус. 

 У случају да Општина Брус изводи неке друге радове на кат.парцелама наведеним у чл.1. 

ове Одлуке инвеститор је обавези да о свом трошку измести постављене инфраструктурне 

инсталације из става 1. овог члана. 
 

Члан 3. 

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

општине Брус закључиће Председник општине Брус или лице које он овласти, којим ће се ближе 

уредити међусобни односи поводом конституисања права службености пролаза, а који служи као 

основ за упис исте у јавне књиге о непокретностима и правима на њима. 

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

инсталације које се постављају на земљишту у јавној својини. 

 

Члан 4. 

 Инвеститор је у обавези да плати накнаду за успостављање права службености пролаза 

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

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

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

6/21).  

Члан 5. 

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

Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 463-5/2022-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц. , с.р.                 

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

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

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 50/2013 

– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 

9/2020), члана 3. став 2. 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.16/2018) члана 40. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“ бр.2/2019), поступајући по захтеву Братислава Митровића, из 

Бруса 

  Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 11.02.2022. године донела је 

следећу  

 

О Д Л У К У 

 О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

1. УСВАЈА СЕ захтев Братислава Митровића из Бруса, па се ОТУЂУЈЕ из јавне својине 

Општине Брус непосредном погодбом кат.парц.бр. 362/14, њива 2.класе, по намени 

градско грађевинско земљиште, површине 41м², уписане у лист непокретности бр.250 КО 

Брус, а у корист подносиоца захтева, Братислава Митровића, из Бруса. 

2. Непокретности се отуђују за цену од 1.239,00 динара  по квадратном метру односно за 

укупну цену од 50.799,00 динара. 

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

претходних тачака ове одлуке закључиће се уговор између Братислава Митровића из Бруса 

са једне, и општине Брус, са друге стране у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке, у 
противном ова одлука ће се поништити.  

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

Брус закључи уговор из тачке 3. ове одлуке. 

5. Уговор из тачке 3.ове одлуке закључује се по претходно прибављеном мишљењу Јавног 
правобранилаштва општине Брус и исти се оверава код јавног бележника а трошкови овере 

падају на терет подносиоца захтева. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-11/2022-I                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    

11.02.2022.године                                                                         Драгана Деспотовић дипл.ецц., с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 26., и члана 27. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

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

40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, бр.2/2019), у складу са 

члановима 49, 50 , 51, 52, Закона о основама својинско правних односа ("Сл. лист СФРЈ", 

бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005 - др. закон) и 

чланом 2 ст.1. тачка 20 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 

и 9/2020) 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ЗАСНИВАЊУ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА НА ПОСЛУЖНОМ 

ДОБРУ, КАТ.ПАРЦЕЛИ БР.125/2 КО БРЗЕЋЕ У КОРИСТ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БР. 126/8 

КО БРЗЕЋЕ  

 

1.ЗАСНИВА СЕ право службености пролаза пешице и возилом преко послужног 

добра, кат.парцеле 125/2 КО Брзеће у јавној својини Општине Брус, са правом коришћења 

Месне заједнице Брзеће, a према графичком прилогу који представља саставни део ове 

одлуке,  у циљу обезбеђивања приступог пута oд кат.парцеле 1891/2 КО Брзеће, у јавној 

заједничкој својини Општине Брус  и Републике Србије, на којој је изграђен државни пут 

II реда, до повласног добра, кат.парцеле 126/8 КО Брзеће, у својини Николе Трајковића, 

укупне површине 1133 m², која представља грађевинско земљиште, ради добијања 

грађевинске дозволе. 

2. Власник повласног добра се обавезује да право службености засновано у тачки 

1.ове одлуке врши као добар домаћин, да у највећој мери штеди послужно добро и 

возилима не оштећује дефинисани дозвољени путни појас из тачке 1 .ове одлуке.  

3. Службеност заснована у тачки 1 . ове одлуке престаје ако се стекну услови да 

власник повласног добра може остварити право пролаза до своје парцеле на повољнији 

начин и са мање оптерећења послужног добра као и у случају некоришћења права пролаза 

од стране власника посвласног добра у три узастопне године. 

4. О заснивању и укидању права службености из претходних тачака ове одлуке 

закључиће се уговор између Николе Трајковића из Лесковца са једне, и општине Брус, са 

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

поништити. 

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

општине Брус закључи уговор из тачке 4. ове одлуке. 

6. Уговор из тачке 4.ове одлуке закључује се по претходно прибављеном мишљењу 

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

трошкови овере падају на терет Општине Брус. 

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

осам дана по објављивању. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 БРОЈ:463-10/2022-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    

11.02.2022.године                                                           Драгана Деспотовић дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 27. став 10. и 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, - др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 7. Одлуке о 

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

Брус''број 7/14) и члана 40. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/2019) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 11.02.2022. године доноси  

 

О Д Л У К У   

О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС  

 

Члан 1. 

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

општине Брус непосредном погодбом ради решавања правно имовинских односа у циљу 

завршетка Државног пута IIa реда 213 Блажево-Лепосавић.  

 

Члан 2.  

