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                                                          Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХX         БРОЈ  5.     20.04.2022. годинe                   годишња претплата 2.700.-дин.    

                                  (аконтација).  

                             Цена овог броја 410,00 дин.  

                                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

 

 

На  основу  члана 92. став 4. Закона о буџетском  систему („Службени гласник РС“, број 54/2009... 118/21) и 

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

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2022. године,  доноси  

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

 АНГАЖОВАТИ  лице  за  обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Брус за 2021. 

годину, које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане Законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија. 

 

Члан 2. 

 Општинска управа општине Брус спровешће поступак ангажовања лица из члана 1. ове Одлуке у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 3. 

 Ову Одлуку доставити на сагласност Државној ревизорској институцији. 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БРУС 

БРОЈ:400-178/2022-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022.године                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 
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На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник.РС“,број 
88/2017), члана  2. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 2/19) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ  ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на 

територији општине Брус (у даљем тексту: мрежа школа). 

 

Члан 2. 

Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се  ученици уписују у јавну основну 

школу (у даљем тексту:школа), на основу пребивалишта, односно боравишта . 

 

 

Члан 3. 

Основно образовање и васпитање на територији општине Брус  остварује се у 4 основне матичне школе и 21 

издвојена одељења за образовање ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда. 

Члан 4. 

Мрежу школа чине јавне основне  школе  које делатност основног образовања и васпитања обављају у 

седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији општине Брус. 

Мрежу  школа чине матичне основне школе: 

1.Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ са седиштем у Брусу ул. Братиславе Петровић 69. 

2. Основна школа „ Први мај“ са седиштем у МЗ Влајковци 
3. Основна школа „Бранко Радичевић“ са седиштем у МЗ Разбојна и 

4. Основна школа „Вук Караџић“ са седиштем у МЗ Блажево. 

 

Члан 5. 

Планирани број ученика и одељења у школској 2022/23. години по школама би био следећи: 

 

1. ОШ „ЈЈ Змај“ Брус 

Назив школе и седиште Издвојено одељење Разредност Број ученика Број одељења 

ОШ“Јован Јовановић 

Змај“ Б р у с 

 I-VIII 584 25 

 Милентија I-VIII 26 6 

 Крива Река I-VIII 20 5 

 Батоте I-VIII 9 5 

 Велика Грабовница I-IV 11 2 

 Мала Врбница I-IV 3 1 

 Ботуња I-IV 2 1 

 Игрош I-IV 15 2 

 Лепенац I-IV 22 2 

 Доњи Липовац I-IV 1 1 

 Расје I-IV 1 1 
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Свега   694   51 

 

У просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“  у Брусу реализује се настава из предмета Музичке школе „Стеван 

Христић“ из Крушевца  следећих смерова: 

1.Хармоника, 2.Клавир, 3.Етно певање 4.Виолина и 5. Фрула 

 

2. ОШ „Први мај“ Влајковци 

Назив школе и седиште Издвојено одељење Разредност Број ученика Број одељења 

ОШ“Први мај “ 

Влајковци 

 I-VIII 34 5 

 Брзеће I-IV 15 2 

 Грашевци I-IV 4 1 

Свега   53 8 

 

 

 3. ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна 

 

Назив школе и седиште Издвојено одељење Разредност Број ученика Број одељења 

ОШ“Бранко Радичевић “ 

Разбојна 

 I-VIII 73 6 

 Стројинци I-IV 11 2 

 Дупци I-IV 12 2 

 Жуње I-IV 11 2 

 Равни I-IV 1 1 

 Ковиоци I-IV 1 1 

 Богише I-IV 5 1 

 Златари I-IV 17 2 

Свега   131 17 

 

4. ОШ „Вук Караџић“ Блажево 

Назив школе и седиште Издвојено одељење Разредност Број ученика Број одељења 

ОШ“Вук Караџић “ 

Блажево 

 I-VIII 22 5 

 Доњи Левићи I-IV 2 1 

 Ђерекаре I-IV 1 1 

Свега   25 7 
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Члан 6. 

Саставни део ове Одлуке је Елаборат о плану развоје мреже јавних основних школа са седиштем на 

територији општине Брус за период 2018. године до 2025.године 

 

Члан 7. 

Ова Одлука објављује се  у Службеном листу општине Брус, по добијању сагласности Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, а ступа на снагу осмог дана од објављивања.   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:61-4/2022-I                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. године                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07, 83/14-др.закон, 47/18 

и 111/21-др.закон), Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколским установама («Службени гласник РС», број 87/21) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист 

општине Брус», број 2/19) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА 

И ОБРАЗОВАЊА У ПУ «ПАХУЉИЦЕ» БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ економска цена програма васпитања и образовања у ПУ «Пахуљице» Брус у Брусу за 2022. 

годину, у износу од 25.190,53 динара месечно по детету. 

 

Структуру економске цене чине: 

 

Укупни расходи 

на годишњем нивоу за 

установу 

Просечан број уписане 

деце 

Просечна присутност 

деце 

Годишња цена по детету 

81.617.312 330 270 302.286,34 

 

 

Расходи  Износ 

Зараде запослених и други расходи за запослене 67.002.312 

Трошкови пословања  

Стални трошкови:1)трошкови енергената;2) комуналне услуге;3) услуге 

комуникације;4) трошкови платног промета;5) трошкови осигурања;6) 

остали трошкови; 

 

3.870.000 

 

Трошкови путовања 1.430.000 

Услуге по уговору(административне,компјутерске,услуге образовања,издаци за 

стручне испите,услуге информисања,услуге за домаћинство и уговститељство и 

остале опште и стручне услуге) 

 

610.000 

Специјализоване услуге(услуге образовања,културе и спорта,медицинске 

услуге,контрола намирницаи здравствени прегледи запослених и остале 

специјализоване услуге) 

500.000 

 

Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 650.000 

Трошкови намирница за припрему оброка за исхрану деце 4.700.000 

Трошкови одржавања хигијене 500.000 

Материјал( канцеларијски,радна одећа и обућа, дидакта, медицински 455.000 
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материјал, потрошни материјал за рад са децом, алат и инваентар и 

др.материјал) 

 

Дотације и трансфери 1.300.000 

Порези, обавезе, таксе , казне и пенали        70.000 

Новчане казне и пенали по решењу судова         30.000 

Остали непланирани трошкови         500.000 

Месечна цена по детету      25.190,53 

 

         Економска цена по детету на годишњем нивоу утврђује се за календарску годину на основу планираних расхода 

који чине структуру економске цене,на основу броја уписане деце који је утврђен Годишњим планом рада 

установе,коригованог са просечном присутношћу деце. 

         Месечна економска цена по детету утврђује се дељењем економске цене из претходног става  са бројем 12. 

          Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету са бројем радних дана 

у месецу. 

         Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20%,односно за целодневне облике рада у трајању 

од 10 часова утврђује се у износу од  5.033,11 динара месечно по детету. 

        Учешће корисника услуга у економској цени по детету за целодневне облике рада у трајању од 10 часова-

припремни предшколски програм утврђује се у износу од 3.627,44динара. 

        Припремни предшколски програм у четворочасовном трајању је бесплатан(корисници услуга плаћају ужину у 

износу од 1.168,84  динарa). 

        Учешће корисника услуга у економској цени по детету за програм припремно мешовитих група на терену, за 

децу која нису обухваћена припремно предшколским програмом утврђује се у износу од 500,00 динара 

         Предлаже се Скупштини општине Брус,као оснивачу ПУ“Пахуљице“Брус да цене услуга за 2022.годину остану 

непромењене,односно  

-за целодневне облике рада у трајању од 10 часова дневно.............................5.000,00 

-за припремни предшколски програм у трајању од 10 часова дневно.............3.600,00 

-за ППП на 4 часа(ужина).....................................................................................1.160,00  

-за припремно мешовите групе (терен, деца узраста од 3-5,5 год.)................. 500,00 

 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању економске цене Програма васпитања и 

образовања у ПУ „Пахуљице“ Брус за 2021. годиу („Службени лист општине Брус“, број 1/2021). 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“, а 

примењиваће се за календарску 2022. годину. 

 

                                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:38-1/2022-I                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. 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 20.04.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У  

О НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ПОВЕРЕНИЦИМА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ новчана накнада повереницима Месних заједница на територији општине Брус за 
целокупну 2022. годину у бруто износу до 28.000,00 динара. 

2. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Брус». 
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3. Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-277/2022-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

20.04.2022. године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

______________________________________ 

На основу члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), члана 29.  Закона о 

комуналним услугама („Службени гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) 
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године, доноси  

 

О Д Л У К А  

О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Члан 1. 

 Одлуком утврђује се право на субвенционисану цену комуналних услуга (у даљем тексту: субвенционисана 

цена), категорије корисника комуналних услуга који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ 

субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга, на територији општине Брус.  

 

 

Члан 2. 

Поједини изрази који се користе у овој Одлуци имају следеће значење: 

1. "породицу" чине супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен 

сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком 

домаћинству, усвојеници и хранитељске породице; чланом породице, сматра се и дете које не живи у породици, а 

налази се на школовању - до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота, као 

и супружник без обзира где фактички живи; изузетно, чланом породице се не сматра извршилац насиља у породици, 

уколико је од стране надлежног суда изречена мера заштите од насиља у породици; 

2. "субвенционисана цена" јесте умањена цена комуналних услуга за износ субвенције, исказана процентуално у 

зависности од категорије корисника. 

Члан 3. 

Субвенционисана цена обухвата комуналне услуге Јавног комуналног предузећа „Расина“ Брус (у даљем тексту: 

пружалац услуга): 

 

1. Снабдевање водом за пиће; 

3. Сакупљање, одвожење и депоновање отпада; 

 

Члан 4. 

Право на субвенционисану цену остварује појединац или породица (у даљем тексту: корисник комуналних услуга).  

 

I КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ПРИПАДАЈУЋИ СУБВЕНЦИОНИСАНИ 

ПРОЦЕНАТ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Члан 5. 

Субвенционисана цена за услуге ЈКП „Расина“ Брус оствариваће се у следећим износима и то: 

       1) За услугу воде и канализације субвенција се изказује у процентима  и    метрима кубним и обрачунава се кроз 

умањење цене воде по важећем ценовнику и то: 

- 50% на месечном нивоу од обрачунате утрошене воде а максимално до 10м³ по домаћинству корисника права; 

2) Износ субвенције за изношење и депоновање смећа исказује се процентуално и износи 50% од цене услуга 

изношења и депоновања смећа; 
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Права из првог става овог члана остварује корисник комуналних услуга као појединац или члан његовог домаћинства 

уколико има: 

1) својство ратног војног инвалида стечено као учесник оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999. 

године, као и својство мирнодопског војног инвалида, 

2) права као члан породице погинулог борца односно умрлог ратног војног инвалида, 

3) корисник новчане социјалне помоћи и то: 

• Закупац стана који је, као лице у стању социјалне потребе, добио стан у закуп намењен за социјално становање, по  

прописима општине Брус; 

• Корисник права на новчану социјалну помоћ који је трајно неспособан за рад због инвалидитета и година живота на 

основу Решења Центра за социјални рад; 

• Корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица за дете по основу закона којим се уређује област социјалне 

заштите; 

• Корисник права на социјалну помоћ који живи у домаћинству у коме нема радно способних чланова; 

4) својство лица са инвалидитетом утврђено решењем надлежног републичког органа, ако је инвалидитет утврђен сто 

посто; 

5) домаћинства са децом ометеном у развоју према списку који доставља Друштво МНРЛО; 

6) лица код којих је утврђен губитак радне способности и признато право на новчану накнаду за туђу негу и помоћ по 

прописима из пензијсог и инвалидског осигурања код Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, филијала 

Крушевац, испостава Брус; 

7) лица оболела од дистрофије  која имају пребивалиште на територији општине Брус, према евиденцији Удружења 

дистрофичара или медицинској документацији; 

8) дијализирани и трансплатирани болесници према медицинској документацији. 

II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

Члан 6. 

Услови за остваривање субвенционисане цене су: 

а) За кориснике из члана 5. тачка 1. и 2. : 

- да корисник комуналних услуга и чланови заједничког домаћинства имају пребивалиште на територији општине 

Брус последњих шест месеци, 

- да је корисник комуналних услуга својство, односно право на основу ког се сврстава у категорију корисника по овој 

Одлуци, стекао на основу прописа који се примењују у Републици Србији, 

- да рачун гласи на корисника комуналних услуга или члана његовог домаћинства, или неки други документ којим се 

доказује да се домаћинство налази на адреси за коју се захтева признавање права на остваривање субвенционисане 

цене, 

- да је корисник комуналних услуга у потпуности измирио обавезе по рачунима за комуналне услуге из члана 3. ове 

Одлуке, у моменту подношења захтева за признавање права на остваривање субвенционисане цене. 

б) За кориснике из члана 5. тачка 3, 4, 5, 6, 7. и 8. 
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1. Да корисник комуналних услуга и чланови заједничког домаћинства имају пребивалиште на територији општине 

Брусу последњих 6 месеци, 

2. Да је корисник комуналних услуга својство, односно право на основу ког се сврстава у категорију корисника по 

овој Одлуци, стекао на основу прописа који се примењују у Републици Србији, 

3. Да рачун гласи на корисника комуналних услуга или члана његовог домаћинства, односно да корисник или члан 

његовог домаћинства имају закључен уговор о закупу или неки други документ којим се доказује да се домаћинство 

налази на адреси за коју се захтева признавање права на остваривање субвенционисане цене. 

Члан 7. 

Неопходна документација за доказивање испуњености општих услова је: 

а) За кориснике из члана 5. тачка 1. и  2: 

1. Пријава пребивалишта, за све чланове породице корисника комуналних услуга, 

2. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име корисника права или члана његовог 

домаћинства, 

3. потврда од стране пружаоца услуга да на име корисника комуналних услуга или члана његовог домаћинства нема 

неизмирених обавеза према пружаоцима услуга из члана 3. ове Одлуке, не старија од месец дана, 

4. решење о признавању својства ратног војног инвалида, који су својство остварили као учесници оружаних акција 

после 17. августа 1990. године и рата 1999. године за време агресије НАТО снага на СРЈ, односно решење о 

признавању својства мирнодопског војног инвалида, 

5. решење о признавању права, као чланови породице погинулих бораца и умрлих војних инвалида, 

б) За кориснике из члана 5. тачка 3.: 

1. Уговор о закупу склопљен са општином Брус, за закупце стана који је, као лице у стању социјалне потребе, добио 

стан у закуп намењен за социјално становање, по прописима општине Брус, 

2. потврда о коришћењу новчане социјалне помоћи издата од стране Центра за социјални рад Брус, 

3. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име корисника права или члана његовог 

домаћинства, 

4. потврда о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица издату од стране Центра за социјални рад за 

кориснике комуналне услуге. 

в) За кориснике из члана 5. тачка 4.: 

1. Пријава пребивалишта, за све чланове породице корисника комуналних услуга, 

2. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име корисника права или члана његовог 

домаћинства, 

3. решење о утврђивању својства лица са инвалидитетом утврђено решењем надлежног републичког органа, ако је 

инвалидитет утврђен,  сто посто. 

г) За кориснике из члана 5. тачка 5.: 

1. Пријава пребивалишта, за све чланове породице корисника комуналних услуга, 

2. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име корисника права или члана његовог 

домаћинства, 
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3. потврда друштва МНРЛО којом се потврђује својство лица корисника установе; 

д) За кориснике из члана 5.тачка 6.: 

1. Пријава пребивалишта, за све чланове породице корисника комуналних услуга, 

2. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име корисника права или члана његовог 

домаћинства, 

3. решење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, којим је утврђен губитак радне способности и признато право 

на навчану накнаду за туђу негу и помоћ по прописима из пензијског и инвалидског осигурања; 

ђ) За кориснике из члана 5.тачка 7.: 

1. Пријава пребивалишта, за све чланове породице корисника комуналних услуга, 

2. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име корисника права или члана његовог 

домаћинства, 

3. потврда Удружења дистрофичара уколико је корисник права члан или медицинска документација којом је 

дијагностификована болести; 

е) За кориснике из члана 5.тачка 8.: 

1. Пријава пребивалишта, за све чланове породице корисника комуналних услуга, 

2. последњи рачун за комуналне услуге издат од стране пружаоца услуга на име корисника права или члана његовог 

домаћинства, 

3. медицинста документација корисника права којом је дијагностификована болест, 

III НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ 

Члан 8. 

Корисник комуналних услуга, уколико припада једној од категорија корисника из ове Одлуке и испуњава 

услове за остваривање субвенционисане цене из члана 6. ове Одлуке, може поднети захтев за остваривање 

субвенционисане цене Општинској управи Брус-Одсеку за друштвене делатности, привреду и локални економски 

развој. 

 

Члан 9. 

По утврђивању испуњености услова из члана 7. и 8. ове Одлуке, надлежни одсек из члана 8. ове одлуке издаје 

кориснику комуналних услуга потврду о праву на субвенционисану цену комуналних услуга и саставља списак 

корисника субвенционисане цене комуналних услуга који доставља ЈКП „Расина“ Брус до трећег у месецу за 

претходни месец. 

Потврда се издаје са роком важења од једне године. Нови захтев се може поднети најраније 30 дана пре истека 

рока важења потврде. Уколико није дошло до промена, што ће се констатовати узимањем изјаве на записник под 

кривичном и материјалном одговорношћу, није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени. 

 

Члан 10. 

Корисник комуналних услуга је у обавези да надлежном одсеку из члана 8. пријави сваку промену која је од 

утицаја на остваривање и престанак права из ове Одлуке, у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

IV СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Члан 11. 
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За реализацију ове Одлуке потребна су финансијска средства из Буџета општине Брус.  

 

Члан 12. 

Корисници комуналних услуга, уколико припадају једној од категорија корисника из члана 6. ове Одлуке, а који своје 

право нису остварили до дана ступања на снагу ове Одлуке, могу исто остварити код Општинске управе Брус-Одсек 

за друштвене делатности и локални економски развој. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:38-3/2022-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

20.04.2022. године                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________ 

 
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ 

бр.113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021-одлука УС, 53/2021-одлука УС и 66/2021), члана 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 84/2014-др-закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) 

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

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2022. године, доноси 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ         ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

  

        Члан 1. 

       У члану 2. Став 1. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Брус, додаје се 

алинеја 11. која гласи: 

• Ученици средњих школа из породица са троје и више деце имају право на накнаду трошкова за смештај и 

исхрану у домовима ученика на територији Републике Србије. 

•  

Члан 2. 

         После члана 27. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Брус, додају се нови 

чланови, назив члана и члан 27а и члан 27б који гласе: 

 

Право на надокнаду трошкова исхране и смештаја за ученике средњих школа  

 

Члан 27а. 

        Ученици средњих школа из породица са троје и више деце, које имају пребивалиште на територији општине 

Брус, имају право на надокнаду трошкова за исхрану и смештај у домовима ученика на територији Републике 

Србије.“ 

Члан 27б. 

Право из члана 27а. Остварује се уз захтев родитеља (усвојитеља) или старатеља ученика уз који се прилаже: 

• Очитана лична карта родитеља (усвојитеља) или старатеља 

• Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици 

• Потврда ученичког дома о смештају ученика у дому. 

• Потврда о редовном похађању школе 

• Доказ о уплати трошкова за смештај и исхрану у ученичком дому за предходни месец (односно за месец за 

који се тражи накнада).  
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Члан 3. 

       У члану 2. Став 1. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Брус, додаје се 

алинеја 12. која гласи: 

• Право на поклон и награду ученицима основних и средњих школа. 

 

                                                                   Члан 4. 

         После члана 16. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Брус, додаје се 

назив члана и члан 16а који гласи: 

 

Право на поклон и награду ученицима основних и средњих школа 

 

      Члан 16а. 

        Ученици основних и средњих школа са седиштем на територији општине Брус имају право на поклон и награду. 

         Поклон и награда се састоје из једнократног новчаног износа, пригодног поклона односно тематског путовања. 

         Право из става 1. и 2. Овог члана остварује се на предлог Одсека за друштвене делатности,привреду и локални 

економски развој Општинске управе општине Брус, Општинском већу општине Брус. 

         Основне и средње школе достављају општинској управи општине Брус-Одсеку за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој податке о ученицима основних и средњих школа. 

         Општинско веће општине Брус решењем одређује висину средстава начин и критеријум доделе поклона и 

награда ученицима основних и средњих школа са седиштем на територији општине Брус. 

Члан 5. 

У осталом делу Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Брус, остаје 

непромељена. 

 

 

Члан 6. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-293/2022-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19),  члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 47/18) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине 

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

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2022. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

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

пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-8/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. године                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

___________________________________ 

 

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 

95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-

др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  
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 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ УСЛУГА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА»  БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник основних услуга ЈКП «Расина» Брус за 2022. годину, број 

642/2022 који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 11.03.2022. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:38-2/2022-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. године                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

 
 
 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

број 2/19), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Предшколске установе „Пахуљице“ Брус,  који је усвојио Управни одбор 

установе под бројем 84/22 од 25.02.2022. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:110-1/2022-I                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022.године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.              

________________________________________ 

 

На основу члана 144. став 1. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/16 и 95/18- 

аутентично тумачење), члана 47а став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – 

испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

02/2019),  

Скупштина општине Брус на  седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање 

отпадних вода на локацији Лепенац у општини Брус („Службени лист општине Брус“, број 4/2013), који је донела 

Скупштина општине Брус, дана 15.06.2013. године, тако што у делу одељак 3.3 Комуналне површине у табели индекс 

заузетости (%), уместо З=30, треба да стоји З=35.  
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Правила парцелације Грађевинска парцела за потребе овог 

постројења дефинисана је овим планом-

графички прилог-План грађевинских парцела 

за јавне намене са планом спровођења 

Р1:1000 

Површина комплекса Око 0,75 hа 

Зона градње/положај објекта Зона градње за потребе изградње објеката 

комплекса ППОВ дефинисан је грађевинским 

линијама како је приказано на графичком 

прилогу бр.0.4 „Регулaционо-нивелациони 

план за грађење објеката и саобраћајних 

површина са аналитичко-геодетским 

елементима за обележавање“ Р 1:1000. 

Могућа је изградња више објеката на 

грађевинској парцели, а према технолошкој 

шеми. 

Међусобно растојање објеката зависи од 

технолошке шеме и дефинисаће се кроз 

техничку документацију. 

Спратност објекта Спратност објекта је П 

Индекс заузетости (%) З=30 

Услови за архитектонско обликовање Објекте обликовано прилагодити основној 

функцији комплекса. Применити савремене и 

примерене материјале који су у складу, како 

са технологијом комплекса, тако и са новим 

техничким захтевима. 

Уређење зелених и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слободних површина 

На слободним површинама између границе 

комплекса постројења и грађевинске линије 

формирати заштитно-санационо зеленило 

састављено од компактних засада листопадне 

и четинарске вегетације у циљу просторно-

визуелене изолације комлекса и делимичног 

спречавања ширења непријатних мириса на 

околне засаде. 

За садњу засада заштитног зеленила 

планирати врсте дрвећа одабраним у складу 

са природним потенцијалом станишта. 

Уређење слободног простора комплекса 

постројења као и композиционо решење 

зеленила прилагодити функцији и планираној 

намени примењујући аутохтоне врсте 

вегетације. 

За засену паркинг места применити 

дрворедне саднице високих лишћара (Acer 

pseudoplatanus, Tilia grandifolia, Fraxinus sp и 

сл). 

У оквиру комплекса постројења планира се 

минимум 20% површина под зеленилом. 

Ограђивање Комплекс се ограђује транспарентном 
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заштитном оградом висине око 2,2 m, која се 

поставља по граници самог комплекса 

Приступ и паркирање Колски приступ комплексу остварује се преко 

приступне саобраћајнице; 

За потребе запослених неопходно је 

обезбедити 4 ПМ унутар комплекса као и 

паркинг површину за смештај теретних 

возила. 

Инжињерскогеолошки путеви У даљој фази пројектовања урадити детаљна 

геолошка истраживања а све у складу са 

законом о рударству и геолошким 

истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.88/1) 

 

Треба да стоји:  

 

Правила парцелације Грађевинска парцела за потребе овог 

постројења дефинисана је овим планом-

графички прилог-План грађевинских парцела 

за јавне намене са планом спровођења 

Р1:1000 

Површина комплекса Око 0,75 hа 

Зона градње/положај објекта Зона градње за потребе изградње објеката 

комплекса ППОВ дефинисан је грађевинским 

линијама како је приказано на графичком 

прилогу бр.0.4 „Регуалционо-нивелациони 

план за грађење објеката и саобраћајних 

површина са аналитичко-геодетским 

елементима за обележавање“ Р 1:1000. 

Могућа је изградња више објеката на 

грађевинској парцели, а према технолошкој 

шеми. 

Међусобно растојање објеката зависи од 

технолошке шеме и дефинисаће се кроз 

техничку документацију 

Спратност објекта Спратност објекта је П 

Индекс заузетости (%) З=35 

Услови за архитектонско обликовање Објекте обликовано прилагодити основној 

функцији комплекса. Применити савремене и 

примерене материјале који су у складу, како 

са технологијом комплекса, тако и са новим 

техничким захтевима 

Уређење зелених и  

слободних површина 

На слободним површинама између границе 

комплекса постројења и грађевинске линије 

формирати заштитно-санационо зеленило 

састављено од компактних засада листопадне 

и четинарске вегетације у циљу просторно-

визуелене изолације комлекса и делимичног 

спречавања ширења непријатних мириса на 

околне засаде. 

За садњу засада заштитног зеленила 
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планирати врсте дрвећа одабраним у складу 

са природним потенцијалом станишта. 

Уређење слободног простора комплекса 

постројења као и композиционо решење 

зеленила прилагодити функцији и планираној 

намени примењујући аутохтоне врсте 

вегетације. 

За  засену паркинг места применити 

дрворедне саднице високих лишћара (Acer 

pseudoplatanus, Tilia grandifolia, Fraxinus sp и 

сл). 

У оквиру комплекса постројења планира се 

минимум 20% површина под зеленилом. 

Ограђивање Комплекс се ограђује транспарентном 

заштитном оградом висине око 2,2 m, која се 

поставља по граници самог комплекса 

Приступ и паркирање Колски приступ комплексу остварује се преко 

приступне саобраћајнице; 

За потребе запослених неопходно је 

обезбедити 4 ПМ унутар комплекса као и 

паркинг површину за смештај теретних 

возила 

Инжињерскогеолошки путеви У даљој фази пројектовања урадити  детаљна 

геолошка истраживања а све у складу са 

законом о рударству и геолошким 

истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.88/1) 

 

 

2.Белешка о исправци из тачке 1. овог решења, биће уписана у изворник Плана. 

3. Ово решење производи правно дејство, од дана од кога производи правно дејство План из тачке 1. овог решења. 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 350-62/2022-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. 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 20.04.2022.године, донела је  

 

Д О П У Н У     Р Е Ш Е Њ А 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ И УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД, 

БРОЈ 463-8/2022-I ОД 11.02.2022. ГОДИНЕ 

(„Службени лист општине Брус“, број 2/2022) 

 

1. Врши се допуна Решења о образовању Комисије за примопредају непокретности и увођење у посед, број 

463-8/2022-I од 11.02.2022. године („Службени лист општине Брус“, број 2/2022) у тачки 2. тако да се иза 
текста на кат. парцели број 471, 474 додаје и кат. парцела број 476 КО Брус. 
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2. У осталом делу Решење о образовању Комисије за примопредају непокретности и увођење у посед, број 
463-8/2022-I од 11.02.2022. године („Службени лист општине Брус“, број 2/2022), остаје непромењено.  

 

 

3. Допуну Решења објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:463-19/2022-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.04.2022. године                                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке Брус за 2021. годину, број 61/22 од 29.03.2022. године, коју 

је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 29.03.2022.године, Одлуком бројем 62/22. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-9/2022-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. године                                           Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 2/19), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за културу Брус са финансијским извештајем за 2021. годину, број 77/22 
од 24.03.2022. године, коју је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 31.03.2022.године, 

Одлуком број 86/22. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-10/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. године                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма за рад Савета за координацију 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Брус за 2021. годину. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:344-69/2022-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 20.04.2022. 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, 47/18 и 

111/21), члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19) и члана 12. Закона о управљању 

миграцијама („Службени гласник РС“, број 107/12) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС 

  

 I- ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за миграције општине Брус (у даљем тексту: Савет), у следећем саставу: 

1. Валентина Милосављевић, председница општине Брус - председник Савета; 
2. Никола Збиљић, шеф Одсека за друштвене делатности ОУ Брус - члан; 

3. Далиборка Томић, директор Центра за социјални рад Брус - члан; 

4. Василије Рилак, начелник ПС Брус - члан; 

5. Снежана Томић,  представник Националне службе запошљавања-Филијала Брус - члан; 
6. Братислав Којић, повереник за избеглице општине Брус – члан; 

7. Саша Томић, секретар Црвеног крста Брус – члан. 

 II – Савет обавља послове који се односе на:  

1. Праћење и извештавање Комесаријата за избеглице о миграцијама на теритиорији општине Брус; 

2. Предлагање програма, мера и планова активности које треба предузети ради ефикасног управљања 

миграцијама на територији општине Брус; 
3. Друге послове у области управљања миграцијама, у складу са законом. 

На захтев Комесаријата за избеглице, Савет доставља извештај о предузетим мерама и другим активностима 

из области управљања миграцијама на територији општине Брус. 

 III – Даном доношења овог Решења ставља се ван снаге Решење о образовању савета за управљање 

миграцијама и трајна решења Скупштине општине Брус, број 561-27/2012-I од 17.12.2012. године („Службени лист 

општине Брус“, број 11/2012). 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС  

БРОЈ:02-9/2022-I                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. године                                           Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_____________________________________ 

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

101/16-др закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени лист општине Брус“, број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022.године доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Небојши Јеличићу из Бруса 

 

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 175.200,00 динара за помоћ Небојши Јеличићу из Бруса, у 
циљу куповине два нова слушна апарата. 

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе општине Брус, економска 

класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о утрошеним финансијским 

средствима, у супротном од корисника затражиће се повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог Решења закључи уговор са 
Небојшом Јеличићем из Бруса којим ће се ближе уредити права и обавезе.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-269/2022-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      

20.04.2022. године                                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

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

101/16-др закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени лист општине Брус“, број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022.године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Силвани Ивковић из Бруса 

 

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ Силвани Ивковић из Бруса, у 

циљу накнаде трошкова даљег лечења. 

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе општине Брус, економска 

класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о утрошеним финансијским 

средствима, у супротном од корисника затражиће се повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог Решења закључи уговор са 

Силваном Ивковић из Бруса којим ће се ближе уредити права и обавезе. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-284/2022-I                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      

20.04.2022.године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
 

 

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

101/16-др закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени лист општине Брус“, број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022.године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Винадији Савић из Богиша 

 

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ Винадији Савић, у циљу 

накнаде трошкова даљег лечења. 

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе општине Брус, економска 

класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
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3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о утрошеним финансијским 

средствима, у супротном од корисника затражиће се повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог Решења закључи 

уговор са Винадијом Савић из Богиша којим ће се ближе уредити права и обавезе. 
5. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-283/2022-I                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    

20.04.2022.године                                                                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

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

101/16-др закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени лист општине Брус“, број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022.године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Петру Тодоровићу из Лепенца 

 

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ Петру Тодоровићу из Лепенца у 

циљу изградње породичне куће на кат. парцели број 3607 КО Лепенац. 

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе општине Брус, економска 

класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

3.Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о утрошеним финансијским 

средствима, у супротном од корисника затражиће се повраћај средстава. 

4.Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог Решења закључи уговор са 

Петром Тодоровићем из Лепенца којим ће се ближе уредити права и обавезе. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-143/2022-I                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      

20.04.2022.године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

______________________________________ 

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

101/16-др закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени лист општине Брус“, број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022.године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Милану Николићу из Дртеваца 

 

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ Милану Николићу из Дртеваца 

у циљу реконструкције породичне куће која је оштећена услед пожара. 

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе општине Брус, економска 

класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о утрошеним финансијским 

средствима, у супротном од корисника затражиће се повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог Решења закључи уговор са 

Миланом Николићем из Дртеваца којим ће се ближе уредити права и обавезе. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-280/2022-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      

20.04.2022.године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

101/16-др закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени лист општине Брус“, број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022.године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Милану Радуловићу из Ботуње 

 

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ Милану Радуловићу из Ботуње у циљу 

реконструкције породичне куће која је оштећена услед пожара. 

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе општине Брус, економска 

класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о утрошеним финансијским средствима, 

у супротном од корисника затражиће се повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог Решења закључи уговор са Миланом 

Радуловићем из Ботуње којим ће се ближе уредити права и обавезе.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-282/2022-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ     

20.04.2022.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 20.04.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ БРУС 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Весић Миливоје из Бруса дужности члана Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“  

Брус, као представник запослених. 
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Илић Весна из Бруса, као представник запослених, за  члана  Школског одбора ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ Брус. 

3. Новоименованом члану Школског одбора мандат траје до истека мандата Школског одбора ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ Брус. 

4. Ово Решење је коначно у управном поступку. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-11/2022-I                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. године                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_______________________________ 

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19 - др. 

закон и 9/20), члана 13. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, 

Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 55/2015) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
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ОПШТИНЕ БРУС 

 

I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за планове општине Брус (у даљем тексту: Комисија), на 

мандатни период од четири (4) године у следећем саставу: 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. Марија Јаковљевић, дипл. просторни планер из Бруса. 

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 

2. Драгана Милић Радојковић, дипл. просторни планер из Бруса, са лиценцом ИКС бр. 100021813. 

ЗА СЕКРЕТАРА: 

3. Гордана Петровић, дипл.грађ.инж. из Ниша, са лиценцом ИКС бр. 203083605, 317А71104 и 411Ј88716. 

ЗА ЧЛАНОВЕ: 

4.  Мирољуб Р. Ђорђевић, дипл.пр.планер из Трстеника, са лиценцом ИКС бр. 100007204 и 201042203. 

5. Бисерка Ч. Митровић, дипл.анж.арх. из Београда, са лиценцом ИКС бр. 200005303 и 100010206. 

II – Комисија се образује ради обављања стручних послова у поступку израде и 

спровођења планских докумената, ради обављања стручне контроле планских докумената и обављања послова јавног 

увида у плански документ у складу са Законом. 

III – Стручне и административне послове за потребе Комисије обезбеђује носилац израде 

планског документа. 

За обављање административно-техничких и других послова могу се ангажовати и друга 

лица. 

IV – Начин рада и одлучивање Комисије утврђује се Пословником о раду Комисије, који се доноси већином гласова 

од укупног броја чланова Комисије. 

V – Председник, заменик председника и чланови Комисије имају право на накнаду за 

присуство и рад по одржаној седници Комисије у износу од 15% од просечне месечне зараде по запосленом у  

Републици  Србији, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику. 

Председнику Комисије увећава се накнада 10%. 

VI – Лицима ангажованим за обављање административно-техничких и других послова 

припада право на накнаду за присуство и рад по одржаној седници Комисије у износу 

 од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у  Републици Србији, према последњем 

објављеном податку Републичког завода за статистику. 

VII – Чланови Комисије који немају пребивалиште на територији општине Брус имају 

право на накнаду путних трошкова насталих за долазак и одлазак на седнице у висини цене аутобуске карте на 

релацији од места пребивалишта до места одржавања седнице. Исплата путних трошкова се врши на основу 

приложене карте за превоз, односно ако се користи сопствени превоз доставља се изјава о пређеној километражи. 

VIII – Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за планове општине Брус, 

број: 350-101/2021-I од 26.06.2021. године („Службени лист општине Брус“, број 6/2021). 

IX – Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-67/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. 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) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела је 

 

И З М Е Н У     Р Е Ш Е Њ А 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 
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1. Врши се измена решења о разрешењу и именовању повереника Месних заједница на територији оппштине 
Брус, број 020-3/2022-I од 11.02.2022. године („Службени лист општине Брус“, број 2/2022) у тачки 2. тако да 

уместо Александар Марјановић повереник Месне заједнице Ливађе, треба да стоји Александар Филиповић 

повереник Месне заједнице Ливађе. 

 
2. У осталом делу Решење број 020-3/2022-I остаје непромењено. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:020-8/2022-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. године                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_______________________________ 

 

На основу члана 37. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020 и 

47/2021), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 111/16 

и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за културу Брус 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Славко Милићевић, дипломирани инжењер менаџмента, из Влајковаца, вршиоца 
дужности директора Центра за културу Брус. 

 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-13/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022.године                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 37. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020 и 

47/2021), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 111/16 

и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Брус 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Славко Милићевић, дипломирани инжењер менаџмента, из Влајковаца, за вршиоца 

дужности директора Центра за културу Брус, на период до једне (1) године. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-14/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022.године                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14, 111/16 и 47/18), члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 

52/11), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), члана 13. Одлуке 

о оснивању установе Народне библиотеке Брус („Службени лист општине Брус“, број 9/13 и 1/17), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора Народне библиотеке Брус 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Невена Чукурановић дипломирани биолог из Лепенца, вршиоца дужности директора 

Народне библиотеке Брус. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-15/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022.године                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14, 111/16 и 47/18), члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 

52/11), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), члана 13. Одлуке 

о оснивању установе Народне библиотеке Брус („Службени лист општине Брус“, број 9/13 и 1/17), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Народне библиотеке Брус 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Невена Чукурановић дипломирани биолог из Лепенца, за вршиоца дужности директора 
Народне библиотеке Брус, на период до једне (1) године. 

 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-16/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022.године                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/14-др закон, 101/16-др закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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о разрешењу вршиоца дужности директора установе  

за физичку  културу „Спортски центар“ Брус 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Марко Вилимоновић професор физичког васпитања из Лепенца вршиоца дужности 
директора установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-17/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022.године                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/14-др закон, 101/16-др закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора установе  

за физичку културу „Спортски центар“ Брус 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Марко Вилимоновић професор физичког васпитања из Лепенца за вршиоца дужности 

директора установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус, на мандатни период до 1 (једне) године. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-18/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022.године                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

101/16-др закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени лист општине Брус“, број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022.године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Миодрагу Јовановићу из Чокотара 

 

1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ Миодрагу Јовановићу из 

Чокотара у циљу реконструкције породичне куће која је оштећена услед пожара. 

2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе општине Брус, економска 

класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
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3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о утрошеним финансијским 

средствима, у супротном од корисника затражиће се повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог Решења закључи уговор са 

Миодрагом Јовановићем из Чокотара којим ће се ближе уредити права и обавезе. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-300/2022-I                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ     

20.04.2022.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), и члана 6. Одлуке о оснивању буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Брус (“Службени лист општине Брус” бр.5/2009),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА  

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ Валентина Милосављевић, председница општине Брус, за одговорно лице Буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Брус. 
2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Брус».  

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

           

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:401-5/2022-I                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

20.04.2022. године                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
__________________________________ 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/2007, , 83/14-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18)  и члана 40. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ ПРАЊА И ЧИШЋЕЊА 

САОБРАЋАЈНИХ И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ  

И ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БРУСА  

И НАСЕЉА БРЗЕЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм прања и чишћења саобраћајних и јавних површина, одржавања 

комуналне хигијене и јавног зеленила на подручју града Бруса и насеља Брзеће за 2022. годину, број 

1052/2022 који је усвојио Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 15.04.2022. године. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-302/2022-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022. 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. 
тачка 62. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ БРУС 
 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Удружењу “Рурални Иновациони Центар” из Бруса, МБ:28003196, 
ПИБ:106419854, да може да користи име Општине Брус за свој домен  www.brusinfo.rs, а у циљу израде 

сајта. 