 Општина Брус извршиће прибављање у јавну својину део катастарске парцеле број 418 КО 

Радуње власника Јовановић Драгије, Јовановић Драгољуба, Јовановић Мирољуба и Миленковић 

Драгуне, а који је заузет изградњом пута изграђеног на катастарској парцели број 759 КО Радуње. 

 Површина земљишта која се прибавља у јавну својину општине Брус утврдиће се израдом 

пројекта парцелације којим ће се дефинисати тачна површина заузећа катастарске парцеле број 

418 КО Радуње. 

 Земљиште из става 1. овог члана прибавиће се по тржишној цени утврђеној у складу са 

Законом о јавној својини. 

Члан 3. 

 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину у име општине Брус, након ступања 

ове Одлуке на снагу, израд пројекта парцелације и утврђивања тржишне цене непокретности, са 

лицима из члана 2. ове Одлуке закључиће Председница општине Брус. 

 

Члан 4. 

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

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-13/2022-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022.године                                                                    Драгана Деспотовић, дипл. ецц., с.р. 

_________________________________________ 

На основу члана 29. ст. 4 Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011 и 

88/2013 05/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 99. став 20 Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон  -и 9/2020) и члана 40. Статута општине Брус 

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

 
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11. фебруара 2022. године, доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС  

 

1.ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину непосредном погодбом кат.парцелa  2052 KO Брус у 

својини Уроша Станојевића, обим удела ½ и Илије Станојевића, обим удела ½, укупне површине  
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149 m² уписна у лист непокретности број 1824, за цену од 1.239,00 по м², односно за укупну цену 

од 184.611,00 динара; 
2. О прибављању непокретности у јавну својину из тачки 1. ове одлуке закључиће се уговор 

између Уроша Станојевића и Илије Станојевић, са једне стране и општине Брус, са друге стране, 

чијем закључењу су Илија и Урош Станојевић дужан да приступе у року од 30 дана од дана 
доношења решења. У противном, има се сматрати да су подносици одустали од захтева за 

закључење уговора и ово решење ће се поништити. 

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

Брус закључи уговор из тачке 2. ове одлуке. 
4. Уговор о прибављању непокретности из тачке 1.ове одлуке закључује се по претходно 

прибављеном мишљењу јавног правобранилаштва општине Брус и исти се оверава код јавног 

бележника а трошкови овере падају на терет подносиоца захтева. 
5. Ова одлука ће се објавити у „Сл.листу општине Брус“ и ступа на снагу у року од осам дана 

по објављивању. 

      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-9/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022. године                Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 68. и 100. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник РС,, 

број 135/04, 36/09, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон), Сагласности 

Министарства заштите животне средине, број : 401-00-00-2070/21-02 од 04.01.2022 године, члан 6. 

и 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за  за заштиту животне средине општине Брус           ( ,, 

Службени лист општине Брус,, 5/09) и члана 40. Статута општине Брус          ( ,,Службени лист 

општине Брус,, број  2/2019),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела је 

 

ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

I 

   Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2022. године планирају у области заштите и унапређења животне 

средине. 

 За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета општине Брус у укупном 

износу од 2.350.000,оо динара,  како је то утврђено у члану 6. Општинска управа – Буџетски фонд 

за заштиту животне средине, функционална класификација 560, активност 0002 и 0005 – 

економске класификације 424000, 511000, 512000 Одлуке о буџету општине Брус за 2022. године 

(,, Службени лист општине Брус,, број 10/2021) 

 

II 

 Средства из тачке I став 2. овог Програма користиће се  за: 

 

1. Праћење квалитета елемената животне средине /мониторинг/ на 

 територији општине Брус, 

Активност 0002, економска класификација 424000 

У току 2022. године, планира се праћење стања животне средине у  

складу са Законом о заштити живптне средине ( члан 69-73 ) и посебним законом 

- праћење нивоа комуналне буке у насељима и дуж главних саобраћајница; 
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- акустично зонирање; 

- праћење и прогноза аерополена (амброзија) 
- праћење квалитета ваздуха у ванредним ситуацијама; 

- праћење квалитета површинских вода 

За реализацију наведених мониторинга у 2022. години биће 

 закључени уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама након 

спроведене јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама где је то потребно.  

 

                                                                                        Укупно: 450.000,оо динара 

 

2. Управљање комуналним отпадом 

 

Активност 0005, економска класификација 424000 

-Чишћење корита река Расине и Грашевке и уређење простора око  

корита наведених река; 

 -Сакупљање отпада из МЗ из којих се не сакупља отпад; 

 -активности на уклањању дивљих депонија и санација постојећих сметлишта 

                                                                                                        600.000, оо динара 

 Активност 0005, економска класификација 511000: 

 

 -пројекат изградње рециклажних острва на територији општине Брус, са приоритетом 

Туристичког центра Брзеће и неуређеним просторима за одмор путника ( стајалишта ) 

                                                                                                   300.000,оо динара 

 

 Активност 0005, економска класификација 511000: 

 -набавка машина и опреме потребних за санацију постојећих сметлишта 

                                                                                                    1.000.000,оо динара 

 

                                                                                Укупно:      1.900.000,оо динара 

 

 Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта 

Председника општине, и на основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са 

територије општине Брус, као и предлога надлежног одсека Општинске управе општине Брус. 

 Ови Програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама 

проистеклим из Закона о заштити животне средине у сарадњи са другим институцијама на 

територији општине Брус. 

 

III 

 Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у 

зависности од правила средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених 

средстава у складу са Законом о заштити животне средине ( ,,Службени гласник РС,, број 135/04, 

36/09, 72/09-др. Закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон), Одлуке о оснивању 

буџетског фонда за заштиту животне средине општине Брус ( ,,Службени лист општине Брус,, број 

5/09). 

IV 

 Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Брус утврђује 

приоритетне активности из Програма заштите животне средине. 
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V 

 Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и реализацију 

појединачних програма и пројеката спроводи Председник општине Брус. 

 Извештај о реализацији овог Програма подноси Председник општине Брус, пре усвајања 

програма за наредну годину. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-57/2022-I                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022. године                                                               Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

___________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  РАДА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад општине Брус за 

2022. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 29.12.2021. 
године, под бројем 551-1319/21. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-9/2022-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_______________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народне библиотеке Брус за 2022. 

годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 04.02.2022. 

године, под бројем 24/22 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-4/2022-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  РАДА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК 

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Туристичке организације регије Копаоник 

са Финансијским планом за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке 

организације регије Копаоник на седници одржаној 27.12.2021. године, под бројем 

30/21. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-2/2022-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА  

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Центра за културу Брус за 2022. 
годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 04.02.2022. 

године, под бројем 26/22. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-5/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

______________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА  

ЦРВЕНОГ КРСТА БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Црвеног крста Брус за 2022. 

годину, под бројем 29/21 од 28.10.2021. године. 
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2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-14/2021-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Установе за физичку културу 
„Спортски центар“ Брус за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 

седници одржаној дана 03.02.2022. године, под бројем 1221/2022. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-3/2022-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне 
ситуације Брус за 2021. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-7/2022-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН  РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације 
Брус за 2022. годину. 
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2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:023-6/2022-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 

 

На основу члана 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22) и 

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

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела је 

 

О Д Л У К А 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Општинској изборној комисији општине Брус у 

сталном саставу: 

 

1. Ружица Луковић, председник 
- Горан Деспотовић,  заменик председника 

2. Радош Симић из Бруса, члан 

- Жарко Мијајловић из Блажева, заменик члана 

2. Марица Видојевић из Бруса, члан 

- Златко Миленковић из Бруса, заменик члана 

3. Новица Нешић из Бруса, члан 

- Бранимир Ваљаревић из Бруса, заменик члана 

4. Радољуб Вукојичић из Бруса, члан 

- Бојана Гашић-Типсаревић из Бруса, заменик члана  

5. Миленија Радмановић из Бруса, члан 

- Душица Стевовић из Бруса, заменик члана 

6. Драгољуб Марковић из Бруса, члан 

-  Нела Милошевић из Стројинаца, заменик члана 

7. Предраг Марјановић из Бруса, члан 

- Горан Арсић из Игроша, заменик члана 

8. Јелена Тамбурић из Златара, члан 

- Горан Живковић из Жуња, заменик члана 

9. Драган Младеновић, из Жиљака, секретар 

- Бобан Симић из Грашеваца, заменик секретара. 

 

II -  У Општинску изборну комисију општине Брус у сталном саставу ИМЕНУЈУ СЕ: 

1. Бранко Луковић дипломирани правник из Бруса, за председника 

- Горан Деспотовић дипломирани правник из Бруса, за заменика председника 

2. Никола Лекић из Бруса, за члана 
- Никола Збиљић, за заменика члана 

3. Иван Ђокић из Бруса, за члана 

- Марија Јаковљевић, за заменика члана 
4. Предраг Марјановић, за члана 

- Душица Стевовић, за заменика члана 
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5. Јелена Тамбурић, за члана 

- Нела Милошевић, за заменика члана 
6. Марица Видојевић из Бруса, за члана 

- Бојана Ђошић, за заменика члана 

7. Аранђел Стојковић из Бруса, за члана 
- Александар Ђурђевић из Бруса, за заменика члана 

8. Бобан Симић дипломирани правник из Грашеваца, за секретара 

- Валентина Луковић дипломирани правник из Бруса, за заменика секретара. 

 

 III – Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб- презентацији 

Републичке изборне комисије и у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:013-1/2022-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022. године                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_______________________________________ 

 

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

83/14, 101/16 и 47/18), члана 60. Одлуке о месним заједницама на територији општине Брус 

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

општине Брус», број 2/19), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ повереници месних заједница на територији општине Брус и то: 

 

1. Марко Аздејковић повереник Месне заједнице Брус 2 

2. Милан Михајловић повереник Месне заједнице Рибари 

3. Братислав Карић повереник Месне заједнице Милентија 

4. Југослав Гавриловић повереник Месне заједнице Ливађе 

 

2. ИМЕНУЈУ СЕ повереници месних заједница на територији општине Брус и то: 

 

1. Ана Живановић повереник Месне заједнице Брус 2 

2. Стојан Симић повереник Месне заједнице Рибари 

3. Милисав Михајловић повереник Месне заједнице Милентија 
4. Александар Марјановић повереник Месне заједнице Ливађе 

 

3. Обавезују се разрешени повереници из става 1. овог Решења да у року од 7 дана од дана 
ступања на снагу овог Решења изврше примопредају печата и целокупне документације са 

повереницима из става 2. овог Решења. 