2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Брус». 
3. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».          

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:031-1/2022-I                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

20.04.2022. године                                                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________ 

 

 

 

 

На основу члана 26. става 1. тачке 3. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник 

РС“, бр. 88/2011, 15/2016, 104/2016 ), члана 32. став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 1. тачке 41. Статута општине Брус  

(„Службени лист општине Брус“, број 2/19), а у складу са издатим Мишљењем Комисије за Јавно приватно 

партнерство, образоване од стране Владе РС од дана 19.04.2022. године под бројем 12/2022, 
Скупштина општине Брус  на седници одржаној дана 20.04.2022. године доноси  

 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ Пројекат јавног приватног партнерства 

- за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији 

општине Брус, на чији предлог је добијено позитивно мишљење Комисије за Јавно приватно партнерство Републике 

Србије под бр. 12/2022 од 19.04.2022. године, а које Мишљење чини саставни део ове одлуке. 

Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:344-96/2022-I                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

20.04.2022.године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                

 

____________________________________ 

 

http://www.brusinfo.rs/
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А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

 

 

На  основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07...47/18) и члана 8. 

Одлуке о Општинском већу општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 11/08), поступајући по захтеву шефа 
Одсека за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Брус  

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 07.03.2022. године донело је 

 

  Р Е Ш Е Њ Е 

 

          1. ПРИХВАТА СЕ финансирање стварних трошкова превоза у 2022. години  члановима Удружења мултипле 
склерозе-Расински округ, Крушевац који имају пребивалиште на територији општине Брус, на релацији од места 

пребивалишта до Крушевца и обратно, а који настану поводом учешћа истих у активностима Удружења, као и у вези 

остваривања здравствене заштите у здравственим установама у Крушевцу. 

 
         2. У циљу остваривања права из тачке 1. диспозитива овог решења чланови Удружења су у обавези да 

Општинској управи општине Брус-Одсеку за друштвене делатности, привреду и локални економски развој доставе 

путне карте, одговарајући доказ о оправданости одласка у Крушевац (позив за учећше у раду Удружења, фотокопију 
упута лекару и сл.), као и број текућег рачуна. 

       На основу приложених доказа и решења Општинске управе општине Брус-Одсека за друштвене делатности, 

привреду и локални економски развој биће извршена рефундација путних трошкова. 
 

        3. Задужује се Општинска управа општине Брус-Одсек за друштвене делатности, привреду и локални економски 

развој да са овим решењем упозна Удружења мултипле склерозе-Расински округ, Крушевац ради даљег информисања 

чланова Удружења са територије општине Брус о наведеним правима и процедури за остваривање истих. 
 

       4. Решење доставити: Општинској управи општине Брус-Одсеку за друштвене делатности, привреду и локални 

економски развој и архиви . 

    

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

 

 

                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС    
                                              

БРОЈ: 400-113/2022-III                                                                       ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ 
                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

07.03.2021. године                                                                                    Милијана Тодоровић, с.р. 
____________________________________ 
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На основу чл. 3. и чл. 8. Уредбе о управљању капиталним пројектима (,,Службени гласник РС”, број 51/2019), 

члана 66. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 2/2019) и члана 8. Одлуке о Општинском већу 

општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 11/2008), 
          Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана  11.04.2022. године донело је 

 

 

                                                                    Р Е Ш Е Њ Е 

    о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Брус 

 

 
1. Образује се  Комисија за капиталне инвестиције општине Брус, (у даљем тексту:Комисија) у следећем саставу: 

Председник Комисије: 

-Валентина Милосављевић, председница општине Брус 

Чланови: 

-Милијана Тодоровић, заменица председнице општине Брус; 

-Весна Лазаревић, шеф Одсека за финансије, планирање и јавнe набавке у Општинској управи општине Брус;  
-Милан Марјановић, координатор техничке службе  ЈКП ,,Расина” Брус  и 

-Никола Збиљић, шеф Одсека за друштвене делатности, привреду и локални економски развој у Општинској управи 

општине Брус. 

2. Задатак Комисије је, да врши потврду стратешке релевантности капиталних пројеката и усваја листу капиталних 
пројеката који су успешно оцењени и прошли преимплементациону фазу, осигурава усклађеност између различитих 

извора финансирања у фазама припреме и имплементације пројекта, за капиталне пројекте за које оцени да је 

неопходно даје налог за израду плана рационализације пројекта, усваја коначну листу приоритетних и спремних 
капиталних пројеката, врши рангирање припремљених капиталних пројеката на основу стратешке релевантности, 

степена припремљености и оцене изводљивости, представља развојним партнерима планове за реализацију пројеката 

са листе приоритетних пројектних идеја и листа приоритетних припремљених пројеката и разматра предлоге 

развојних партнера у вези са овим пројектима, одобрава план рационализације капиталног пројекта и сагледава 
завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту. 

3.Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска управа општине Брус-Одсек 

за финансије, планирање и јавне набавке у сарадњи са Одсеком за друштвене делатности, привреду и локални 
економски развој 

4. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Брус, 

број 401-9 /2020-III од 01.12.2020. године 
5. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус”. 

6. Решење доставити: лицима из тачке 1. овог решења, Општинској управи општине Брус-Одсеку за финансије, 

планирање и јавне набавке, Одсеку за друштвене делатности, привреду и локални економски развој и архиви. 

                                                      

 

                                          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 401-4/2022-III                  ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ  

                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 11.04. 2022. године                                                                            Милијана Тодоровић, с.р. 
________________________________________ 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07...47/18) и члана 11. 

Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 1/2020...10/2021) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 13.04.2022. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

        1.ПОСТАВЉА СЕ Бранко Луковић из Бруса, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, за 

Општинског правобраниоца општине Брус, на период од 5 (пет) година, почев од 13.04.2022.године.  

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

        3.Решење доставити: именованом, Општинској управи општине Брус-персоналној служби, Oдбору Скупштине 

општине Брус за избор и именовање, административна и мандатно-имунитетска питања и архиви.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

                                                                                                           

БРОЈ: 02-12/2022-III                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

13.04. 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),   и члана 66. Статута општине Брус 

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

Општинско веће општине Брус  на седници одржаној дана  13.04.2022. године, донело је  
 

 П Р А В И Л Н И К  

О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И  

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, 

ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ 

ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ  

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ЈП1/22 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и  стамбених зграда (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 породичних кућа, станова и  стамбених зграда 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 Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на 
основу Јавног позива, ЈП 1/22 опредељују се Одлуком о буџету Општине. 
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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 је максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави 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. 

Укупно планирана средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске 

ефикасности додељује путем Јавног позива бр.____________ за суфинансирање Програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22, износе десет милиона динара, од чега 

је пет милиона динара определила општина Брус, а  пет милиона динара Управа за подстицање и унапређење 

енергетске ефикасности, а за суфинансирање мера из овог члана осам  милиона и педсто хиљада динара, од чега је 
четири милиона и двеста педесет хиљада динара определила општина Брус, а  четири милиона и двеста педесет 

хиљада динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности. 

 

Спроводиће  се следеће мере енергетске ефикасности: 
 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,за породичне куће и станове.  
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, 

капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што 

је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око 

прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње 
стране зида  

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по 

појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

2) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за стамбене зграде. 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, 

капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што 

је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око 

прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње 
стране зида за стамбене зграде 

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 

пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној 
стамбеној згради 

 

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених 

пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за 

породичне куће. 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

• 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  210.000 динара са ПДВ-ом, и; 

износа  који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 2.000 динара са ПДВ-ом. 
  

4) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених 

пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за 

стамбене зграде, 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

• 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  120.000,00 динара са ПДВ-ом помножену 

са бројем станова у пријављеној стамбеној згради, и; 
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• износа  који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 2.000 динара са 
ПДВ-ом . 

 

5) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне 

куће (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за  

термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих 

делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће из става 2. тачка 3), овог 

члана).  

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, 
грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, 

али не и радове на замени конструктивних елемената крова  

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

• 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара са ПДВ-ом, и; 

• износа  који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 1.500 динара са 

ПДВ-ом.  

 

6) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 

грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 

породичне куће и станове. 
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 
пријави, а максимално: 

-  85.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас; 

- 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка). 

 

7) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 

грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене 

зграде, 
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 

пријави, а максимално: 

-  40.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној 
згради; 

- 50.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка) помножено са бројем станова у 

пријављеној стамбеној згради. 
 

8) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за 

породичне куће и станове (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег 

грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 2. тачка 6), овог члана). 
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 

пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

9) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за 

стамбене зграде,, (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача 

простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 2. тачка 7), овог члана или уколико је одобрен 

захтев да се зграда прикључи на даљински систем грејања. 
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 

пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној 

стамбеној згради. 

 

10) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или 

комбиновани грејач) за породичне куће. 
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 

пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом 

 

11) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле 

воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне 

куће. 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:: 
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• 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  140.000,00 динара са ПДВ-ом, и; 

• износа  који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са  износом од 650,00 

динара са ПДВ-ом.  

   

  Домаћинстава и стамбене заједнице не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из 

овог члана, осим за мере из става 2. тач. 5), 8) и 9) овог члана. 

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

задовоље следеће минималне услове:  

• 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 

• Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама 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 

• Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%; 

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

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

• За мере из става 2. тач 3) и 4) 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. 

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

За мере из става 2. тач 1) и 2) овог члана средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних 
прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези 

са грејаним простором. 

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. 

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: 

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

• Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, 

трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл. 

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

• Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које  

подносилац захтева сам извршава  

• 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. 
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 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 конкурси за суфинансирање мера енергетске санације у име Општинског већа 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.  

Општина  је дужна да, на захтев Управе, као члана комисије  из става 1. овог члана укључи лице које именује 
Управа 

Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду. 

 

Члан 12. 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства/ стамбене заједнице (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  Градском/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.  

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. 
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 Рокови за реализацију 

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

• евалуација пријава на Јавни позив директних корисника (привредни субјекти) средстава и доношење 

прелиминарне ранг листе не може бити дужe од 15 дана; 

• рок за пријаву крајњих корисника (домаћинства и стамбене заједнице) 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 зајенице, 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 градско/општинско веће општине 

Брус.  Јавни позив се расписује за све мере из члана 6. овог правилника. 

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 Града/Општине, а најава јавног 

позива и у локалним медијима.  

 

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: 

• правни основ за расписивање јавног позива,  

• циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске санације  на територији јединице 

локалне самоуправе,  

• финансијски оквир,  

• намену средстава,  

• услове за учешће на конкурсу,  

• документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

• испуњеност услова из јавног позива,  

• начин и рок подношења пријаве,  
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• 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: 

• опште податке о привредном субјекту; 

• податке о законском заступнику; 

• профил привредног субјекта; 

• ценовни преглед роба и услуга; 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката) 
 

Члан 19. 

Критеријуми за рангирање директних обухватају следеће: 

• цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 

• рок важења цена за меру коју конкуришу; 

• 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. 

 

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 Града/Општине и званичној 

интернет страници Града/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 Градском/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 јавни позив за директне кориснике за одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни 
један или недовољно привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити у јавном позиву за домаћинства и стамбене 

заједнице  

  

Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствма и стамбеним заједницама 
 

Члан 21. 
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Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима 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.  

Домаћинства/ 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: 

• јавни позив 

• пријавни образац са листом потребних докумената   

 

Члан 22. 

  Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима  и стамбене 
заједнице  и испуњавају следеће услове: 

• да је подносилац пријаве: 

• власник објекта, или    
• ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси 

објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника 

објекта 
• да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је 

потрошња електричне енергије  у објекту  у претходном месецу минимално 30 kwh.   

• да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар, 

• 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. 

• и други услови у складу са јавним позивом за домаћинства. 
  

 Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника 

приликом пријаве. 
 Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника. 

 

Садржај Јавног позива за крајње кориснике домаћинства и стамбене заједнице 
 

Члан 23. 

Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи: 

• правни основ за расписивање јавног позива,  

• циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске санације  на територији јединице 

локалне самоуправе,  

• финансијски оквир,  

• намену средстава,  

• број мера за које један корисник може да конкурише, 

• услове за учешће на конкурсу,  

• листу директних корисника преко којих се реализују мере, 

• документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

• начин на који општина Брус пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и 

подношењу пријаве, 

• начин и рок подношења пријаве,  

• поступак одобравања средстава, 

• 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 домаћинства и стамбене заједнице 

 

Члан 24. 

Документацијa коју доставља грађанин - подносилац пријаве при подношењу пријаве:  
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• потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1)  са 

попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног 

система објекта; 

• фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне 

куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица; 

• фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за 

последњи месец, ради доказа да се  живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да 

минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно); 

• потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за набавку котла на 

природни гас); 

• предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе 

директних корисника (привредних субјеката)  (Прилог 2) коју је објавило/ла Општина; 

• изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно 

видљивом адресом становања;  

• 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.(Прилог 3) 

 

 

 

 

Пријава коју на јавни позив подносе стамбене заједнице нарочито садржи:  

• потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1А), са 

попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног 

система објекта; 

• 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 30 kWh месечно по стану- потребно за минимум  50% 

станова у згради); 

• доказ о регистрацији Стамбене заједнице; 

• сагласност стамбене заједнице за предложену меру; 

• листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице са 

јасно видљивом адресом становања;  

• списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса становања; 

• потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас;  

• предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе 

директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавио/ла Општина; 

• 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; 

(Прилог 3) 

•  одобрен захтев за прикључење на даљински систем грејања, уколико се стамбена заједница пријављује за 

меру из члана 6. став 2. тачка 9) која се односи на уградњу нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора;  

• и друга документа у складу са Јавним позивом. 

 

 Општина ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности по службеној дужности извод из 
листа непокретности, (обезбеђује град/општина), 

 

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 претходне две године после достављања Решења о додели 

бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.  
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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 пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске ефикасности 

из члана 6. став 2. тач.3), 4) и 5) 

 

Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког 

омотача према негрејаномпростору(стамбених зграда и породичних кућа) 
Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта  Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  50 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  40 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 30 
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 10 

 
Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20 
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15 
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10 

ПВЦ, алуминијум  0 
 

Постојећи начин грејања на*:  Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  20 

Електрична енергија 15 

Дрво 10 

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања 0 

К фактор заузетости површине за станове 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног 

објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 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 

 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 
*за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се односи на већину станова 
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Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и стамбених заједница које обухватају мере енергетске 

ефикасности из члана 6. став 2. тач. 1) и 2) 

 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача 

са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

(стамбеним зградама, породичним кућама и становима ) 

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 
Дрвени, једноструки са једним стаклом 50 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 40 
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 30 

ПВЦ, алуминијум  10 
 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  20 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  15 
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 10 
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 0 
 

Постојећи начин грејања на* Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  20 

Електрична енергија 15 

Дрво 10 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0 

К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног 

објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 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 

 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 
* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне столарије који се односи на 

већину станова 
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Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и стамбених заједница које обухватају мере енергетске 

ефикасности из члана 6. став 2. тач. 6), 7), 8), 9) и 10) 

 

Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне мреже, 

грејних тела-радијатора и пратећег прибора, и набавка и уградња топлотних пумпи  
 

Постојећи начин грејања на* Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5 

 
Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 
 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 
 

К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног 

објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 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 

 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 
* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања  који се односи на већину станова 

 

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава који обухватају меру енергетске ефикасности из члана 6. став 2. 

тачка 11) 
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Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде за породичне куће 

 

Постојећи начин грејања на: Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5 

 
Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 
 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 
 

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 

 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 
 

 

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. 

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 мањи.   

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

стамбену зграду и наћи његова средња вредност. 
 

 

Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника 

 

Члан 27. 
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Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава и стамбених заједница, врши се применом критеријума из  
члана 26.  

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

крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног позива на основу бодовања према критеријумима из 

члана 26. овог правилника. 
Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Града/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 Града/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. 

 

Исплата средстава 

 

Члан 28. 
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 урбанизам односно 
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. 
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 
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Извештавање 

 

Члан 29. 

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. 

 

Објављивање 

 

Члан 30. 

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

на огласној табли Општинске управе. 

 

Чување документације 

 

Члан 31. 

Градска/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 32. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Број: 400-295/2022-III                                                   ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум:. 13.04.2022. 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), члана 29. став 2. Правилника о 
ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности („Службени гласник РС ,ˮ број 

12/22), Решења о  финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе 

јединице локалне самоуправе, као и градске општине, број 401-00-4/2022-01 од 25.02.2022. године, донетим од стране Управе за 
финансирање и подстицање енергетске ефикасности, којим су општини додељена средства у износу од пет милиона а на основу 

чега ће  седамсто педесет хиљада  динара определити општина Брус, а  седамсто педесет хиљада динара Управа за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности  за суфинансирање мера енергетске ефикасности из овог правнлника.  Општинско веће 
општине Брус  на седници одржаној дана  13.4.2022.   године, донело је  

 

 П Р А В И Л Н И К 

 О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 

СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, 

ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ 

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22 
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних 

панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем 
уградње калориметара, циркулационих пумпи ,  термостатских  вентила и делитеља топлоте (у даљем тексту 

Правилник) уређује се: циљ спровођења енергетске санације; радови, опрема и извештаји које се суфинансирају и 

ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници, 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 породичних кућа, 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 Програма енергетске санације, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива 

за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који 
спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине, ЈП 1/22, објављеним од стране Управе за подстицање 

и унапређење енергетске ефикасности, опредељују се Одлуком о буџету Општине.  

 
 

Члан 4. 

Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог Правилника додељују се на основу јавног позива за 

домаћинстава у највишем износу  до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при 
чему је максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави дефинисан у члану 6.  

Члан 5. 

Одлуку о додели средстава грађанима доноси Општинско веће општине Брус на предлог Комисије за 

реализацију енергетске санације. 

 

Члан 6. 

 Реализоваће се следеће мере енергетске ефикасности: 

 
набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће 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. 

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за 

утрошену електричну енергију, а  максимално до 6 kW. 
Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ови меру, представља мањи износ од: 

• 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом, и; 

• износа који се добија множењем снаге у kW соларних панела из достављене профактуре, са износом 
од 70.000 динара са ПДВ-ом 

 

Укупан износ средстава подстицаја која додељује Општина за ову меру енергетске ефикасности износи 700.000 

динара.  
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• унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим 

системом путем: 

 

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, 

Удео средства подстицаја износи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално 
15.000,00 динара са ПДВ-ом по циркулационој пумпи. 

 

(2) опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове, 

Удео средства подстицаја износи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално: 

• 15.000,00 динара са ПДВ-ом по калориметару 
• 1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу топлоте 

• 1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостатском вентилу. 

 

Укупан износ средстава подстицаја која додељује општина за ову меру енергетске ефикасности износи 50.000,00 
динара. 

  

 Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог члана. 
 Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне субјекте. 

 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 суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Општине Брус 

су: 

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

• Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, 

трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл. 

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

• Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које  

подносилац захтева сам извршава  

• Други трошкове који нису у складу са енергетском санацијом. 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 9. 

Директни корисници средстава за реализацију 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 енергетске санације (у 
даљем тексту Комисија). 

Јавни конкурси за суфинансирање енергетске санације у име Општинског већа општине Брус спроводи 

Комисија, коју Општинско веће општине Брус формира Решењем о образовању комисије.   
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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.  

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 Брус за суфинансирању енергетске санације, 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, 
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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, 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 Града/Општине, а најава јавног 

позива и у локалним медијима.  

 

Члан 16. 

 Услови за учешће привредних субјекти који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације на јавном позиву: 

• 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 

• да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује 

лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду 

извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије   

• да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 године.  

 

 Услови за учешће привредних субјекти који врше радове на унапређењу термотехничког система путем 

уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте на јавном позиву:  

• 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: 

• правни основ за расписивање јавног позива,  

• циљеве преузете из Правилника о суфинансирању енергетске санације  на територији јединице локалне 
самоуправе,  

• намену средстава,  

• услове за учешће на конкурсу,  
• документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

• испуњеност услова из јавног позива,  

• начин и рок подношења пријаве,  

• начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у суфинансирању 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 за привредне субјекте који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 

• опште податке о привредном субјекту; 
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• податке о законском заступнику; 
• цена за комплетну кровну уградњу и опрему за соларну електрану  капацитета  6 kW инсталисане снаге 

соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, 

уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, цену израде 

техничке документације која обухвата предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и 
уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни 

систем. Цену дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду 

дистрибутивног система ОДС-а; 
• изјаву да ће унети у уговор са грађанима спецификацију радова и обавезу израде извештаје  о уградњи 

соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије и уградње,  

 

 Пријавни образац привредних субјекти који врше радове на унапређењу термотехничког система путем 

уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте се налази у 

прилогу јавног позива и садржи нарочито: 

• опште податке о привредном субјекту; 

• податке о законском заступнику; 

• профил привредног субјекта; 

• ценовни преглед роба и услуга; 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката) 
 

Члан 19. 

Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и радове на уградњи соларних 

панела и пратеће инсталације обухватају следеће: 
• цену из члана 18. став 2. тачка 3). 

• рок важења цена за меру коју конкуришу; 

• рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле 
• други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом. 

 

 Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и радове на унапређењу 

термотехничког система путем угградње калолиметара, циркуларних пумпи термостатских вентила делитеља 

топлоте обухватају следеће: 

• цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 

• рок важења цена за меру коју конкуришу; 

• 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. 

 

 

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 Града/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.  
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О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних 
корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Градском/Општинском већу на усвајање.  

Општинско веће гопштине 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 јавни позив за директне кориснике за одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни 

један или недовољно привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити у јавном позиву за домаћинства. 

  

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) 

 

Члан 21. 

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију 
породичних кућа и станова доноси Општинско веће општине Брус. 

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима спроводи Комисија.  
 

Грађани - 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 Градске/Општинске управе и 

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

Конкурсна документација садржи: 

• јавни позив 

• пријавни образац са листом потребних докумената   

 

Члан 22. 

  Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове: 

• да је подносилац пријаве: 
• власник објекта, или    

• ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси 

објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника 
објекта 

• да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је 

потрошња електричне енергије  у објекту  у претходном месецу минимално 30 kwh.   

• 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. 

• и други услови у складу са јавним позивом за домаћинства 

 

Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства) 
 

Члан 23. 

Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи: 

• правни основ за расписивање јавног позива,  
• циљеве преузете из Правилника о суфинансирању енергетске санације  на територији јединице локалне 

самоуправе,  

• финансијски оквир,  
• намену средстава,  

• услове за учешће на конкурсу,  

• листу директних корисника преко којих се реализују радови на енергетској санацији, 

• документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 
• начин на који општина Брус пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и 

подношењу пријаве, 

• начин и рок подношења пријаве,  
• поступак одобравања средстава, 
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• начин објављивања одлуке о остваривању права на бесповратна средства грађанима за спровођење 
енергетске санације по јавном позиву. 

 

 

Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане) 

 

Члан 24. 

Документацијa коју доставља грађанин подносилац пријаве при подношењу пријаве:  

• потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1)  са 

попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног 

система објекта; 

• фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне 

куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица; 

• фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за 

последњи месец, ради доказа да се  живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да 

минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно); 

• предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе 

директних корисника (привредних субјеката)  (Прилог 2) коју је објавило/ла Град/Општина; 

• 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.(Прилог 3) 

• и друга документа у складу са Јавним позивом. 

 

Град/Општина ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности за извод из листа 
непокретности, (обезбеђује град/општина), 

 

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 претходне две године после достављања Решења о додели 

бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.  

 

Критеријуми за избор пројеката грађана  (домаћинства) 
 

Члан 26. 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на основу листе 
приоритета састављене бодовањем према критеријумима.  

 

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске 

ефикасности из члана 6. став 1. тачка 1) 

 

Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за производњу 

електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне техничке документације и 

извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 

производњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом 

прикључења на дистрибутивни систем (породичне куће) 

Постојеће стање спољних зидова  
Број 

бодова 
Максимално 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 25 
 

Постојећи начин грејања на:   Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут   5 
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Електрична енергија  10 

Дрво  15 

Природни гас/пелет  25 

   

Постојеће карактеристике спољне 

столарије  

Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом  5 
Дрвени, двоструки са размакнутим 

крилима 
 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом 
или вакум стаклом 

 15 

ПВЦ, алуминијум   25 
К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  20 

15≤К<17,5 19,5 
17,5≤К<20  19 

20≤К<22,5  18,5 
22,5≤К<25 18 
25≤К≤27,5  17,5 

27,5≤К≤30 17 
К>30 16 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 
 

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске 

ефикасности из члана 6. став 1. тачка 2) 

 

Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система 

ефикаснијим системом путем: 

• уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи; 

• опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 

количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) 
 

Постојећи начин грејања на* Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5 

 
Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 
 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 
 

К фактор заузетости површине за станове 
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К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног 

објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 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 

 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 
 

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. 

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 мањи.   

 

Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана 

 

Члан 27. 

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава 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 енергетске ефикасности из јавног позива на основу бодовања према критеријумима из члана 

26. овог правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Града/Општине и званичној интернет 

страници града/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 Града/Општине и званичној интернет 

страници града/Општине. 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 53 од 339 

 

 

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. 

 

Члан 28. 

Уколико Град 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 за другу меру. 

 

Исплата средстава 

 

Члан 29. 
Град/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. 
Услови да Град/општина пренесе средства субвенције привредном субјекту (извођачу радова) су: 

• Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин 

предао када се пријавио на јавни позив.  

• Да је грађанин потписао уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.  

• ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем  и упише га у 

регистар купца-произвођача. 

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 члану 6. овог правилника (максималног износа учешћа ЈЛС). 
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно 

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. 

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 ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

Извештавање 

 

Члан 30. 

Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама  и  подноси га 

Градском/Општинском већу.  
Јавност се информише о реализацији енергетских санација  преко локалних медија и интернет странице 

Града/Општине. 

Завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама, 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 

Градском/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 

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: 400-296/2022-III                                               ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 13.04.2022. године                                                   Валентина Милосављевић, с.р. 

_______________________________________ 

           На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), члана 66. Статута општине Брус (‘’Службени гласник општине Брус’’, бр. 2/19),  
Општинско веће Општине Брус, на седници одржаноj 15.04.2022. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. СТАВЉАЈУ СЕ ван снаге закључци Општинског већа општине Брус и то; 

- Закључак број 352-22/2017-III од 29.06.2017. године и 352-22-1/2017-III од 17.11.2017. године; 

- Закључак број 352-31/2017-III од 21.07.2017. године; 

- Закључак број 352-5/2018-III од 11.04.2018. године; 
- Закључак број 352-19/2018-III од 11.06.2018. године; 

- Закључак број 352-84/2018-III од 10.10.2018. године; 

- Закључак број 352-17/2018-III од 23.10.2018. године; 
- Закључак број 352-90/2018-III од 02.11.2018. године; 

- Закључак број 352-92/2018-III од 02.11.2018. године; 

- Закључак број 352-99/2018-III од 11.12.2018. године; 
2. Доношењем овог решења престаје да важи Закључак Општинског већа општине Брус бр 352-106/2021-

III од 30.12.2021.године. 

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Број:352-13/2022-III                                                                           ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ  

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

15.04.2022.године                                                                                      Милијана Тодоровић, с.р. 

__________________________________ 

 

А К Т А 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

 

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019), члана 24. Одлуке о 

Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 16/20) и члана 80. Статута Општине Брус 
(„Службени лист општине Брус“, 2/2019), начелник Општинске управе општине Брус доноси,  

 

П Р А В И Л Н И К  
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О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ 

ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС  

 

I ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА 
 

Члан 1. 

Овим Правилником се ближе уређује поступак јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује 

унутар Општинске управе општине Брус (у даљем тексту: наручилац) односно њених организационих јединица, а 
нарочито: начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци 

(начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и 

спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, начин 
планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин 

комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења  

набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга. 
 

II ПРИМЕНА 
 

Члан 2. 
Овај Правилник је намењен свим организационим јединицама – Одсецима Општинске управе општине 

Брус која су, у складу са важећом регулативом и унутрашњим општим актима укључене у планирање набавки, 

спровођење поступка јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки. 

Руководиоци свих организационих јединица - Одсека су у обавези да упознају своје запослене са 

обавезама, правилима, начином поступања прописаним овим Правилником. 

 
III ЗНАЧЕЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ПОЈМОВА 

 

Члан 3. 

Јавна набавка је набавка добара, услуга или радова на основу уговора о јавној набавци од стране наручиоца 
Општинске управе општине Брус на начин и под условима прописаним Законом и овим Правилником. 

Набавка је набавка добара, услуга или радова на коју се Закон не примењује у складу са чланом 27. Закона 

о јавним набавкама. 

 План јавних набавки је годишњи план набавки Општинске управе општине Брус који се сачињава у 
складу са чланом 88. Закона. 

Понуђач је привредни субјект који је поднео понуду. 

Кандидат је привредни субјект који је поднео пријаву у рестриктивном поступку, конкурентном поступку 

са преговарањем, преговарачком поступку, конкурентном дијалогу или партнерству за иновације. 

Документација о набавци је сваки документ у коме се описују или утврђују елементи набавке или 
поступка, а који укључује јавни позив, претходно информативно или периодично индикативно обавештење у 

случају када се оно користи као јавни позив, обавештење о успостављању система квалификације, описну 

документацију и конкурсну документацију. 
Привредни субјект је свако лице или група лица, које на тржишту нуди добра, услуге или радове. 

Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној форми између једног или више понуђача и 

једног или више наручилаца који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова. 

Уговор о набавци је теретни уговор закључен у писаној и електронској форми између једног или више 
понуђача и једног или више наручиоца, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова 

у складу са чланом 27. Закона. 

Наруџбеница је формални документ који садржи битне елементе уговора који наручилац уместо 

закључења уговора о набавци издаје најповољнијем понуђачу у појединачном поступку набавке чија вредност није 
већа од износа одређеног чланом 27. Закона. 

Општинсак управа је орган општине која спроводи поступке набавки и реализације уговора о набавкама и 

јавним набавкама. 
Одсек за финансије, планирање и јавне набавке је организациона јединица у оквиру у Општинске управе 

која обавља послове који се односе на планирање и спровођење поступака јавних набавки као и набавки на које се 

Закон не примењује. 

Контролу врши Интерна ревизија. 
Корисник набавке је свака организациона јединица – Одсек у оквиру Општинске управе који предлаже 

јавну набавку и набавку, подноси захтев за покретање поступка јавне набавке и прати извршење уговора о јавној 
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набавци и уговора о набавци. 
 

IV ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ 
 

Члан 4. 

Овим Правилником се уређују поступак планирања набавки, рокови израде и доношења плана јавних 
набавки и измена плана јавних набавки, овлашћења и одговорност организационих јединица, односно лица која 

учествују у планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања набавки. 

 
Члан 5. 

План јавних набавки доноси се на годишњем нивоу и садржи обавезне елементе одређене Законом и 

подзаконским актом и мора бити усклађен са Одлуком о буџету општине Брус. 

План јавних набавки доноси Начелник Општинске управе општине Брус за текућу годину, поштујући 
правила о његовом сачињавању и објављивању на Порталу јавних набавки која су прописана Законом и 

подзаконским актом. 

Измене и допуне Плана јавних набавки такође доноси Начелник Општинске управе ( у даљем 

тексту:наручилац). 
План јавних набавки и измене и допуне објављују се на Порталу јавних набавки набавки у року од десет 

дана од дана доношења. 

Ако поједини подаци из плана јавних набавки представљају пословну тајну у смислу закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, 

ти подаци из плана се неће објављивати. 

Поред Плана јавних набавки из става 1. овог члана, наручилац посебно планира и набавке на које се Закон 
не примењује из члана 27. Закона. 

 

 

 

 

 

 

Критеријуми за планирање набавки 

 

Члан 6. 

Критеријуми који се примењују за планирање сваке набавке су: 

1. да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности и у складу са планираним циљевима који су 

дефинисани у релевантним документима (прописи, стандарди, годишњи програми пословања, усвојене 

стратегије и акциони планови...); 

2. да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке одговарају стварним потребама 

наручиоца; 

3. да ли је процењена вредност набавке одговарајућа  с обзиром на циљеве набавке, а имајући у виду 

техничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту (цена и остали услови набавке); 

4. да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и каква је природа тих 

трошкова и да ли је као таква исплатива; 

5. да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су предности и недостаци тих 

решења уодносу на постојеће; 

6. стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом добара (дневно, 

месечно, квартално, годишње и сл); 

7.прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и закљученим 

уговорима; 

8.праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме у односу на трошкове нове 

опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и  сл; 

9.трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови употребе и одржавања, 

као и трошкови одлагања након употребе); 

10.ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке, као и трошкови алтернативних решења. 
Наведени критеријуми се узимају у обзир и приликом доношења одлуке о томе које ће се набавке уврстити 

у план набавки и спровести у текућој години, као у одређивању редоследа приоритета набавки. 
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Приоритетне набавке су и оне које су неопходне за несметано обављање делатности, којима се обезбеђује 
континуитет пословања и остварање стратешких циљева и одобрених пројеката, као и оне код којих неспровођење 

поступка представља ризик за отежано обављање делатности уз велике трошкове, а алтернативна решења не 

постоје или су нерационална у смислу трошкова које изискују. 

 
Начин исказивања потреба 

 

Члан 7. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке је задужен за координацију поступка планирања. 
До 05. новембра Одсек за финансије, планирање и јавне набавке позива све Одсеке Општинске управе ( у  

даљем тексту: корисници) да доставе своје потребе за јавним набавкама за наредну  годину и да изврше 

истраживање тржишта за те предмете набавки. 

До 25. новембра корисници набавки достављају Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке исказане 
потребе са подацима о истраживању тржишта. У Предлогу набавки корисници набавке утврђују и исказују 

потребе за предметима јавних набавки, односно опис предмета, количину, процену вредности, оправданост јавне 

набавке, одређивање врсте поступка, процену приоритета набавке. 
Приликом утврђивања и исказивања својих потреба корисници набавке се морају руководити 

критеријумима за планирање јавних набавки, циљевима поступка јавних набавки, проценом приоритета јавних 

набавки, разлозима од значаја за оцену оправданости исказаних потреба и проценом вредности јавне набавке, 

стању залиха, релавантним подацима у вези са тржишним кретањима у планској години. 
 

Одређивање предмета набавке и техничких спецификација предмета набавке 

 

Члан 8. 
У предлогу набавки корисници набавке одређују предмет јавне набавке и предлажу техничке 

спецификације. 

Предмет јавне набавке могу бити добра, услуге или радови који су одређени у складу са Законом и 
Општим речником набавки . 

Техничким спецификацијама предмет јавне набавке одређује се у складу са Законом и критеријумима за 

планирање јавних набавки, тако да се предмет јавне набавке опише на једноставан, објективан, разумљив и 
логично структуиран начин.  

 

             Правила и начин одређивања процењене вредности јавне набавке 

 
Члан 9. 

Корисник набавке одређује процењену вредност јавне набавке за коју исказује потребу у предлогу набавки. 

Процењена вредност предмета јавне набавке исказује се у динарима, без пореза на додату вредност, а 
обухвата процену укупних плаћања које ће извршити наручилац, укључујући све опције уговора и могуће 

продужење уговора, уколико је предвиђено у конкурсној документацији. У случају оквирног споразума и система 

динамичне набавке, процењена вредност предмета јавне набавке одређује се као максимална вредност свих 
уговора предвиђених за време трајања тог оквирног споразума или система динамичне набавке. У случају 

партнерства за иновације процењена вредност предмета јавне набавке одређује се као максимална процењена 

вредност свих активности истраживања и развоја која ће да се спроводе током свих фаза предвиђеног партнерства 

укључујући и вредност добара, услуга или радова који ће бити развијени и набављени након завршетка 
предвиђеног партнерства. 

Процењена вредност јавне набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама утврђеног 

предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета 
набавке и спроведеног истраживања тржишта. Процењена вредност набавке се може утврдити и истраживањем 

тржишта електронским путем на интернету као и прикупљањем информативних понуда. 

 

Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке 
 

Члан 10. 

Корисници набавке испитују и истражују тржиште сваког појединачног предмета набавке, и то тако што: 
испитују степен развијености тржишта, упоређују цене више потенцијалних понуђача, прате квалитет, период 

гаранције, начин и трошкове одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде, могућности на тржишту 

за задовољавање потреба наручиоца на другачији начин и др. 
Корисници набавке испитују и истражују тржиште на неки од следећих начина: 
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- испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће информације и базе 

података о добављачима и уговорима); 

- истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других 

наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним 

кретањима...); 

- испитивање искустава других наручилаца; 

- примарно сакупљање података (анкете, упитници...) 

- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно. 
Прикупљање и анализа података у циљу истраживања тржишта морају се вршити на објективан и 

систематичан начин, посебно водећи рачуна о начелу једнакости привредних субјеката. Наручилац може да тражи 

или да узме у обзир савет независних стручњака, надлежних органа или привредних субјеката у вези са припремом 

и спровођењем поступка јавне набавке, под условом да се тиме не нарушавају начела обезбеђења конкуренције и 
забране дискриминације, једнакости привредних субјеката и транспарентности. 

 

Одређивање одговарајуће врсте поступка јавне набавке и утврђивање истоврсности 
                                               добара, услуга и радова 

                                                            Члан 11. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке припрема предлог плана јавних набавки и набавки на   које 
се Закон не примењује. 

Предлог плана јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује упућује се Наручиоцу на усвајање. 

По усвајању плана јавних набавки Одсек за финансије, планирање и јавне набавке објављује план јавних 

набавки на Порталу јавних набавки у складу са Законом. 
 

Начин одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује 

 
Члан 12. 

Корисници набавке одређују период на који се уговор о јавној набавци закључује, у складу са важећим 

прописима и реалним потребама наручиоца, начелом економичности и ефикасности имајући у виду резултат 
истраживања тржишта сваког предмета набавке. 

 

Одређивање динамике покретања поступка јавне набавке 

 
Члан 13. 

Динамику покретања поступака јавних набавки одређују корисници набавке у сарадњи са наручиоцем и 

Одсеком за финансије, планирање и јавне набавке, нарочито имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се 
спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове 

за захтев за заштиту права. 

 
Испитивање оправданости резервисане јавне набавке 

 

Члан 14. 

Корисници набавке у сарадњи са Одсеком за финансије, планирање и јавне набавке као резултат 
истраживања тржишта сваког предмета набавке одређују да ли је оправдано (могуће) спровести резервисану јавну 

набавку. 

О својој оцени оправданости корисник набавке уз Предлог набавки доставља образложење. 

Доношење Плана набавки Члан 17. 

Начелник Општинске управе општине Брус доноси годишњи план јавних набавки. На основу утврђених 

набавки на које се не примењује Закон у складу са чл.27.Закона о јавним набавкама, Начелник доноси и план 

набавки на које се Закон не  примењује. 
 

Члан 18. 

План јавних набавки Одсек за финансије, планирање и јавне набавке објављује на Порталу јавних набавки 

у року који не може бити дужи од десет дана од дана доношења истовремено доставља организационим 
јединицама које учествују у планирању и организационој јединици задуженој за контролу јавних набавки. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке доставља и План набавки на које се Закон не примењује 
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организационим јединицама које учествују у планирању и организационој јединици задуженој за контролу јавних 
набавки. 

 

Члан 19. 

Измене и допуне плана јавних набавки доносе се у поступку који је прописан за доношење плана јавних 

набавки и Одсек за финансије, планирање и јавне набавке их објављује на Порталу јавних набавки у року који не 

може бити дужи  од десет дана од дана доношења. 
Измене и допуне Плана набавки на које се Закон не примењује на основу чл.27 Закона о јавним набавкама 

доносе се на исти начин као и план јавних набавки. 