 

4. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:020-3/2022-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022. године                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14, 101/16 и 47/18), члана 44. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19) 

и члана 63.,77. и 78. Пословника о раду Скупштине општине Брус („Службени лист општине 

Брус“, број 3/19), на предлог Одборничке групе Александар Вучић-„За нашу децу“ 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 11.02.2022. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

 ОДБОРА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Весна Петровић из Бруса дужности члана Одбора за родну 

равноправност и социјалну инклузију. 

2. БИРА СЕ за члана Одбора за родну равноправност и социјалну инклузију Данијела 

Миловановић-Чикарић из Дубаца, из реда одборника. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:02-48/2021-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 

 

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

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

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

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

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РАЗБОЈНА 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Срђан Крпић из Равни дужности члана Школског одбора ОШ 
„Бранко Радичевић“  Разбојна, као представник локалне самоуправе. 

 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Миладин Вељовић из Разбојне, као представник локалне самоуправе, за  

члана  Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна. 
 

3. Новоименованом члану Школског одбора мандат траје до истека мандата Школског 

одбора ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна. 
 

4. Ово Решење је коначно у управном поступку. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-3/2022-I                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022. године                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________ 
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На основу члана 99.  и 100. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 

50/2013 – oдлука УС, 98/2013 – oдлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19-

др.закон и 9/20), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања  и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/18 ), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18) и члана 40. Статута Општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

2/19), 

 Скупштина Општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о разрешењу и именовању председника Комисије за прибављање, отуђење  

и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Милица Михајловић из Крушевца дужности председника 

Комисије за прибављање, отуђење и давање закуп  грађевинског земљишта у 

јавној својини општине Брус, због поднете оставке. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Валентина Луковић из Бруса, за председника Комисије за 

прибављање, отуђење и давање закуп  грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Брус. 

3. Новоименованом председнику мандат траје до истека мандата Комисије. 

4. Решење објавити у ,, Службеном листу Општине Брус,,    

                                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-46/2021-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________ 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ И УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за примопредају непокретности и увођење у посед у саставу: 

 

- Никола Лекић, председник 

- Далибор Павловић, члан 
- Срећко Ђокић, члан 

 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је да изврши примопредају и увођење у 
посед Установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус,  непокретности на којима 

је Одлуком о преносу права корушћења на непокретностима уписаним у ЛН број 250 

КО Брус на кат. парцели број 471, 474 КО Брус Установи за физичку културу 
„Спортски центар“ Брус („Службени лист општине Брус“, број 9/21 и 10/21) пренето 
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право коришћења наведеној установи, да о томе сачини записник и исти достави 

надлежним службама. 

 

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

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ: 463-8/2022-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 11.02.2022.године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 

 

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

83/14) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 11.02.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

У  ОПШТИНИ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања у општини Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-99/2022-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

11.02.2022. године                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 

 

А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

 

         На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007...47/2018), чланова 49. став 2, 50., 97. став 2. и  99. став 1.Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 

21/2016...114/2021), чланова 37. и 38. Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 

114/2021)  и члана 66. став 1. тачка 13) Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, 

број 2/2019) , 

          Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 04.02.2022. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. Бобан Симић, дипломирани правник из Грашеваца, бира се за начелника Општинске управе 

општине Брус, на основу спроведеног Јавног конкурса за попуњавање положаја у I групи-

постављење начелника Општинске управе општине Брус на период од 5 година, број 111-9/2021-

III од 27.12.2021. године, објављеног дана 29.12.2021. године на интернет страници општине Брус, 

Огласној табли Општинске управе општине Брус а обавештење о истом у дневном листу 

,,Политика“. 
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2. ПОСТАВЉА СЕ Бобан Симић, дипломирани правник из Грашеваца, за  начелника Општинске 

управе општине Брус на период од 5 (пет) година.  

3. Именовани ступа на положај даном доношења овог решења.  

4. Решење доставити: именованом, Општинској управи општине Брус: Одсеку за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове-персоналној служби и Одсеку за финансије, планирање и јавне 

набавке и архиви .  

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 112-9/2022-III                                                   ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

04.02. 2022. године                                                 Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној 
употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), Одлуке о буџету општине 

Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“ број 10/21) и члана 66. Статута општине 
Брус (‘’Службени гласник општине Брус’’, бр. 2/19), Општинско веће Општине Брус, на седници 

одржаноj 10.02.2022. године, донело је 

 

П Р А В И Л Н И К  

О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА  

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова (у даљем тексту Правилник) уређује се: циљ спровођења мера; мере које се 
суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у реализацији 

мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат 

суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних 

субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију грађана 
(домаћинстава); праћење реализације и извештавање.   

 

Члан 2. 

Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова  је 

унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих 

извора енергије у домаћинствима на територији Општине Брус. 
Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са 

привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији 

стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији 
Општине Брус. 

Финансијска средства 

 

Члан 3. 