 

V НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ПЛАНА 

 

Члан 20. 

Корисници набавке у делу који су планирали су дужни да прате извршење Плана набавки по: позицији 
плана, предмету јавне набавке, врсти поступка, броју закључених уговора, добављачима, уговореним роковима, 

уговореним ценама и сл. 

Праћење извршења Плана набавки омогућава анализу остварених резултата, прецизније и сигурније 

планирање у будућем периоду, повећање ефикасности и квалитета пословних процеса уз уштеде које произилазе 
из професионалног приступа процесу осмишљеног планирања. 

VI ЦИЉЕВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Члан 21. 

У поступку јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне набавке, који се односе на: 

1. целисходност и оправданост јавне набавке - прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета и 

потребних количина, за задовољавање стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начин; 

2. економично и ефикасно трошење јавних средстава - принцип "вредност за новац", односно прибављање добара, 

услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени; 

3. ефективност (успешност) - степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и однос између планираних и 

остварених ефеката одређене набавке; 

4. транспарентно трошење јавних средстава; 

5. обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих привредних субјеката у поступку јавне набавке; 

6. заштиту животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности; 

7. благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за потребе несметаног одвијања процеса рада 
наручиоца и благовременог задовољавања потреба осталих корисника. 

 

VII ДОСТАВЉАЊЕ, ПРИЈЕМ И ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА 

У ПОСЛОВИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 
Члан 22. 

Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава и других писмена у вези са поступком јавне 
набавке и обављањем послова јавних набавки (планирање, спровођење поступка и извршење уговора о јавној 

набавци), обавља се у складу са Законом о јавним набавкама електронским путем преко Портала јавних набавки 

преко кога се документација у поступку прима, отвара и прегледа, заводи, распоређује. Након отварања понуда, 
свака понуда се штампа и одлаже у посебне регистраторе. Начин отварања понуда, садржину записника о 

отварању понуда и друга питања од значаја за поступак отварања понуда је прописала Канцеларија за јавне 

набавке, подзаконским актима. 

Понуде за набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује на основу чл.27 Закона достављају се 
путем поште, непосредно преко писарнице или електронским путем преко е-поште: 

javnenabavkeopstina@brus.ls.gov.rs  . Пријем понуда из овог става обављају запослени у Одсеку за финансије, 

планирање и јавне набавке. 
 

Члан 23. 

Послове у писарници обавља организациона јединица у складу са општим актом о унутрашњој 
организацији. 

Примљена пошта заводи се у одговарајућој евиденцији истог дана кад је примљена, са навођењем датума и 

времена пријема под којим је примљена и одмах се доставља Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке. 

Запослени на писарници прима само делове понуде које није могуће послати електронским путем преко 

mailto:javnenabavkeopstina@brus.ls.gov.rs
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Портала јавних набавки као и понуде за набавке изузете од примене Закона. 

Примљене делове понуде које није могуће доставити електронским путем у поступку електронске јавне 
набавке, као и понуде за набавке изузете од примене Закона заводе се у тренутку пријема и на сваком делу 

понуде, обавезно се мора назначити датум и тачно време пријема. 

Уколико запослени из става 4. овог члана утврди неправилности приликом пријема делова понуде и 
понуда за набавке изузете од примене Закона, (нпр. део понуде није означена као понуда па је отворена, 

достављена је отворена или оштећена коверта и сл.), дужан је да о томе сачини белешку и достави је Одсеку за 

финансије, планирање и јавне набавке. 

Примљене делове понуде, као и понуде за набавке изузете од примене Закона чува Одељење за јавне 
набавке у изворном достављеном облику до отварања понуда када их предаје комисији за јавну набавку. 

Организациона јединица у којој се обављају послови писарнице и Одсек за финансије, планирање и јавне 

набавке, као и сви запослени који су имали увид у податке о достављеним понудама било електронским путем или 
путем поште, дужни су да чувају као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, подносилаца пријава, 

као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава сходно одредбама 

одговарајућег закона који уређује ову област. 
 

Члан 24. 

Електронску пошту друга лица достављају на имејл адресе које су одређене за пријем поште у 

електронском облику или на други начин, у складу са законом или посебним прописом. 
Члан 25. 

У поступку јавне набавке акте који су Законом прописани потписују чланови комисије за јавну набавку и 

њихови заменици. 
Акт о спровођењу поступка, именовању комисије и друга акта у складу са Законом потписује Начелник 

Општинске управе у својству наручиоца. 

 
VIII СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Члан 26. 

Захтев за покретање поступка јавне набавке подноси организациона јединица која је корисник набавке, 

односно организациона јединица која је овлашћена за подношење захтева (у даљем тексту: подносилац захтева). 
Захтев из става 1. овог члана подноси се уколико је јавна набавка предвиђена Планом јавних набавки 

наручиоца за текућу годину. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке у року за 
покретање поступка који је одређен Планом јавних набавки. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се на обрасцу који чини саставни део овог Правилника. 

Подносилац захтева дужан је да одреди предмет јавне набавке, процењену вредност, техничке 

спецификације, квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, техничке прописе и стандарде који се примењују, рок извршења, место извршења или 

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично, одржавање, гарантни рок, тако да не користи 

дискриминаторске критеријуме за квалитативни избор привредних субјеката и техничке спецификације. 
 

Члан 27. 

Подносилац захтева уз захтев за покретање поступка јавне набавке доставља образложење за покретање 

преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда и потребне доказе, уколико сматра да 
су испуњени Законом прописани услови за покретање ове врсте поступка. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке упућује Канцеларији за јавне набавке захтев за добијање 

мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда о 

чему обавештава подносиоца захтева. 

 

Члан 28. 

По пријему захтева за покретање поступка јавне набавке Одсек за финансије, планирање и јавне набавке је 

дужaн да провери да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да ли је јавна набавка предвиђена Планом 
јавних набавки наручиоца. 

Уколико поднети захтев садржи недостатке, односно не садржи све потребне елементе, исти се без 

одлагања враћа подносиоцу захтева на исправку и допуну која мора бити учињена у најкраћем могућем року. 

 
Начин поступања по захтеву за покретање поступка јавне набавке  
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Члан 29. 
На основу захтева Одсек за финансије, планирање и јавне набавке без одлагања сачињава предлог Одлуке 

о спровођењу поступка јавне набавке са свим елементима прописаним Законом коју потписује Начелник 

Општинске управе општине Брус у својству наручиоца. 

 
Начин именовања чланова комисије за јавну набавку, односно лица која  

спроводе поступак јавне набавке 

 
Члан 30. 

Чланови Комисије за јавну набавку се именују Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке. Комисија 

мора да има непаран број чланова, а најмање три члана. 

У комисију за јавну набавку један члан мора да буде лице које има стечено високо образовање из правне 
научне области на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је законом изједначено са 

академским називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године или службеник за јавне 
набавке са високим образовањем на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је 

законом изједначено са академским називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или лице које је стекло сертификат за службеника за јавне набавке до дана ступања на снагу Закона о јавним 
набавкама. 

Чланови комисије именују се из реда запослених у Општинској управи општине Брус. 

За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће стручно образовање из области из које је 

предмет јавне набавке када је то потребно. 
Чланови комисије за јавну набавку могу да буду лица која нису запослена код наручиоца ако наручилац 

нема запослена лица која имају одговарајућа стручна знања. 

У комисију се не могу именовати лица за која постоји сазнање да могу бити у сукобу интереса за предмет 
јавне набавке. 

Након отварања понуда, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној 

набавци нису у сукобу интереса . 

Ако процењена вредност набавке не прелази износ од 1.000.000 динара за набавку добара и услуга, 
односно не прелази износ од 3.000.000 динара за набавку радова, наручилац није дужан да именује комисију за 

јавну набавку, у ком случају поступак набавке спроводи лице које наручилац именује. 

 
Начин пружања стручне помоћи комисији, односно лицима која спроводе  

поступак јавне  набавке 

 
Члан 31. 

Све организационе јединице дужне су да у оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ комисији. 

У случају потребе за стручном помоћи, комисија се писаним путем обраћа надлежној организационој 

јединици. 
Организациона јединица од које је затражена стручна помоћ комисије дужна је да писаним путем одговори 

на захтев комисије у року који одређује комисија у складу са прописаним роковима за поступање. 

Уколико организациона јединица не одговори комисији или не одговори у остављеном року, комисија 

обавештава овлашћено лице наручиоца, који ће предузети све потребне мере предвиђене позитивним 

прописима за непоштовање радних обавеза. 

                

 Начин поступања у току израде конкурсне документације 
 

Члан 32. 

Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију на начин утврђен Законом и подзаконским 

актима који уређују област јавних набавки, тако да понуђачи на основу исте могу да припреме и поднесу понуду, 
односно пријаву. 

Конкурсна документација мора да садржи елементе прописане подзаконским актом којим су уређени 

обавезни елементи конкурсне документације у поступцима јавних набавки. 
Комисија је дужна да, у складу са Законом, подзаконским актима, одлуком о спровођењу поступка, 

спроведе све радње потребне за реализацију јавне набавке. 

 
Додатне информације или појашњења и измене и допуне конкурсне документације 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 62 од 339 

 

 

 

Члан 33. 
Додатне информације или појашњења и потребне измене и допуне конкурсне документације сачињава 

комисија за јавну набавку. 

Чланови, односно њихови заменици из комисије за јавну набавку припремају додатне информације и 
појашњења која се односе на техничке спецификације и критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

Објављивање у поступку јавне набавке 

 
Члан 34. 

Поступак јавне набавке сматра се покренутим слањем на објављивање јавног позива и других огласа који 

се користе као јавни позив, осим у случају преговарачког поступка без објављивања јавног позива када се 
поступак сматра покренутим даном слања позива за подношење понуда. Објављивање огласа о јавној набавци, 

конкурсне документације и других аката у поступку јавне набавке врши Одсек за финансије, планирање и јавне 

набавке за потребе комисије за јавну набавку, у складу са Законом. 
 

 

Отварање понуд 

Члан 35. 

На поступак отварања понуда примењују се прописи којима се уређују јавне набавке. 

Отварање понуда се спроводи на месту и у време који су наведени у јавном позиву, као и у конкурсној 

документацији. 
Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда електронским путем.                                                                                  

        Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који 
представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне 

податке у смислу закона којим се уређује тајност података. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Наручилац мора да омогући овлашћеном представнику понуђача који физички присуствује поступку јавног 

отварања понуда да: 

1) на Порталу јавних набавки изврши увид у понуде понуђача на начин предвиђен одредбама Правилника о 
поступку отварања понуда („Сл.гласник РС“ бр. 93/2020) , и 

2) утврди да су делови понуде који су тражени у поступку јавне набавке, а који не могу да се доставе 

електронским средствима путем Портала јавних набавки поднети до истека рока за подношење понуда. 

Портал јавних набавки формира записник о отварању понуда из података које су понуђачи путем Портала 
јавних набавки унели у образац понуде. Портал јавних набавки аутоматски ставља на располагање записник о 

отварању понуда наручиоцу и свим понуђачима, чиме се поступак отварања понуда путем Портала јавних 

набавки завршава. 

По окончању поступка јавне набавке, записник о отварању понуда постаје јавно доступан путем Портала 
јавних набавки. 

 

Начин поступања у фази стручне оцене понуда 
 

Члан 36. 

Комисија за јавну набавку је дужна да након отварања понуда, приступи стручној оцени понуда у складу 
са Законом и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку сачини Извештај о поступку јавне набавке. 

Извештај из става 1. овог члана садржи следеће податке: 

1. предмет јавне набавке, процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију; 

2. вредност уговора, оквирног споразума или система динамичне набавке; 

3. основне податке о понуђачима односно кандидатима; 

4. назив изабраног понуђача односно кандидата, разлоге због којих је његова понуда изабрана односно пријава 
прихваћена, део уговора или оквирног споразума који ће извршавати подизвођач и називе подизвођача ако постоје; 

5. резултате оцене понуда и испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и, ако је 

примењиво, критеријума или правила за смањење броја кандидата, понуда и решења и то: 
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6. називе изабраних кандидата или понуђача и разлоге за њихов избор; 

7. називе одбијених/искључених кандидата или понуђача, разлоге за одбијање њихових пријава или понуда и 

понуђену цену тих понуда; 

8. разлоге за одбијање понуде за које се установи да су неуобичајено ниске; 

9. начин рангирања понуда; 

10.околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива;                         

11. околности које оправдавају примену конкурентног поступка са преговарањем и конкурентног дијалога које 

спроводи јавни наручилац; 
  12. разлоге због којих је наручилац одлучио да обустави поступак јавне набавке; 

13. разлоге из члана 45. ст. 3. и 5. ЗЈН због којих нису коришћена електронска средства за подношење понуда; 

14. сукоб интереса који је утврђен и мере које су поводом тога предузете, када је то примењиво; 

15. образложење разлога због којих предмет јавне набавке није подељен у партије у складу са чланом 36. став 2. ЗЈН. 
 

Доношење одлуке у поступку 

 

Члан 37. 
У складу са Извештајем о поступку јавне набавке, комисија за јавну набавку припрема предлог Одлуке о 

додели уговора електронским путем на прописаном образцу предлог одлуке о закључењу оквирног споразума, 

предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке који мора бити образложен и мора да садржи нарочито податке 

из извештаја 

о поступку јавне набавке и упутство о правном средству. Комисија за јавну набавку припрема и предлог одлуке о 

искључењу кандидата у рестриктивном поступку, конкурентном поступку са преговарањем, конкурентном 

дијалогу, преговарачком поступку са објављивањем јавног позива и партнерству за иновације, према унапред 
дефинисаним критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта, односно критеријумима или правилима 

за смањење броја кандидата у тим поступцима, а на основу резултата прегледа и оцене пријава, доноси посебну 

одлуку о искључењу кандидата за сваког појединог учесника који неће бити позван да поднесе понуду или да води 
дијалог. 

Предлог одлуке из става 1. овог члана доставља се Начелнику Општинске управе на потписивање. 

Потписана одлука се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења. 

 
Начин поступања у току закључивања уговора 

 

Члан 38. 
По истеку рока за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава одлука о додели уговора, 

односно одлука о закључењу оквирног споразума и уколико у року предвиђеним Законом није поднет захтев за 

заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, Одсек за финансије, планирање и јавне набавке 

сачињава предлог уговора, односно оквирног споразума, а исти мора одговарати моделу из конкурсне 
документације. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке доставља уговор који потписује Начелник Општинске управе у року 

од пет дана.                                                                                      

Уговор се сачињава у довољном броју примерака према потреби наручиоца. 
Након потписивања уговора од стране Начелника, Одсек за финансије, планирање и јавне набавке 

доставља примерке уговора на потписивање другој уговорној страни. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке доставља потписани примерак уговора предлагачу набавке. 

 
Поступање у случају подношења захтева за заштиту права 

 

Члан 39. 

По пријему захтева за заштиту права, запослени у Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке 
поступају са захтевом у складу са Законом и подзаконским актима. 

 

IX ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 40. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке координира рад комисије за јавне набавке, пружа стручну 

помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка јавне 
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набавке. 

Акте у поступку јавне набавке припрема Одсек за финансије, планирање и јавне набавке, а комисија за 

јавну набавку сачињава конкурсну документацију и извештај о поступку јавне набавке. 

О припреми одлуке и поступање по роковима стара се Одсек за финансије, планирање и јавне набавке и  

Наручилац. 
Одсек за финансије, планирање и јавне набавке и корисник набавке одређују обликовање јавне набавке по 

партијама. 

Критеријум за квалитативни избор привредног субјекта одређује корисник јавне набавке као подносилац 
захтева. 

Техничке спецификације, као обавезан део конкурсне документације, подносилац захтева одређује на 

начин који ће омогућити задовољавање стварних потреба наручиоца и истовремено омогућити широком кругу 
понуђача да поднесу одговарајуће понуде. Техничке спецификације Одсеку за финансије, планирање и јавне 

набавке могу бити достављење у електронској форми, потписане електронским потписом. 

Оцену критеријума за квалитативни избор привредног субјекта врши Комисија за јавну набавку. 

   За прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама Канцеларији за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији одговоран је Одсек за финансије, планирање и јавне набавке.  

 
X ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Члан 41. 

Конкуренција у поступку јавне набавке обезбеђује се у складу са Законом, уз обавезу примене начела 
транспарентности поступка јавне набавке. 

У поступку јавне набавке неопходно је да корисник јавне набавке, односно набавке на које се Закон не 

примењује на основу чл.27 Закона о јавним набавкама - унутрашња организациона јединица – Одсек општинске 
управе, одреди критеријуме за избор привредних субјеката, техничке спецификације и критеријуме за доделу 

уговора на начин на који се не ствара дискриминација међу понуђачима. 

У случају набавки на које се Закон не примењује позив се упућује увек ако је то могуће на адресе најмање 
три привредна субјекта или лица која су према сазнањима корисника набавке или наручиоца способна да изврше 

набавку. Рокови за подношење понуда у поступцпима набавки на које се Закон не примењује морају бити 

примерени за благовремено доистављање понуда. 

Постоје три прихватљива случаја када није могуће обезбедити конкуренцију: 

1. на ужем подручју не постоји могућност набавке предметне робе/услуга/радова код других добављача; 

2. због хитности набавке не постоји могућност прибављања три понуде; 

3. процењена вредност набавке није већа од 300.000 РСД. 

4. када је реч о набавци услуге са обзиром на својства личности (уметничка својства, спортска, специфична и 

стручна знања повезана са личности и слично...). 

До сазнања о потенцијалним понуђачима који могу да изврше предмет јавне набавке долази се 
истраживањем тржишта. 

Лице запослено у организационој јединици која је поднела захтев за спровођење набавке на коју се Закон 

не примењује, а које је задужено и одговорно за услове и техничку спецификацију за конкретну набавку на које се 
закон не примењује и запослени из Одсек за финансије, планирање и јавне набавке сачињавају Извештај о оцени 

понуда. 

На основу сачињеног Извештаја из претходног става овог члана, Наручиоцу се упућује предлог уговора на 

потпис. 
 

 

XI ПОСТУПАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕЉИВОСТИ 
Поступање у циљу заштите података 

 

Члан 42. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке, чланови комисије, као и сви запослени који су имали увид 
у податке о понуђачима које је као поверљиве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди, дужни су да исте 

чувају као поверљиве и одбију давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди. 

Привредни субјект као поверљиви податак не сме да означи изјаву и податке о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта, каталоге, понуђену цену и елементе цене, као и друге податке у вези са 

критеријумима за доделу уговора и условима за извршење уговора. 
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Понуде и сва документација из поступка набавке чува се у Одсеку за финансије, планирање и јавне 
набавке, које је дужно да предузме све мере у циљу заштите података у складу са законом.  

Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у припреми конкурсне 

документације за јавну набавку или појединих њених делова, забрањено је да трећим лицима саопштавају било које 

незваничне податке у вези са јавном набавком. 

Одређивање поверљивости Члан 43. 

У конкурсној документацији може се захтевати заштита поверљивости података који се понуђачима 

стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

Преузимање конкурсне документације може се условити потписивањем изјаве или споразума о чувању 

поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита 
пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност или на други 

одговорајући начин у складу са чл. 45. ст. 6. ЗЈН. 

За одређивање поверљивости података овлашћена је и одговорна организациона јединица која је дужна да 

информације о поверљивим подацима наручиоца достави Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке. 
Одсек за финансије, планирање и јавне набавке, за сваку конкретну набавку приликом достављања решења 

о именовању члановима комисије доставља и информацију о поверљивим подацима. 

Комисија је дужна да поступа са поверљивим подацима у складу са Законом. 
 

XII ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДЊИ И АКАТА, ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ И 

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ДОБАВЉАЧИМА 
 

Члан 44. 

Наручилац је дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења 
јавне набавке, да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са прописима који уређују област 

документарне грађе и архива најмање пет година од закључења појединачног уговора о јавној набавци или 

оквирног споразума, односно пет година од обуставе или поништења поступка јавне набавке. 
Одсек за финансије, планирање и јавне набавке води евиденцију свих закључених уговора о јавним 

набавкама и евиденцију добављача, у писаној и/или електронској форми. 

 

 
 

XIII НАБАВКЕ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА 

 

Члан 45. 
Набавке друштвених и других посебних услуга спровде се у складу са чл. 75. 

Закона о јавним набавкама. 

 
XIV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Члан 46. 

Захтев за покретање поступка набавке на које се закон не примењује подноси руководилац организационе 

јединице која је корисник набавке. 
Захтев из става 1. овог члана подноси се уколико је набавка предвиђена Планом набавки наручиоца за 

текућу годину. Руководилац организационе јединице која је корисник набавке је у обавези да провери да ли је 

јавна набавка предвиђена Планом набавки наручиоца за текућу годину и у Захтеву за покретање поступка јавне 

набавке упише одговарајући конто и позицију из финансијског плана , односно позицију наведену у Плану 
набавки. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, у року за 

покретање поступка који је одређен Планом набавки. 

Корисник набавке у свом захтеву за покретање поступка предлаже лице које ће наручилац именовати за 
спровођење поступка. 

Корисник набавке предлаже чланове и заменике чланова комисије за конкретну набавку. 

Корисник набавке- подносилац захтева дужан је да одреди предмет јавне набавке, процењену вредност, 
техничке спецификације, квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле 

обезбеђивања гаранције квалитета, техничке прописе и стандарде који се примењују, рок извршења, место 
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извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично, одржавање, гарантни рок, тако да не користи 
дискриминаторске услове и техничке спецификације. 

По пријему захтева за покретање набавке Одсек за финансије, планирање и јавне набавке дужно је да  

провери да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да ли је набавка предвиђена Планом набавки на које 

се закон о јавним набавкама не примењује за текућу годину на основу чл.27 Закона. 
Уколико поднети захтев садржи недостатке, односно не садржи све потребне елементе, исти се без 

одлагања враћа подносиоцу захтева на исправку и допуну, која мора бити учињена у најкраћем могућем року. 

На основу захтева лице које је именовано за спровођење поступка одлуком наручиоца и запослени у 
Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, односно комисија уколико је образована, без одлагања приступа 

реализацији поднетог захтева у складу са Законом. 

 
Члан 47. 

Закључивање уговора за набавке на које се закон не примењује на основу чл.27 Закона није обавезно. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке након захтева за покретање набавке на који се закон не примењује 

дужан је да спречи постојање сукоба интереса и обезбеди конкуренцију тако што ће: 

- послати Позив за подношење понуде (е-мејлом или поштом) на најмање три адресе понуђача које су наведене у 

достављеном захтеву за покретање поступка, који могу да испуне предмет набавке; 

- спречити постојање сукоба интереса од стране запослених који спроводе поступак набавке. 

Понуде се могу достављати: е-маилом, поштом или непосредно. 

Набавке чија појединачна процењена вредност није већа од 300.000 динара, се набављају директно од 

добављача на основу наруџбенице или фактуре. 
На основу извештаја о поступку набавке може се закључити уговор о набавци (наруџбеница). 

Уговор о набавци ће сачинити Одсек за финансије, планирање и јавне набавке на основу инструкција - 

услова, техничких карактеристика, техничких спецификација, рокова и сл. која се односе на предмет конкретне 

набавке, а који су добијени од стране корисника набавке. 
Плаћање се може вршити на основу испостављеног предрачуна, а на односе између страна примењују се 

одредбе којима су регулисани облигациони односи. 

 

XV КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 
Члан 48. 

Контролу јавних набавки код наручиоца врши Интерна ревизија. 

Лица која врше контролу у обављању послова контроле набавки поступају самостално и независно  и врше 
контролу планирања, спровођења и извршења јавних набавки. Они морају поступати одговорно, објективно, 

стручно, поштујући принципе поверљивости података. 

Лица врше и контролу набавки на које се одредбе Закона не примењују. 

 
Члан 49. 

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку планирања, 

спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци, и то:  
1.поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности 

наручиоца; 

2.критеријума за сачињавање техничке спецификације; 3.начина испитивања 
тржишта; 

 4.оправданости додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и критеријума за доделу уговора; 

  5.начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе; 

6.извршења уговора, а посебно квалитет испоручених добара и пружених услуга, односно изведених радова; стања 
залиха; 

7.начина коришћења добара и услуга. 

 
Члан 50. 

Контрола јавних набавки се спроводи у складу са донетим годишњим планом контроле, који припрема 
Интерна ревизија, а одобрава руководилац наручиоца. План се доноси до краја текуће године за следећу годину 

или у року од 10 дана од дана доношења плана јавних набавки. 

План контроле јавних набавки садржи: предмет контроле, циљ контроле, субјект контроле, оквирне датуме 

вршења контроле, број ангажованих контролора. 

Предмет контроле се одређује на основу: вредности поступка, предмета набавке, процене ризика, 
учесталости набавке и др. 
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План контроле се доставља органу који врши надзор над пословањем наручиоца. 
Измена плана контроле се врши на начин и по поступку за доношење плана контроле јавних набавки. 

Уколико постоје сазнања која указују на евентуалне слабости у поступку планирања, спровођења или 

извршења набавки, а чија контрола није предвиђена планом контроле за текућу годину, може се спровести и 

ванредна контрола. Ванредна контрола се спроводи на иницијативу руководиоца наручиоца или организационе 
јединице задужене за контролу јавних набавки. Уколико је иницијатор ванредне контроле руководилац наручиоца, 

контрола се спроводи на основу одлуке наручиоца. 

Уколико је иницијатор ванредне контроле Интерна ревизија, контрола се спроводи након што се о 
контроли и разлозима за њено спровођење упозна руководилац наручиоца. 

Ванредна контрола се спроводи по поступку за спровођење редовних контрола. 

Контрола се може вршити у току и након планирања набавки, спровођења поступка јавне набавке и 

извршења уговора о јавној набавци. 
Вршење контроле не задржава поступак планирања, спровођења или извршења набавки. 

Члан 51. 

У току вршења контроле јавних набавки, организационе јединице су дужне да доставе Интерној ревизији 
тражене информације и документа која су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у реалном року који 

одреди Интерна ревизија, а који омогућава организационој јединици да припреми и достави тражену 

документацију или информације. 

Комуникација у току вршења контроле се обавља писаним путем. 
 

Члан 52. 

Интерна ревизија сачињава нацрт извештаја о спроведеној контроли који доставља субјекту контроле на 
изјашњење. На нацрт извештаја, субјекат контроле, може дати писани приговор у року од осам дана од дана 

достављања нацрта. Приговор субјекта контроле, може изменити налаз контроле уколико је образложен и садржи 

доказе који потврђују наводе из приговора. 

Члан 53. 
Након усаглашавања нацрта извештаја, Интерна ревизија сачињава извештај о спроведеној контроли који 

доставља руководиоцу наручиоца, субјекту контроле и органу који врши надзор над пословањем наручиоца. 

Извештај о спроведеној контроли садржи: 1.циљ контроле; 

2. предмет контроле; 
3. време почетка и завршетка контроле; 4.име лица које је 

вршило контролу; 

5.списак документације над којом је остварен увид током контроле; 6.налаз, закључак, 

предлог мера и препоруке које се односе на: 
7.унапређење поступка јавних набавки код наручиоца; 8.отклањање 

утврђених неправилности; 

9.спречавање ризика корупције у вези са поступком јавне набавке; 10.предузимање мера 
на основу резултата спроведене контроле; 

11. потпис лица које/а су вршила контролу и потпис руководиоца службе за контролу. 

 
Члан 54. 

Служба интерне ревизије сачињава годишњи извештај о раду који подноси руководиоцу наручиоца и 

органу који врши надзор над пословањем наручиоца, најкасније до 31. децембра текуће године. 

 

XVI ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Правила комуникације са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора  

 

Члан 55. 
Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци одвија се 

искључиво писаним путем, односно путем поште или електронском поштом. 

Комуникацију са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци може вршити 
само лице/комисија које је овлашћено од стране Начелника Општинске  управе. 

Наручилац одмах по закључењу уговора о јавној набавци обавештава другу уговорну страну о контакт 

подацима лица/комисије које је/су овлашћено/а да врши комуникацију у вези са праћењем извршења уговора. 
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Одређивање лица за праћење извршења уговора о јавној набавци  

 

Члан 56. 
Начелник може решењем одредити лице/а које/а ће вршити квантитативни и квалитативни пријем 

добара/услуга/радова, пратити рок важења средстава финансијског обезбеђења уговорних обавеза, и вршити 

остале потребне радње у вези са праћењем извршења уговора о јавној набавци. Пријем добара, услуга и радова 
може се вршити и комисијски. 

 

Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, пружених услуга или 

изведених радова 

 

Члан 57. 
Лице/комисија које/а је/су одређено/а да врши/е квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или 

радова, проверава/ју: 

да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара уговореном; 
-да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговарају 

уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом. 

 
Потписивање докумената о извршеном пријему добара, услуга или радова  

 

Члан 58. 

Лице/комисија које/а је/су одређено/а да врши/е квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или 
радова, сачињава/ју: 

- записник о квантитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се потврђује пријем одређене количине и 

тражене врсте добара, услуга или радова, као и пријем неопходне документације (уговор, отпремница, улазни рачун 
и сл.) и 

- записник о квалитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се потврђује да испоручена добра, услуге или 

радови усвему одговарају уговореним. 

Записници се потписују од стране запосленог/их из става 1. овог члана и овлашћеног представника друге 
уговорне стране и сачињавају се у два истоветна примерка, од чега по један примерак задржава свака уговорна 

страна. 

 
Поступање у случају рекламација у вези са извршењем уговора 

 

Члан 59. 
У случају када лице/а које/а је/су одређено/а да врши/е радње у вези са праћењем извршења уговора о 

јавним набавкама утврди да количина или квалитет испоруке не одговара уговореном сачињава се и потписује 

рекламациони записник, у коме се   наводи у чему испорука није у складу са уговорним одредбама. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке поступа поводом рекламације у складу са уговором о 
јавној набавци, Законом и другим прописима који уређују ову област. 

 

Правила поступка реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења  
 

Члан 60. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке прати и проверава испуњеност услова за реализацију 

уговорених средстава финансијског обезбеђења и уколико су за то испуњени услови без одлагања обавештава 
начелника Општинске управе о постојању услова за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења у 

складу са важећим прописима. 

О реализацији средстава финансијског обезбеђења одлуку доноси Начелник Општинске управе као 

потписник уговора у својству наручиоца. 
 

Правила поступања у вези са изменом уговора  

 
Члан 61. 

Одсек за финансије, планирање и јавне набавке израђује предлог одлуке о измени уговора и/или предлог 

анекса уговора, односно други одговарајући акт на основу Закона о јавним набавкама. 
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Одсек за финансије, планирање и јавне набавке је дужно да све објаве о изменама уговора на Порталу 
јавних набавки изврши на начин прописан Законом у року који не може бити дужи од десет дана. 

 

XVII УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ 
ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Члан 62. 

Наручилац ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који обављају послове јавних 
набавки. 

 

XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 63. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен у Службеном листу општине 

Брус и на званичној интернет страници општине Брус.  
 

Број:404-50/2022-IV                                                                                      Начелник 

Датум: 10.03.2022. године                                                        Општинске управе општине Брус  

                                                                                          Бобан Симић, дипл. правник, с.р. 

__________________________________________ 
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.  54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019 и 149/2020 ) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број  129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 2/2019.), 

 Скупштина општине Брус је на седници одржаној 20.04.2022. године, донела  

   

 

 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

I ОПШТИ ДЕО  

   

   

 

Члан 1.  

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Брус за 2022.  годину (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од:  

 
 

Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине  836.530.000,00 
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Опис Износ 

1 2 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 834.530.000,00 

- буџетска средства 813.892.844,00 

- сопствени приходи 0,00 

- донације 19.380.911,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.000.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  
 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 601.756.000,00 

- текући буџетски расходи 587.375.089,00 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- донације 14.380.911,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:  242.174.000,00 

- текући буџетски издаци 237.174.000,00 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 5.000.000,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -138.000.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)  0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -138.000.000,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година  138.000.000,00 

Издаци за отплату главнице дуга 0,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 138.000.000,00 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 

Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

836.530.000,00 

1. Порески приходи 71 474.922.844,00 

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)  711 319.622.844,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 121.000.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 21.300.000,00 

1.5. Други порески приходи 716 13.000.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 37.720.000,00 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)   0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 20.000,00 

4. Донације 731+732 3.053.906,00 

5. Трансфери 733 318.813.250,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 2.000.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)  
 

974.530.000,00 

1. Текући расходи 4 602.356.000,00 

1.1. Расходи за запослене 41 162.341.744,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 259.941.342,00 

1.3. Отплата камата 44 0,00 

1.4. Субвенције 45 22.656.245,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 9.500.000,00 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+

465 

61.600.669,00 

1.7. Трансфери 463 86.316.000,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 372.174.000,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)  62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  
 

0,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине  92 0,00 

2. Задуживање 91 0,00 
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Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

0,00 

3. Отплата дуга 61 0,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 13)  3 0,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 14)  3 0,00 
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Члан 2.  

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:  

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 

 

    

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 14.350.000,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 88.400.000,00 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 6.000.000,00 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 26.411.525,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 7.750.000,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 11.250.000,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 310.443.250,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 86.897.312,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 64.586.000,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 12.900.000,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 31.206.245,00 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 13.711.000,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 34.462.816,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 20.972.974,00 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 209.875.681,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 25.313.197,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 10.000.000,00 

Укупно за БК 974.530.000,00 

 

 
 

 

 

 

 Члан 3.  
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Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 138.000.000,00 

динара за финансирање јавних инвестиција – капиталних пројеката користиће се из нераспоређеног вишка 

прихода из ранијих година у износу од 138.000.000,00 динара.  
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Члан 4. 

Издаци за капиталне инвестиције и капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022 .  годину и наредне две 

године, исказани су у табели:   

Ре
дб
р.                      О  П  И  С 

Конто 

Укупна 
средства 

Буџ.сред 
износ 

Буџ.сред.
износ 

Буџ.сред
.износ 

    2022. 2023. 2024. 

1. Изградња асфалта у Жилинцима 
Златари-Турјак 1000м 

511 
15.000 15.000   

2. Реконструкција ул. Војводе 
Путника 180м 

511 
3.000 3.000   

3. Реконструкција ул. Косовска 170м 511 3.000 3.000   

4. Реконструкција ул. Николе Пашића 
160м 

511 
4.200 4.200   

5. Реконструкција ул. Девет Југовића 
50м 

511 
700 700   

6. Реконструкција ул. Боже Јеличића 
250м 

511 
3.000 3.000   

7. Реконструкција ул. Милосава 
Стевовића 250м 

511 
3.000 3.000   

8. Продужетак  ул. од Обилићеве до 
Вука Караџића 80м 

511 
1.000 1.000   

9. Наставак  ул. Николе Пашића 
према ул. Горанских бригада 180м 

511 
2.000  1.000 1.000 

10. Реконструкција улице Царице 
Милице 285м 

511 
3.000  1.500 1.500 

11. Реконструкција улице Радована 
Пецића130м 

511 
4.000 4.000   

12. Реконструкција ул. Расинска 1200м 511 30.000  10.000 20.000 

13. Реконструкција локалног пута 
Кобиље – Божановићи  300м 

511 
4.000 4.000   

14. Реконструкција пута Кобиље – 
Здравићи  850м 

511 
15.000 7.500 7.500  

15. Реконструкција пута Рибари  
засеок Ђорђевићи 800м 

511 
12.000 12.000   

16. Реконструкција пута Богише 1527м 
део улице Милешевска и део 
улице Цара Лазара 

511 

20.000 10.000 5.000 5.000 

17. Реконструкција пута Жуње,  према 
селу 700м 

511 
11.000 11.000   

18. Реконструкција пута Жуње,засеок 
Арсићи 700м 

 
11.000 11.000   

19. Реконструкција пута Златари- 
засеок Живковић 650м 

511 
10.000  5.000 5.000 
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20. Реконструкција пута Дупци 1080м 511 15.600 5.600 10.000  

21. Реконструкција пута Игрош 
Вукојичићи 1800м 

511 
24.000 24.000   

22. Реконструкција пута Брђани 450м 511 8.400 4.000 4.400  

23. Реконструкција пута Влајковци 
Ђорђевићи 1200м 

511 
16.800 8.000 8.800  

24. Реконструкција пута Влајковци 
Максимовићи 1000м 

511 
17.500 17.500   

25. Реконструкција пута Радуње 1500м 511 20.000 20.000   

26. Реконструкција пута Ливађе 1000м 511 15.000 5.000 5.000 5.000 

27. Реконструкција пута Крива Река 
Новчићи 1000м 

511 
15.000 7.000 8.000  

28. Пресвлачење асфалта на деоници 
пута Милентија – Осредци 

511 
13.000 13.000   

29. Реконструкција пута Доњи 
Михајловићи Милентија 800м 

511 
10.000 10.000   

30. Реконструкција пута у према 
гробљу Стројинци засеок Збиљићи 

511 
3.000 3.000   

31. Изградња тротоара у Жиљцима 511 2.000 2.000   

32. Изградња тротоара у Брзећу 511 3.000 3.000   

33. Изградња тротоара у Лепенцу 511 3.000 3.000   

34. Изградња тротоара у ул. 
Копаоничка 170м 

511 
400  400  

35. Изградња тротоара у ул. 
Првомајска 60м 

511 
200  200  

36. Реконструкција тротоара у ул. 
Омладинских бригада 180м 

511 
400  400  

37. Реконструкција тротоара у ул. 
Мике Ђорђевића 70м 

511 
200  200  

38. Изгардња моста у Лепенцу 511 7.000  7.000  

39. Изградња моста у Дупцима 511 8.000 4.000 4.000  

40. Изгардња моста у Кобиљу 511 8.000  4.000 4.000 

41. Измена ПГР Брзеће део 511 4.000 4.000   

42. Израда ПДР Златари 511 5.000 5.000   
43. ПГР Брус 511 5.000 5.000   
44. Изградња водоводне и 

канализационе мреже у ул. Хајдук 
Вељка 340м 

511 7.100 7.100   

45. Игрош Реконструкција базена на 
Гњили  

511 24.000  8.000 16.000 

46. Изградња водовода Козићи 511 3.000 3.000   
47. Изградња канализације у улици 

Царице Милице 285м 
511 2.000 2.000   

48. Истражна бушотина у Брзећу за 
решавање водоснабдевања 

511 30.000 10.000 10.000 10.000 

49. Истражна бушотина у бруској 
бањи ради повећања капацитета 
као и температуре воде 

511 30.000 10.000 10.000 10.000 

50. Реконструкција пута, засеок 
Чолићи В.Грабовница 800м 

511 10.000 10.000   

51. Реконструкција пута, заесок 
Видојевићи Игрош 500м 

511 6.250 6.250   

52. Реконструкција пута, засеок  
Павличевићи Тршановци 70м 

511 1.000 1.000   
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53. Реконструкција пута ул. 10.августа  
50м 

511 800 800   

                            У  К  У  П  Н  О:  473.550 285.650 110.400 77.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК 

ПРОЈЕКТНО-

ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИ

ЈЕ 

Ре

д 

бр.      Опис 

 
конто 

Укупна 
вредн. 

Буџ.сред 
износ 

Буџ.сред 
износ 

Буџ.ср. 
износ 

  

 

 2022 2023 2024 
1. Пројектно-техничка документација 

за реконструкцију пута у Жуњу 
700м 

 400 400   

 Пројектно-техничка документација 
за реконструкцију пута у Жуњу, 
засеок Арсићи 700м 

 400 400   

 Пројектно-техничка документација 
за реконструкцију пута Златари -  
засеок Живковићи 650м 

 350 350   

 Пројектно-техничка документација 
за пут у Игрошу Вукојичићи 1800м 

 
800 800  

 

 Пројектно-техничка 
документацијаза пут у Брђанима 
450м 

 

200 200  

 

 Пројектно-техничка документација 
за реконструкцију ул. Радована 
Пецића 130м 

 

130 130   

 Пројектно-техничка документација 
за реконструкцију ул. Боже 
Јеличића 250м 

 

320 320   

 Пројектно-техничка документација 
за продужетак ул. Обилићеве до 
ул. Вука Караџића 80м 

 

100 100   

 Пројектно-техничка документација 
за наставак ул. Николе Пашића 
према ул. Горанских бригада 180м 

 

130 130   
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 Пројектно-техничка документација 
за реконструкцију ул. Расинска 
1200м 

 

600 600   

 Пројектно-техничка документација 
за пут у Радуњу 1500м 

 
700 700   

 Пројектно-техничка документација 
за пут у Кривој Реци Новчићи 
1000м 

 

500 500   
 Пројектно-техничка документација 

за пут у Кривој Реци  Николићи 
1000м 

 

500 500   
 Пројектно-техничка документација 

за пут у ВлајковцимаЂорђевићи  
1200м 

 

550 550   

 Пројектно-техничка документација 
за пут у Кобиљу (Здравићи) 850м 

 
450 450   

 Пројектно-техничка документација 
за пут у Рибарима од моста засеок 
Ђорђевићи 800м 

 

550 550   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу пута за Ливађе 1000м 

 
500 500   

 Пројектно-техничка документација 
за асфалт село Богише 1527м део 
улице Милешевске и део улице 
Цара лазара 

 

700 700   

 Пројектно-техничка документација 
за Доњи Михајловићи Милентија 
800м 

 

550 550   

 Пројектно-техничка документација 
за улицу Царице милице 285м 

 
200 200   

 Пројектно-техничка документација 
за улицу од Беле Реке према  Тајм 
шерингу 800м 

 

600 600   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу улице од  државног 
пута до улице Нова 9    100м 

 

300 300   

 Пројектно-техничка документација 
за улицу од WEG до Јуниора у 
Брзећу 500м (улица Нова 9) 

 

250 250   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу пута Вакићи 
В.Грабовница леви крак 350м 

 

400 400   

 Пројектно-техничка документација 
Тршановци 350м 

 
400 400   

 Пројектно-техничка документација 
за пут ка Пештеру Радманово 
1200м 

 

600 600   

 Пројектно-техничка документација 
за пут прилазна саобраћајница ка 
гондоли 

 

500 500   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу пута према цркви 
Брђани 1100м 

 

600 600   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу пута за Пачиће и 
Симиће Влајковци 1500м 

 

700 700   
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 Пројектно-техничка документација 
за асфалтирање у засеоку Ралићи 
Златари 300м 

 

350 350   

 Пројектно-техничка документација 
за В.Грабовница реконструкцију 
пута према К.Реци 14000м 

 

1.000 1.000   

 Пројектно-техничка документација 
за Поповиће В.Грабовница 1100м 

 
550 550   

 Пројектно-техничка документација 
за пресвлачење асфалта 
Милентија – Осредци 2000м 

 

1.000 1.000   

 Пројектно-техничка документација 
за пут село Град  6300м 

 
3.000 3.000   

 Пројектно-техничка документација 
за тротоаре у Златарима 

 
1.000 1.000   

 Пројектно-техничка документација 
за тротоаре у Лепенцу 

 
1.000 1.000   

 Пројектно-техничка документација 
за тротоаре у Брзећу 

 
2.000 2.000   

 Пројектно-техничка документација 
за тротоаре у ул.Копаоничка 170м 

 
200 200   

 Пројектно-техничка документација 
за тротоаре у ул. Првомајска 60м 

 
100 100   

 Пројектно-техничка документација 
за тротоаре у ул. Омладинских 
бригада 180м 

 

200 200   

 Пројектно-техничка документација 
за тротоаре у ул. Мике Ђорђевића 
70м 

 

100 100   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу моста у Лепенцу код 
манастира Св. Стефан 

 

1.000 1.000   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу моста у Дупцима 

 
300 300   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу моста у Кобиљу 

 
1.000 1.000   

 Пројектно-техничка документација 
за водоводну мрежу у 
Стројинцима ( Костићи – 
Милановићи) 

 

500 500   

 Пројектно-техничка документација 
Влајковци замена азбестно-
цементних цеви Вигњиште 

 

3.000 3.000   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу водовода Козићи 

 
500 500   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу канализације у 
Кобиљу, колектор за 
пречишћавање отпадних вода 

 

1.000 1.000   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу канализације у 
насељу Драке Жиљци 

 

500 500   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу канализације у ул. 
Царице Милице 285м 

 

500 500   

 Пројектно-техничка документација  500 500   
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за изградњу канализације у 
Дртевцима 350м  

 Пројектно-техничка документација 
за  изградњу канализације 
Вукајловићи 1000м 

 

1.000 1.000   

 Пројектно-техничка документација 
за изградњу канализационе мреже 
у Разбојни 

 

400 400   

 Геотермални и термоминерални 
потенцијал хидрогеолошких 
ресурса на територији општине 
Брус 

 

1.000 1.000   

 Пројектно-техничка документација 
за реконструкцију пута, засеок 
Чолићи В.Грабовница 800м 

 

550 550   

 Пројектно-техничка документација 
за реконструкцију пута, засеок 
Видојевић Игрош 500м 

 

300 300   

 Пројектно-техничка документација 
за реконструкцију пута, засеок 
Павличевићи 70м 

 

100 100   

 Пројектно-техничка документација 
за реконструкцију ул.10 августа 
50м 

 

80 80   

 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

511 
 35.710   
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Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022. Годину и наредне две године, исказани су у табели: 

 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2022. 2023. 2024. 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ     

465 1. Унапређење енергетске ефикасности:  10.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2025    

  Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 5.000.000,00    

  Трансфере од других нивоа власти: 5.000.000,00    
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Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2022 годину и наредне две године, исказани су у табели: 

 

 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2022. 2023. 2024. 

1 2 3 4 5 6 

  Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ     

423 1. Изађи ми на теглу:  500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2025    

  Укупна вредност пројекта: 500.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 500.000,00    
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Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2022 годину и наредне две године, исказани су у табели: 

 

 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2022. 2023. 2024. 

1 2 3 4 5 6 

  В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ     

423 1. Бруски школски куп скијања:  15.000,00 0,00 0,00 

426 1. Бруски школски куп скијања:  125.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 140.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 140.000,00    
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II ПОСЕБАН ДЕО  

   

Члан 5.  

Укупни расходи и издаци у износу од  947.530.000,00 динара, финансирани из свих извора финансирања 

распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:  
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II ПОСЕБАН ДЕО 

 

ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 

 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0001 Функционисање скупштине 

 

110 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.958.252,00 0,00 0,00 2.958.252,00 0,30 

110 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 492.549,00 0,00 0,00 492.549,00 0,05 

110 3/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

110 4/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

110 5/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

110 6/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.850.000,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,50 

110 7/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 498.669,00 0,00 0,00 498.669,00 0,05 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 8.849.470,00 0,00 0,00 8.849.470,00 0,91 

 
   

Извори финансирања за функцију 110: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 8.849.470,00 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

8.849.470,00 0,00 0,00 8.849.470,00 0,91 

 
   

Извори финансирања за раздео 1: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 8.849.470,00 

    

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 8.849.470,00 0,00 0,00 8.849.470,00 0,91 

 

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 

 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0002 Функционисање извршних органа 

 

111 8/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 5.121.069,00 0,00 0,00 5.121.069,00 0,53 

111 9/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 852.658,00 0,00 0,00 852.658,00 0,09 

111 10/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

111 11/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

111 12/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,05 

111 13/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

111 14/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.530.000,00 0,00 0,00 5.530.000,00 0,57 

111 15/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.070.000,00 0,00 0,00 1.070.000,00 0,11 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

111 15/1 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 13.963.727,00 0,00 0,00 13.963.727,00 1,43 

 
   

Извори финансирања за функцију 111: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 13.963.727,00 

    

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 13.963.727,00 0,00 0,00 13.963.727,00 1,43 

 
   

Извори финансирања за раздео 2: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 13.963.727,00 

    

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 13.963.727,00 0,00 0,00 13.963.727,00 1,43 

 

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 

 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0002 Функционисање извршних органа 

 

111 16/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,26 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,26 

 
   

Извори финансирања за функцију 111: 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

 
   

01 Приходе из буџета 2.500.000,00 
    

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,26 

 
   

Извори финансирања за раздео 3: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 2.500.000,00 

    

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,26 

 

Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 

Функц. клас. 330 Судови 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 
 

330 17/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.427.372,00 0,00 0,00 1.427.372,00 0,15 

330 18/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 237.657,00 0,00 0,00 237.657,00 0,02 

330 18/1 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

330 19/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

330 19/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,08 

Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 2.535.029,00 0,00 0,00 2.535.029,00 0,26 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

   
Извори финансирања за функцију 330: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 2.535.029,00 

    

Укупно за функц. клас. 330 Судови 2.535.029,00 0,00 0,00 2.535.029,00 0,26 

 
   

Извори финансирања за раздео 4: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 2.535.029,00 

    

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2.535.029,00 0,00 0,00 2.535.029,00 0,26 

 

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

Функц. клас. 040 Породица и деца 

 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
  

Активност 0019 Подршка деци и породици са децом 

 

040 20/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 0,07 

040 21/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,07 

040 22/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,16 

040 23/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,84 

Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом 11.140.000,00 0,00 0,00 11.140.000,00 1,14 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

   
Извори финансирања за функцију 040: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 11.140.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 11.140.000,00 0,00 0,00 11.140.000,00 1,14 

 

Функц. клас. 050 Незапосленост 

 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
  

Активност 0002 Мере активне политике запошљавања 

 

050 24/0 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,62 

Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,62 

 
   

Извори финансирања за функцију 050: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 6.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 050 Незапосленост 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,62 

 

Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
  

Активност 0016 Дневне услуге у заједници 

 

070 25/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 8.300.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00 0,85 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

070 25/1 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 0,00 0,00 656.245,00 656.245,00 0,07 

070 26/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

Укупно за активност 0016 Дневне услуге у заједници 8.500.000,00 0,00 656.245,00 9.156.245,00 0,94 

 
   

Извори финансирања за функцију 070: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 8.500.000,00 

    

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
656.245,00 

  

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 

месту 

8.500.000,00 0,00 656.245,00 9.156.245,00 0,94 

 

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 

 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
  

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

 

090 27/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,31 

090 28/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 7.050.000,00 0,00 0,00 7.050.000,00 0,72 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 10.050.000,00 0,00 0,00 10.050.000,00 1,03 

 

Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 

 

090 28/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Укупно за активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја  10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

 

Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

 

090 29/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,09 

Укупно за активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,09 

 
   

Извори финансирања за функцију 090: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 10.910.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 10.910.000,00 0,00 0,00 10.910.000,00 1,12 

 

Функц. клас. 130 Опште услуге 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

 

130 30/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 45.799.134,00 0,00 342.366,00 46.141.500,00 4,73 

130 31/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 7.625.555,00 0,00 55.295,00 7.680.850,00 0,79 

130 32/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,10 

130 33/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,16 

130 34/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,06 

130 35/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7.419.534,00 0,00 0,00 7.419.534,00 0,76 
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130 36/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

130 37/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00 0,69 

130 38/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,27 

130 39/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,33 

130 40/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,49 

130 40/1 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

130 41/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,08 

130 42/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 7.128.000,00 0,00 0,00 7.128.000,00 0,73 

130 43/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА 
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,15 

130 44/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

130 45/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 0,82 

130 46/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 94.412.223,00 0,00 5.397.661,00 99.809.884,00 10,24 

 

Активност 0009 Текућа буџетска резерва 
 

130 47/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,23 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,23 
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Активност 0010 Стална буџетска резерва 
 

130 48/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,10 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,10 

 
   

Извори финансирања за функцију 130: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 107.412.223,00 

    

  
06 Донације од међународних организација 

  
397.661,00 

  

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
5.000.000,00 

  

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 107.412.223,00 0,00 5.397.661,00 112.809.884,00 11,58 

 

Функц. клас. 220 Цивилна одбрана 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

 

220 49/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

220 50/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,31 

220 51/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

220 52/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

220 53/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 
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220 54/0 484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,34 

 
   

Извори финансирања за функцију 220: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 3.320.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,34 

 

Функц. клас. 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 

 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
  

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

 

420 55/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,28 

Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,28 

 

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 
 

420 56/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,10 

420 57/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,41 

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,51 
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Извори финансирања за функцију 420: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 7.750.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 7.750.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00 0,80 

 

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај 

 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
  

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

 

451 58/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

451 59/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.500.000,00 0,00 3.083.250,00 5.583.250,00 0,57 

451 60/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 3,39 

451 61/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 135.360.000,00 0,00 0,00 135.360.000,00 13,89 

451 61/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 13,34 

451 61/2 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,08 

451 61/3 541000 ЗЕМЉИШТЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,10 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 173.160.000,00 0,00 133.083.250,00 306.243.250,00 31,42 

 

Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 

 

451 62/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,43 
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Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,43 

 
   

Извори финансирања за функцију 451: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 177.360.000,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
3.083.250,00 

  

  
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 

  
130.000.000,00 

  

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 177.360.000,00 0,00 133.083.250,00 310.443.250,00 31,86 

 

Функц. клас. 473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

  

Активност 0002 Промоција туристичке понуде 
 

473 63/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

 
   

Извори финансирања за функцију 473: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 100.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

 

Функц. клас. 510 Управљање отпадом 
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Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

 

510 64/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,33 

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,33 

 
   

Извори финансирања за функцију 510: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 13.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,33 

 

Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 

 

540 65/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,18 

Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,18 

 
   

Извори финансирања за функцију 540: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 1.800.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,18 
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Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 
 

560 66/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,05 

Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине  450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,05 

 

Активност 0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура 

 

560 67/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

560 68/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,61 

560 68/1 541000 ЗЕМЉИШТЕ 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,26 

Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура 8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 0,91 

 

Активност 0005 Управљање комуналним отпадом 
 

560 69/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,06 

560 70/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

560 71/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,10 

Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,19 

 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 102 од 339 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

   
Извори финансирања за функцију 560: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 11.250.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 11.250.000,00 0,00 0,00 11.250.000,00 1,15 

 

Функц. клас. 620 Развој заједнице 

 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
  

Пројекат 0501-5004 Унапређење енергетске ефикасности 

 

620 72/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,51 

620 72/1 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,51 

Укупно за пројекат 0501-5004 Унапређење енергетске ефикасности 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 1,03 

 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  

Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 
 

620 73/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

620 74/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 1,44 

Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање  14.350.000,00 0,00 0,00 14.350.000,00 1,47 

 
   

Извори финансирања за функцију 620: 
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Укупно Структура 

( % ) 

  
01 Приходе из буџета 19.350.000,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
5.000.000,00 

  

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 19.350.000,00 0,00 5.000.000,00 24.350.000,00 2,50 

 

Функц. клас. 630 Водоснабдевање 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

 

630 75/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

630 76/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,51 

630 77/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 35.100.000,00 0,00 0,00 35.100.000,00 3,60 

630 78/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,26 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће  43.100.000,00 0,00 0,00 43.100.000,00 4,42 

 
   

Извори финансирања за функцију 630: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 43.100.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 43.100.000,00 0,00 0,00 43.100.000,00 4,42 

 

Функц. клас. 640 Улична расвета 
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извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

 

640 79/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 2,36 

640 80/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,67 

640 81/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,10 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 30.500.000,00 0,00 0,00 30.500.000,00 3,13 

 
   

Извори финансирања за функцију 640: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 30.500.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 30.500.000,00 0,00 0,00 30.500.000,00 3,13 

 

Функц. клас. 722 Специјализоване медицинске услуге 

 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  

Активност 0002 Мртвозорство 
 

722 82/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

 
   

Извори финансирања за функцију 722: 
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извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  
01 Приходе из буџета 350.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 722 Специјализоване медицинске услуге 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

 

Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 
 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 

740 83/0 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 13.361.000,00 0,00 0,00 13.361.000,00 1,37 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите  13.361.000,00 0,00 0,00 13.361.000,00 1,37 

 
   

Извори финансирања за функцију 740: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 13.361.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 13.361.000,00 0,00 0,00 13.361.000,00 1,37 

 

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
  

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 

810 84/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,51 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима  5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,51 
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( % ) 

 
   

Извори финансирања за функцију 810: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 5.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,51 

 

Функц. клас. 820 Услуге културе 

 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
  

Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 

820 85/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,15 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,15 

 

Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
 

820 86/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,31 

Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,31 

 
   

Извори финансирања за функцију 820: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 4.500.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,46 
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Функц. клас. 912 Основно образовање 
 

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

  

Активност 0001 Реализација делатности основног образовања 
 

912 87/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 64.586.000,00 0,00 0,00 64.586.000,00 6,63 

Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања 64.586.000,00 0,00 0,00 64.586.000,00 6,63 

 
   

Извори финансирања за функцију 912: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 64.586.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 64.586.000,00 0,00 0,00 64.586.000,00 6,63 

 

Функц. клас. 920 Средње образовање 
 

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

  

Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања 
 

920 88/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 12.900.000,00 0,00 0,00 12.900.000,00 1,32 

Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања 12.900.000,00 0,00 0,00 12.900.000,00 1,32 

 
   

Извори финансирања за функцију 920: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 12.900.000,00 

    



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 108 од 339 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 12.900.000,00 0,00 0,00 12.900.000,00 1,32 

 

Глава 5.01 УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР БРУС 

 

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

  

Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 
 

810 89/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.650.215,00 0,00 0,00 1.650.215,00 0,17 

810 90/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 274.759,00 0,00 0,00 274.759,00 0,03 

810 91/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

810 92/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,01 

810 93/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.615.000,00 0,00 0,00 1.615.000,00 0,17 

810 94/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7.955.000,00 0,00 0,00 7.955.000,00 0,82 

810 95/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 303.000,00 0,00 0,00 303.000,00 0,03 

810 96/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,12 

810 97/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.430.000,00 0,00 0,00 1.430.000,00 0,15 

810 98/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

810 99/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

810 100/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
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810 101/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,08 

Укупно за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 15.682.974,00 0,00 0,00 15.682.974,00 1,61 

 

Активност 0005 Спровођење омладинске политике 
 

810 102/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

810 103/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

 

Пројекат 1301-4003 Бруски школски куп скијања 
 

810 104/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

810 105/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 1301-4003 Бруски школски куп скијања 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

 
   

Извори финансирања за функцију 810: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 15.972.974,00 

    

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 15.972.974,00 0,00 0,00 15.972.974,00 1,64 

 
   

Извори финансирања за главу 5.01: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 15.972.974,00 
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Укупно за главу 5.01 УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР БРУС 15.972.974,00 0,00 0,00 15.972.974,00 1,64 

 

Глава 5.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

  

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 106/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.776.207,00 0,00 0,00 3.776.207,00 0,39 

820 107/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 628.738,00 0,00 0,00 628.738,00 0,06 

820 108/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

820 109/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,01 

820 110/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,02 

820 110/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

820 111/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

820 112/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.435.000,00 0,00 0,00 2.435.000,00 0,25 

820 113/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

820 114/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

820 115/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,03 

820 116/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
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820 117/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,08 

820 118/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 9.171.945,00 0,00 0,00 9.171.945,00 0,94 

 
   

Извори финансирања за функцију 820: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 9.171.945,00 

    

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 9.171.945,00 0,00 0,00 9.171.945,00 0,94 

 
   

Извори финансирања за главу 5.02: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 9.171.945,00 

    

Укупно за главу 5.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 9.171.945,00 0,00 0,00 9.171.945,00 0,94 

 

Глава 5.03 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
  

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 119/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 6.747.804,00 0,00 0,00 6.747.804,00 0,69 

820 120/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.123.509,00 0,00 0,00 1.123.509,00 0,12 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 112 од 339 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

820 121/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

820 122/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

820 123/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

820 124/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,43 

820 125/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

820 126/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.810.000,00 0,00 0,00 2.810.000,00 0,29 

820 127/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,06 

820 128/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 369.558,00 0,00 0,00 369.558,00 0,04 

820 129/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

820 130/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

820 131/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00 0,08 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 17.290.871,00 0,00 0,00 17.290.871,00 1,77 

 

Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 

820 132/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

820 133/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,26 

820 134/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

820 135/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,06 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

820 136/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,36 

 
   

Извори финансирања за функцију 820: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 20.790.871,00 

    

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 20.790.871,00 0,00 0,00 20.790.871,00 2,13 

 
   

Извори финансирања за главу 5.03: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 20.790.871,00 

    

Укупно за главу 5.03 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 20.790.871,00 0,00 0,00 20.790.871,00 2,13 

 

Глава 5.04 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПАХУЉИЦЕ 
 

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 

 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
  

Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања 

 

911 137/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 52.281.847,00 0,00 4.175.900,00 56.457.747,00 5,79 

911 138/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 9.320.465,00 0,00 1.224.100,00 10.544.565,00 1,08 

911 139/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,06 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

911 140/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 600.000,00 0,00 400.000,00 1.000.000,00 0,10 

911 141/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,11 

911 142/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

911 143/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.970.000,00 0,00 0,00 4.970.000,00 0,51 

911 144/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

911 145/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.090.000,00 0,00 600.000,00 1.690.000,00 0,17 

911 146/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

911 147/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 0,09 

911 148/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 6.605.000,00 0,00 100.000,00 6.705.000,00 0,69 

911 149/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,13 

911 150/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

911 151/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

911 152/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,06 

Укупно за активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања  80.397.312,00 0,00 6.500.000,00 86.897.312,00 8,92 

 
   

Извори финансирања за функцију 911: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 80.397.312,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
5.900.000,00 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
600.000,00 

  

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 80.397.312,00 0,00 6.500.000,00 86.897.312,00 8,92 

 
   

Извори финансирања за главу 5.04: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 80.397.312,00 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
5.900.000,00 

  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
600.000,00 

  

Укупно за главу 5.04 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПАХУЉИЦЕ 80.397.312,00 0,00 6.500.000,00 86.897.312,00 8,92 

 

Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Функц. клас. 473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
  

Активност 0001 Управљање развојем туризма 

 

473 153/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,03 

 

Активност 0002 Промоција туристичке понуде 
 

473 154/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 4.180.476,00 0,00 0,00 4.180.476,00 0,43 

473 155/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 696.049,00 0,00 0,00 696.049,00 0,07 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

473 156/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01 

473 157/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

473 158/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

473 159/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

473 160/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.670.000,00 0,00 0,00 8.670.000,00 0,89 

473 161/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,05 

473 162/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,08 

473 163/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

473 164/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,82 

473 165/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,12 

473 166/0 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 17.521.525,00 0,00 8.000.000,00 25.521.525,00 2,62 

 

Пројекат 1502-7002 Изађи ми на теглу 
 

473 167/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 1502-7002 Изађи ми на теглу 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

 
   

Извори финансирања за функцију 473: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 18.311.525,00 
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Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
8.000.000,00 

  

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 18.311.525,00 0,00 8.000.000,00 26.311.525,00 2,70 

 
   

Извори финансирања за главу 5.05: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 18.311.525,00 

    

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
8.000.000,00 

  

Укупно за главу 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 18.311.525,00 0,00 8.000.000,00 26.311.525,00 2,70 

 

Глава 5.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0002 Функционисање месних заједница 

 

160 168/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.448.580,00 0,00 0,00 3.448.580,00 0,35 

160 169/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 574.188,00 0,00 0,00 574.188,00 0,06 

160 170/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.415.000,00 0,00 0,00 1.415.000,00 0,15 

160 171/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

160 172/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.068.000,00 0,00 0,00 4.068.000,00 0,42 

160 173/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.429.000,00 0,00 0,00 3.429.000,00 0,35 
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Шифра функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

160 174/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 48.507.000,00 0,00 0,00 48.507.000,00 4,98 

160 175/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 8.477.000,00 0,00 0,00 8.477.000,00 0,87 

160 176/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00 0,01 

160 177/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 20.919.000,00 0,00 0,00 20.919.000,00 2,15 

160 178/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,02 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 91.210.768,00 0,00 0,00 91.210.768,00 9,36 

 
   

Извори финансирања за функцију 160: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 91.210.768,00 

    

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 91.210.768,00 0,00 0,00 91.210.768,00 9,36 

 
   

Извори финансирања за главу 5.06: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 91.210.768,00 

    

Укупно за главу 5.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 91.210.768,00 0,00 0,00 91.210.768,00 9,36 

 
   

Извори финансирања за раздео 5: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 788.044.618,00 

    

  
06 Донације од међународних организација 

  
397.661,00 
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извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
18.983.250,00 

  

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
8.656.245,00 

  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
600.000,00 

  

  
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 

  
130.000.000,00 

  

Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА 788.044.618,00 0,00 158.637.156,00 946.681.774,00 97,14 

 
   

Извори финансирања за БК 0: 

 
 

     

  
01 Приходе из буџета 815.892.844,00 

    

  
06 Донације од међународних организација 

  
397.661,00 

  

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
18.983.250,00 

  

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
8.656.245,00 

  

  
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
600.000,00 

  

  
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 

  
130.000.000,00 

  

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 815.892.844,00 0,00 158.637.156,00 974.530.000,00 100,00 

   

 
 

 

 
 

 
 

М.П. 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 

       

Раздео Назив раздела План 

Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора 

 

Функц. клас. 040 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 11.140.000,00 11.140.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 11.140.000,00 11.140.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 050 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 050 Незапосленост 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 070 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 9.156.245,00 8.500.000,00 0,00 656.245,00 

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 9.156.245,00 8.500.000,00 0,00 656.245,00 

 

Функц. клас. 090 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.910.000,00 10.910.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 10.910.000,00 10.910.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 110 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 8.849.470,00 8.849.470,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 

       

Раздео Назив раздела План 

Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови  8.849.470,00 8.849.470,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 111 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 13.963.727,00 13.963.727,00 0,00 0,00 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 16.463.727,00 16.463.727,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 130 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 112.809.884,00 107.412.223,00 0,00 5.397.661,00 

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 112.809.884,00 107.412.223,00 0,00 5.397.661,00 

 

Функц. клас. 160 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 91.210.768,00 91.210.768,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 91.210.768,00 91.210.768,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 220 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 

       

Раздео Назив раздела План 

Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Функц. клас. 330 

4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2.535.029,00 2.535.029,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 330 Судови 2.535.029,00 2.535.029,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 420 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 451 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 310.443.250,00 177.360.000,00 0,00 133.083.250,00 

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 310.443.250,00 177.360.000,00 0,00 133.083.250,00 

 

Функц. клас. 473 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 26.411.525,00 18.411.525,00 0,00 8.000.000,00 

Укупно за функц. клас. 473 Туризам  26.411.525,00 18.411.525,00 0,00 8.000.000,00 

 

Функц. клас. 510 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом  13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 

       

Раздео Назив раздела План 

Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора 

 

Функц. клас. 540 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика  1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 560 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту  11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 620 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 24.350.000,00 19.350.000,00 0,00 5.000.000,00 

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице  24.350.000,00 19.350.000,00 0,00 5.000.000,00 

 

Функц. клас. 630 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 43.100.000,00 43.100.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 43.100.000,00 43.100.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 640 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 

       

Раздео Назив раздела План 

Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 722 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 722 Специјализоване медицинске услуге  350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 740 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 13.361.000,00 13.361.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 13.361.000,00 13.361.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 810 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 20.972.974,00 20.972.974,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 20.972.974,00 20.972.974,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 820 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 34.462.816,00 34.462.816,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 34.462.816,00 34.462.816,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 911 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 

       

Раздео Назив раздела План 

Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 86.897.312,00 80.397.312,00 0,00 6.500.000,00 

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 86.897.312,00 80.397.312,00 0,00 6.500.000,00 

 

Функц. клас. 912 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 64.586.000,00 64.586.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 64.586.000,00 64.586.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 920 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање  12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 

    

Назив пројекта Износ у динарима 

Програм   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

0501-5004 Унапређење енергетске ефикасности 10.000.000,00 

Укупно за програм:   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 10.000.000,00 

 

Програм   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

1301-4003 Бруски школски куп скијања 140.000,00 

Укупно за програм:   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  140.000,00 

 

Програм   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

1502-7002 Изађи ми на теглу 500.000,00 

Укупно за програм:   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 500.000,00 

 

Укупно за БК   0   БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 10.640.000,00 
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III РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Члан 6. 

 

Средства буџета у износу од 815.892.844,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 158.637.156,00 

динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 - СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1101 

Зак о план и изг, Зак о јав 

путев, Зак о стратеш 

проц утиц на живот сред, 

Зак о лок сам. правил о 

садрж, начин и поступ 

изр докум простор и 

урбан план, 

С`обзиром да је покрив 

територ општине урбан 

план око 50% интерес 

општине је донош што 

више урбан план што би 

омогућило развој 

општине у погледу 

изградње 

инфраструктуре, 

идустријске и туристичке 

зоне и изградње 

објеката за становање. 

Просторни развој у складу 

са плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 

55.00 55.00 60.00 70.00 70.00 

14.350.000,00 0,00 0,00 14.350.000,00 

 

Марија 

Јаковљевић 

шеф одсека за 

грађевину и 

урбанизам 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

0001 

Закон о планир и изгр, 

Закон о стратег проц 

утицаја на жив сред, 

Правил о садрж, начин и 

пост израде докум 

простор и урбан 

планирања. 

С`обзиром да је покрив 

опш урбан планом око 

50% интерес општ је 

донош што више урбан 

планова што би омогу 

разв општ у погл изград 

инфраструк, индустр и 

турист зоне и изград 

Повећање покривености 

територије планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Усвојен 

просторни план 

града/општине 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

14.350.000,00 0,00 0,00 14.350.000,00 

 

Весна Грујић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

објеката за становање. 

 

       

       

       

 

       

       

       

2 - КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
1102 

Закон о комуналној 

делатности, Закон о 

јавним предузећима, 

Одлука о комуналном 

уредјењу на територији 

општине Брус, Одлука о 

начину обављања 

комуналних делатности 

на теритирији општине 

Брус, Закон о локалној 

самоуправи. 

У циљу остваривања 

животних потреба 

становништва и 

стварања услова што 

квалитетнијег живота 

интерес општине је што 

већа покривеност 

квалитетним 

комуналним услугама. 

Повећање покривености 

корисника и територије 

квалитетним услугама 

водоснабдевања 

Проценат 

домаћинстава 

обухваћених 

услугом у 

односу на 

укупан број 

домаћинстава 

47.20 47.20 50.00 52.00 55.00 

88.400.000,00 0,00 0,00 88.400.000,00 

 

Раде 

Недељковић - 

директор ЈКП 

Расина 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање/одр

жавање јавним 

осветљењем 

0001 

Закон о комуналним 

делатностима, Закон о 

јавним 

предузећимаОдлука о 

комуналном уредјењу на 

територији општине Брус, 

Закон о лок самоупр. 

Обезбедјује се 

безбедност градјана и 

саобраћаја. 

Адекватно управљање 

јавним осветљењем 

Укупан број 

замена 

светиљки након 

пуцања лампи 

(на годишњој 

бази) 

400.00 400.00 420.00 450.00 470.00 

30.500.000,00 0,00 0,00 30.500.000,00 

 

Јелена Лапчевић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

јавних зелених 

површина 

0002 

Закон о комуналним 

делатностима, Закон о 

јавним 

предузећимаОдлука о 

комуналном уредјењу на 

територији општине Брус, 

Закон о лок самоупр. 

Безбедност градјана и 

лепши изглед града. 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 

територије услугама 

уређења и одржавања 

зеленила 

Укупна дужина 

дрвореда (у 

метрима) 

4000.00 4000.00 4100.00 4200.00 4300.00 

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 

 

Дејан 

Здравковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

0003 

Закон о комуналним 

делатностима, Закон о 

јавним 

предузећимаОдлука о 

комуналном уредјењу на 

територији општине Брус, 

Закон о лок самоупр. 

Већа покривеност 

теритирије услугама 

чистоће доприноси 

квалитетнијем животу 

становништва и 

унапредјењу животне 

средине. 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 

територије услугама 

одржавања чистоће јавних 

површина 

Степен 

покривености 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавно-

прометних 

површина (број 

улица које се 

чисте у односу 

на укупан број 

улица у 

граду/општини) 

70.00 70.00 70.00 75.00 80.00 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 

 
Дејан 

Здравковић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће 

0008 

Закон о комуналним 

делатностима, Закон о 

јавним 

предузећимаОдлука о 

комуналном уредјењу на 

територији општине Брус, 

Закон о лок самоупр. 

Ради задовољења 

потреба градјана циљ 

општине је проширење 

водоводне мреже и 

квалитетно одржавање 

исте. 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по 

км водоводне 

мреже 

6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 

43.100.000,00 0,00 0,00 43.100.000,00 

 

Вуковић 

Љубодраг 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

3 - ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

1501 

Закон о локалној 

самоуправи, Локални 

акциони план за 

запошљавање општине 

Брус за 2018, Закон о 

раду, Закон о 

запошљавању и 

осигурању за случај 

незапослености. 

Ради заустављања 

миграције становништва 

потребно је обезбедити 

што више радних места. 

Повећање  запослености на 

територији града/општине 

Број 

евидентираних 

незапослених 

лица на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних по 

полу и старости) 

1980.00 1980.00 1955.00 1925.00 1900.00 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

 

Валентина 

Милосављевић- 

Предсеник 

општине 
       

       

        



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 132 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

Мере активне 

политике 

запошљавања 

0002 

Закон о запошљ и осигур 

у случају незапосл, зак о 

раду, Стратегија лок екон 

разв (2/10,1/14,1/15) Зак 

о лок самоупр, Акциони 

пл за запош општ Брус за 

2018 

У сарадњи са НСЗ 

општина идваја средства 

за спроводјење активне 

политике запошљавања. 

Повећање броја запослених 

кроз мере активне политике 

запошљавања 

Број 

новозапослених 

кроз 

реализацију 

мера активне 

политике 

запошљавања 

25.00 25.00 30.00 35.00 40.00 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

 

Радула Ратковић 

- референт ОУ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
1502 

Закон о угоститељству. 

Закон о локалној 

самоуправи 

Унапређење туризма у 

општини Брус. 

Повећање прихода од 

туризма 

Проценат 

повећања броја 

ноћења 

 30 30 40 50 

18.411.525,00 0,00 8.000.000,00 26.411.525,00 

 

Јелена 

Радуловић - 

директор ТО 

Брус 

       

       

 

       

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 133 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

Управљање 

развојем 

туризма 

0001 

Закон о угоститељству. 

Закон о локалној 

самоуправи. 

Развој туризма на 

територији општине Брус. 

Повећање квалитета 

туристичке понуде и услуге 

Број уређених и 

на адекватан 

начин 

обележених 

(туристичка 

сигнализација) 

туристичких 

локалитета у 

граду/општини у 

односу на 

укупан број 

локалитета 

 200 200 250 300 

290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 

 

Јелена 

Радуловић - 

директор ТО 

Брус 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Промоција 

туристичке 

понуде 

0002 

Закон о туризму, Закон о 

боравишној такси, Закон 

о локалној самоуправи. 

Промовисање туристичке 

понуде кроз рад 

удружења. 

Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на циљаним 

тржиштима 

Број 

дистрибуираног 

пропагандног 

материјала 

 100 150 200 250 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

 

Јелена 

Радуловић - 

директор ТО 

Брус 

       

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 134 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Промоција 

туристичке 

понуде 

0002 

Закон о туризму, Закон о 

боравишној такси, Закон 

о локалној самоуправи. 

Организовањем већег 

броја догадјаја који 

промовишу туристичку 

понуду омогућава се и 

долазак већег броја 

гостију што ће довести и 

до већег прихода од 

туризма. 

Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја 

који промовишу 

туристичку 

понуду 

града/општине у 

земљи и/или 

иностранству на 

којима учествује 

ТО 

града/општине 

18.00 18.00 20.00 22.00 25.00 

17.521.525,00 0,00 8.000.000,00 25.521.525,00 

 

Јелена 

Радуловић - 

директор ТО 

Брус 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Изађи ми на 

теглу 
1502-7002 

Закон о туризму, Закон о 

боравишној такси, Закон 

о локалној самоуправи, 

Закон о буџету. 

Манифестација 

туристичког карактера у 

прављењу ајвара Изађи 

ми на теглу на територији 

општине Брус 

Побољшање положаја жена 

у опшштини Брус кроз 

производњу прехрамбених 

производа 

Број жена које су 

учествовале на 

манифестацији у 

односу на 

укупан број 

посетилаца 

фестивала 

2 2 2,2 2,5 2,7 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

 

Јелена 

Радуловић - 

директор ТО 

Брус 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 135 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

 

       

       

       

5 - 

ПОЉОПРИВРЕД

А И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

0101 

Закон о пољопривреди и 

руралном развоју, 

Програм мера за 

спроводјење 

пољопривредне 

политике и политике 

руралног развоја у 2018. 

на територији општине 

Брус, Закон о лок 

самоупр, Одлука о 

оснивању буџ фонда за 

развој пољопривреде у 

општини Брус 

Регистровањем што 

већег броја 

пољопривредних 

газдинстава поспешује 

се аплицирање 

пољопривредника на 

конкурсе министарства, 

локалне самоуправе, 

добијања донација а све 

у циљу раста 

производње и 

економске сигурности 

производјача 

Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

Удео 

регистрованих 

пољопривредни

х газдинстава у 

укупном броју 

пољопривредни

х газдинстава 

82.00 82.00 85.00 90.00 95.00 

7.750.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00 

 

Стојан Раичевић 

- Председник 

комисије 

буџетског фонда 

за развој 

пољопривреде 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у 

локалној 

заједници 

0001 

Закон о пољопривреди и 

руралном развоју, 

Програм мера за 

спроводјење 

пољопривредне 

политике и политике 

руралног развоја у 2018 

на терит општ Брус, Закон 

о лок самоупр. 

Што већи број едукација 

допринеће да се 

пољопривредна 

производња унапреди 

како у погледу квантитета 

тако и у погледу 

квалитета производа. 

Стварање услова за развој и 

унапређење 

пољопривредне 

производње 

Број едукација 

намењених 

пољопривредни

м 

произвођачима 

на територији 

града/општине 

12.00 12.00 15.00 20.00 22.00 

2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 

 Стојан Раичевић 

- Председник 

комисије 

буџетског фонда 

за развој 

пољопривреде 
       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 136 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

 

       

       

       

Мере подршке 

руралном 

развоју 

0002 

Закон о пољопривреди и 

руралном развоју, 

Програм мера за 

спроводјење 

пољопривредне 

политике и политике 

руралног развоја у 2018 

на терит општ Брус, Закон 

о лок самоупр. 

Ради унапредјења 

руралног развоја интерес 

општине је да повећа 

удео корисника у 

програмима и мерама 

руралног развоја. 

Унапређење руралног 

развоја 

Број 

регистрованих 

пољопривредни

х газдинстава 

која су 

корисници мера 

руралног развоја 

у односу на 

укупан број 

пољопривредни

х газдинстава 

75.00 75.00 80.00 85.00 85.00 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

 

Стојан Раичевић 

- Председник 

комисије 

буџетског фонда 

за развој 

пољопривреде 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

6 - ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0401 

Закон о заштити животне 

средине, Закон о 

управљању отпадом, 

Програм буџетског 

фонда за заштиту 

животне средине 

општине Брус за 2018. 

годину, Закон о процени 

Обезбедјује се 

остваривање права 

становништва на живот и 

рад у здравој животној 

својини. 