Средстава за суфинансирање мера енергетске санације из члана 6. овог Правилника 

опредељују се Одлуком о буџету Општине Брус за сваку буџетску годину у оквиру Програма 0501 
Енергетска ефикасност и обновљиви извори  енергије, Пројекат 0501-1005 – Унапређење 
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енергетске ефикасности, функционална класификација 620 – Развој заједнице, Економска 

класификација 465000 – Дотације и трансфери. 

 

Члан 4. 

Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог Правилника додељују се на основу јавног 
позива за домаћинстава и стамбене заједнице у највишем износу до 50% од вредности укупне 

инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при чему ће максимални износ одобрених 

средстава по појединачној пријави бити дефинисан у члану 6.  

 

Члан 5. 

Одлуку о додели средстава грађанима/стамбеним заједницама доноси Општинско веће 

општине Брус на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације. 

 

Члан 6. 

Суфинанирање унапређења енергетске ефикасности, у општини Брус, износом од 10 милиона 

динара, од чега је 5 милиона динара определила Општина Брус, а  5 милиона динара 

Министарство рударства и енергетике, ће се радити за следеће мере енергетске ефикасности : 

 

1) Постављање термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, 

подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору; 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 2.000.000,00  динара. 

 

Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом (максимални износ учешћа ЈЛС), 

која ће доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од: 
 

(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, из последњег 

става ове тачке односно 50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, 

шта год је од ова два износа мање, и: 

(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија 

множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне 

цене за ову меру са ПДВ-ом, из последњег става ове тачке.  

 Максимална укупна средства подстицаја могу износити до 240.000,00 динара са ПДВ-ом по 

пријави. Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом може  износити до 2.000,00 динара 

по квадратном метру термичке изолације са фасадом. 

 

2) Замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача са пратећим грађевинским радовима; 

 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 4.500.000,00  динара. 

 

 Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном 

крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од: 

(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, из последњег става ове 

тачке односно 50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, шта год је од ова два 

износа мање, и: 
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             (2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија 

множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру 

са ПДВ-ом, из последњег става ове тачке.  

 Максимална укупна средства подстицаја за ову меру могу износити до 200.000,00 динара са 

ПДВ-ом по пријави. Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом се одређује да може 

износити до 14.000,00 динара по квадратном метру за прозоре и балконска врата до 20.000,00 

динара по метру квадратном за улазна врата.  

 

3)  Замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим; 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 1.500.000,00 динара. 

 

 Општина ће доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру износ до 50% укупног 

пријављеног износа са ПДВом и то до 85.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави;     

 

 Прихватљива цена котла је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом који као енергент 

користе дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка, пиролиза дрвета), природни гас и течни нафтни гас.  

 

4) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

воде; 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 500.000,00 динара. 

 

 Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном 

крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од: 

1) до 50% укупног пријављеног износа са ПДВ-ом за ову меру и 

2) до 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија 

множењем: (1) количине у литрима потребне потрошне топле воде воде из 

достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом, 

из последњег став ове тачке. 

Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом може износити до 1.000,00 

динара по литру потребне топле воде. 

 

5) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење 

предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке 

документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са 

законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

 

 Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства додељује за ову 

меру су 1.500.000,00 динара. 

 Општина ће доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру износ до 50% укупног 

пријављеног износа са ПДВом.  

 

 Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне субјекте, али 

морају да задовоље следеће минималне услове:  
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1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент 

прелаза топлоте): 

 - U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и балконска врата 

 - U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата 

 

2) Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких 

могућности да се постави та дебљина изолације  

Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном 

архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита. 

3) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, 

сечка) износи 85%; 

4) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%; 

Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта: 

1) За меру из члана 6. став 1. тачка 2) овог члана  Средства подстицаја за термичку 

изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико 

стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од власника уз 
писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен 

каменом или сличним материјалом не морају се термички изоловати. 

2) Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни 
објекти. 

3) За меру из члана 6. став 1. тачке 3) и 4) овог члана Средства се неће одобравати за 

набавку и уградњу једног прозора или врата. Средства се неће одобравати за 
набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним 

простором. 

4) За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за 

замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од 
етажа мора бити комплетна. 

5) Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за 

замену столарије. 
 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни позив за домаћинства и стамбене заједнице  

дати су у члану 26. овог Правилника.  

 

Прихватљиви трошкови 

 

Члан 7. 

Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 8. 

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог 

обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање пројеката енергетске 

ефикасности.  
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из 

буџета Општине Брус су: 

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови  

2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови 

одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања 

кредита и сл. 

3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или 

испоручене) 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за 

услуге које  подносилац захтева сам извршава  
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5) Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације. 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 9. 

Директни корисници средстава за реализацију мера енергетске санације су привредни 

субјекти. 

 Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег 
квалитета и изврше услуге у складу са одредбама уговора и у договореним роковима. 

 

Члан 10. 

Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице. 

 

III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 11. 

Општинско веће општине Брус доноси Решење о образовању комисије за реализацију мера 
енергетске санације (у даљем тексту Комисија). 

Јавни конкурсе за суфинансирање мера енергетске санације у име Општине Брус спроводи 

Комисија, коју Општинско веће општине Брус формира Решењем о образовању комисије.   
Решењем о образовању Комисије утврђују се: број чланова Комисије, основни подаци о 

члановима Комисије (име и презиме, назив радног места), основни задаци  и друга питања од 

значаја за рад Комисије.  

Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду. 

 

Члан 12. 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства (јавни позив, 

образац пријаве, и друго ). 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  на огласној табли и званичној 
интернет страници Општине Брус; 

Пријем и контрола приспелих захтева; 

Рангирање приспелих захтева и избор пријављених привредних субјеката и домаћинстава; 
Објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и крајњих корисника на 

огласној табли и званичној интернет страници општине Брус, разматрање приговора на 

прелиминарну листу изабраних привредних субјеката и домаћинстава и доношење. Прелиминарна 

ранг листа крајњих корисника представља основ за теренски обилазак Комисије; 
Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе 

изабраних крајњих корисника којима је признато право на бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације и Решења о коначној 
листи директних и крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације, а које се 

финансирају из буџета општине Брус. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да  Општинском већу достави 
записнике и извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведена најмање два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене почетног стања објекта и 
веродостојности података из поднете пријаве, као  и оправданост  предложених мера 

енергетске санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка 

радова.   
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши преглед поднетих захтева, уз 

обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, при чему један 

примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.  
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Записник  садржи и технички извештај о постојећем стању објекта/ након реализованих 

мера. 
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о незаконитим 

радњама или грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора 

и законским оквиром. 
Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. Праћење 

реализације мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о реализацији 

мера, у роковима одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши увид у 

релевантну документацију насталу у току реализације активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаје о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности. 

 

Члан 13. 
Рокови за реализацију 

- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике средстава је најмање 15 дана; 

- евалуација пријава на Јавни позив директних корисника средстава и доношење 

прелиминарне ранг листе не може бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и доношење прелиминарне ранг листe крајњих 

корисника не може бити дужe од  15  дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / крајњих корисника не може бити дуже  од  15  

дана од дана подношења последњег приговора; 

                

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 14. 

Средства Буџета Општине за суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова додељују се у складу са одредбама овог Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата расписивање јавног позива за 

привредне субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне 
исправности и комплетности пријава, испуњености услова и оцењивање привредних субјеката 

ради утврђивање листе директних корисника и доношење акта о избору директних корисника, као 

и, расписивање јавног позива за грађане/стамбене заједнице, прикупљање и комплетирање 

пријава, контролу формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање ради утврђивања 
листе крајњих корисника на основу критеријума из јавног позива, доношење акта о избору 

крајњих корисника, реализацију и извештавање. 

 

Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 15. 
Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси Општинско веће 

општине Брус.   

Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи Комисија.  

Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен јавним позивом, а 
подноси се Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на интернет страници Општине, а 

најава јавног позива и у локалним медијима.  
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Члан 16. 

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на 
уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и 

предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,  

- да имају атесте за материјале и производе, 

 

Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 17. 
Јавни позив из члана 15. овог Правилника садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске санације  на 

територији јединице локалне самоуправе,  

3) финансијски оквир,  

4) намену средстава,  

5) услове за учешће на конкурсу,  

6) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

7) испуњеност услова из јавног позива,  

8) начин и рок подношења пријаве,  

9) начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у суфинансирању мера 

енергетске санације по јавном позиву, 

 

Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 18. 
Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са 

приложеном документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 

4) ценовни преглед роба и услуга; 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката) 
 

Члан 19. 

Критеријуми за рангирање директних обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

3) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом. 

 

 Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број 
бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.  

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним 

на поједини Програм не може прећи 100. 
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Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних корисника и уговарање 

 

Члан 20. 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом 

критеријума из члана 19. овог Правилника.  
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну 

листу директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли Општине 

и званичној интернет страници Општине. 
Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију 

по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања 

листе. 
На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора 

Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних 
корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од 

дана његовог пријема.  

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 

избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском 
већу на усвајање. 

Општинско веће општине Брус доноси  Одлуку о избору директних корисника у 

спровођењу мера енергетске санације.  
          Одлука Општинског већа општине Брус о избору директних корисника у спровођењу мера 

енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет 

страници Општине Брус. 
Уговор о у спровођењу мера енергетске санације потписује се након доношења Решења о 

коначној листи крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације. 

Уколико се на први јавни позив за директне кориснике не јави ни један или недовољно 

привредних субјеката, може се поновити јавни позив. 
  

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама 

 

Члан 21. 

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима и 

стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова 

доноси Општинско веће општине Брус. 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама 

спроводи Комисија.  

Грађани/ стамбене заједнице - учесници конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава 
подразумева подношење конкурсне документације  у року који је утврђен јавним позивом. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли Општинске 

управе и званичној интернет страници Општине, а најава јавног позива и у свим локалним 
медијима.  

Конкурсна документација садржи: 

1) јавни позив 

2) пријавни образац са листом потребних докумената   

 

Члан 22. 

  Право учешћа на конкурсу имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају следеће 

услове: 

1) да је подносилац пријаве власник и да живи у породичној кући или у стану на 

територији Општине (према решењу за порез и фотокопије личне карте),  

2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, 
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(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе, 

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или 

(4) решење о озакоњењу, 

(5) доказ да је за нелегално изграђени објекат покренут поступак озакоњења. 

3) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину,  

4) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар, 

5) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог 

обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката 

енергетске ефикасности. 

 

Садржај Јавног позива за крајње кориснике (грађане и стамбене заједнице) 

 

Члан 23. 
Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске санације  на 

територији јединице локалне самоуправе,  

3) финансијски оквир,  

4) намену средстава,  

5) број мера за које један корисник може да конкурише, 

6) услове за учешће на конкурсу,  

7) листу директних корисника преко којих се реализују мере, 

8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

9) начин на који општина Брус пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве 

у припреми и подношењу пријаве, 

10) начин и рок подношења пријаве,  

11) поступак одобравања средстава, 

12) начин објављивања одлуке о остваривању права на бесповратна средства грађанима и 

стамбеним заједницама за спровођење мера енергетске санације по јавном позиву. 

 

Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане и стамбене заједнице) 

 

Члан 24. 

Документацијa коју доставља грађанин подносилац пријаве при подношењу пријаве:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности  

са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише; 

2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се односи на стање 

грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта; 

3) фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева којом се види 

адреса становања подносиоца пријаве;  

4) решење о утврђивању пореза на имовину; 

5) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност 

објекта; 

6) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се 

конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живе у пријављеном 

стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 50 

kWh месечно); 

7) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног 

субјекта са листе директних корисника коју је објавила Општина; 

8) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана 

домаћинства са јасно видљивом адресом становања;  
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9) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, 

прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а 

који су неопходни у поступку одлучивања. 

 

Пријава коју на јавни позив подносе стамбене заједнице нарочито садржи:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности, са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише; 

2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се односи на стање грађевинских 

(фасадних) елемената и грејног система објекта; 

3) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан; 

4) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност 

објекта; 

5) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде за коју 

се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живи у пријављеном стамбеном 

објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 50 kWh месечно по 

стану- потребно за минимум  50% станова у згради); 

6) доказ о регистрацији Стамбене заједнице; 

7) сагласност стамбене заједнице за предложену меру; 

8) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене 

заједнице са јасно видљивом адресом становања;  

9) списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса 

становања; 

10) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са 

листе директних корисника коју је објавила Општина; 

11) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, 

прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који 

су неопходни у поступку одлучивања; 

12) Потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2021. годину по основу пореза на 

имовину; 

13)  и друга документа у складу са Јавним позивом. 

 

Општина ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности извод из листа 

непокретности. 

Члан 25. 

Право учешћа на јавном позиву немају:  

- власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање 

- власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства Општине 

за сличне активности и иста оправдали и 

- власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о 

додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.  

 

Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће, станови  и стамбене  

заједнице) 

 

Члан 26. 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће 

се на основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима:  
Критеријуми за избор пријава грађана и стамбених заједница одређују се јавним позивом и 

садрже: 
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Постављање термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, подова на 

тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору 

 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова 

Спољни зидови без термичке изолације  10 

Спољни зидови са термичком изолацијом  0 

 

Постојећи начин грејања на:  Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет 0 

 

Замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача са пратећим грађевинским радовима 

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 15 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 5 

ПВЦ, алуминијум  0 

 

Постојећи начин грејања на* Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0 

 

Замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим 
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Постојећи начин грејања на* Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет 0 

 

Врста грејног уређаја* Број бодова 

Пећ („смедеревац“), котао на угаљ, дрва 15 

Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац) и електрични грејачи (ТА пећи, 

грејалице, уљани радијатори) 

10 

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 5 

Котлови на гас, на пелет 0 

 

 Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

воде; 

 

Постојећи начин грејања потрошне воде на* Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија - бојлер 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет 0 

 

 Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и 

примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја 

извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу 

електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на 

дистрибутивни систем. 

 

Месечна потрошња електричне енергије Број бодова 

Преко 500 Kwh  15 

300-500 Kwh 10 
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100-200 Kwh 5 

0-100 Kwh 0 

 

Као критеријум за бодовање, за све мере из става 1. овог члана, користи се К фактор 

заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске 

пријаве) и броја корисника тог објекта. 

К фактор заузетости површине за станове 

 Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 1 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број 

бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним 

на поједини Програм не може прећи 100. 
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Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова се рачуна 

као аритметичка средина бодова за наведене енергенте. 
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије бодоваће 

се прозори чија је укупна површина највећа. 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци пријава 
чији је фактор искоришћавања површине К већи.   

За стамбене заједнице потребно је да сваки стан попуни одговарајући образац који ће се 

сабрати за сваку стамбену зграду и наћи његова средња вредност. 

Начин бодовања биће дефинисан у Јавном позиву. 

     

Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника 

 

Члан 27. 

Оцењивање и рангирање пројеката грађана и стамбених заједница, врши се применом 

критеријума из  члана 26.  
Комисија разматра пријаве и у складу са условима  из члана 26, утврђује прелиминарну ранг 

листу крајњих корисника за сваку меру на основу бодовања према критеријумима из члана 26. 