Унапређење управљања 

комуналним и осталим 

отпадом 

Проценат 

становништва 

покривеног 

услугом 

прикупљања 

комуналног 

отпада 

47.00 47.00 50.00 52.00 55.00 11.250.000,00 0,00 0,00 11.250.000,00  

Валентина 

Милосављевић - 

Председник 

општине 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 137 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

утицаја на животну 

средину, Закон о 

заштити од буке у 

животној средини, Закон 

о лок самоу. 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне 

средине 

0002 

Закон о заштити жив 

сред, Зак о управљању 

отпадом, Програм буџ 

фонда за зашт жив 

средопшт Брус за 2018. 

год, Закон о процени 

утицаја на жив сред. Зак 

о заштити од буке у ж с. 

Праћење и мерење 

нивоа буке спров ради 

утрдј стања жив сред, као 

и правил одабира 

превент мера, а у циљу 

заштите и унапредјења 

здравља становниш и 

очувања жив сред. 

Праћење у складу са 

прописаним законским 

обавезама 

Број урађених 

мониторинга 
1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 

 

Марија 

Аздејковић - 

инспектор за 

заштиту животне 

средине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

отпадним 

водама и 

канализациона 

инфраструктура 

0004 
Закон о водама. Закон о 

локалној самоуправи. 

Обезбеђивање услова за 

одрживи развој локалне 

заједнице одговорним 

односом према животној 

средини; 

Максимална могућа 

покривеност корисника и 

територије услугама 

уклањања отпадних вода 

Проценат 

покривености 

територије 

услугама 

прикупљања и 

одвођења 

отпадних вода 

(мерено кроз 

број насеља у 

односу на 

укупан број 

насеља) 

 30 40 50 60 8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00  

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 138 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

комуналним 

отпадом 

0005 

Закон о заштити жив 

сред, Зак о управљању 

отпадом, Програм буџ 

фонда за зашт жив 

средопшт Брус за 2018. 

год, Закон о процени 

утицаја на жив сред. Зак 

о заштити од буке у ж с. 

Контролом управљања 

отпада обезбедјује се да 

се управљање отпада 

врши на начин којим се 

не угрожава здравље 

становништва и животна 

средина. 

Спровођење редовних 

мерења на територији 

града/општине и испуњење 

обавеза у складу са 

законима 

Број извршених 

контрола или 

надзора мера 

поступања са 

отпадом у 

складу са 

законом о 

управљању 

отпадом 

10.00 10.00 12.00 15.00 18.00 

1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 

 

Марија 

Аздејковић - 

инспектор за 

заштиту животне 

средине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

7 - 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУ

0701 

Стратегија локалног 

економског развоја 

општине Брус, План 

капиталних инвестиција 

опш Брус 2016.-2010. Зак 

о лок самоу. Зак о јав 

Изградњом 

саобраћајница и 

њиховим одржавањем 

омогући ће се боље 

транспортне везе што ће 

имати ефекат на 

Развијеност 

инфраструктуре у контексту 

доприноса социо 

економском развоју 

Дужина 

изграђених 

саобраћајница 

које су у 

надлежности 

града/општине 

3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 177.360.000,00 0,00 133.083.250,00 310.443.250,00  
Милијана 

Тодоровић - 

заменик 

председника 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 139 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

РА пут. Зак о план и изград. 

Одл о општин и некатег 

пут на тер опш Брус, Одл 

о критер за категор општ 

пут на тер општ Брус. 

економски развој 

општине и квалитетнији 

живот становништва. 

(у км) општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

0002 

Зак о јав пут, Зак о план и 

изг, Одл о критер за 

категор општ пут на тер о 

Брус, Одл о општ и некат 

пут на тер о Брус, План 

кап инвест о Брус 2016-

2020. Стратег лок екон 

разв о Брус . 

Изградњом 

саобраћајница и 

њиховим одржавањем 

омогући ће се боље 

транспортне везе што ће 

имати ефекат на 

економски развој 

општине и квалитетнији 

живот становништва. 

Одржавање квалитета путне 

мреже кроз реконструкцију 

и редовно одржавање 

асфалтног покривача 

Број километара 

санираних и/или 

реконструисаних 

путева 

5.00 5.00 5.00 6.00 7.00 

173.160.000,00 0,00 133.083.250,00 306.243.250,00 

 

Иван Марковић - 

референт ОУ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

0005 
Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима, 

У циљу што боље 

безбедности саобраћаја 

на територији општине 

Брус предузимају се све 

мере у спровођењу исте. 

Унапређење безбедности 

саобраћаја локалног 

становништва 

Заштићени 

активни 

учесници у 

саобраћају 

 30 40 50 60 

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 

 
Валентина 

Милосављевић- 

Председница 

општине 
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Страна 140 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

2002 

закон о основама 

система образовања и 

васпитања, закон о 

предшколском 

васпитању и 

образовању, закон о 

локалној самоуправи 

предшколско 

образовање и васпитање 

доприноси бољем 

интелектуалном и 

социјалном развоју 

деце, па је с тога циљ 

општине повећање 

обухвата деце овим 

начином рада 

Повећање  обухвата деце 

предшколским васпитањем  

и  образовањем 

Проценат 

уписане деце у 

односу на број 

укупно 

пријављене 

деце 

 47 48 49 50 

80.397.312,00 0,00 6.500.000,00 86.897.312,00 

 

Ана Ђурђевић 

Марковић 

директор ПУ 

Пахуљице 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

и остваривање 

предшколскогва

спитања и 

образовања 

0002 

Закон о основама 

система образовања 

иваспитања, Закон о 

предшколском 

васпитању и образовању, 

Закон о локалној 

самоуправи 

прешколска установа се 

финансира ради 

стварања услова за 

васпитно образовни рад 

са децом 

Обезбеђени адекватни 

услови за васпитно-

образовни рад са децом уз 

повећан обухват 

Просечан број 

деце у групи 

(јасле, 

предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм/ППП) 

 15 16 17 18 

80.397.312,00 0,00 6.500.000,00 86.897.312,00 

 

Мирјана 

Миљојковић 

стручни 

сарадник - 

педагог 
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Страна 141 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
2003 

Закон о основном 

образовању и 

васпитању, Закон о 

основама система 

образовања и 

васпитања, Закон о 

основној школи, Закон о 

локалној самоуправи. 

Одлука о мрежи 

основних школа на 

територији општине Брус 

Основно образовање 

доприноси базичном 

описмењавању ученика 

из свих области и 

оспособљавању за даље 

школовање. 

Унапређен квалитет 

основног образовања 

Проценат 

ученика који је 

учествовао на 

републичким 

такмичењима 

 29 30 31 31 

64.586.000,00 0,00 0,00 64.586.000,00 

 

Зоран Марковић 

- Директор  ОШ  

Бранко 

Радичевић 

Разбојна 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 

Закон о основном 

образовању и васпитању, 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања, Закон о 

основној школи, Закон о 

локалној самоуправи. 

Општина обезбеђује 

средства за 

функционисање 

основних школа и 

омогућава унапређење 

квалитета образовања и 

васпитања. 

Унапређење квалитета 

образовања и васпитања у 

основним школама 

Број ученика 

који похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на 

укупан број 

ученика 

 100 100 100 100 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 

 Зоран Марковић 

- Директор  ОШ  

Бранко 

Радичевић 

Разбојна 
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Страна 142 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 

Закон о основном 

образовању и васпитању, 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања, Закон о 

основној школи, Закон о 

локалној самоуправи. 

Општина обезбеђује 

средства за 

функционисање 

основних школа и 

омогућава унапређење 

квалитета образовања и 

васпитања. 

Унапређење квалитета 

образовања и васпитања у 

основним школама 

Број ученика 

који похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на 

укупан број 

ученика 

 100 100 100 100 

8.086.000,00 0,00 0,00 8.086.000,00 

 

Драгана 

Добродолац - 

директор ОШ 1. 

Мај Влајковци 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 

Закон о основном 

образовању и васпитању, 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања, Закон о 

основној школи, Закон о 

локалној самоуправи. 

Општина обезбеђује 

средства за 

функционисање 

основних школа и 

омогућава унапређење 

квалитета образовања и 

васпитања. 

Унапређење квалитета 

образовања и васпитања у 

основним школама 

Број ученика 

који похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на 

укупан број 

ученика 

 100 100 100 100 

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 

 Јасмина 

Мијајловић - 

директор ОШ 

Вук Караџић 

Блажево 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 

Закон о основном 

образовању и васпитању, 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања, Закон о 

основној школи, Закон о 

локалној самоуправи. 

Општина обезбеђује 

средства за 

функционисање 

основних школа и 

омогућава унапређење 

квалитета образовања и 

васпитања. 

Унапређење квалитета 

образовања и васпитања у 

основним школама 

Број ученика 

који похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на 

укупан број 

ученика 

 100 100 100 100 

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 

 

Милан Антић - 

Директор  ОШ  

Ј.Ј.Змај 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
2004 

Закон о средњем 

образовању, Закон о 

основама система 

образовања и 

васпитања, Закон о 

средњој школи, Закон о 

локалној самоуправи. 

Омогућава већи степен 

образовања неопходан 

за живот у савременом 

друштву, успешно 

запошљавање, тимски 

рад и изражавање 

сопственог мишљења. 

Унапређење доступности 

средњег образовања 

Проценат деце 

која се школују 

у средњим 

школама на 

основу 

индивидуалног 

образовног 

плана (ИОП2) у 

односу на 

укупан број 

деце 

одговарајуће 

 1,46 2,00 2,50 3,00 12.900.000,00 0,00 0,00 12.900.000,00  

Весна 

Маринковић 

директор 

Средње школе 

Брус 
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Страна 144 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

старосне групе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

средњег 

образовања 

0001 

Закон о средњем 

образовању, Закон о 

основама система 

образовања и васпитања, 

Закон о средњој школи, 

Закон о локалној 

самоуправи. 

Општина финансира рад 

средње школе да би се 

обезбедили услови за 

унапређење квалитета 

образовања у овој 

школи. 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад у средњим 

школама и безбедно 

одвијање наставе 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

 23 24 25 25 

12.900.000,00 0,00 0,00 12.900.000,00 

 

Весна 

Маринковић 

директор 

Средње школе 

Брус 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

11 - СОЦИЈАЛНА 

И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 

0902 

Закон о социјалној 

заштити, Одлука о 

социјалној заштити, 

Закон о удружењима, 

Закон о црвеном крсту, 

Закон о локалној 

самоуправи, Одлука о 

финансирању и 

суфинасирању пројеката 

-програма рада 

Пружање помоћи за 

самосталан и 

продуктиван живот у 

друштву социјално 

угрожених група 

становништва омогућава 

спречавање настајања и 

отклањање последица 

социјане искључености. 

Повећање доступности 

права и услуга социјалне 

заштите 

Проценат 

корисника 

локалних 

социјалних 

услуга у односу 

на укупан број 

корисника 

социјалне и 

дечје заштите 

 73 80 80 83 30.550.000,00 0,00 656.245,00 31.206.245,00  

Далиборка 

Томић - 

Директор 

Центра за 

социјални рад 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

удружења.        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

0001 

Закон о социјалној 

заштити, Одлука о 

социјалној заштити, 

Закон о удружењима, 

Закон о црвеном крсту, 

Закон о локалној 

самоуправи, Одлука о 

финансирању и 

суфинасирању пројеката -

програма рада 

удружења. 

Општина финансира 

једнократне новчане 

помоћи појединцима или 

породицама које се 

налазе у стању тренутне 

тешке ситуације које не 

могу самостално поднети 

без подршке друштвене 

заједнице. 

Унапређење заштите 

сиромашних 

Број корисника 

једнократне 

новчане помоћи 

у односу на 

укупан број 

грађана 

 5 5 7 10 

10.050.000,00 0,00 0,00 10.050.000,00 

 

Далиборка 

Томић - 

Директор 

Центра за 

социјални рад 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Породични и 

домски смештај, 

прихватилишта и 

друге врсте 

смештаја 

0002 

Закон о социјалној 

заштити, Закон о 

локалној самоуправи. 

Услуге социјалне заштите 

пружају се, привремено, 

повремено и 

континуирано, у складу с 

потребама и најбољим 

интересом корисника. 

Обезбеђење услуге 

смештаја 

Број корисника 

услуга смештаја 

прихватилишта 

 60 65 70 75 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

 

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

 

       

       

       

Дневне услуге у 

заједници 
0016 

Закон о социјалној 

заштити, Одлука о 

социјалној заштити, 

Закон о удружењима, 

Закон о црвеном крсту, 

Зак о лок самопр. Одлука 

о финанс и суфинас 

пројеката-програма рада 

удружења. 

Финансирањем 

удружења - социјално 

угрожених група 

становништва омогућава 

се рад удружењима с 

циљем социјализације и 

интеграције чланова 

истих у друштвеној 

заједници. 

Подстицање развоја 

разноврсних социјалних и 

других услуга у заједници 

Број 

удружења/хума

нитарних 

организација 

које добијају 

средства из 

буџета 

града/општине 

 1 2 3 3 

8.500.000,00 0,00 656.245,00 9.156.245,00 

 

Никола Збиљић - 

шеф одсека за 

друштвене 

делатности 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног крста 

0018 

Закон о црвеном крсту. 

Закон о локалној 

самоуправи. 

Финансирањем црвеног 

крста олакшава се 

људска патња, пружа 

помоћ угроженим 

лицима у случају 

природних катастрофа и 

елементарних непогода, 

као и унапредјење 

хуманитарних вредности 

друштва. 

Социјално деловање-

олакшавање људске патње 

пружањем неопходне 

ургентне помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу људима, 

организовањем различитих 

облика помоћи 

Број волонтера 

Црвеног крста 
 30 30 33 35 

850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 

 

Саша Томић 

Секретар 

Црвеног крста 

       

       

        



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 147 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

Подршка деци и 

породици са 

децом 

0019 

Закон о социјалној 

заштити, Одлука о 

социјалној заштити, 

Закон о удружењима, 

Закон о црвеном крсту, 

Зак о лок самопр. Одлука 

о финанс и суфинас 

пројеката-програма рада 

удружења. 

Финансирањем ове 

активности даје се 

подршка 

материнствуради 

повећања наталитета. 

Унапређење популационе 

политике 

Број мера 

материјалне 

подршке 

намењен 

мерама локалне 

популационе 

политике (нпр. 

подршка 

материнству, 

подршка 

породиљама, 

накнада за 

новорођену 

децу) 

 4 4 6 8 

11.140.000,00 0,00 0,00 11.140.000,00 

 

Никола Збиљић - 

шеф одсека за 

друштвене 

делатности 

       

       

Унапређење услуга соијалне 

заштите за децу и породицу 

Број корисника 

услуга 
 1 1 2 3  

       

       

 

       

       

       

12 - 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

1801 

Закон о здравственој 

заштити, Закон о 

локалној самоуправи. 

Финансирањем дома 

здравља постиже се 

унапредјење 

здравствене заштите и 

њене свеобухватности за 

Унапређење здравља 

становништва 

Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 13.711.000,00 0,00 0,00 13.711.000,00  

Соња Павловић 

- директор Дома 

здравља 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 148 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

градјане општине.        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

0001 

Закон о здравственој 

заштити, Закон о 

локалној самоуправи 

Финансирањем ДЗ 

доприноси се очувању и 

унапредјењу квалитета 

здравља градјана, 

спречавању, сузбијању и 

раном откривању 

болести, као и 

благовременом и 

ефикасном лечењу. 

Унапређење доступности, 

квалитета и ефикасности 

примарне здравствене 

заштите 

Број обраћања 

саветнику за 

заштиту права 

пацијената 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

13.361.000,00 0,00 0,00 13.361.000,00 

 

Соња Павловић - 

директор Дома 

здравља 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мртвозорство 0002 
Закон о здравственој 

заштити. 

Утврђивање времена и 

узрока смрти  умрлих ван 

здравствених установа. 

Спровођење законске 

процедуре 

Број издатих 

потврда 
76.00 76.00 70.00 60.00 60.00 

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 

 

Никола Збиљић - 

шеф одсека за 

друштвене 

делатности 

       

       

        



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 149 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊ

А 

1201 

З о лок сам, З о удруж, З 

о јавн информ и меди, 

Правил о суф пројек за 

оствар јав интер у обл јав 

инфор, Одл о суф прој за 

оств јав инт у обл јав 

инф. 

Општина се стара о 

задовољавању потреба 

грађана у области 

благовременог, 

квалитетног и потпуног 

информисања грађана 

локалне заједнице. 

Подстицање развоја 

културе 

Број 

реализованих 

програма на 

1000 становника 

који доприносе 

остваривању 

општег интереса 

у култури 

 2 3 4 5 

34.462.816,00 0,00 0,00 34.462.816,00 

 

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

установа културе 

0001  

Општина финансира 

културни центар и 

народну библиотеку 

ради унапредјења рада 

установа. 

Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

Број запослених 

у установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у ЈЛС 

3.80 3.80 3.80 4.00 4.00 

9.171.945,00 0,00 0,00 9.171.945,00 

 

Невена 

Чукурановић - 

директор        

       

        



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 150 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

установа културе 

0001 

З о култ, З о јавн устан, З 

о библ-инфор дел, З о 

лок сам, З о удруж, 

Правил о суф пројек за 

оствар јав интер у обл јав 

инфор, Одл о суф прој за 

оств јав инт у обл јав инф. 

Општина финансира 

културни центар и 

народну библиотеку 

ради унапредјења рада 

установа. 

Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

Број запослених 

у установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у ЈЛС 

3.80 3.80 3.80 4.00 4.00 

17.290.871,00 0,00 0,00 17.290.871,00 

 

Славко 

Милићевић -  

Директора 

Центра за 

културу 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

0002 

З о култ, З о јавн устан, З 

о библ-инфор дел, З о 

лок сам, З о удруж, 

Правил о суф пројек за 

оствар јав интер у обл јав 

инфор, Одл о суф прој за 

оств јав инт у обл јав инф. 

Одл о фин и суф прој-про 

рада удр.З о цркв и вер 

зај. 

Омогућ се доступн култур 

уметнич садржаја 

локалном становништву. 

Планира су изложбе 

слика концерти забавно 

музичког садржаја, позор 

представе, књижевне 

вечери, јавне трибине, 

књижевне вечери као 

рад удружења из области 

културе и верских 

заједница 

Унапређење разноврсности 

културне понуде 

Број програма и 

пројеката 

Удружења 

грађана 

подржаних од 

стране 

града/општине 

 2 3 4 5 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

 

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе 
       

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 151 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

0002 

З о култ, З о јавн устан, З 

о библ-инфор дел, З о 

лок сам, З о удруж, 

Правил о суф пројек за 

оствар јав интер у обл јав 

инфор, Одл о суф прој за 

оств јав инт у обл јав инф. 

Одл о фин и суф прој-про 

рада удр.З о цркв и вер 

зај. 

Омогућ се доступн култур 

уметнич садржаја 

локалном становништву. 

Планира су изложбе 

слика концерти забавно 

музичког садржаја, позор 

представе, књижевне 

вечери, јавне трибине, 

књижевне вечери као 

рад удружења из области 

културе и верских 

заједница 

Унапређење разноврсности 

културне понуде 

Број програма и 

пројеката 

Удружења 

грађана 

подржаних од 

стране 

града/општине 

2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 

 

Славко 

Милићевић - 

Директора 

Центра за 

културу 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса 

у области јавног 

информисања 

0004 

З о лок сам, З о удруж, З о 

јавн информ и меди, 

Правил о суф пројек за 

оствар јав интер у обл јав 

инфор, Одл о суф прој за 

оств јав инт у обл јав инф. 

Општина се стара о 

задовољавању потреба 

градјана у области 

благовременог, 

квалитетног и потпуног 

информисању градјана 

локалне заједнице. 

Повећана понуда 

квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота локалне 

заједнице 

Број 

програмских 

садржаја 

подржаних на 

конкурисма 

јавног 

информисања 

 4 5 6 1 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

 

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе 
       

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 152 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

1301 

Закон о спорту, Закон о 

јавним установама, 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

младима, Национална 

стратегија за младе, 

Правилник о 

одобравању и 

финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

градјан у општини Брус. 

Закон о удруж. 

Финансира се више 

спортских организација 

и удружења и тиме им 

се даје финансијска 

подршка чиме се 

остварује локални 

интерес у области 

спорта. 

Обезбеђење услова за 

бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине 

Број спортских 

организација 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта 

 4 5 6 7 

20.972.974,00 0,00 0,00 20.972.974,00 

 

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

0001 

Закон о спорту, Закон о 

јавним установама, Закон 

о локалној самоуправи, 

Закон о младима, 

Национална стратегија за 

младе, Правилник о 

одобравању и 

финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

градјан у општини Брус. 

Закон о удруж. 

Финансира се више 

спортских организација и 

удружења и тиме им се 

даје финансијска 

подршка чиме се 

остварује локални 

интерес у области спорта. 

Унапређење подршке 

локалним спортским 

организацијама преко којих 

се остварује јавни интерес у 

области спорта 

Број годишњих 

програма 

спортских 

организација 

финансираних 

од стране 

града/општине 

 1 2 3 4 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

 

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе 
       

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 153 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

спортских 

установа 

0004 

Закон о спорту, Закон о 

јавним установама, Закон 

о локалној самоуправи, 

Закон о младима, 

Национална стратегија за 

младе, Правилник о 

одобравању и 

финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

градјан у општини Брус. 

Закон о удруж. 

Финансира се Установа 

Спортски центар ради 

задовољавања потреба 

градјана у области 

спорта. 

Обезбеђивање услова за 

рад установа из области 

спорта 

Број спортских 

организација 

који користе 

услуге установе 

из области 

спорта 

4.00 4.00 6.00 8.00 8.00 

15.682.974,00 0,00 0,00 15.682.974,00 

 

Марко 

Вилимоновић - 

Директор 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Спровођење 

омладинске 

политике 

0005 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

младима, Национална 

стратегија за младе. 

Општина има за циљ 

стварање услова за 

остваривање потреба и 

интереса младих у свим 

областима које су од 

интереса за младе. 

Подршка активном 

укључивању младих у 

различите друштвене 

активности 

Број младих 

корисника 

услуга мера 

омладинске 

политике 

1100 1100 100 120 200 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 

 

_Андрија 

Кнежевић - 

Координатор 

канцеларије за 

младе 

       

       

 

       

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 154 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

Бруски школски 

куп скијања 
1301-4003 

Закон о буџетском 

систему. 

Организација Бруског 

школског купа скијања. 

Повећање учешћа 

девојчица, омладине и жена 

кроз спорт и спортске 

активности 

Број девојчица и 

жена које су 

учествовале у 

купу скијања у 

односу на 

укупан број 

учесника 

40 40 45 60 70 

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 

 

Марко 

Вилимоновић - 

Директор 

Спортског 

центра 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

15 - ОПШТЕ 

УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0602 

Закон о локалној 

самоуправи, Статут 

општине Брус, Одлука о 

општинској управи, 

Закон о ванредним 

ситуацијама. Одлука о 

организацији функциони 

циви заш на тери опш 

Брус, Зак о буџ сист, Зак 

о јав дуг, Зак о правобр, 

одлука о општ правобр 

опш Брус. 

Општина уредјује 

послове и управља 

јавним пословима из 

њене надлежности и од 

интереса за локално 

становништво. 

Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

Однос броја 

запослених у 

граду/општини 

и законом 

утврђеног 

максималног 

броја 

запослених 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

204.478.020,00 0,00 5.397.661,00 209.875.681,00 

 

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе        

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 155 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

0001 

Закон о локалној 

самоуправи, Статут 

општине Брус, Одлука о 

општинској управи, Закон 

о ванредним 

ситуацијама. Одлука о 

организацији функциони 

циви заш на тери опш 

Брус, Зак о буџ сист, Зак о 

јав дуг, Зак о правобр, 

одлука о општ правобр 

опш Брус. 

Финансирањем управе 

омогућава се њен рад по 

основу законских 

надлежности 

Функционисање управе 

Проценат 

попуњености 

радних места 

која 

подразумевају 

вођење 

управног 

поступка 

90.00 90.00 100.00 100.00 100.00 

94.412.223,00 0,00 5.397.661,00 99.809.884,00 

 

Горан 

Деспотовић - 

Заменик 

начелника 

Општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

610.000,00 0,00 0,00 610.000,00 

 

Драгољуб 

Радмановац - 

повереник МЗ 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 156 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

1.271.000,00 0,00 0,00 1.271.000,00 

 

Стефановић 

Горан _ 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 5.074.000,00 0,00 0,00 5.074.000,00  

Бошковић 

Радимир - 

повереник МЗ 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 157 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

143.000,00 0,00 0,00 143.000,00 

 

Миљаковић 

Мирослав - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

0002 Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 9.465.768,00 0,00 0,00 9.465.768,00  
Томић Бобан - 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 158 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

заједница месним зајеницама њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

деловањем месних 

заједница 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

432.000,00 0,00 0,00 432.000,00 

 

Јелић Владица - 

повереник МЗ 
       

       

 

       

       

       

        



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 159 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

2.472.000,00 0,00 0,00 2.472.000,00 

 

Лукић Далибор - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

1.618.000,00 0,00 0,00 1.618.000,00 

 

Алексић Ђорђе - 

Повереник МЗ 

       

       

        



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 160 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 

 

Мићић Драган - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

саамоуправи. Одлука о 

МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 2.632.000,00 0,00 0,00 2.632.000,00  
Збиљић Зоран - 

повереник МЗ 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 161 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

1.103.000,00 0,00 0,00 1.103.000,00 

 

Здравић Душан - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 2.727.000,00 0,00 0,00 2.727.000,00  

Милисављевић 

Зоран - 

повереник МЗ 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 162 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

интереса грађана. заједница вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

6.084.000,00 0,00 0,00 6.084.000,00 

 

Ђокић Немања - 

повереникМЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 163 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

831.000,00 0,00 0,00 831.000,00 

 

Савић Горан - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

2.135.000,00 0,00 0,00 2.135.000,00 

 

Ђокић Новица - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 164 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука  о 

МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

236.000,00 0,00 0,00 236.000,00 

 

Антић Мирослав 

- повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

2.689.000,00 0,00 0,00 2.689.000,00 

 
Станић Дејан - 

повереник МЗ 

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 165 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

9.542.000,00 0,00 0,00 9.542.000,00 

 

Ђурић Бобан - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 2.597.000,00 0,00 0,00 2.597.000,00  
Ђурић Дејан -

повереникМЗ 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 166 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

1.106.000,00 0,00 0,00 1.106.000,00 

 

Милан 

Михајловић - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

0002 
Закон о локалној 

Омогућава се 

финансирање рада 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

Број 

иницијатива/пре

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00  
Дејан Миљковић 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 167 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

заједница самоуправи Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

- повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

4.748.000,00 0,00 0,00 4.748.000,00 

 

Марко 

Аздејковић - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

        



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 168 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

745.000,00 0,00 0,00 745.000,00 

 

Радован 

Радмановић - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

3.697.000,00 0,00 0,00 3.697.000,00 

 

Весна Пантић 

повереник МЗ 

       

       

        



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 169 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

1.981.000,00 0,00 0,00 1.981.000,00 

 

Весић Ивица - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00  
Савић Далибор - 

повереник МЗ 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 170 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

1.115.000,00 0,00 0,00 1.115.000,00 

 

Карић Братислав 

- повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 2.557.000,00 0,00 0,00 2.557.000,00  

Костић 

Драгомир - 

повереник МЗ 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 171 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

интереса грађана. заједница вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 

 

Гавриловић 

Југослав - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 172 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

338.000,00 0,00 0,00 338.000,00 

 

Радојевић Зоран 

- повереникМЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

6.280.000,00 0,00 0,00 6.280.000,00 

 

Тодоровић 

Ненад - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 173 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 

 

Шљивић 

Слободан - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

1.098.000,00 0,00 0,00 1.098.000,00 

 
Петровић Милан 

- повереник МЗ 

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 174 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

4.914.000,00 0,00 0,00 4.914.000,00 

 

Несторовић 

Небојша - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 631.000,00 0,00 0,00 631.000,00  
Лазић Саша - 

повереникМЗ 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 175 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о 

месним заједницама. 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

1.305.000,00 0,00 0,00 1.305.000,00 

 

Срђан Станић 

повереник 

месне заједнице 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

0002 
Закон о локалној 

Омогућава се 

финансирање рада 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

Број 

иницијатива/пре

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 4.433.000,00 0,00 0,00 4.433.000,00  
Кричак Мишел - 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 176 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

заједница самоуправи. Одлука о МЗ Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

2.356.000,00 0,00 0,00 2.356.000,00 

 

Горан 

Милићевић - 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

        



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 177 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи. Одлука о МЗ 

Омогућава се 

финансирање рада 

Месних заједница рада 

њихових функционисања 

и задовољења потреба и 

интереса грађана. 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса 

локалног становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

80.00 80.00 90.00 100.00 100.00 

277.000,00 0,00 0,00 277.000,00 

 

Радивоје 

Миладиновић- 

повереник МЗ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Општинско/град

ско 

правобранилашт

во 

0004 

Закон о локалној 

самоуправи, Одлука о 

општинском 

правобранилаштву 

општине Брус. 

Обављање послова 

правне заштите 

имовинских права и 

интереса општине Брус. 

Заштита имовинских права и 

интереса града/општине 

Број решених 

предмета у 

односу на 

укупан број 

предмета на 

годишњем 

нивоу 

25.00 25.00 27.00 27.00 28.00 

2.535.029,00 0,00 0,00 2.535.029,00 

 

Општински 

правобранилац        

       

 

       

       



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 178 од 339 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Текућа буџетска 

резерва 
0009 

Закон о локалној 

самоуправи, Статут 

општине Брус, Одлука о 

општинској управи, Закон 

о ванредним 

ситуацијама. Одлука о 

организацији функциони 

циви заш на тери опш 

Брус, Зак о буџ сист, Зак о 

јав дуг, Зак о правобр, 

одлука о општ правобр 

опш Брус. 

 

 

      

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 

 

Валентина 

Милосављевић - 

Предсеник 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Стална буџетска 

резерва 
0010 

Закон о локалној 

самоуправи, Статут 

општине Брус, Одлука о 

општинској управи, Закон 

о ванредним 

ситуацијама. Одлука о 

организацији функциони 

циви заш на тери опш 

Брус, Зак о буџ сист, Зак о 

јав дуг, Зак о правобр, 

одлука о општ правобр 

опш Брус. 

 

 

      

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

 

Валентина 

Милосављевић- 

Предсеник 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање у 

ванредним 

0014 
Закон о локалној 

самоуправи, Статут 

општине Брус, Одлука о 

Општина се стара о 

мерама и активностима 

на заштити и спасавању 

Изградња ефикасног 

превентивног система 

заштите и спасавања на 

Број 

идентификовани

х објеката 

9.00 9.00 8.00 8.00 7.00 3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00  Зоран 

Гавриловић - 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ситуацијама општинској управи, Закон 

о ванредним 

ситуацијама. Одлука о 

организацији функциони 

циви заш на тери опш 

Брус, Зак о буџ сист, Зак о 

јав дуг, Зак о правобр, 

одлука о општ правобр 

опш Брус. 

локлног становништва у 

ванредним ситуацијама и 

одклањању последица 

истих. 

избегавању последица 

елементарних и других 

непогода 

критичне 

инфраструктуре 

(нпр. 

трафостанице) 

референт ОУ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

16 - ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

2101 
Закон о локалној 

самоуправи. 
 

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе 

      

25.313.197,00 0,00 0,00 25.313.197,00 

 

Драгана 

Деспотовић - 

Председник 

скупштине 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

скупштине 
0001 

Закон о локалној 

самоуправи. Статут 

општине Брус. 

 
Функционисање локалне 

скуштине 

Број седница 

скупштине 
4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 

8.849.470,00 0,00 0,00 8.849.470,00 

 Драгана 

Деспотовић - 

Председник 

скупштине 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Статут 

општине Брус. 

 

Функционисање извршних 

органа 

Број седница 

извршних органа 
30.00 30.00 32.00 35.00 35.00 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 

 

Валентина 

Милосављевић - 

Предсеник 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002 

Закон о локалној 

самоуправи. Статут 

општине Брус. 

 

Функционисање извршних 

органа 

Број седница 

извршних органа 
15.00 15.00 18.00 20.00 20.00 

13.963.727,00 0,00 0,00 13.963.727,00 

 

Валентина 

Милосављевић - 

Предсеник 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

17 - ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

0501 

Закон о енергетској 

ефикасности и 

рационалној употреби 

енергије. Закон о 

планирању и изградњи, 

Правилник о енергетској 

ефикасности зграда, 

Правилник о условима 

садржини и начину 

издавања сертификата о 

енергет. својств. зграда, 

ЛАП за енерг. ефикас. 

Одрживи енергетски 

развој локалне 

самоуправе кроз 

подстицање унапређења 

енергетске ефикасности, 

побољшање енергетске 

инфраструктуре и шире 

употребе обновљивих 

извора енергије 

Смањење потрошње 

енергије 

Укупна 

потрошња 

примарне 

енергије у 

јавним 

зградама (тен) 

 100 200 300 400 

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 

 

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

енергетске 

ефикасности 

0501-5004 

Закона о енергетској 

ефикасности и 

рационалној употреби 

енергије, Закон о 

планирању и изградњи, 

Правилник о енергетској 

ефикасности, Правилник 

о условима, садржини и 

начину издавању 

сертификата о 

енергетским својствима, 

Лок акциони план за 

енер.ефик. 

Унапређење енергетске 

ефикасности 

Подстицање унапређења 

енергетске ефикасности 

Број склопљених 

уговора о 

бесповратном 

суфинансирању 

активности на 

инвестиционом 

одржавању и 

унапређењу 

својстава зграде 

 300 300 500 800 

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 

 

Бобан Симић - 

Начелник 

Општинске 

управе 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021. 

 
 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2024. 

 
 

Циљна 

вредност у 

2025. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

 

Члан 7. 

 

У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекацијама за 2023. и 2024. 

годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/2009...72/2019,149/20). 

 

- У Табели 1. приказан је број запослених у 2021. години и планирани број запослених у 2022. години, по 

корисницима буџета општине Брус, на економским класификацијама 411 и 412, по изворима финансирања и то у 

табели Т1.1. приказан је број запослених чије се плате финансирају из извора 01 на економским класификацијама 411 

и 412 и у табели Т1.3. приказан је број запослених чије се плате финансирају из извора 07- трансфери од осталих 

нивоа власти. Табела Т1.2. није попуњена јер нема запослених чије се плате финансирају из извора 04. 

- У Табели 2. приказана је маса средстава за плате исплаћена за период I-X у 2021. години и планирана 

пројекција за период XI-XII у 2021. години  по корисницима буџета општине на економским класификацијама 411 и 

412. У табели 2 приказана су средства за плате у 2022. години. 

- У Табели 3. приказан је број запослених чије се плате исплаћују из буџета са осталих економских 

класификација. 

 

- - У Табели 5. дат је приказ планираних и исплаћених средстава у 2021. години и планираних средстава у 

2022. години на економској класификацији 416, као и пратећи број запослених по овом основу. Напомињемо да се у 

овој табели приказују планирана/исплаћена средства за јубиларне награде и/или по другом основу, при чему је 

потребно у табели нагласити који је основ у питању (награде и сл.). 

- У Табели 6. приказан је број запослених и средства за плате у 2022. години по звањима и занимањима у 

органима општине Брус, а у коју су унети коефицијенти, додаци за минули рад, додаци за прековремени рад и 

приправност и број запослених у органима и организацијама локалне власти. 

- У Табели 7. приказан је преглед исплаћених средстава на економским класификацијама 413-416 у 2021, 

години, као и планирана средства у 2022. години. 

- У Табели 8. приказан је преглед броја запослених на неодређено и одређено време у 2022. години, по 

кварталима и број запослених из Одлуке о максималном броју за 2017. годину, односно за 2022. годину. 
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(написати назив)

Табела 1.

Број 

запослен

их на 

неодре

ђено 

Број 

запослен

их на 

одређе

но 

Укупан 

број 

запослен

их

Број 

запослених 

на 

неодређено 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослени

х на 

неодређ

ено 

Број 

запослени

х на 

одређен

о 

Укупан 

број 

запослени

х

Број 

запослен

их на 

неодређ

ено 

Број 

запослен

их на 

одређен

о 

Укупан 

број 

запослен

их

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Органи и службе локалне 

власти 47 12 59 0 0 0 47 12 59 0 0 0 47 11 58 0 0 0 47 11 58

      Изабрана лица 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2

      Постављена лица 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3

      Запослени 47 7 54 0 0 0 47 7 54 0 0 0 47 6 53 0 0 0 47 6 53

Установе културе                                                                                                                                                        9 2 11 0 0 0 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Остале установе из 

области јавних служби које 

се финансирају из буџета 

(навести назив установе):                                                                                  

5 2 7 0 0 0 5 2 7 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

1.Туристичка организација

3 2 5 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Спортски центар 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дирекције основане од 

стране локалне власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Месне заједнице 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3

     Изабрана лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3

Предшколске установе 44 12 56 0 0 0 44 12 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Постављена лица 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Запослени 44 11 55 0 0 0 44 11 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нове установе и органи 

(навести назив установа и 

органа):                        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Укупно за све кориснике 

буџетa који се финансирају  

са економских 

класификација 411 и 412 108 28 136 0 0 0 108 28 136 0 0 0 52 11 63 0 0 0 52 11 63

      Изабрана лица 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2

      Постављена лица 7 7 0 0 7 7 0 0 3 3 0 0 3 3

      Запослени 108 19 127 0 0 0 108 19 127 0 0 0 52 6 58 0 0 0 52 6 58

15

Назив  локалне власти

7

7

5

4

2

1

12 13 16 23(21+22)17(15+16)1 2

6

8(6+7) 9 10 11

3

3 4 5(3+4)

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2022. ГОДИНИ

Редн

и 

број

Директни и 

индиректни корисници 

буџетских средстава 

локалне власти

ОПШТИНА БРУС

 Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Број запослених у 

октобру 2021. године

Запослени који су одсутни са рада у  

октобру 2021. године (по основу 

боловања, пл. одсуства, непл. 

одсуства и сл.)

Укупан број запослених у  

октобру 2021. године

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2022. године

Планирано увећање броја 

запослених до 1. децембра 2022. 

године

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 2022. 

године

Укупан број запослених 1. 

децембра 2022. године

6
14(12+1

3)
2218 19 20(18+19) 21
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Број 

запослен

их на 

неодре

ђено 

Број 

запослен

их на 

одређе

но 

Укупан 

број 

запослен

их

Број 

запослених 

на 

неодређено 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослени

х на 

неодређ

ено 

Број 

запослени

х на 

одређен

о 

Укупан 

број 

запослени

х

Број 

запослен

их на 

неодређ

ено 

Број 

запослен

их на 

одређен

о 

Укупан 

број 

запослен

их

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

47 12 59 0 0 0 47 12 59 0 0 0 47 11 58 0 0 0 47 11 58

2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2

3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3

47 7 54 0 47 7 54 0 47 6 53 0 47 6 53

9 2 11 0 0 0 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 2 2 0 0 0 0 0

9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0

5 2 7 0 0 0 5 2 7 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

3 2 5 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

3 1 4 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0

2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3

37 9 46 0 0 0 37 9 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

37 8 45 0 37 8 45 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 25 126 0 0 0 101 25 126 0 0 0 52 11 63 0 0 0 52 11 63

2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2

7 7 0 0 7 7 0 0 3 3 0 0 3 3

101 16 117 0 0 0 101 16 117 0 0 0 52 6 58 0 0 0 52 6 58

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 2022. 

године

18 19 20(18+19)

Укупан број запослених у  

октобру 2021. године

94

Т1.1 -  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

13
14(12+1

3)
15 165(3+4) 17(15+16) 22 23(21+22)123 6 7 8(6+7)

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2022. године

Број запослених у  

октобру 2021 године

ОПШТИНА БРУС

Планирано увећање броја 

запослених до 1. децембра 2022. 

године

Укупан број запослених 1. 

децембра 2022. године

21

Запослени који су одсутни са рада у  

октобру 2021. године (по основу 

боловања, пл. одсуства, непл. 

одсуства и сл.)

10 11

ОПШТИНА БРУС

Број 

запослен

их на 

неодре

ђено 

Број 

запослен

их на 

одређе

но 

Укупан 

број 

запослен

их

Број 

запослених 

на 

неодређено 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослени

х на 

неодређ

ено 

Број 

запослени

х на 

одређен

о 

Укупан 

број 

запослени

х

Број 

запослен

их на 

неодређ

ено 

Број 

запослен

их на 

одређен

о 

Укупан 

број 

запослен

их

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Т1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Број запослених у  

октобру 2021. године

Запослени који су одсутни са рада у  

октобру 2021. године (по основу 

боловања, пл. одсуства, непл. 

одсуства и сл.)

Укупан број запослених у  

октобру 2021. године

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2022. године

Планирано увећање броја 

запослених до 1. децембра 2022. 

године

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 2022. 

године

Укупан број запослених 1. 

децембра 2022. године

3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 15 16 17(15+16) 21
14(12+1

3)
22 23(21+22)10 11 18 19 20(18+19)12 13
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ОПШТИНА БРУС

Број 

запослен

их на 

неодре

ђено 

Број 

запослен

их на 

одређе

но 

Укупан 

број 

запослен

их

Број 

запослених 

на 

неодређено 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослени

х на 

неодређ

ено 

Број 

запослени

х на 

одређен

о 

Укупан 

број 

запослени

х

Број 

запослен

их на 

неодређ

ено 

Број 

запослен

их на 

одређен

о 

Укупан 

број 

запослен

их

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

Број 

запослених 

на 

неодређен

о 

Број 

запослених 

на 

одређено 

Укупан 

број 

запослених

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 3 10 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 3 10 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 3 10 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 3 10 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23(21+22)18 215(3+4) 2213
14(12+1

3)
15 16 17(15+16) 19 20(18+19)

Запослени који су одсутни са рада у  

октобру 2021. године (по основу 

боловања, пл. одсуства, непл. 

одсуства и сл.)

Укупан број запослених у  

октобру 2021. године

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2022. године

11 12

Планирано увећање броја 

запослених до 1. децембра 2022. 

године

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 2022. 

године

Број запослених у  

октобру 2021. године

8(6+7) 9 10

Т1.3 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

6 7

Укупан број запослених 1. 

децембра 2022. године

3 4
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Табела 2.

Редни 

број

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне власти

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2021. 

године из 

извора 01

Маса средстава 

за плате на 

извору 01 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2021. 

године из 

извора 04

Маса средстава 

за плате на 

извору 04 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2021. 

године из 

извора 05-08

Маса средстава 

за плате на 

извору 05-08  

Маса средстава 

за плате на 

извору 01 

Маса средстава 

за плате на 

извору 04 

Маса средстава 

за плате на 

извору 05-08 

Укупан 

планиран број 

зап. у 

децембру 

2022. године 

из извора 01

Маса средстава 

за плате на 

извору 01

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. године 

из извора 04

Маса средстава 

за плате на 

извору 04

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. године 

из извора 05-

08

Маса средстава 

за плате на 

извору 05-08

Органи и службе локалне 

власти 59 64,507,897 0 0 4,951,764 58 64,514,246 0 0

      Изабрана лица 2 0 0 2 0 0

      Постављена лица 3 0 0 3 0 0

      Запослени 54 0 0 53 0 0

Установе културе                                                                                                                                                        11 10,109,301 0 0 1,036,912 0 12,276,258 0 0

      Постављена лица 2 0 0 0 0 0

      Запослени 9 0 0 0 0 0

Остале установе из области 

јавних служби које се 

финансирају из буџета 

(навести назив установе):                                                                                  7 5,921,067 0 0 0 0 533,326 0 0 2 6,801,499 0 0 0 0

1.Туристичка организација 5 4,203,846 0 0 382,715 0 4,876,525 0 0

      Постављена лица 1 0 0 0 0 0

      Запослени 4 0 0 0 0 0

2.Спортски центар 2 1,717,221 0 0 150,611 2 1,924,974 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 2 0 0 2 0 0

3. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

Дирекције основане од 

стране локалне власти 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

Месне заједнице 3 3,946,221 0 0 314,808 3 4,022,768 0 0

     Изабрана лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 3 0 0 3 0 0

Предшколске установе 46 63,648,749 0 10 5,400,000 4,894,896 0 61,602,312 0 0 5,400,000

Постављена лица 1 0 0 0 0 0

Запослени 45 0 10 0 0 0

Нове установе и органи 

(навести назив установа и 

органа):                        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

8

Укупно за све кориснике 

буџетa који се финансирају  са 

економских класификација 

411 и 412 126 148,133,235 0 0 10 5,400,000 11,731,706 0 0 63 149,217,083 0 0 0 5,400,000

      Изабрана лица 2 0 0 2 0 0

      Постављена лица 7 0 0 3 0 0

      Запослени 117 0 10 58 0 0

Маса средстава за плате исплаћена за 

септембар 2021. године на економским 

класификацијама 411 и 412  

9 10 11

5

1 2 3

1

2

6

7

Назив  локалне власти ОПШТИНА БРУС

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2021. године и 

планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 

2021. годину на економским класификацијама 411 и 412   

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ

4 7

3

4

85 6

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412

14 15 1712 13 16
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Табела 3.

Ред.бр.

Назив корисника чије се 

плате у 2022. години 

финансирају из буџета 

на осталим економским 

класификацијама 

Економска 

класификација 

(навести која )

Број запослених 

на неодређено 

време

Маса 

средстава за 

плате 

запослених на 

неодређено 

време

Број 

запослених 

на одређено 

време

Маса 

средстава за 

плате 

запослених на 

одређено 

време 

Укупан број 

запослених

Укупна маса 

средстава за плате 

запослених у 2022. 

години

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7)

1
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛН

РАД 

463111

1 700,000 1 700,000

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0 1 700,000 1 700,000

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ 

КЛАСИФИКАЦИЈА У 2022. ГОДИНИ

Назив  локалне власти ОПШТИНА БРУС
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Табела 5.

Други основ 

(навести који):

Други основ 

(навести који):

Други основ 

(навести који):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Органи и службе 

локалне власти 1,300,000 1,162,504 6 560,000 4

2 Установе културе                                                                                                                                                        500,000 284,611 3 100,000 1

Остале установе из 

области јавних служби 

које се финансирају из 

буџета (навести назив):                                                                                  0 0 0 0 0 0 115,000 0 1 0

1.Туристичка организација

2.Спортски центар 115,000 1

3.

4.

5.

4
Дирекције основане од 

стране локалне власти

5 Месне заједнице 94,000 93,222 1

6 Предшколске установе 350,000 146,076 5 280,000 2

Нове установе и органи 

(навести назив):                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.

2.

3.

4.

8
Укупно за све 

кориснике буџетa 2,244,000 0 1,686,413 0 15 0 1,055,000 0 8 0

Јубиларне награде

3

7

Планирана средства у 2021. години 

на економској класификацији 416

Назив  локалне власти

Ред.бр.

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне власти

2021

Укупан број 

запослених за 

који су исплаћена 

средства по 

другом основу у 

2021. години 

Укупан број 

запослених за 

који се планира 

исплата 

средстава за 

јубиларне 

награде у 2022. 

години 

2022

ОПШТИНА БРУС

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2022. ГОДИНИ

Укупан број 

запослених за 

који се планира 

исплата 

средстава по 

другом основу у 

2022. години 

Јубиларне 

награде

Укупан број 

запослених за 

који су исплаћена 

средства за 

јубиларне награде 

у 2021. години 

Исплаћена средства у 2021. години на 

економској класификацији 416

Јубиларне награде

Планирана средства у 2022. години 

на економској класификацији 416
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Табела 6.

Бруто I
Бруто II 

(411+412)

 

израж

ен у 

проц

енту 

израже

н кроз 

коефиц

ијент

 

израж

ен у 

проце

нту 

израже

н кроз 

коефи

цијент

 

израж

ен у 

проце

нту 

израже

н кроз 

коефи

цијент

 

израж

ен у 

проце

нту 

израже

н кроз 

коефиц

ијент

 

израже

н у 

проце

нту 

израже

н кроз 

коефи

цијент

 

израже

н у 

проце

нту 

израже

н кроз 

коефи

цијент

На одређено време 226.39 0.00 171.19 11 0 0 658,534 939,421 1,107,576 820,521 957,138

1 Изабрана лица 7.74 % % % % % % 7.74 11,781.20 91,186 1 91,186 130,081 153,365 218,780 255,207

Изабрана лица 7.50 7.50 11,781.20 88,359 1 88,359 126,047 148,610

2 Именована (постављена) лица 25.20 % % % % % % 0 0 0 0 0

Секретар скупштине 30.00 30.00 2,535.40 76,062 1 76,062 108,505 127,927

Главни урбаниста 30.00 2,535.40 76,062 1 76,062 108,505 127,927

Јавни правобранилац 30.00 30.00 2,535.40 76,062 1 76,062 108,505 127,927

3 Самостални стручни сарадник 20.45 % % % % % % 20.45 2,764.88 56,542 2 113,084 161,318 190,193 271,317 316,492

4 Виши стручни сарадник 13.67 % % % % % % 13.67 2,764.88 37,796 3 113,388 161,751 190,705 272,047 317,343

5

Стручни сарадник, 

преводилац, библиотекар 10.45 % % % % % % 10.45 0 0 0 0 0 0

6 Виши сарадник 9.91 % % % % % % 9.91 0 0 0 0 0 0

7 Сарадник 8.95 % % % % % % 8.95 0 0 0 0 0 0

8

Виши референт, ВКВ 

радник, стенограф 8.85 % % % % % % 8.85 0 0 0 0 0 0

9 Референт, дактилограф 8.74 % % % % % % 8.74 0 0 0 0 0 0

10 Квалификовани радник 8.00 % % % % % % 8.00 0 0 0 0 0 0

11 Неквалификовани радник 6.93 % % % % % % 6.93 3,041.37 24,331 1 24,331 34,709 40,922 58,376 68,096

Возач моторног возила 8.53 8.53 3,041.37 21,077 1 21,077 30,067 35,449

На неодређено време 146.15 0.00 150.66 0 48 0 0 2,062,606 2,942,377 3,469,062 3,797,478 4,429,759

Начелник општинске управе 31.00 31.00 2,535.40 78,597 0 0 0

Заменик начелника ОУ 31.00 31.00 2,535.40 78,597 1 78,597 112,122 132,192

3 Самостални стручни сарадник 22.49 % % % 2.05 % % % 24.54 2,764.88 67,850 4 271,401 387,162 456,464 651,161 759,580

Самостални стручни сарадник 20.45 20.45 2,764.88 56,542 17 961,211 1,371,199 1,616,644 2,306,196 2,690,178

4 Виши стручни сарадник 10.77 % % % % % % 10.77 0 0 0 0 0 0

5

Стручни сарадник, 

преводилац, библиотекар 10.45 % % % % % % 10.45 0 0 0 0 0

6 Виши сарадник 13.51 % % % % 1.35 % % 14.86 2,764.08 41,074 2 82,148 117,188 138,164 197,096 229,912

7 Виши сарадник 13.51 % % % % % % 13.51 2,764.08 37,343 5 186,714 266,353 314,030 447,975 522,563

8

Виши референт, ВКВ 

радник, стенограф 11.05 % % % % 1.11 % % 12.16 3,041.37 36,983 3 110,949 158,273 186,604

10.05 10.05 3,041.37 30,566 10 305,658 436,031 514,080

Виши референт, ВКВ 

радник, стенограф 9.67 9.67 3,041.37 29,410 1 29,410 41,954 49,464 70,562 82,311

9 Референт, дактилограф 8.74 % % % % % % 8.74 0 0 0 0 0 0

10 Квалификовани радник 8.53 % % % % % % 8.53 3,041.37 25,943 2 51,886 74,017 87,266 124,488 145,215

11 Неквалификовани радник 6.93 % % % % % % 6.93 3,041.37 21,077 3 63,230 90,200 106,346 4,617,999 5,386,896

12 УКУПНО 372.54 0.00 0.00 0.00 2.05 2.46 0.00 0.00 321.85 59 0 0 2,721,140 3,881,797 4,576,638

Просечна 

плата

Додаци 

укупно

Друга 

примања
Бруто I

Укупан 

број 

запослени

х

Просечна 

плата

#VALUE!

0 0 ####### 59 65,793

ОПШТИНА БРУСНазив  локалне власти

Додаци 

за 

прековр

емeни и 

приправ

ност

Који 

руководи 

унутрашњом 

орг. 

јединицом до 

10%

Припрема и 

извршење 

буџета или 

фин. плана, 

вођење посл. 

књига и 

састављање 

рач. извештаја 

до 10%

Основни 

коеф.

Додатн

и коеф.

 Именовaна и 

постављена 

лица највише 

до 30%

2,721,140

Ред.бр. Звања и занимања
Број 

запослених

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2021. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА  ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ 

Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)

Основиц

а

Нето 

плата

Укупа

н 

коефи

цијент

Укупна 

нето 

плата за 

број 

запослени

х

Укупна нето плата за 

број запослених

Бруто I

Који 

кoординира 

најсложеније 

активности до 

10% Бруто II 

(411+412)

На пословима 

комуналног 

полицајца до 

10%

На пословима 

буџетске 

инспекције до 

10% Додаци за 

минули рад

Унети редове по потреби 

како би били исказани 

запослени са различитим 

коефицијентима
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ОПШТИНА БРУС

Табела 7.

Ред.бр.

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне 

власти

413 414 415 416 413 414 415 416

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Органи и службе локалне 

власти 1,830,000 1,730,000 1,300,000 1,050,000 1,730,000 560,000

2 Установе културе                                                                                                                                                        30,000 237,000 500,000 300,000 257,000 100,000

Остале установе из 

области јавних служби 

које се финансирају из 

буџета (навести назив):                                                                                  55,000 0 80,000 0 55,000 200,000 80,000 115,000

1.ТУРИСТИЧКА ОРГА. 55,000 55,000 200,000

2.СПОРТСКИ ЦЕНТАР 80,000 80,000 115,000

3.

4.

5.

4
Дирекције основане од 

стране локалне власти

5 Месне заједнице 94,000

6 Предшколске установе 500,000 900,000 1,300,000 350,000 1,000,000 700,000 1,000,000 280,000

Нове установе и органи 

(навести назив):                        0 0 0 0 0 0 0 0

1.

2.

3.

4.

8
Укупно за све кориснике 

буџетa 555,000 2,760,000 3,347,000 2,244,000 1,055,000 2,250,000 3,067,000 1,055,000

2021 2022

3

7

Назив  локалне власти

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ  НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2022. ГОДИНИ 

Табела 8.

1 О ргани и службе локалне власти 2 3 47 6

Установе културе        (навести назив) :                                                                                                                                               

1.Културни центар 1 3

2.Народна библиотека 1 6

3.

4.

5.

укупно установе културе: 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

О стале установе из области јавних 

служби које се финансирају из буџета 

(навести назив):                                                                                 

1.Спортски центар 2

2.Туристичка организација 3 1

3.

4.

5.

укупно остале установе: 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Месне заједнице 3

5 Предшколске установе 1 44 11

6
Укупно за све кориснике 

буџетa 2 6 108 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Назив  локалне власти 0

Ред.

бр.

Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава локалне власти

Број 

ИЗАБРАН

ИХ   који је  

радио на 

дан 

01.01.2022

Број 

ПО СТАВЉ

ЕНИХ који 

је  радио на 

дан 

01.01.2022

Број 

запослених 

на 

НЕО ДРЕЂЕ

НО  ВРЕМЕ 

који је  

радио  

01.01.2022

Број 

запослених 

на 

О ДРЕЂЕН

О  ВРЕМЕ 

који је  

радио 

01.01.2022

Број 

ИЗАБРАН

ИХ   који је  

радио на 

дан 

31.03.2022

Број 

ПО СТАВЉ

ЕНИХ који 

је  радио на 

дан 

31.03.2022

3

Број 

ИЗАБРАН

ИХ  који је  

радио на 

дан 

31.12.2022

Број 

ПО СТАВЉ

ЕНИХ који 

је  радио на 

дан 

31.12.2022

Број 

запослених 

на 

НЕО ДРЕЂЕ

НО  ВРЕМЕ 

који је  

радио 

31.12.2022

Број 

запослених 

на 

О ДРЕЂЕН

О  ВРЕМЕ 

који је  

радио 

31.12.2022

Број 

ИЗАБРАН

ИХ  који је  

радио на 

дан 

30.09.2022

Број 

ПО СТАВЉ

ЕНИХ који 

је  радио на 

дан 

30.09.2022

Број 

запослених 

на 

НЕО ДРЕЂЕ

НО  ВРЕМЕ 

који је  

радио 

30.09.2022

Број 

запослених 

на 

О ДРЕЂЕН

О  ВРЕМЕ 

који је  

радио 

30.09.2022

Број 

запослених 

на 

НЕО ДРЕЂЕ

НО  ВРЕМЕ 

који је  

радио 

30.06.2022

Број 

запослених 

на 

О ДРЕЂЕН

О  ВРЕМЕ 

који је  

радио 

30.06.2022

2

Број 

запослених 

на 

НЕО ДРЕЂЕ

НО  ВРЕМЕ 

који је  

радио  

31.03.2022

Број 

запослених 

на 

О ДРЕЂЕН

О  ВРЕМЕ 

који је  

радио 

31.03.2022

Број 

ИЗАБРАН

ИХ  који је  

радио на 

дан 

30.06.2022

Број 

ПО СТАВЉ

ЕНИХ који 

је  радио на 

дан 

30.06.2022
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IV   ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

 

Члан 8. 

 

У 2022. години ново запошљавање ће се вршити у складу  са чланом  27к Закона о буџетском систему и 

кадровским планом за 2022. годину, стим што је реализација запошљавања условљенa и расположивом масом 

средстава за плате обезбеђених овом одлуком. 

Члан 9. 

 

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

 

Члан 10. 

 

 Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), 

односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се 

извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

 

Члан 11. 

 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно 
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руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе  

(руководилац одељења или службе у зависности од начина организовања локалне власти). 

 

Члан 12. 

 

 Индиректни корисник буџетских средстава одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција. 

 Директни корисник буџетских средстава одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција, а у оквиру 

својих овлашћења и за рачуноводство трансакција индиректних корисника буџетских средстава који спадају у његову 

надлежност. 

 

Члан 13. 

 

 Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише председника општине (општинско веће), а обавезно у року од петанест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља 

извештај Скупштини општине.  

 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.  

 

Члан 14. 

 

 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. 

Закона о буџетском систему доноси општинско веће. 

 

Члан 15. 

 

 Решење о употреби текуће буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије 

доноси председник општине. 

 Решење о употреби сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије 

доноси Општинско веће. 

Члан 16. 

 

 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 197 од 339 

 

 

веће.  

 

Члан 17. 

 

 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима 

и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

 Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети 

захтев Министарству финансија за одобрење фискалних дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је 

резултат реализације јавних инвестиција.  

 

 

Члан 18. 

 

 Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консилодовани рачун трезора општине, воде се и депонују на 

консолидованом рачуну трезора.  

Члан 19. 

 

 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком буџета одобрена и пренета. 

 Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети 

обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтеве плаћене у више година, на основу предлога органа 

надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних 

издатака из члана 4. ове Одлуке. 

 Корисници буџетских средстава су у обавези да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање 

обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

 Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, 

обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из других извора.  

Обавезе преузете у 2022. години извршавају се у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у 

току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 

апропијација за ту буџетску годину.  

Члан 20. 

 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 
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основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен драгачији метод. 

 

Члан 21. 

 

 Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене одлуком. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико 

законом није другачије прописано. 

 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. Став 3. Закона 

о буџетском систему. 

Члан 22. 

 

 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 

извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 91/2019). 

 

Члан 23. 

 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршиће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене 

законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање 

корисника буџетских средстава.  

 

Члан 24. 

 

 Средстава распоређена за финансирање расхода и издатака корисницима буџета, преносе се на основу 

њиховог захтева.  

 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 

Члан 25. 

 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. години само у складу са 

чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно 

лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.  
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Члан 26. 

 

 Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, 

укуључујући  одређене критеријуме за извршење истог програма, и о томе обавестити Скупштину општине. 

 Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни 

однос са новим лицима до краја 2022. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена 

у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком предвиђена за плате буџетском кориснику и програмом 

рационализације из става 1. овог члана. 

 

 

 

 

Члан 27. 

 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују  на терет капитала, односно не исказује расход амортизације и употребе средстава 

за рад.  

 

Члан 28. 

 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари 

којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2022. години, осим сталних трошкова 

неопходних за обављање делатности. 

 Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који 

управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана 

врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.  

 

Рефундација из ставa 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском 

систему. 

 

Члан 29. 

 

 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 
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приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о 

јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 61/2005 ...91/2019 и 149/2020). 

 

Члан 30. 

 

 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршење буџета до 31. децембра 2022. године, средства 

која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о 

буџету општине Брус за 2022. године.  

 

Члан 31. 

 

 Изузетано, у случају да се у буџету општине Брус из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) 

определе актом наменска трансферна средстава, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете 

услед eлементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 

доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвaра одговрајуће апропријације за 

извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.  

 

Члан 32. 

  

 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у 

смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити 

уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом 

Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.  

Члан 33. 

 

 У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и 

бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике 

средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2022. години и новчаних честитки 

за децу запослених. 

Такође у 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника 

буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

 

Члан 34. 
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 Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и 

примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета), обавезе може преузети само до нивоа 

остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених 

апропријација. 

 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога 

извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете 

обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати 

уговор.  

 

Члан 35. 

 

 Приоритет у извршавању расхода за робу и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 

трошкове, трошкови текућих поправки и одржавање и материјал.  

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих 

поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који 

регулиште рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

  

Члан 36. 

 

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима, ЈКП „Расина“ дужно је да, по завршном рачуну за предходну 

годину, уколико искаже добит, 50% остварене добити уплати на подрачун буџета општине, а осталих 50% уложи у 

капитално одржавање водовода и канализације, а да уплату изврши до 30.09.2022. године. 

 

Члан 37. 

 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Брус'', и доставити Министарству финансија.  

 

Члан 38. 

 

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

примењиваће се од 01. јануара 2022. године.  
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ПЛАН ПРИХОДА 

 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,82 

311000 КАПИТАЛ 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,82 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 13,34 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 13,34 

711111 Порез на зараде 256.774.844,00 0,00 0,00 256.774.844,00 26,35 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по 

решењу Пореске управе 

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по 

решењу Пореске управе 

10.300.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00 1,06 

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 4,10 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу 

Пореске управе 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

711147 Порез на земљиште 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу  30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

711191 Порез на остале приходе 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,23 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 319.622.844,00 0,00 0,00 319.622.844,00 32,80 
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ПЛАН ПРИХОДА 

 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 5,64 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 4,93 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,41 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе  10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,03 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу 

Пореске управе 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,10 

713427 Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима  3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,31 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 121.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,00 12,42 

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,03 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

714547 Накнада за загађивање животне средине 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

714552 Боравишна такса 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,62 

714553 Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе  100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,51 

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 21.300.000,00 0,00 0,00 21.300.000,00 2,19 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору  13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,33 



 

 
2022 

 
 

Страна 206 од 339 

 

 

 
ПЛАН ПРИХОДА 

 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС 2022 
 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,33 

732151 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 2.000.000,00 0,00 1.053.906,00 3.053.906,00 0,31 

732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2.000.000,00 0,00 1.053.906,00 3.053.906,00 0,31 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина  204.500.000,00 0,00 0,00 204.500.000,00 20,98 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина  42.250.000,00 0,00 5.900.000,00 48.150.000,00 4,94 

733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина  53.080.000,00 0,00 13.083.250,00 66.163.250,00 6,79 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 299.830.000,00 0,00 18.983.250,00 318.813.250,00 32,71 

741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит 

банака 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

741414 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина  100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта 

у државној својини 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,21 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

741596 Накнада за коришћење дрвета 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,21 
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741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 5.110.000,00 0,00 0,00 5.110.000,00 0,52 

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина  150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе 

општине и индиректни корисници њиховог буџета  

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,15 

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист 

нивоа општина 

8.000.000,00 0,00 600.000,00 8.600.000,00 0,88 

742251 Општинске административне таксе 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта  5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,51 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина  3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,31 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,10 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 18.750.000,00 0,00 600.000,00 19.350.000,00 1,99 

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,03 

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом 

скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

743353 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном 

поступку у корист нивоа општина 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате 

изворних прихода јединица локалне самоуправе 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 10.160.000,00 0,00 0,00 10.160.000,00 1,04 
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744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина  100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,31 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,31 

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина  1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,15 

811152 Примања од продаје станова у корист нивоа општина  400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,19 

813151 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно 815.892.844,00 0,00 158.637.156,00 974.530.000,00 100,00 
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411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 127.390.956,00 0,00 4.518.266,00 131.909.222,00 13,54 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 21.826.127,00 0,00 1.279.395,00 23.105.522,00 2,37 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00 0,06 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.200.000,00 0,00 400.000,00 2.600.000,00 0,27 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.087.000,00 0,00 0,00 3.087.000,00 0,32 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00 0,11 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 156.144.083,00 0,00 6.197.661,00 162.341.744,00 16,66 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 56.869.534,00 0,00 0,00 56.869.534,00 5,84 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,11 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 58.603.000,00 0,00 600.000,00 59.203.000,00 6,08 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 20.982.000,00 0,00 3.083.250,00 24.065.250,00 2,47 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 95.707.000,00 0,00 0,00 95.707.000,00 9,82 

426000 МАТЕРИЈАЛ 22.896.558,00 0,00 100.000,00 22.996.558,00 2,36 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 256.158.092,00 0,00 3.783.250,00 259.941.342,00 26,67 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,62 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 16.000.000,00 0,00 656.245,00 16.656.245,00 1,71 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 22.000.000,00 0,00 656.245,00 22.656.245,00 2,32 
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463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 86.316.000,00 0,00 0,00 86.316.000,00 8,86 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 19.361.000,00 0,00 0,00 19.361.000,00 1,99 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 1,03 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 110.677.000,00 0,00 5.000.000,00 115.677.000,00 11,87 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,97 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,97 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 8.748.669,00 0,00 0,00 8.748.669,00 0,90 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 925.000,00 0,00 0,00 925.000,00 0,09 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 7.966.000,00 0,00 0,00 7.966.000,00 0,82 

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ 

ПРИРОДНИХ УЗРОКА 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,15 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 19.239.669,00 0,00 0,00 19.239.669,00 1,97 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,33 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ 

БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,33 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 213.089.000,00 0,00 138.000.000,00 351.089.000,00 36,03 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 9.185.000,00 0,00 5.000.000,00 14.185.000,00 1,46 
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515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 222.574.000,00 0,00 143.000.000,00 365.574.000,00 37,51 

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

520000 ЗАЛИХЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 

541000 ЗЕМЉИШТЕ 6.100.000,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,63 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 6.100.000,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,63 

Укупно 815.892.844,00 0,00 158.637.156,00 974.530.000,00 100,00 
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411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 131.909.222,00 16,19 131.909.222,00 13,54 100,00 0,00 0,00 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 23.105.522,00 2,84 23.105.522,00 2,37 100,00 0,00 0,00 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 505.000,00 0,06 605.000,00 0,06 83,47 0,00 0,00 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.250.000,00 0,28 2.600.000,00 0,27 86,54 0,00 0,00 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.887.000,00 0,35 3.087.000,00 0,32 93,52 0,00 0,00 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 975.000,00 0,12 1.035.000,00 0,11 94,20 0,00 0,00 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 48.830.959,00 5,99 56.869.534,00 5,84 85,86 0,00 0,00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.100.000,00 0,13 1.100.000,00 0,11 100,00 0,00 0,00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 45.509.000,00 5,58 59.203.000,00 6,08 76,87 0,00 0,00 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 22.136.250,00 2,72 24.065.250,00 2,47 91,98 0,00 0,00 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 48.523.000,00 5,95 95.707.000,00 9,82 50,70 0,00 0,00 

426000 МАТЕРИЈАЛ 18.394.558,00 2,26 22.996.558,00 2,36 79,99 0,00 0,00 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  6.000.000,00 0,74 6.000.000,00 0,62 100,00 0,00 0,00 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 16.000.000,00 1,96 16.656.245,00 1,71 96,06 0,00 0,00 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 78.807.000,00 9,67 86.316.000,00 8,86 91,30 0,00 0,00 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 16.300.000,00 2,00 19.361.000,00 1,99 84,19 0,00 0,00 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 10.000.000,00 1,23 10.000.000,00 1,03 100,00 0,00 0,00 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 6.500.000,00 0,80 9.500.000,00 0,97 68,42 0,00 0,00 
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481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 8.640.400,00 1,06 8.748.669,00 0,90 98,76 0,00 0,00 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 625.000,00 0,08 925.000,00 0,09 67,57 0,00 0,00 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 4.389.000,00 0,54 7.966.000,00 0,82 55,10 0,00 0,00 

484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ 

ПРИРОДНИХ УЗРОКА 
100.000,00 0,01 100.000,00 0,01 100,00 0,00 0,00 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1.500.000,00 0,18 1.500.000,00 0,15 100,00 0,00 0,00 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.048.000,00 0,13 13.000.000,00 1,33 8,06 0,00 0,00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 300.861.000,00 36,92 351.089.000,00 36,03 85,69 0,00 0,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 12.185.000,00 1,50 14.185.000,00 1,46 85,90 0,00 0,00 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 300.000,00 0,04 300.000,00 0,03 100,00 0,00 0,00 

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 500.000,00 0,06 500.000,00 0,05 100,00 0,00 0,00 

541000 ЗЕМЉИШТЕ 5.100.000,00 0,63 6.100.000,00 0,63 83,61 0,00 0,00 

 Укупно 814.980.911,00 100,00 974.530.000,00 100,00 83,63 0,00 0,00 
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Глава  5.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

5.06.01 МЗ БРУС 1 

168/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 3.448.580,00 0,00 

169/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 396.586,00 0,00 

169/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 177.602,00 0,00 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 66.000,00 0,00 

170/0 421000 421200 Енергетске услуге 160.000,00 0,00 

170/0 421000 421300 Комуналне услуге 35.000,00 0,00 

170/0 421000 421400 Услуге комуникација 80.000,00 0,00 

170/0 421000 421500 Трошкови осигурања 20.000,00 0,00 

171/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 0,00 

172/0 423000 423200 Компјутерске услуге 94.000,00 0,00 

172/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 32.000,00 0,00 

172/0 423000 423400 Услуге информисања 12.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 38.000,00 0,00 

172/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 28.000,00 0,00 

172/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.300.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 916.000,00 0,00 

173/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.600.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  409.000,00 0,00 

174/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 80.000,00 0,00 

175/0 426000 426100 Административни материјал 200.000,00 0,00 

175/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 60.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 22.000,00 0,00 

175/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт  100.000,00 0,00 

175/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 21.000,00 0,00 

175/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 0,00 

178/0 512000 512200 Административна опрема 100.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.01   9.465.768,00  

5.06.02 МЗ БРУС 2 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 
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172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 12.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  4.628.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 70.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.02   4.748.000,00  

5.06.03 МЗ БРУС 3 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 51.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 70.000,00 0,00 

176/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 77.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.03   236.000,00  

5.06.04 МЗ БАТОТЕ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.491.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 336.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 3.209.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.04   5.074.000,00  

5.06.05 МЗ БЛАЖЕВО 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 33.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

172/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.500.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.286.000,00 0,00 

174/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 356.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 687.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 24.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.05   4.914.000,00  

5.06.06 МЗ БОГИШЕ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

170/0 421000 421300 Комуналне услуге 15.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 
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174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  675.000,00 0,00 

174/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 39.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 64.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.06   831.000,00  

5.06.07 МЗ БОТУЊА 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 77.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 80.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.07   195.000,00  

5.06.08 МЗ БРДЈАНИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 15.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  724.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 128.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 723.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.08   1.618.000,00  

5.06.09 МЗ БРЗЕЋЕ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 142.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.727.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 650.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.09   2.557.000,00  

5.06.10 МЗ БУДИЛОВИНА 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 30.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  15.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 60.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.10   143.000,00  

5.06.11 МЗ ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 
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170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.013.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 205.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 49.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.11   1.305.000,00  

5.06.12 МЗ ВЛАЈКОВЦИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

170/0 421000 421200 Енергетске услуге 45.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 350.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.614.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 309.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.12   2.356.000,00  

5.06.13 МЗ ГРАШЕВЦИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  2.284.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 150.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 0,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.13   2.472.000,00  

5.06.14 МЗ ДОЊИ ЛИПОВАЦ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  3.834.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 115.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 2.097.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.14   6.084.000,00  

5.06.15 МЗ ДРЕНОВА 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 92.000,00 0,00 
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Укупно за аналитику 5.06.15   130.000,00  

5.06.16 МЗ ДУПЦИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

170/0 421000 421200 Енергетске услуге 163.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 55.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.694.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 80.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 105.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.16   2.135.000,00  

5.06.17 МЗ ДЈЕРЕКАРЕ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.677.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 673.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 339.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.17   2.727.000,00  

5.06.18 МЗ ЖАРЕВО 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  500.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 72.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.18   610.000,00  

5.06.19 МЗ ЖИЛИНЦИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 239.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.19   277.000,00  

5.06.20 МЗ ЖИЉЦИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 75.000,00 0,00 
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174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  935.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.20   1.098.000,00  

5.06.21 МЗ ЖУЊЕ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  15.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

172/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  4.061.000,00 0,00 

174/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 109.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 212.000,00 0,00 

175/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 8.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.21   4.433.000,00  

5.06.22 МЗ ЗЛАТАРИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  30.000,00 0,00 

170/0 421000 421200 Енергетске услуге 150.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  2.272.000,00 0,00 

174/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 34.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 83.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.22   2.597.000,00  

5.06.23 МЗ ИГРОШ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  15.000,00 0,00 

170/0 421000 421200 Енергетске услуге 34.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  334.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 200.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 660.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.23   1.271.000,00  

5.06.24 МЗ КОБИЉЕ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.000.000,00 0,00 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 223 од 339 

 

 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 65.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.24   1.103.000,00  

5.06.25 МЗ КОВИОЦИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

170/0 421000 421200 Енергетске услуге 62.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  47.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 70.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 414.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.25   631.000,00  

5.06.26 МЗ КОЧИНЕ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 56.000,00 0,00 

176/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 51.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 600.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.26   745.000,00  

5.06.27 МЗ КРИВА РЕКА 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 131.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  2.947.000,00 0,00 

175/0 426000 426200 Материјали за пољопривреду 125.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 1.266.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 5.035.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.27   9.542.000,00  

5.06.28 МЗ ЛЕПЕНАЦ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  30.000,00 0,00 

170/0 421000 421200 Енергетске услуге 30.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

173/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 67.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  3.435.000,00 0,00 
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175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 120.000,00 0,00 

175/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 58.000,00 0,00 

177/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 1.061.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.451.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.28   6.280.000,00  

5.06.29 МЗ ЛИВАДЈЕ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 122.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.29   160.000,00  

5.06.30 МЗ МАЛА ВРБНИЦА 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 72.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.871.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.30   1.981.000,00  

5.06.31 МЗ МИЛЕНТИЈА 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.000.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 77.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.31   1.115.000,00  

5.06.32 МЗ ОСРЕЦИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  2.000.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 651.000,00 0,00 

175/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 0,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.32   2.689.000,00  

5.06.33 МЗ РАВНИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 



 
  

 

 
2022 

 
 

Страна 225 од 339 

 

 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  160.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 80.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 60.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.33   338.000,00  

5.06.34 МЗ РАДМАНОВО 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 65.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.34   103.000,00  

5.06.35 МЗ РАЗБОЈНА 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 20.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  737.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 0,00 

177/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 373.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 47.000,00 0,00 

178/0 512000 512200 Административна опрема 125.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.35   1.380.000,00  

5.06.36 МЗ РИБАРИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  500.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 55.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 513.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.36   1.106.000,00  

5.06.37 МЗ СТРОЈИНЦИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 17.000,00 0,00 

170/0 421000 421200 Енергетске услуге 80.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  2.236.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 238.000,00 0,00 

175/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 6.000,00 0,00 
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177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 27.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.37   2.632.000,00  

5.06.38 МЗ СУДИМЉА 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.274.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 135.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 2.250.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.38   3.697.000,00  

5.06.39 МЗ ТРСАНОВЦИ 

170/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 

172/0 423000 423500 Стручне услуге 28.000,00 0,00 

174/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  303.000,00 0,00 

175/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 80.000,00 0,00 

177/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 11.000,00 0,00 

Укупно за аналитику 5.06.39   432.000,00  

Укупно за главу 5.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 91.210.768,00 0,00 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон), члана 13. став 1. Закона о 

управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) и члана 
40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19) 

 Скупштина општине Брус  на седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је  

 

О Д Л У К У 

о доношењу Локалног плана управљања отпадом  

за општину Брус 

 
Члан 1. 

 Доноси се Локални план управљања отпадом за територију општине Брус (у даљем 

тексту: Локални план). 
 

Члан 2. 

 Локални план из члана 1. ове Одлуке чини саставни део ове Одлуке и у целости се 
објављује уз Одлуку. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Брус“. 
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1 Cilјеvi izrаdе lokalnog plаnа uprаvlјаnjа оtpаdоm 

Lokalni plan uprаvlјаnjа оtpаdоm prеdstаvlја dоkumеnt kојim sе оrgаnizuје prоcеs uprаvlјаnjа 
оtpаdоm nа nivоu оpštinе ili grada. Zаkоnоm о uprаvlјаnju оtpаdоm (Službeni glasnik RS, br.  
36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) kroz Član 13., dеfinisаnа је оbаvеzа izrаdе оpštinskih i 
rеgiоnаlnih plаnоvа uprаvlјаnjа оtpаdоm kоје trеbа mеđusоbnо usаglаsiti. 

Lokalni plan upravljanja otpadom predstavlja polazni, strateški dokument kojim se definišu ciljevi 
upravljanja otpadom u skladu sa usvojenom Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije 
2010 - 2019. (Službeni glasnik RS, br. 29/2010). Ovim dokumentom se razmatraju sve vrste 
otpada i načini postupanja, kako bi se odabrala rešenja koja su u skladu sa principima integralnog 
upravljanja otpadom i održivim razvojem. 

Lokalni plan upravljanja otpadom obuhvata sve zakonom predviđene pojedinačne programe, 
izrađene za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada iz domaćinstva, sakupljanje komercijalnog 
otpada, smanjenje biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu, upravljanje 
industrijskim otpadom, ponovnu upotrebu i reciklažu komponenata komunalnog otpada, programe 
razvijanja svesti javnosti i odgovornosti u upravljanju otpadom, kao i podatke o vrstama, 
količinama i poreklu ukupnog otpada koji nastaje, odnosno koji će biti iskorišćen ili odložen na  
području opštine/grada. 

Osnovni cilj Lokalnog plana upravljanja otpadom je minimizacija uticaja otpada na životnu sredinu 
i povećanje efikasnosti korišćenja resursa, odnosno doprinos održivom razvoju kroz razvoj 
sistema upravljanja otpadom koji će obezbediti kontrolu stvaranja otpada, iskorišćenje otpada i 
podsticaje za investiranje i afirmaciju ekonomskih mogućnosti koje nastaju iz otpada. 