овог правилника. 
Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној 

интернет страници Општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три дана од дана објављивања листе у складу са 
ставом 3. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року 

од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог члана као и да 

донесе  одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог 

пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.  
На основу  листе из става 6. овог члана Комисија врши теренски обилазак ради увида у 

стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су 

обезбеђена укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог члана утврдила да је 
подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране 

прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога 

није вршен теренски обилазак.  
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија 

сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава 

Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који 

је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 
На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава коначну листу крајњих 

корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној 
интернет страници Општине. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци пријава код којих је извршен теренски 

обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне 
листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог члана у року од 15 дана од 

дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих 

корисника. 
Општинско веће општине Брус доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим 

корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори. 
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Члан 28. 

Уколико Општина током трајања Конкурса не прими довољан број важећих пријава за 

неку од мера предвиђених Конкурсом, Комисија ће повећати број корисника средстава за другу 

меру зависно од броја пристиглих пријава. 

Уколико се не утроше планирана средства за неку од меру, средства ће се доделити 

следећем кориснику који испуњава услове, према листи корисника. 

 

Исплата средстава 

 

Члан 29. 
Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим 

корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику 

целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.  
Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови 

изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за 

меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка. 

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити 
надлежној комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у 

складу са закљученим уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који 
буду већи од износа субвенције наведене у чл.6 (максималног износа учешћа ЈЛС). 

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за 

заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом. 

Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у 
складу са предмером и предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће 

уплатити средства додељена јавним позивом. 

Корисник средстава прихвата обавезу да за грејање објекта неће користити угаљ већ 
еколошки прихватљива горива. Контролу енергента који се користи за грејање објекта, у току 

грејне сезоне врше надлежне службе ЈЛС. 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да реализује набавку од одабраног 
директног корисника, има право да изврши набавку од другог директног корисника са листе и да о 

томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим 

да износ не може бити већи од одобреног. 

        

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

Извештавање 

 

Члан 30. 

Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације  и  

подноси га Општинском већу.  

Јавност се информише о реализацији мера енергетске санације  преко локалних медија и 

интернет странице Општине. 

Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације, који посебно садржи 

информације о спроведеним активностима и утрошеним финансијским средствима, уочене 

недостатке у имплементацији активности и њихове узроке, податке о уштеди енергије и смањењу 

емисије гасова са ефектом стаклене баште, подноси се Општинском већу  и објављује на интернет 

страници.   

Директни корисници средстава који изводе радове на енергетској санацији дужни су да 

Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну 

документацију. 
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Објављивање 

 

Члан 31. 

Подаци и акти које Комисија објављују на званичној интернет страници Општине Брус, 
морају се објавити и на огласној табли Општине. 

 

Чување документације 

 

Члан 32. 

Општинска управе општине Брус има обавезу да чува комплетну документацију насталу у 

поступку суфинансирања мера енергетске санације у складу са важећим прописима. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен  у „Службеном листу 
Општине Брус“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

Број: 400-100/2022-III                                                              ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ  

10.02.2022. године        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                         Милијана Тодоровић, с.р. 

___________________________________ 
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47. ОДЛУКА  о прибављању земљишта у јавну својину општине Брус  62 

48. ОДЛУКА  о прибављању непокретности у јавну својину општине Брус 62 

49. ПРОГРАМ буџетског Фонда за заштиту животне средине општине 

   Брусза 2022. годину       63 

50. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални 

   рад општине Брус за 2022. годину     65 

51. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм рада Народне 

   библиотеке Брус за 2022. годину     65 

52. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације 

   регије Копаоник са Финансијским планом за 2022. годину 66 

53. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм рада Црвеног крста 

   Брус за 2022. годину       66 
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54. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм рада Установе за  

   физичку културу „Спортски центар“ Брус за 2022. годину 67 

55. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Извештај о рада Општинског штаба 

   за ванредне ситуације општине Брус за 2021. годину  67  

56. РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План рада Општинског штаба за 

   ванредне ситуације општине Брус за 2022. годину   67 

57. ОДЛУКА  о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова 

   Општинске изборне комисије општине Брус у сталном саставу 68 

58. РЕШЕЊЕ  о разрешењу и именовању повереника месних заједница на 

   на територији општине Брус     69 

59. РЕШЕЊЕ  о разрешењу и именовању члана Одбора за родну  

равноправност и социјалну инклузију    70 

60. РЕШЕЊЕ  о разрешењу и именовању члана Школског одбора 

   ОШ „Бранко радичевић“ Разбојна     70 

61. РЕШЕЊЕ  о разрешењу и именовању председника Комисије за 

    прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта 

    у јавној својини општине Брус     71 

62. РЕШЕЊЕ  о образовању Комисије за примопредају непокретности 

   и увођење у посед       71 

63. РЕШЕЊЕ  о усвајању Локалног акционог плана запошљавања 

   у општини Брус за 2022. годину     72 

64. РЕШЕЊЕ  о постављењу начелника Општинске управе општине Брус 72 

65. ПРАВИЛНИК о суфинансирању мера енергетске санације 

   стамбених зграда, породичних кућа и станова   73 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 3150101 (037)  

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

Главни и одговорни уредник Андрија Несторовић, Секретар Скупштине општине 

Брус. 
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