U оkviru ovog lokalnog plаnа uprаvlјаnjа оtpаdоm analizirano je trеnutnо stаnjе u оblаsti 
uprаvlјаnjа оtpаdоm u opštini Brus, dat je pregled kоličina i vrsta оtpаdа, nаčin njegovog 
sаkuplјаnjа, trеtirаnjа i konačnog zbrinjаvаnjа. Izvršеnа je аnаlizа pоstојеćih kаpаcitеtа zа 
uprаvlјаnjе оtpаdоm, nа оsnоvu čеgа su rаzmаtrаne pоtrеbе zа poboljšanjem i unapređenjem 
postojećeg sistema. Dеfinisаni su prаvci i priоritеti, kао i dinаmikа i nаčin rеšаvаnjа prоblеmа u  
sklаdu sа pоzitivnim nаciоnаlnim i ЕU zаkоnоdаvstvоm iz оblаsti zаštitе živоtnе srеdinе i 
uprаvlјаnjа otpadom. 

Svrhа izrаdе plаnа је dugоrоčnо uspоstаvlјаnjе оdrživоg sistеmа uprаvlјаnjа оtpаdоm, prе svеgа 

nа nivоu оpštine, аli i budućеg upravljanja otpadom na nivou rasinskog regiona, nа nаčin kојi imа 
minimаlаn štеtni uticај nа živоtnu srеdinu i zdrаvlје sаdаšnjih i budućih gеnеrаciја, uz rаciоnаlnо  
kоrišćеnjе rеsursа i pоštоvаnjе sаvrеmеnih principа uprаvlјаnjа оtpаdоm, а uz kооrdinisаnо 
učеšćе svih subјеkаtа uprаvlјаnjа оtpаdоm – rеpubličkе vlаsti, lоkаlnih vlаsti, dоmаćinstаvа, 
privrеdnih i kоmеrciјаlnih оrgаnizаciја, nеvlаdinih instituciја, privаtnоg sеktоrа i nаrаvnоsvаkоg 
pојеdincа. 

То pоdrаzumеvа dеfinisаnjе nајprihvаtlјiviјih mоdеlа zа pоstizаnjе punе kоntrоlе nаd svim 

tоkоvimа оtpаdа оd nаstајаnjа, rаzdvајаnjа, sаkuplјаnjа, trаnspоrtа, trеtmаnа i dеpоnоvаnjа. 
Sistеm uprаvlјаnjа trеbа dа оbеzbеdi smаnjеnjе kоličinе оtpаdа, izdvајаnjе kоrisnih kоmpоnеnаtа 
iz оtpаdа i rаciоnаlnо prikuplјаnjе i оdlаgаnjе оtpаdа, sаglеdаvајući invеsticiоnа ulаgаnjа, 
dinаmiku аktivnоsti i finаnsiјsku i tеhnоlоšku sprеmоst prеlаskа nа nоvi sistеm rаdа. 

Lokalnim plаnоm upravljanja otpadom оmоgućеnо je dа sе: 

 stеknе pоtpuni uvid u sаdаšnju situаciјu uprаvlјаnjа оtpаdоm u оpštini Brus, 

 odrede cilјеvi uprаvlјаnjа оtpаdоm nа nivоu оpštinе u sklаdu sаdоmаćim 

zаkоnоdаvstvоm, 

 dеfinišе оptimаlni sistеm zа uprаvlјаnjе оtpаdоm, 
 utvrde mеtоd i оptimаlni rоkоvi zа implеmеntаciјu plаnа, 
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 procene ukupnа finаnsiјskа ulаgаnjа kао i finаnsiјskа ulаgаnjа zаpriоritеtnе dеlоvе plаnа 

kоје је nеоphоdnо оdmаh implеmеntirаti. 

Izrаdа lоkаlnоg plаnа uprаvlјаnjа оtpаdоm zа оpštinu Brus, urađena kroz tehničku pomoć projekta 

nemačko srpske razvojne saradnje „DKTI – Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih 

promena“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH u saradnji sa partnerima. 
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2 Pоdаci о оpštini 

Opština Brus prostire se u centralnom i jugoistočnom delu Republike Srbije i pripada Rasinskom 
okrugu. U opštini postoji jedno gradsko naselje Brus i 57 seoskih naselja, a ukupna površina 
opštine iznosi 605 km2 i obuhvata padine Kopaonika, dolinu reke Rasine i deo župskog vinogorja. 
Grad Brus koji se nalazi na nadmorskoj visini od 450 metara nastao je i rastao pored Graševačke 
reke, oivičen proplancima, što ga čini posebno atraktivnim. 

Prema proceni Zavoda za statistiku od 2011. godine, na teritoriji opštine živi 16.317 stanovnika 
(7.942 žena). Prosečna gustina naseljenosti u opštini je iznosila 27 stanovnika po km2, što je 
daleko ispod proseka Republike i okruga. 

Po prosečnom padu broja stanovnika opština Brus je prva u Rasinskom regionu i jedna od opština 
sa najvećim procentom pada stanovništva u Srbiji. Starosna struktura stanovništva Opštine je  
nepovoljna i postala je ograničavajući faktor njenog prostornog i socioekonomskog razvitka. To je 
posebno vidljivo u naseljima čiji demografski potencijali neprekidno i kontinuirano slabe. 

Slikа 2.1 Оpštinа Brus 

Opština je od Beograda udaljena 246 kilometara, a do nje se stiže preko Kruševca. Opština Brus 
se graniči sa opštinama Aleksandrovac, Raška, Blace, Kuršumlija, Leposavić i Kruševac i može  
se reći da ima dobar položaj prema krupnim geografskim celinama i prostorima u kojima se nalaze 
značajni prirodni resursi Republike Srbije, položaj prema saobraćajnicama, razvijenim privrednim 
regionima i krupnim poslovnim centrima. 

Kroz opštinu prolazi regionalni put Kruševac-Jošanička Banja i regionalni put Kruševac-Kopaonik. 
Planina Kopaonik je udaljena 35 km od Brusa, a jezero Ćelije se nalazi na polovini regionalnog 
puta Brus-Kruševac na udaljenosti oko 20 km od Brusa. 
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2.1 Теritоriја i stаnоvništvо 
 

Opštinu Brus čini 58 naselja. Centar opštine je gradsko naselje Brus, dok se ostala naselja vode  
kao seoska naselja. Od ukupnog broja stanovnika opštine, gradsko stanovništvo je prema popisu 
iz 2011. godine činilo oko 28%. Po prosečnom padu broja stanovnika opština Brus je prva u 
Rasinskom regionu i jedna od opština sa najvećim procentom pada stanovništva u Srbiji. Starosna 
struktura sela je vrlo loša. 

 
 

Slika 2.2 Položaj i teritorija opštine Brus 

Prema zvaničnim rezultatima popisa iz 2011. godine, opštinu Brus ukupno nastanjuje 16.317 
stanovnika (7.942 žena), dok procena broja stanovnika na dan 30.6.2018. iznosi 14.814 (7176 
žena). Demografiju opštine Brus karakteriše konstantno opadanje broja stanovnika. Kada je u 
pitanju kretanje broja stanovnika, stanovništvo se u periodu od 1991 - 2011. godine smanjilo za 
ukupno 5.014 stanovnika, odnosno za 23,5%. Najveći broj stanovnika opština je imala prema 
popisu iz 1961. godine i tada je iznosio 25.606. 

Procenat stanovnika koji živi u gradskom području, tj. gradskom naselju Brus iznosi 28,1 %. Od  
58 naselja opštine, njih 40 ima manje od 300 stanovnika, 12 naselja sa brojem stanovnika između 
300 i 500, 5 naselja sa brojem stanovnika između 500 i 1000 i samo jedno, centralno naselje Brus, 
sa preko 1000 stanovnika. Ukupna gustina naseljenosti na teritoriji čitave opštine Brus iznosi 
svega 27 stanovnika po km2. 
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Slika 2.3 Uporedni pregled broja stanovnika u periodu 1948 - 2011. godine za opštinu Brus 

 

Tabela 2.1 Podaci o broju stanovnika, broju i tipu domaćinstava 

 

 
Br. 

 
Naselje 

Broj stanovnika i 
udeo u odnosu na 

celu opštinu 

Ukupan broj i 
prosečna 
veličina 

domaćinstva 

Br. 
individualnih 

domaćinstava 

 

Br. kolektivnih 
domaćinstava 

 

Br. stambenih 
zgrada 

1. Brus 4.582 28,1% 1.507 3,03 635 872 35 

2. Batote 347 2,1% 137 2,53 137 0 0 

3. Belo Polje 33 0,2% 17 1,88 17 0 0 

4. Blaževo 106 0,6% 43 2,44 43 0 0 

5. Bogiše 296 1,8% 86 3,43 86 0 0 

6. Bozoljin 87 0,5% 39 2,23 39 0 0 

7. Boranci 36 0,2% 14 2,57 14 0 0 

8. Botunja 307 1,9% 100 3,07 100 0 0 

9. Brđani 156 1,0% 54 2,89 54 0 0 

10. Brzeće 238 1,5% 73 3,26 73 0 0 

11. Budilovina 253 1,5% 79 3,20 79 0 0 

12. Velika 597 3,7% 156 3,81 156 0 0 

13. Vitoše 37 0,2% 15 2,47 15 0 0 

14. Vlajkovci 396 2,4% 118 3,36 118 0 0 

15. Gornje Leviće 92 0,6% 47 1,96 47 0 0 

16. Gornji Lipovac 62 0,4% 24 2,58 24 0 0 

17. Grad 81 0,5% 22 3,64 22 0 0 

18. Gradac 130 0,8% 48 2,71 48 0 0 

19. Graševci 419 2,6% 132 3,11 132 0 0 

20. Domiševina 62 0,4% 28 2,21 28 0 0 

21. Donje Leviće 53 0,3% 21 2,43 21 0 0 

22. Donji Lipovac 155 0,9% 62 2,45 62 0 0 

23. Drenova 79 0,5% 28 2,82 28 0 0 

24. Drtevci 47 0,3% 13 3,62 13 0 0 

25. Dupci 361 2,2% 121 2,98 121 0 0 

26. Đerekare 18 0,1% 7 2,43 7 0 0 

27. Žarevo 63 0,4% 33 1,91 33 0 0 

28. Žilinci 113 0,7% 41 2,76 41 0 0 

29. Žiljci 398 2,4% 126 3,16 126 0 0 

30.000 

25.585 25.606 

25.000 
23.491 

24.581 22.679 

21.331 

20.000 
18.764 

15.000 
16.317 

10.000 

5.000 

0 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
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Br. 

 
Naselje 

Broj stanovnika i 

udeo u odnosu na 
celu opštinu 

Ukupan broj i 

prosečna 
veličina 

domaćinstva 

Br. 

individualnih 
domaćinstava 

 

Br. kolektivnih 
domaćinstava 

 

Br. stambenih 
zgrada 

30. Žunje 295 1,8% 91 3,24 91 0 0 

31. Zlatari 592 3,6% 164 3,61 164 0 0 

32. Igroš 559 3,4% 146 3,83 146 0 0 

33. Iričići 32 0,2% 16 1,94 16 0 0 

34. Kneževo 39 0,2% 16 2,44 16 0 0 

35. Kobilje 371 2,3% 114 3,25 114 0 0 

36. Kovizle 45 0,3% 15 2,93 15 0 0 

37. Kovioci 127 0,8% 49 2,59 49 0 0 

38. Kočine 94 0,6% 32 2,94 32 0 0 

39. Kriva Reka 392 2,4% 135 2,84 135 0 0 

40. Lepenac 872 5,3% 271 3,19 271 0 0 

41. Livađe 126 0,8% 48 2,63 48 0 0 

42. Mala Vrbnica 187 1,1% 64 2,92 64 0 0 

43. Mala 78 0,5% 29 2,69 29 0 0 

44. Milentija 187 1,1% 55 3,35 55 0 0 

45. Osreci 382 2,3% 120 3,18 120 0 0 

46. Paljevštica 33 0,2% 11 3,00 11 0 0 

47. Ravni 158 1,0% 56 2,79 56 0 0 

48. Ravnište 83 0,5% 31 2,68 31 0 0 

49. Radmanovo 124 0,8% 35 3,49 35 0 0 

50. Radunje 63 0,4% 22 2,77 22 0 0 

51. Razbojna 397 2,4% 134 2,96 134 0 0 

52. Ribari 308 1,9% 92 3,35 92 0 0 

53. Stanuloviće 26 0,2% 14 1,86 14 0 0 

54. Strojinci 417 2,6% 142 2,94 142 0 0 

55. Sudimlja 35 0,2% 18 1,78 18 0 0 

56. Tršanovci 578 3,5% 166 3,48 166 0 0 

57. Čokotar 28 0,2% 11 2,55 11 0 0 

58. Šošiće 86 0,5% 32 2,66 32 0 0 

Ukupno - Opština 16.317 100% 5.320 3,06 4.448 872 35 

 

Ukupan broj domaćinstava u opštini je 5.320, sa prosečnom veličinom domaćinstva od 3,06  
članova. Od ukupnog broja domaćinstava, većina su individualnog tipa - oko 84% (4.448), dok se 
samo 16% (oko 872) nalazi u okviru kolektivnog tipa stanovanja, i to samo u centralnom naselju 
Brus. 
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2.2 Еkоnоmskа i privrеdnа аktivnоst оpštinе Brus 
 

Nајzаstuplјеniје grаnе privrеdе i industriјski kаpаcitеti u оpštini 

U strukturi zaposlenih dominantno je učešće zaposlenih u preduzećima, ustanovama, zadrugama 
i organizacijama. U kvalifikacionoj strukturi zaposlenih dominiraju lica sa srednjom stručnom 
spremom, dok je najmanje učešće lica sa visokom stručnom spremom. Iz toga se može zaključiti 
da su lica sa srednjom stručnom spremom u lošijoj poziciji od ostalih i da je jedan od preduslova 
koji daje i veće šanse za zaposlenje i viši nivo obrazovanja s obzirom na sve veću konkurenciju  
među radnom snagom. U 2016. godini u opštini Brus bilo je registrovano 3.739 zaposlenih lica. 

Tabela 2.2 Registrovana zaposlenost 

 

 
 
 
 

 
Opština 

 
 
 
 

 
Ukupno 

 

Zaposleni u 
pravnim licima 

(privredna 
društva, 

preduzeće, 
ustanove, 
zadruge i 

druge 
organizacije) 

 

 
Privatni 

preduzetnici 
(lica koja 

samostalno 
obavljaju 

delatnost) i 
zaposleni kod 

njih 

 
 
 

 
Registrovani 
individualni 

poljoprivrednici 

Broj zaposlenih na 
1000 stanovnika 

 
 
 
 

ukupno 

zaposleni u 
pravnim 
licima 

(privredna 
društva, 

preduzeća, 
ustanove, 
zadruge i 

druge 
organizacije) 

Brus 3.739 2.213 785 741 246 145 

Izvor: Opštine u Srbiji, Republički zavod za statistiku, 2017. 

Broj nezaposlenih lica iznosi 2.130, dok je struktura nezaposlenih lica prikazana u narednoj tabeli 
(Tabela 2.3.). 

Tabela 2.3 Nezaposlena lica 

 

Opština  
Ukupno 

Prvi put traže zaposlenje Bez kvalifikacija Žene 
Na 1000 

stanovnika svega % svega % svega % 

Brus 2.130 632 29,7 808 37,9 882 41,5 140 

Izvor: Opštine u Srbiji, Republički zavod za statistiku, 2017. 

Privreda na teritoriji opštine Brus je relativno razvijena. Brus ima nekoliko većih fabrika: 
“MODITAL” doo Zrenjanin , “PEZZINI” doo Brus (fabrika trikotaže i tekstila), “Idustrijski centar 
SAVIĆ” doo Brus (mašinska industrija ), “Poliplejt” (fabrika plastike), DOO ”VIS” (mašinska 
industrija),  “ Vino Župa “- hladnjača Brus, “ Deinceps “ doo Beograd “( prerada voća ), 
“Zemljoradnička zadruga STOČAR “( proizvodnja – prerada mleka ), “FOODLAND” doo Beograd  
( prerada voća), “ASGROUP” doo Igroš (prerada voća), “PROFESIONAL” doo Kobilje            
(prerada voća ), #Sweet Home” d.o.o. Brus, itd.  

Takođe u opštini Brus ima preko 50 privatnih preduzeća – preduzetničkih radnji (za preradu drveta, 

preradu voća i povrća, građevinskog materijala, itd…), kao i preko 100 trgovinskih radnji koje se 
bave prodajom prehrambenih proizvoda, kućno-hemijskih proizvoda, prodajom odeće i obuće, 
poljoprivrednim proizvodima, tehničkom opremom, bebi opremom, itd. U Brusu ima oko dvadeset 
kafića, restorana i sličnih ugostiteljskih objekata. 
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2.3 Sаоbrаćајnа infrаstrukturа 
 

Opština Brus se zahvaljući svom geografskom položaju nalazi na raskrsnici puteva. Autoput 
Pojate-Beograd je od Brusa udaljen oko 65 km. 

Kroz Brus je razvijena mreža državnih i opštinskih saobraćajnica.  Kroz opštinu ide državni put IIA 
reda  Kruševac-Jošanička Banja i državni put IIA reda  Kruševac-Kopaonik. Planina Kopaonik je 
udaljena 35 km od Brusa, a jezero Ćelije se nalazi na polovini državnog  puta Brus-Kruševac na 
udaljenosti oko 20 km od Brusa. 

Prema popisu iz 2008. godine na teritoriji opštine Brus ima oko 496 km puta, od čega: 

 147,4 km asvaltiranih puteva 

 126,9 km tucanik (nasutih) puteva 
 221,7 km zemljanih puteva 

Regionalnih puteva ima oko 63 km, a lokalnih 84,41 km. 

Od vazdušne luke Niš opština Brus je udaljena oko 100 km, a od vazdušne luke Beograd oko 250 
km. 

Najbliža železnička stanica je Stopanja (30 km). 

 
2.4 Gеоlоškе kаrаktеristikе 

 

Teritorija opštine Brus nalazi se na kopaoničkom masivu zahvatajući teritoriju istočnog dela  
Kopaonika od najvišeg mesta Pančićev vrh 2.017 metara do najnižeg predela sela Zlatari, između 
reka Rasine i Graševke. Kopaonik karakteriše raznovrsna geološka građa sa stenama različitog 
nastanka i starosti (serpentiniti, graniti, škriljci, mermeri, andeziti, krečnjaci). Današnje oblike 
reljefa Kopaonika stvorili su, kroz dugi niz godina, procesi erozije i spiranja. Geološki sastav šireg 
područja opštine je vrlo složen. Najstariji stenski kompleksi predstavljeni su kristalastim škriljcima 
visokog stepena metamorfizma koji su proterozojske i palozojske starosti. Preko njih u većim 
dolinama nataloženi su kompleksi tercijarne (Tc) - Neogene (Ng) starosti u vidu oslađeni sedimenti 
panona i ponta (M,Pl), zatim jezerskih gornjemiocenskih sedimenata (M3), potom slatkovodne 
serije srednjemiocenskih sedimenata (M2) i kopneno-jezerska facija srednjemiocenskih 
sedimenata tzv. sedimenti Belice (3M2). Najmlađi stene ovog regiona su kvartarne starosti 
Holocena (Q1) u vidu aluvijalnih, deluvijalnih, deluvijalno-proluvijalni i proluvijalnih nanosa i 
Pleistocena (Q2) u formi sedimenata rečnih terasa i sedimenata jezerske facije. 

 
2.5 Hidrоlоškе kаrаktеristikе 

 

Teritorija opštine Brus nema većih tranzitnih tokova. Vode koje nastaju na teritoriji opštine 
odvodnjavaju se u tri sliva. Najmanji sliv je Ibar kome pripada Gobeljak, Pločanska i Kriva Reka. 
Slivu Toplice pripadaju Golička, Zaplaninska i Duboka Reka, a slivu Zapadne Morave najveći 
vodni tok ove teritorije - Rasina, od čega neznatna površina pripada opštini Blace (Blatašnica). 

Rasina je „hidrološki hendikepirana“ jer je ostala bez levih pritoka. Najveće pritoke Rasine su:  
Grabovnička, Graševačka, Batotska i Blatašnička reka. Karakteristične hidrološke pojave su: 
„Bruska banja“ (bušotina tople sumporovite vode) i prirodni izvori „žarevačke kisele vode“ i kisele 
vode u Sudimlju. 

Da bi se ublažile velike razlike proticaja vode reke Rasine i zaustavio nanos koji reka nosi, u 

Zlatarskoj klisuri je 1979. godine podignuta brana visoka 55 m i formirano je jezero Ćelije. Površina 
sliva veštačkog jezera Ćelije je 598 km². Srednji godišnji proticaj Rasine na mestu brane je 6,13  
m³ u sekundi. U jezerskom basenu akumulirano je 51,5 miliona m³ vode koja se koristi za 
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navodnjavanje zemljišta i vodosnabdevanje. Dubina vode je 45 m, a njena providnost za vreme  
leta iznosi 4 m. 

Područje opštine bogato je i mineralnim vodama. Do sada su izvršena istraživanja na lokalitetu u 
Brusu, Sudimlju i Žarevu. Iza sadašnjeg zdanja Doma kulture nalazi se izvor mineralne vode iz 
koga sa dubine od 700 metara teče 8 litara vode u sekundi, čija je temperatura 27ºC. Pored  
mineralnih svojstava ove vode imaju i lekovita svojstva naročito kod lečenja kožnih bolesti i bolesti 
unutrašnjih organa. Zbog svojih fizičkih i hemijskih osobina mineralna voda u Brusu, u narodu  
nazvana „Bruska banja“, može se koristiti kao dopunsko sredstvo za lečenje različitih oboljenja . 
Postoje i još sedam izvora po obližnjem Gvozdovcu koji se još zovu i „Devojačke suze“, zbog 
svoje bistrine i čistote i svog prostiranja na relativno uskom predelu. 

 
2.6 Klimаtskе kаrаktеristikе 

 

Zavisno od geografske širine i nadmorske visine, kao i drugih faktora, klimatski varijateti umerene 
klime se kreću od tipično umereno-kontinentalne, u ravničarskim delovima, do subplaninske i 
planinske iznad 800 m nadmorske visine. U najvećem delu vlada umereno-kontinentalna klima u 
lepo izraženim godišnjim dobima i postepenim prelazima između njih. Prvi hladni dani počinju na 
Kopaoniku već krajem septembra, a u nižim predelima u drugoj polovini oktobra. Rani mraz javlja 
se u drugoj polovini oktobra. Srednja januarska temperatura za pomenuti period je oko 0 ºC. 
Srednja julska, kao najtoplijeg meseca, je 25ºC. Apsolutni maksimum koji je izmeren u protekloj 
deceniji je 37ºC. Apsolutni minimum koji je izmeren u protekloj deceniji je -25 ºC. 

Prosečna srednja vrednost godišnjih padavina je oko 700 mm. Najviše se padavina izruči u maju 
88.14 mm, a najmanje u avgustu i septembru oko 40 mm. Ukupna suma je nedovoljna, ali je  
godišnji raspored povoljan, pa se uspešno gaje sve srednjoevropske kulture. Ipak, u proseku je  
svaka četvrta godina sušna, a svaka deseta sa obilnim letnjim kišama i velikim poplavama. 

Najčešći vetrovi su jugoistočni i istočni, koji uglavnom duvaju u proleće i jesen,ali se javljaju skoro 
redovno i u zimskom periodu. Zimski vetar (severac) uslovljava niske temperature, po čemu ih 
ljudi dugo pamte. Magle se ovde retko javljaju. Na gornjem delu opštine klima prelazi u hladnu 
ivlažnu pravu planinsku klimu determinisano pojasom žbunasto polegle kleke,borovnice, niske 
subliske smrče i visokih planinskih suvata. 
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3 Instituciоnаlni оkvir uprаvlјаnjа оtpаdоm 

 
3.1 Subјеkti i оdgоvоrnоsti u uprаvlјаnju оtpаdоm 

 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS”, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 i dr).  
оdgоvоrоsti i nаdlеžnоsti u uprаvlјаnju kоmunаlnim оtpаdоm, pоdеlјеnе su izmеđu Rеpublikе i 
lоkаlnе sаmоuprаvе. Оdgоvоrnоst Rеpublikе оdnоsi sе nа dоnоšеnjе zаkоnа i pоdzаkоnskih 
prоpisа, оbеzbеđеnjе еkоnоmskih instrumеnаtа zаsprоvоđеnjе uprаvlјаnjаоtpаdоm, rаzviјаnjе 
јаvnеsvеsti u društvu, inicirаnjе rаzgоvоrа zаintеrеsоvаnih strаnа u cilјu uspоstаvlјаnjа 
pаrtnеrstvа uuprаvlјаnju оtpаdоm, dоk sа drugе strаnе lоkаlnа sаmоprаvа imа оdgоvоrnоst zа 
sprоvоđеnjе zаkоnа, urеđеnjе i оbеzbеđivаnjе uslоvа uprаvlјаnjа kоmunаlnim оtpаdоm. 

Rеpublikа Srbiја (Vlаdа i Ministаrstvа), Аutоnоmnа pоkrајinа Vојvоdinе (Izvršnо vеćе), јеdinicа 
lоkаlnе sаmоuprаvе, Аgеnciја zа zаštitu živоtnе srеdinе, оvlаšćеnа оrgаnizаciја zа ispitivаnjе 
оtpаdа, nеvlаdinе оrgаnizаciје i оrgаnizаciје pоtrоšаčа, su učеsnici u dоnоšеnju zаkоnа i drugih 
prоpisа u оvој оblаsti, оdnоsnо subјеkti uprаvlјаnjа оtpаdоm. 

1. Оdgоvоrnоst Vlаdе Rеpublikе Srbiје оglеdа sе u slеdеćеm: 

 sprоvоđеnjе pоlitikе Rеpublikе Srbiје, izvršаvаnjе zаkоnа, prоpisа i оpštih аkаtа kоје 

dоnоsi Nаrоdnа skupštinа; 

 dоnоšеnjе urеdbi, оdlukа i оstаlih аkаtа kојi su nеоphоdni zа primеnjivаnjе zаkоnа; 
 prеdlаgаnjе budžеtа, gоdišnjih bilаnsа, rаzvојnоg i prоstоrnоg plаnа; 
 prеdlаgаnjе zаkоnа, dugih prоpisа i оpštih аkаtа; 
 оdrеđivаnjе principа, unutrаšnjе оrgаnizаciје ministаrstаvа, аgеnciја i pоsеbnih 

uprаvnih оrgаnizаciја. 

 
 

2. Мinistаrstvа Rеpublikе Srbiје su оdgоvоrnа zа: 

 primеnu zаkоnа i drugih prоpisа iz оvе оblаsti; 
 plаnоvе i prоgrаmе iz оkvirа prаvа i dužnоsti Rеpublikе; 
 izvršаvаnjе zаkоnа i drugih prоpisа, njihоvо sprоvоđеnjе, kао i nаdglеdаnjе rаz- 
 vоја i primеnе prоgrаmа i plаnоvа; 
 оdlučivаnjе i rеšаvаnjе о pitаnjimа iz оblаsti zа kојu su nаdlеžni (dоzvоlе, 
 оdоbrеnjа, sаglаsnоsti, mišlјеnjа). 

 

3. Мinistаrstvо zaštite živоtnе srеdinе 

 
 

Оbеzbеđuје sprоvоđеnjе sistеmа i оsnоvа zаštitе i unаprеđivаnjа živоtnе srеdinе i оdrživо  
kоrišćеnjе prirоdnih bоgаtstаvа; rаzviја nаciоnаlnu pоlitiku i nаciоnаlni prоgrаm uprаvlјаnjа 
оtpаdоm; priprеmа dоkumеntа, plаnоvе i prоgrаmе оd strаtеškоg znаčаја zа zеmlјu; rаzviја i  
prеdlаžе Strаtеgiјu uprаvlјаnjа оtpаdоm Vlаdi Rеpublikе Srbiје; priprеmа prоpisе i tеhničkе 
stаndаrdе zа оpštinе i prеduzеćа; priprеmа nаcrt zаkоnоdаvstvа hаrmоnizоvаnоg sа ЕU 
zаkоnоdаvstvоm; izdаје dоzvоlе, sаglаsnоsti, pоtvrdе i аktе prоpisаnе zаkоnоm о uprаvlјаnju 
оtpаdоm kао i drugim zаkоnimа i vоdi оdgоvаrајućе rеgistrе; kооrdinirа pоslоvе uprаvlјаnjа 
оtpаdоm оd znаčаја zа Rеpubliku i prаti stаnjе; usvаја rеgiоnаlnе plаnоvе uprаvlјаnjа оtpаdоm 
оsim plаnоvе nа tеritоriјi аutоnоmnе pоkrајinе; dаје оcеnu izvеštаја о prоcеni uticаја nа živоtnu 
srеdinu; vrši funkciје u sklаdu sа mеđunаrоdnim ugоvоrimа i spоrаzumimа; izdаје dоzvоlе zа 
uvоz, izvоz i trаnzit оtpаdа, tј. uprаvlја hеmikаliјаmа, оpаsnim i štеtnim mаtеriјаmа i оtpаdоm, 
uklјučuјući i prоizvоdnju i prоmеt оtrоvа i prеkоgrаničnо krеtаnjе оtpаdа sаglаsnо Bаzеlskој 
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kоnvеnciјi; uprаvlја ili kооrdinirа implеmеntаciјu vеlikih invеsticiоnih prојеkаtа u оblаsti оtpаdа 
finаnsirаnih iz mеđunаrоdnih ili dоmаćih izvоrа; utvrđuје оvlаšćеnе оrgаnizаciје u vеzi uprаvlјаnjа 
оtpаdоm; uspоstаvlја i rаzviја infоrmаciоni sistеm о оtpаdu nа tеritоriјi Rеpublikе; vrši inspеkciјski 
nаdzоr i kоntrоlu primеnе mеrа pоstupаnjа sа оtpаdоm, i sličnо. 

 

4. Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе 

Мinistаrstvо kоје imа оdgоvоrnоst u pоglеdu zаštitе i kоrišćеnjа pоlјоprivrеdnоg zеmlјištа, 
kоntrоlu i nеškоdlјivо uklаnjаnjе lеšеvа i оtpаdаkа živоtinjskоg pоrеklа; kоntrоlu i rеgistrаciјu  
srеdstаvа zа zаštitu bilја i đubrivа u prоizvоdnji; pоlitiku vоdоprivrеdе, višеnаmеnskо kоrišćеnjе  
vоdа i vоdоsnаbdеvаnjе, zаštitu оd vоdа, sprоvоđеnjе mеrа zаštitе vоdа i plаnsku rаciоnаlizаciјu 
pоtrоšnjе vоdа, urеđеnjе vоdnih rеžimа, mоnitоring i mеrе оdržаvаnjа rеžimа vоdа; pоlitikа  
šumаrstvа vеzаnа zа оčuvаnjе, zаštitu šumа, divlјаči i dr. 

 

5. Мinistаrstvо zdrаvlја 

Оdgоvоrnоst sе оglеdа u zdrаvstvеnој zаštiti, оčuvаnju i unаprеđеnju zdrаvlја grаđаnа i prаćеnjе 
zdrаvstvеnоg stаnjа i pоtrеbа stаnоvništvа, prоizvоdnji i prоmеtu lеkоvа, nаdzоr u оblаsti јаvnоg  
snаbdеvаnjа stаnоvništvа higiјеnski isprаvnоm vоdоm zа pićе, utvrđivаnjе sаnitаrnо-higiјеnskih 
uslоvа оbјеkаtа kојi su pоd sаnitаrnim nаdzоrоm u pоstupku izgrаdnjе i rеkоnstrukciје, kао i stаlnu 
kоntrоlu stаnjа tih оbјеkаtа i dr. 

 
 

6. Мinistаrstvо držаvne uprаve i lоkаlne sаmоuprаve 

Nаdlеžnоst је u оrgаnizаciјi i rаdu ministаrstаvа i pоsеbnih оrgаnizаciја, sistеmа lоkаlnе 
sаmоuprаvе i tеritоriјаlnе аutоnоmiје, uprаvni pоstupаk i uprаvni spоr, uprаvnu inspеkciјu, 
kоmunаlnе dеlаtnоsti i dr. 

 

7. Мinistаrstvо finаnsiја 

Prеvаshоdnо оdgоvоrnо zа dоnоšеnjе budžеtа, utvrđivаnjе kоnsоlidоvаnоg bilаnsа јаvnih 
prihоdа i јаvnih rаshоdа, uprаvlјаnjе rаspоlоživim srеdstvimа јаvnih finаnsiја Rеpublikе, uvоđеnjе 
i nаdglеdаnjе sistеmа i pоlitikе pоrеzа, tаksа i drugih јаvnih prihоdа, krеditnо-mоnеtаrni sistеm, 
оdržаvаnjе stаbilnоg bаnkаrskоg sistеmа, оsigurаnjе imоvinе i licа, cаrinski sistеm i cаrinsku 
tаrifu, rеžim i prоmеt nеpоkrеtnоsti, еksprоpriјаciјu i dr. 

 

8. Јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе 

Jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS“, br. 
36/2009, 88/2010 i 14/20162016  i  95/2018-dr.zakon ) imaju sledeće odgovornosti: 

 pripremaju regionalne planove upravljanja otpadom, usklađene sa Strategijom 

upravljanja otpadom Republike Srbije i u saradnji sa ostalim opštinama, 

 donose lokalne planove upravljanja otpadom, usklađene sa Strategijom upravljanja 

otpadom Republike Srbije, 

 prostornim planovima utvrđuju lokacije za postrojenja za upravljanje otpadom, 
 udružuju se sa drugim opštinama u cilju zajedničkog upravljanja otpadom, 
 sprovode sanaciju i zatvaranje odlagališta saglasno planu upravljanja otpadom, 
 organizuju sakupljanje i sigurno odlaganje otpada u skladu sa standardima i lokalnim 

planom upravljanja otpadom, 
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 omogućuju odvojeno sakupljanje sekundarnih sirovina i organskog otpada, i organizuju 

prevoz do centara za upravljanje otpadom, 

 dostavljaju podatke Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu s 

propisima. 

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom: 

 donosi lokalni plan upravljanja otpadom, obezbeđuje uslove i stara se o njegovom 

sprovođenju; 

 uređuje, obezbeđuje, organizuje i sprovodi upravljanje komunalnim, odnosno inertnim i 

neopasnim otpadom na svojoj teritoriji; 

 uređuje postupak naplate usluga u oblasti upravljanja komunalnim, odnosno inertnim i 

neopasnim otpadom; 

 izdaje dozvole, odobrenja i druge akte u skladu sa zakonom, vodi evidenciju i podatke 

dostavlja nadležnom ministarstvu; 

 na zahtev ministarstva ili nadležnog organa autonomne pokrajine daje mišljenje u 

postupku izdavanja dozvola; 

 vrši nadzor i kontrolu primene mera postupanja sa otpadom u skladu sa zakonom, kao i 

druge poslove utvrđene zakonom. 

Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/11, 104/16) određuju se  
komunalne delatnosti i opšti uslovi i način njihovog obavljanja. Komunalne delatnosti u smislu 
ovog zakona su delatnosti pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba 
fizičkih i pravnih lica. Komunalne delatnosti su delatnosti od opšteg interesa u koje između ostalih 
spada i delatnost upravljanja komunalnim otpadom. 

U opštini Brus, u okviru Odseka za urbanizam, građevinarstvo,inspekcijske poslove i zaštitu životne 
sredine Opštinske uprave Brus vrše se poslovi koji se odnose na obavljanje poslova nadzora nad 
primenom republičkih zakonskih propisa, propisa iz opštih akata Skupštine opštine i poverenih poslova 
posebnim propisima iz delokruga inspekcijskog nadzora: građevinarstva, komunalnih delatnosti, 
saobraćaja, zaštite životne sredine, vođenje postupka i donošenje rešenja o rušenju i uklanjanju 
objekata po postupku inspekcijskog nadzora, izrada normativnih pravnih akata i administrativno 
tehničkih uslova kojima se utvrđuju uslovi i mere i obezbeđuju posebni uslovi i mere u toku rušenja i 
uklanjanja objekata, organizovanje i usmeravanje postupaka za zaštitu životne sredine kao i praćenje 
stanja iz oblasti i predlaganja odgovarajućih mera u skladu sa zakonomima i opštim aktima Skupštine. 
Učešće žena u odlučivanju, kao odbornika u Skupštini grada je 34,5%. 

 

9. Аgеnciја zа zаštitu živоtnе srеdinе 

Аgеnciја zа zаštitu živоtnе srеdinе vоdi i аžurirа bаzu pоdаtаkа о uprаvlјаnju оtpаdоm u 
infоrmаciоnоm sistеmu zаštitе živоtnе srеdinе, u sklаdu sа zаkоnоm kојim sе urеđuје zаštitа 
živоtnе srеdinе. 
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10. Stručnе оrgаnizаciје zа ispitivаnjе оtpаdа 

Stručnе оrgаnizаciје i drugа prаvnа licа, оvlаšćеni zа uzоrkоvаnjе i kаrаktеrizаciјu prеmа оbimu  
ispitivаnjа zа kоја su аkrеditоvаnа u sklаdu sа zаkоnоm о uprаvlјаnju оtpаdоm, vršе ispitivаnjа 
оtpаdа rаdi klаsifikаciје оtpаdа zа prеkоgrаničnо krеtаnjе, trеtmаn оtpаdа i оdlаgаnjе оtpаdа. 
Kаrаktеrizаciја оtpаdа vrši sе sаmо zа оpаsаn оtpаd i zа оtpаd kојi prеmа pоrеklu, sаstаvu i 
kаrаktеristikаmа mоžе biti оpаsаn, оsim оtpаdа iz dоmаćinstvа. Stručnе оrgаnizаciје izdајu  
izvеštај о ispitivаnju оtpаdа. 

 
3.2 Zakonodavni оkvir 

 

Nаciоnаlni prоpisi u оblаsti uprаvlјаnjа оtpаdоm 

1) Zakon o upravljanju otpadom 

(„Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) uređuje vrste i 

klasifikaciju otpada, planiranje upravljanja otpadom, subjekte, odgovornosti i obaveze u 
upravljanju otpadom, upravljanje posebnim tokovima otpada, uslove i postupak izdavanja dozvola, 
prekogranično kretanje otpada, izveštavanje, finansiranje upravljanja otpadom, nadzor i druga 
pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa, 
a podrazumeva sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, 
transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, uključujući nadzor nad tim aktivnostima i 
brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja. Cilj zakona je da se obezbede i 
osiguraju uslovi za: 

 smanjenje nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim 

korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i smanjenje opasnih karakteristika otpada čiji se 

nastanak ne može izbeći; 

 ponovnu upotrebu i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i 

korišćenje otpada kao energenta; 

 pravilno odlaganje otpada; 
 sanaciju neuređenih odlagališta otpada. 

Član 13. utvrđuje obavezu donošenja plana upravljanja otpadom u opštinama i usaglašenost sa 
planovima višeg reda, odnosno Regionalnim planom upravljanja otpadom i Strategijom 
upravljanja otpadom Republike Srbije: „Skupština jedinice lokalne samouprave donosi lokalni plan 
upravljanja otpadom kojim definiše ciljeve upravljanja otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa 
Strategijom“. Članom 14. propisan je sadržaj plana upravljanja otpadom. 

 
 

Doneti su sledeći podzakonski akti: 

 Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji 

prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Službeni 

glasnik RS“, broj 60/2009 i 36/2021); 

 Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Službeni 

glasnik RS" broj 92/2010 i 77/2021); 

 Obrazac uz Pravilnik o izgledu i sadržini dozvole skladištenje, tretman i odlaganje otpada 

(„Službeni glasnik RS“, broj 96/2009); 

 Pravilnik o  sadržini i izgledu dozvole za upravljanje otpadom  („Službeni glasnik RS“, 

broj 93/2019); 

 Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman odnosno skladištenje, 

ponovno korišćenje i odlaganje otpada, („Službeni glasnik RS“, broj 38/2018); 
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 Pravilnikom o obrascu dokumenata o kretanju otpada i uputstvu za njegovo 

popunjavanja ("Službeni glasnik RS", broj 114/2013); 

 Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog 

obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njegovo popunjavanje 

(„Službeni glasnik RS“, broj 17/2017); 

 Pravilnik o metodologiji za izradu projekta sanacije i remedijacije („Službeni glasnik 

RS“ broj 74/2015); 

 Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu 

dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg 

izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja 

naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade 

(„Službeni glasnik RS“, broj 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 –dr.pravilnik, 3/2014 

–dr. pravilnik, 31/2015- dr. pravilnik, 44/2016 –dr.pravilnik, 43/2017-dr. pravilnik, 

45/2018 –dr. pravilnik, 67/2018 – dr. pravilnik, 95/2018 –dr.zakon i 77/2021); 

 Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama („Službeni glasnik RS“, br. 

104/2009 i 81/2010); 

 Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“, 

broj 56/2010, 93/2019  i 39/2021); 

 Pravilnik o metodologiji za  prikupljanja podataka o sastavu i količinama komunalnog 

otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 14/2020); 

 Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Službeni 

glasnik RS“, broj 71/2010); 

 Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje 

inertnog i neopasnog otpada („Službeni glasnik RS“, broj 73/2010); 

 Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest („Službeni glasnik RS“, broj 

75/2010); 

 Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 48/2019); 
 Pravilnik o postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Službeni 

glasnik RS“, broj 86/2010); 

 Uredba o odlaganju otpada na deponije („Službeni glasnik RS“, broj 92/2010); 
 Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman („Službeni glasnik RS“, broj 

102/2010); 

 Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja 

korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i 

postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službeni 

glasnik RS“, broj 99/2010); 

 Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima („Službeni glasnik RS“, 

broj 98/2010); 

 Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji 

se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Službeni glasnik RS“, broj 

98/2010); 

 Pravilnik načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže 

živu („Službeni glasnik RS“, broj 97/2010). 

 
 

2) Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu 

(„Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018 – dr. zakon) uređuje uslove zaštite životne sredine 
koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambalažom i ambalažnim 
otpadom, izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, ekonomske instrumente, kao i druga 
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pitanja od značaja za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Ovaj zakon primenjuje se 
na uvezenu ambalažu, ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja u promet i sav ambalažni 
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otpad koji je nastao privrednim aktivnostima na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na njegovo 
poreklo, upotrebu i korišćeni ambalažni materijal. Doneti podzakonski propisi su sledeći: 

 Uredba o utvrđivanju Plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2020. do 2024. 

godine („Službeni glasnik RS“, broj 81/2020); 

 Uredba o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovani proizvod i 

oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu 

obračunavanja i plaćanja naknade (Službeni glasnik RS“, br. 8/2010, 22/2016); 

 Pravilnik o vrstama ambalaže sa dugim vekom trajanja („Službeni glasnik RS“, broj 

70/2009); 

 Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu 

kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža 

mora da ispunjava za stavljanje u promet („Službeni glasnik RS“, broj 70/2009); 

 Prvilnik o godišnjoj količini ambalažnog otpada po vrstama za koje se obavezno 

obezbeđuje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje 

(„Službeni glasnik RS“, broj 70/2009); 

 Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem 

identifikacije i označavanja ambalažnih materijala („Službeni glasnik RS“, broj 70/2009); 

 Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u 

promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi 

upravljanje ambalažnim otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 70/2009); 

 Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i 

šestovalentnog hroma u ambalaži ili njenim komponentama, izuzecima od primene i roku 

za primenu granične vrednosti („Službeni glasnik RS“, broj 70/2009); 

 Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim 

otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 76/2009); 

 Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 

(„Službeni glasnik RS“, br. 21/2010, 10/2013, 44/2018 – dr. zakon). 

 
 

Ostali propisi relevantni za upravljanje otpadom su: 

 Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 

14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon); 

 Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 

135/2004, 88/2010); 

 Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004, 

36/2009); 

 Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni 

glasnik RS“, br. 135/2004, 25/2015 i 109/2021); 

 Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014, 101/2016 

– dr.zakon, 47/2018 i 111/2021-dr. zakon); 

 Zakon o zaštiti prirode (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 

95/2018 – dr.zakon i 71/2021); 

 Zakon o zaštiti vazduha (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021-dr. zakon); 

 Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016 i 95/2018 - dr. 

zakon); 

 Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka 

US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 

52/2021) 
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 Zakon o komunalnoj miliciji ("Službeni glasnik RS", broj 49/2019); 
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 Zakon o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. 

zakon); 

 Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i  
 87/2018 – dr. zakon) 

 Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013, 125/2014, 92/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017 – 

usklađeni din.izn., 89/2018 - usklađeni din.izn, 95/2018 – dr.zakon, 86/2018 – 

usklađeni din.izn., 126/2020 – usklađeni din. Iznos., 99/2021 – usklađeni din.iznos. 

I 111/2021 – dr. zakon) 
 Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.91/2019): 
 Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011, 

15/2016, 104/2016); 

 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, 

br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 108/2021 ); 

 Zakon o Prostornom planu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 88/2010); 
 Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/2018 

– autentično tumačenje). 
 

Zakonodavstvo EU u oblasti upravljanja otpadom 

Ključne direktive EU u oblasti upravljanja otpadom su sledeće: 

Direktiva 2008/89/EC o otpadu koja zamenjuje i dopunjuje Okvirnu direktivu 75/442/EEC, 

2006/12/EC (Okvirna direktiva) - Cilj Direktive je uspostavljanje sistema za koordinisano upravljanje 
otpadom u EU sa ciljem da se ograniči proizvodnja otpada. 

Direktiva Saveta 99/31/ES o deponijama - Cilj Direktive je da se uvođenjem strogih tehničkih 

zahteva redukuju negativni efekti odlaganja otpada na okolinu, naročito na zemljište, podzemne i 
površinske vode, kao i na zdravlje stanovništva. 

Odluka Saveta o uspostavljanju kriterijuma i procedura za prihvatanje otpada na deponiji 

u skladu sa Direktivom 99/31/ES - Odlukom se uspostavljaju kriterijumi i procedure za prihvatanje 
otpada na deponijama u skladu sa zahtevima Direktive 99/31/ES. 

Direktiva Saveta 2010/75/EU o industrijskim emisijama – Direktiva je integrisala nekoliko 
propisa kojima je prethodno regulisano sprečavanje zagađenja putem industrijskih emisija, 
uključujući Direktivu 2000/76/EC o spaljivanju otpada i Direktiva 78/176/EES o otpadu iz industrije 
u kojoj se koristi titan-dioksid. Odredbe industrijske direktive koje se odnose na insineraciju otpada 
definišu standarde za smanjenje zagađenja vazduha, vode i zemljišta uzrokovano spaljivanje, radi 
sprečavanja rizika po ljudsko zdravlje. Odredbe Direktive se odnose i na postrojenja u kojima se  
vrši ko-spaljivanje. Odredbe industrijske direktive koje se odnose na otpad iz industrije u kojoj se 
koristi titan-dioksid obavezuju članice na preduzimanje mera koje imaju za cilj sprečavanje 
nastanka otpada, ponovnu upotrebu i reciklažu otpada kao sirovina i preduzimanje mera da se  
odlaganje otpada obavlja uz brigu o ljudskom zdravlju i životnoj sredini. 

Direktiva Saveta 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu dopunjena Direktivom 
2005/20/EC, 2004/12/EC, 1882/2003/EC implementira strategiju EU o otpadu od ambalaže 

ima za cilj da harmonizuje nacionalne mere za upravljanje otpadom od ambalaže, da smanji uticaje 
ambalažnog otpada na životnu sredinu sa jedne strane, a sa druge da osigura dobro funkcionisanje 
unutrašnjeg tržišta i izbegne stvaranje prepreka u trgovini, opstruisanje i ograničavanje konkurencije 
unutar tržišta EU. 

Direktiva Saveta 2006/66/EC i amandman 2013/56/EU koja zamenjuje i dopunjuje Direktivu 
91/157/EEC o baterijama i akumulatorima koji sadrže opasne supstance uvodi mere za odlaganje 
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i kontrolu odlaganja istrošenih baterija i akumulatora koji sadrže opasne materije u cilju smanjenja 
zagađenja teškim metalima koji se koriste u proizvodnji baterija i akumulatora.
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Direktiva 86/278/EEC o zaštiti životne sredine i posebno zemljišta u slučaju korišćenja 

sekundarnih đubriva u poljoprivredi - Direktiva definiše upotrebu muljeva iz postrojenja za preradu 
otpadnih voda u poljoprivredi u cilju prevencije zagađenja zemljišta, vegetacije, ljudi i životinja. 

Direktiva Saveta 2000/53/EC o otpadnim vozilima - Direktivom se uspostavljaju mere za 

prevenciju nad nastajanjem otpada od isluženih vozila tako što se stimuliše sakupljanje, ponovna 
upotreba i reciklaža njihovih komponenata u cilju zaštite životne sredine. 

Direktiva 2012/19/EC o otpadu od električne i elektronske opreme i Direktiva 2011/65/ES o 

ograničavanju korišćenja nekih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi imaju 
za cilj ograničavanje korišćenja nekih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi, odnosno 
promociju ponovne upotrebe, reciklaže i iskorišćenja električne i elektronske opreme u cilju smanjenja 
količine otpada. 

Direktiva 96/59/EC o odlaganju PCB i PCT - Direktiva Saveta 96/59/EC ima za cilj da definiše 

kontrolisani način postupanja i eliminacije polihlorovanih bifenila (PCB) i polihlorovanih terfenila  
(PCT) i dekontaminaciju opreme u kojoj su se nalazili, kao i način odlaganja opreme koja je 
zagađena sa PCB, a nije izvršena njena dekontaminacija. 

Uredba 1774/2002 o otpadu životinjskog porekla propisuje tehnološke postupke prerade otpada 
životinjskog porekla koji nije namenjen za ljudsku upotrebu. 

 
 

Prоpisi lоkаlnе sаmоuprаvе 

Odlukom o načinu obavljanja komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Brus („Službeni list 
opštine Brus“, br. 21/16) određuju se komunalne delatnosti za koje je opština Brus dužna da stvori uslove 
za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta. JKP „Rasina“ se određuje za 
obavljanje komunlane delatnosti upravljanja komunalnim otpadom. 

Odlukom o komunalnim uređenju na teritoriji opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, br. 
21/16) se reguliše komunalno uređenje na teritoriji opštine Brus. 
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4 Stаnjе u оblаsti uprаvlјаnjа оtpаdоm u оpštini Brus 

Analiza stanja u upravljanju otpadom uključuje osnovne informacije o: učesnicima u sakupljanju i 
transportu otpada; količinama i sastavu otpada; tehničkoj opremi (vozila i kontejneri) koja se koristi 
za sakupljanje otpada; ljudskim resursima, ponovnom korišćenju i reciklaži otpada; uslovima na 
postojećim odlagalištima; ekonomskim aspektima. U odnosu na navedene podatke analizira se 
postojeće stanje i identifikuju problemi na osnovu kojih se definišu strateški koraci za rešavanje 
ključnih problema i uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom. 

 
4.1 Vrstе, kоličinе i sаstаv оtpаdа 

 

Prema Strategiji upravljanja otpadom i Zakonu o upravljanju otpadom, otpad je svaka materija ili 
predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci. 

Vrste otpada su: 

 komunalni otpad (otpad iz domaćinstva); 

 komercijalni otpad; 
 industrijski otpad. 

Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje 

prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva. 

Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u privrednim subjektima, institucijama i drugim 

organizacijama, koje se u celini ili delimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima, 
sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domaćinstva i industrijskog otpada. 

Industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim 
jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma. 

U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može  
biti: 

 neopasan; 
 inertan; 
 opasan. 

Neopasan otpad je otpad koji, zbog svoje količine, koncentracije ili fizičke, hemijske i biološke 
prirode, za razliku od opasnog otpada, ne ugrožava zdravlje ljudi ili životnu sredinu i nema 
karakteristike opasnog otpada. 

Inertan otpad je otpad koji nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili biološkim promenama; 

ne rastvara se, ne sagoreva ili na drugi način fizički ili hemijski reaguje, nije biološki razgradiv ili 
ne utiče nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na način koji može da dovede 
do zagađenja životne sredine ili ugrozi zdravlje ljudi; ne poseduje ni jednu od karakteristika  
opasnog otpada (akutna ili hronična toksičnost, infektivnost, kancerogenost, radioaktivnost, 
zapaljivost, eksplozivnost); sadržaj zagađujućih materija u njegovom vodenom ekstraktu ne sme 
ugrožavati zakonom propisani. 

Opasan otpad je otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može 

prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih 
karakteristika (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna 
otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu sa vazduhom oslobađa zapaljive gasove, u 
kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance, sadrži toksične supstance sa  
odloženim hroničnim delovanjem, kao i ekotoksične karakteristike), uključujući i ambalažu u koju 
je opasan otpad bio ili jeste upakovan. 
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Podaci o količinama, vrstama i sastavu otpada na teritoriji jedne opštine predstavljaju polaznu 
osnovu u procesu planiranja upravljanja otpadom. Proces planiranja upravljanja otpadom mora 
biti zasnovan na pouzdanoj bazi podataka o postojećim količinama otpada, postojećem načinu 
upravljanja (sakupljanja), tretmanu, načinu odlaganja, izvorima i vrstama otpada. U Тabeli 4.1  
prikazane su količine komunalnog otpada koji se generiše u opštini Brus. 

S obzirom na to da na gradskoj deponiji ne postoji kolska vaga i uslovi za kontinualno praćenje  
sakupljene količine otpada, ne postoje ni relevantni podaci o masi sakupljenog i generisanog  
komunalnog otpada. Ipak, na osnovu procena JKP „Rasina“ zasnovanoj na bazi zapremine 
prevezenog otpada, pretpostavka je da se na godišnjem nivou organizovano sakupi oko 2.500 t  
otpada. Uzimajući u obzir da stepen organizovanog sakupljanja otpada na nivou opštine iznosi 
61,5%, pretpostavka je da je ukupna količina generisanog otpada oko 4.064 t/god, odnosno oko 
0,68 kg otpada po stanovniku dnevno. 

 

Tabela 4.1 Generisane količine komunalnog otpada u opštini Brus 

 

 

Opština 

 

Površina, km² 
Broj 

stanovnik 
a 

 
Broj 

domaćinstava 

Generisana 
količina 

(kg/stanovnik/dn 
) 

Količina 
generisanog 

otpada u opštini 
(t/god.) 

Brus 606 16.317 5.320 1,09 6.491 

 
Tabela 4.2 Količina sakupljenog komunalnog otpada i procenat primarne separacije otpada 

 

 
Opština 

 
Količina sakupljenog otpada 

(t/god) 

 
% pokrivenosti 

% domaćinstava sa 
uspostavljenim 

sistemom primarne 
separacije 

Brus 4.000 70 % 2,8 % 

 
Morfološki sastav otpada predstavlja udeo pojedinih vrsta otpada u karakterističnom uzorku 
otpada. Na morfološki sastav otpada utiče broj stanovnika, ekonomska situacija, godišnje doba, 
klima i geografski položaj. Maseni sastav se najčešće određuje u odnosu na: papir, otpad od hrane 
– organski otpad, drvo, metal, tekstil, gumu, plastiku itd. 

Podaci vezani za morfološki sastav komunalnog otpada u Brusu, potrebni za proračun potrebnog 
broja kanti/kontejnera i vozila za sakupljanje u sklopu uvođenja sistema primarne separacije 
otpada, dobijeni su korišćenjem prosečnih nacionalnih vrednosti o morfološkom sastavu otpada1, 
kao i na osnovu podataka iz GIZ Studije2, gde je analiza morfološkog sastava otpada izvršena je 
u susednim opštinama u regionu. Na osnovu podataka koji su korišćeni, može se zaključiti da  
mešani reciklabilni materijali (koji uključuju: papir i karton, kompozitne materijale – tetrapak, metal 

– ambalažni i ostali, aluminijumske konzerve, plastični ambalažni otpad, plastične kese i HDPE 

plastiku) i staklo sačinjavaju 34,2% odnosno 13,1%. 

Oko 52,7% predstavlja biorazgradivi i ostali otpad (koji uključuje: baštenski i „zeleni“ otpad, ostali  
biorazgradivi (kuhinjski) otpad, tekstil, kožu, pelene i finu frakciju < 20mm). Prosečan morfološki 
sastav otpada za opštinu Brus prikazan je u Tabeli 4.3. 

 
 

1 IMG, Izveštaj o generisanim količinama i sastavu otpada u Srbiji, 2015 
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2 GIZ, Data collection and MFA analysis in waste and wastewater management in 5 municipalities, 2015 
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Tabela 4.3 Morfološki sastav komunalnog otpada za opštinu Brus 

 

Vrsta otpada Sastav otpada (%) 

Baštenski otpad 11,53 

Ostali biorazgradivi otpad 25,88 

Papir 10,34 

Karton 4,96 

Staklo 13,12 

Kompozitni materijali 0,83 

Metalna ambalaža i ostalo 0,76 

Aluminijumske konzerve 0,50 

Plastični ambalažni otpad 3,83 

Plastične kese 10,64 

HDPE plastika 2,35 

Tekstil 1,32 

Koža 0,26 

Pelene 2,12 

Fina frakcija 11,57 

UKUPNO 100,0 

 

 
4.2 Sаkuplјаnjе оtpаdа i trаnspоrt 

 

Pojam sakupljanja otpada je onaj funkcionalni element koji podrazumeva sakupljanje i transport 
nakon preuzimanja generisanog otpada do mesta gde se vozilo za sakupljanje prazni. Proces 
sakupljanja otpada je važan zbog očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine. 

Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom na teritoriji opštine Brus povereno je JKP ''Rasina'' iz 
Brusa. Javno komunalno preduzeće iznosi i deponuje отпад, na za to utvrđenoj lokaciji po 
utvrđenom rasporedu. Organizovano sakupljanje i transport otpada u opšt ini uspostavljeno je sa 
pokrivenošću od 61,5%. Na osnovu podataka dobijenih od strane komunalnog preduzeća, otpad 
se sakuplja i od 371 privrednog subjekta, od kojih većina ima sedište u Brusu, oko 66%. 

Tabela 4.4 Komunalna preduzeća zadužena za sakupljanje i transport otpada 

 

 
Opština 

 
Površina, km² 

Sakupljena 
količina otpada 

t/dan 

 
Nadležnost 

Brus 606 10,95 JKP „Rasina“ 
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Oprema za sakupljanje mešanog komunalnog otpada u opštini nije na zadovoljavajućem nivou. U 
tu svrhu koristi se 250 metalnih i 50 plastičnih kontejnera od 1,1m3 i svega 500 plastičnih kanti 
od 120l i 130 plastičnih kanti od 240l. Kante su podeljene domaćinstvima u okviru individualnog 
stanovanja, dok su kontejneri postavljeni u zoni stambenih zgrada kao i za korisnike usluga iz 
komercijalnog sektora. Tokom 2017. godine, JKP „Rasina“ je u sklopu GIZ donacije dobilo 50 
kontejnera od 1,1m3 za sakupljanje mešanog komunalnog otpada i 30 kontejnera za odvojeno 
sakupljanje PET-a. 

Metalni kontejneri zapremine od 1,1 m3 postavljeni su u centralnoj zoni i zoni sa kolektivnim 
stanovanjem, kao i u dvorištima osnovnih škola, ambulanti, i pojedinih preduzeća u drugim  
naseljenim mestima opštine. Iznošenje otpada vrši se po programu komunalnog preduzeća.  
Otpad iz kontejnera postavljenih u centralnoj zoni i urbanoj sredini odvozi se jednom dnevno. 
Kontejneri u seoskim naseljima u kojima postoji usluga sakupljanja, prazne se jednom nedeljno. 

 
Tabela 4.5 Postojeća oprema – kontejneri i kante u opštini 

 

Tok otpada 
Broj postojećih kanti/kontejnera 

5 m3 1.1 m3 120 l 240 l Ostalo 

A. Mešani komunalni otpad  300 500 130  

B. Primarno izdvojen komunalni otpad (mešani reciklabilni i ostali) – „sistem 2 kante“ 

Mešani reciklabilni otpad      

Ostali komunalni otpad      

C. Primarno izdvojen komunalni otpad (pojedinačni tokovi otpada) 

Plastika  30    

Papir i karton      

Staklo      

Metal      

Biorazgradivi otpad      

Tekstil      

Drugo *navesti      

D. Ostalo (*navesti):      

UKUPNO / 240 800 / / 

Sakupljanje komunalnog otpada u opštini Brus se obavlja pomoću tri kamiona autosmećara 
zapremine 10m3, 12m3 i 16 m3. Autosmećari se koriste za sakupljanje mešanog toka komunalnog 
otpada iz kontejnera od 1,1 m3 kao i iz kanti od 120l, 240l. U proseku, posadu u autosmećaru 
otpada čine tri zaposlena – jedan vozač i dva zaposlena na utovaru kanti/kontejnera. 

 

Tabela 4.6 Broj raspoložive opreme za sakupljanje otpada 

 

Kamion 

(Kategorija) 

 

Godina 
proizvodnje 

 

Kapacitet 
(m3) 

 

Vrsta 
kanti/kontejnera 

Vrsta 
otpada koji 
se sakuplja 

Pređena 
kilometraža 

(km/god) 

Godišnja 
potrošnja 

goriva 
(l/god) 

IVEKO model: 

EUROKARGO 
2021 16 m3 120l-240l/1.1m3 

Mešani 

komunalni 
14.000 7.000 
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FAP model:1318 2009 10 m3 120l/1.1m3 
Mešani 

komunalni 
9.000 7.200 

FAP model 1620 1986 12 m3 120l/1.1m3 
Mešani 

komunalni 
500 500 
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Svaki od navedenih kamiona sakuplja otpad šest dana u toku jedne sedmice u jednoj radnoj 
smeni. Prema procenama zaposlenih u JKP „Rasina“, prosečna popunjenost kamiona je oko 90% 
i tokom istovara sakupljenog otpada na gradskoj deponiji kamioni se obično zadržavaju oko 10  
minuta. Prosečna pređena kilometraža za posmatrane kamione iznosi 7.800 km/god, uz prosečnu 
potrošnju goriva od oko 14.700 litara na godišnjem nivou. Na osnovu dostavljenih podataka od 
strane JKP „Rasina“, konfiguracija terena je takva da pojedini delovi opštine i ulice nisu pristupačni 
kamionima kapaciteta većim od 10 – 16 m3. 

 
4.3 Rеciklаžа оtpаdа i drugi оblici iskоrišćеnjа оtpаdа 

 

Redukcija otpada i recikliranje su primarni načini za smanjenje zavisnosti od odlaganja otpada i 
neobnovljivih resursa. Iako će uvek postojati potreba za odlaganjem otpada, dobro planirani i 
promovisani programi za redukciju i recikliranje otpada mogu značajno da smanje količine otpada 
koji mora da se odlaže na deponiju. Recikliranje predstavlja izvor dragocenih sirovina čija cena  
raste na tržištu što može predstavljati dodatni izvor finansiranja kako pojedinaca tako i nekih  
organizacija, a svakako će smanjiti troškove upravljanja otpadom. 

Organizovana primarna separacija postoji samo u centralnom naselju Brus, gde je pokriveno oko 
150 domaćinstava, odnosno 2,8 % ukupnog broja domaćinstava opštine Brus. U Brusu postoji 
operativno postrojenje za sekundarno izdvajanje otpada malog kapaciteta. Trenutno se delimično 
u domaćinstvima primarno izdvaja PET i papirna ambalaža tako što su u opštini raspoređeni žičani 
i metalni kontejneri za ovu vrstu otpada. Sakupljen otpad se prevozi do postrojenja, gde se dalje 
raspakuje, uklanjaju se veće nečistoće ukoliko ih ima i PET i papirna ambalaža se baliraju. pakuje 
u „džambo“ džakove. U sklopu postrojenja je trenutno zaposleno 6 radnika. JKP „Rasina“ ima  
potpisan ugovor sa JKP „Kruševac“ koji preuzima navedeni ambalažni materijal. Ipak, ne postoje 
pouzdani podaci o količini predate ambalaže JKP „Kruševac“. 

Na području opstine trenutno ne postoje operateri sa dozvolama za upravljanje otpadom i 
delatnostima koje uključuju određen vid reciklaže otpada i/ili materijala. 

 
4.4 Drugе оpciје trеtmаnа 

 

Kompostiranje 

Praktično jedini oblik kompostiranja u opštini je neka vrsta kućnog kompostiranja. Ovakva vrsta  

tretmana biorazgradivog otpada uglavnom je zastupljena u okviru domaćinstava pretežno iz 
seoskih područja, korišćenjem najelementarnijih tehnika biološke razgradnje otpada. 

U seoskim oblastima, opšta praksa koja se odnosi na upravljanje organskim, biodegradabilnim 
otpadom je: 

 korišćenje kućnog biorazgradivog i baštenskog otpada za hranjenje životinja; 
 zakopavanje povrtarskog i kućnog biorazgradivog otpada u zemlju; 
 gomilanje stajskog đubriva (gomile se ne okreću, već se posle par godina kompostirano 

stajsko đubrivo koristi za poboljšanje zemljišta); 

 spaljivanje baštenskog otpada i lišća. 
 

Anaerobna digestija 

Tretman komunalnog otpada anaerobnom digestijom nije zastupljen u opštini. 
 

Insineracija (spaljivanje) otpada 

Ovaj oblik tretmana komunalnog otpada nije zastupljen u opštini Brus. 
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4.5 Оdlаgаnjе оtpаdа 
 

Opštinska deponija u Brusu je nesanitarna i udaljena je oko 3 km od grada. Deponijom upravlja 
JKP „Rasina“ i održava je samostalno. Na deponiji je zaposlen jedan radnik na održavanju. Prema 
procenama, otpad je moguće odlagati još 3 do 5 godina. Vlasnik zemljišta na kojem se nalazi 
deponija je JP Srbijašume. 

 
 

Slika 4.1 Položaj i izgled gradske deponije u opštini Brus 

I pored napora opštine Brus i lokalnog JKP “Rasina”, da organizovano sakuplja otpad, znatan deo 
svih vrsta otpada se nekontrolisano odlaže na divlje deponije, koje najčešće niču pored vodotoka, 
mostova i puteva čime se ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi. U većini slučajeva divlje  
deponije se nalaze u seoskim sredinama. U Brusu je registrovano 24 divljih deponija. 

Slika 4.2 Primer divlje deponije u naselju Mala Grabovica 
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4.6 Industriјski i оpаsаn оtpаd 
 

Postoji vrlo malo podataka o industrijskom otpadu. Pod industrijskim otpadom se podrazumevaju 
sve vrste otpadnog materijala i nusproizvoda koji nastaju tokom određenih tehnoloških procesa.  
Dostavljanje podataka o generatorima i količinama Agenciji za zaštitu životne sredine predstavlja 
zakonsku obavezu prema Zakonu o upravljanju otpadom. Neopasan industrijski otpad se 
uglavnom odlaže zajedno sa komunalnim otpadom na gradsku deponiju. 

 U opštini postoji i tekstilna industrija i industrija prerade voća. Opasan i neopasan otpad iz 
industrije odvozi posebno preduzeće. Takođe, na teritoriji opštine Brus nalazi se i deo turističkog 
kompleksa na Kopaoniku i turistički podcentar Brzeće, što podrazumeva i dodatne količine 
otpada koje nastaju boravkom velikog broja turista na ovoj planini. 

 
4.7 Оstаlе vrstе оtpаdа 

 

Pоsеbni tоkоvi оtpаdа i аmbаlаžni оtpаd 

Obzirom da je detaljna evidencija o posebnim tokovima otpada, kako je predviđeno Zakonom o  
upravljanju otpadom, još uvek u fazi uspostavljanja, do podataka se došlo na osnovu informacija 
iz postojećih planskih i strateških dokumenata ili procenom. 

 
Istrošene baterije i akumulatori 

 

Baterije ili akumulatori označavaju svaki izvor električne energije proizvedene direktnim 
pretvaranjem hemijske energije, dok su istrošene baterije ili akumulatori oni koji se ne mogu  
ponovo koristiti i predstavljaju otpad, a namenjeni su tretmanu odnosno recikliranju. Istrošene 
baterije i akumulatori se klasifikuju kao opasan otpad. Prema broju registrovanih vozila (putnički 
automobili, autobusi i teretna vozila) u 2016. godini, procenjuje se da se na teritoriji opštine Brus 
godišnje generiše oko 1.4003 komada istrošenih akumulatora. 

 
Otpadna ulja 

 

Otpadnim uljima se smatraju sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva, koja su neupotrebljiva za 
svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili  
druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili  
sintetička ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavina ulje - voda i emulzije. Otpadno jestivo ulje 
je ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim  
sličnim delatnostima. 

Procena je da se na teritoriji opštine Brus godišnje generiše oko 17 t otpadnog motornog ulja4. 
 
 
 
 
 

 
 

3 Podaci dobijeni na osnovu procene. Ako se akumulatori u proseku menjaju svake treće godine, na godišnjem nivou to je 33% od ukupnog 

broja registrovanih vozila (putnički automobili, autobusi i teretna vozila) 

4 Podaci dobijeni na osnovu procene, da prosečna godišnja potrošnja motornog ulja po vozilu iznosi 4 l, ostale vrste ulja nisu uzete u obzir 
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Otpadne gume 
 

Otpadne gume jesu gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), 
poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i sl. nakon završetka životnog 
ciklusa, odnosno gume koje vlasnik odbacuje zbog oštećenja, istrošenosti ili drugih razloga. 

Procenjuje se da u opštini Brus godišnje nastane oko 65 t otpadnih guma5. 

 
Otpadna vozila 

 

Otpadna, odnosno neupotrebljiva vozila jesu motorna vozila ili delovi vozila koja su otpad i koja 
vlasnik želi da odloži. 

Prema Republičkom zavodu za statistiku, u 2017. godini Brus je imao registrovanih oko 4.000 
putničkih i oko 400 teretnih vozila. Otpadna vozila se većim delom predaju auto-otpadima. 

 
Otpad od električne i elektronske opreme 

 

Otpad od električne i elektronske opreme (proizvodi kojima je za rad potrebna električna energija 
ili elektromagnetno polje) uključuje opremu i uređaje koje vlasnik želi da odbaci, kao i sklopove i 
sastavne delove koji nastaju u industriji. 

Procena je da se na teritoriji opštine Brus godišnje generiše oko 33 t otpada od električne i  
elektronske opreme6 

 
Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu 

 

Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu ne sakupljaju se odvojeno od ostalog otpada, osim 
sporadičnih slučajeva. Zbog određenog sadržaja žive istrošene sijalice se moraju ubuduće tretirati 
kao opasan otpad, tj. sakupljati odvojeno i predavati ovlašćenom sakupljaču koji će preduzeti dalje 
aktivnosti tretmana. Ovaj otpad se odlaže sa ostalim komunalnim otpadom i nema odvojenog 
sakupljanja otpadnih fluorescentnih cevi. 

 
Otpad kontaminiran dugotrajnim organskim zagađujućim materijama (POPs otpad) 

 

POPs otpad je otpad koji se sastoji, sadrži ili je kontaminiran dugotrajnim organskim zagađujućim 
supstancama (POPs), gde spadaju PCB otpad i otpadni POPs pesticidi (kao DDT). 

Nema podataka da ovakva vrsta otpada postoji na teritoriji opštine Brus. 

 
Medicinski otpad 

 

U Kruševcu je 2008. godine otvoren Regionalni centar za tretman infektivnog medicinskog otpada, 
koji pokriva teritoriju Rasinskog okruga, a od 2009. godine, zahvaljujući projektu EU, Centar je 
upisan u listu najvećih i najmodernijih regionalnih centara za tretman i preradu medicinskog 
otpada. Centar se nalazi u krugu Opšte bolnice u Kruševcu. Celokupna količina, svih vrsta,  
stvorenog medicinskog otpada se tretira u autoklavu koji se nalazi u Opštoj bolnici u Kruševcu. 

 
 

5Podaci dobijeni na osnovu procene, da se set automobilskih guma menja na 4 godine, a da se kamionske gume menjaju na 2 godine 

6Procena generisanog otpada od električne i elektronske opreme – svakih deset godina po domaćinstvu se baci jedan uređaj,prosečna težina jednog 

električnog uređaja 25 kg (2,5 kg elekt. i elek. otpada/god. po domaćinstvu) 
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Prikupljeni otpad sa svih odeljenja Opšte bolnice i Domova zdravlja iz Kruševca, Varvarina,  
Ćićevca, Brusa, Trstenika i Aleksandrovca, se specijalnim vozilom, transportuje do mesta za 
sterilizaciju. Pored ovih ustanova, medicinski otpad se doprema iz Specijalne bolnice u Ribarskoj 
banji, Gerontološkog centra Kruševac i Brus, Specijalističke bolnice Merkur iz Vrnjačke banje, kao 
i iz svih privatnih klinika i stomatoloških ambulanti u Kruševcu. 

Posle izvršene sterilizacije i drobljenja, medicinski otpad poprima karakteristike običnog 
komunalnog otpada i odlaže se u kontejnere 1,1 m3 koji se nalaze u krugu Opšte bolnice, a zatim 
se vozilima JKP „Kruševac“ odvozi na deponiju u Srnju. 

Ukupna količina sakupljenog i sterilisanog otpada u Kruševcu je 2015. godine iznosila 110 tona. 

 
Otpad životinjskog porekla 

 

Životinjski otpad nastaje u klanicama, postrojenjima za preradu mesa, riba, objektima za uzgoj i 
držanje životinja itd. Postupanje sa životinjskim otpadom podrazumeva sakupljanje, razvrstavanje 
prema stepenu rizika (kategorije), skladištenje i tretman u skladu sa Pravilnikom o 
načinurazvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko- 
sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih 
proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i 
uslovima za stočna groblja i jame grobnice (''Službeni glasnik RS'', br. 31/11, 97/13, 15/15, 61/17). 

U Brusu nema podataka o postupanju sa ovom vrstom otpada. Prema Prostornom planu, 

bezbedno uklanjanje životinjskog otpada planira se transportom u regionalni centar za preradu i 
spaljivanje. 

 
Poljoprivredni otpad 

 

Poljoprivredni otpad je otpad koji nastaje od ostataka iz poljoprivrede, šumarstva, prehrambene i 
drvne industrije. Područje opštine je bogato poljoprivrednim zemljištem. Aluvijalne ravni u 
ravničarskom delu opštine pogoduju razvoju ratarstva, povrtarstva i farmskog stočarstva, a 
brdsko-planinski deo za vinogradarstvo, voćarstvo i nešto ekstenzivnije stočarstvo. Zemljište je 
mahom iskorišćeno za oranice, voćnjake i vinograde. 

Ne postoje podaci o količini poljoprivrednog otpada koji nastaje na teritoriji opštine Brus. 

 
Mulj iz uređaja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda 

 

Prema standardima Evropske unije svako naselje veće od 2.000 stanovnika mora imati 
postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, što je i jedan od uslova prijema u Evropsku Uniju. 
Trenutno, postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda ne postoje u opštinama 
Rasinskog regiona, uz napomenu da je postrojenje u Kruševcu u izgradnji, dok je u planu i 
izgradnja postrojenje u Brusu. 

 
Građevinski otpad i otpad od rušenja 

 

Građevinski otpad uključuje otpad koji nastaje prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, 
održavanja ili rušenja postojećih građevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne 
može bez prethodne obrade koristiti. U Brusu, građevinski otpad u najvećoj meri završi na lokalnoj 
deponiji, a delom i na drugim divljim deponijama. Količine se ipak ne prate i nisu poznate. 
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Otpad koji sadrži azbest 
 

Za odlaganje ove vrste otpada nije predviđen poseban prostor pa on završava kao deo 
komunalnog otpada na glavnoj deponiji, lokaciji određenoj za odlaganje građevinskog otpada ili  
na divljim smetlištima u opštini. 

 
Otpad od eksploatacije mineralnih sirovina i otpad iz energetike 

 

Na području opštine, ne generiše se otpad od eksploatacije mineralnih sirovina i otpad iz 
energetike. 

 
Otpad iz industrije titan dioksida 

 

Nema podataka da takav otpad postoji na teritoriji opštine Brus. 
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5 Strateški okvir i potrebne promene 

Regionalni koncept upravljanja otpadom definisan je nacionalnom Strategijom upravljanja 
otpadom Republike Srbije 2010-2019. Potrebe Regiona za upravljanje otpadom koji čine Grad 
Kruševac je zajedno sa opštinama Aleksandrovac, Brus, Ćićevac, Varvarin i Blace su: 

 unapređeni institucionalni kapaciteti; 
 obezbeđenje organizovanog sakupljanja otpada na celom području regiona i uvođenje 

primarne separacije otpada; 

 izgradnja reciklažnih dvorišta; 
 izgradnja postrojenja za separaciju otpada; 
 izgradnja postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada; 
 razvijanje svesti građana – širenje kulture odgovornog postupanja sa otpadom i sistemsko 

obrazovanje javnosti o potrebi separacije otpada i reciklaže; 

 zatvaranje i sanacija postojećih smetlišta. 
 

U cilju smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu, smanjenja prekomerne potrošnje resursa 
i ekomoski racionalnog upravljanja otpadom, u okviru lokalnog plana biće prikazane i analizirane  
različite mogućnosti upravljanja otpadom. Lokalnim planom upravljanja otpadom potrebno je  
obezbediti smanjenje nastajanja, generisanja komunalnog otpada kroz obrazovanje i razvijanje 
svesti javnosti i obezbeđenje alternativa za podsticanje domaćinstava i privrede. Osim smanjenja 
produkcije otpada, neophodno je uvesti savremene mere upravljanja produkovan im količinama 
otpada, kroz različite oblike separacije, reciklaže, tretmana i drugih oblika iskorišćenja otpada, pri 
čemu je neophodno voditi računa o odnosu uticaja na životnu sredinu i troškova takvih postupaka, 
odnosno mogućnosti korisnika usluga da finansiraju rad novog sistema upravljanja otpadom. 

 
5.1 Količine, vrste i sastav otpada u budućem periodu 

 

Pouzdani podaci o količini i sastavu generisanog otpada, predstavljaju polaznu osnovu za 
uspešno definisanje i planiranje svih elemenata sistema upravljanja otpadom, koji uključuju 
sakupljanje, transport, tretman i konačno odlaganje. Pored uticaja na izbor opreme i optimizaciju  
procesa u tehničkom smislu, procena budućih investicija takođe je usko povezana sa 
informacijama o količini i sastavu komunalnog čvrstog otpada. Iz tog razloga, jasno je da su 
relevantni podaci o karakteristikama komunalnog otpada za opštinu Brus, neophodni ne samo za 
sadašnji već i za budući period, kako bi se uspešno projektovao budući sistem upravljanja  
otpadom na lokalnom nivou. 

Predviđanje budućih karakteristika otpada nije lako odrediti sa veoma velikim nivoom pouzdanosti 
i predstavlja složen zadatak. Da li će neki materijal i u kojoj meri postati otpad, zavisi od velikog 
broja faktora, koji mogu da se grupišu u: ekonomske, sociološke, kulturološke, klimatske, 
zakonodavne i mnoge druge faktore. Ipak, u cilju efikasnog planiranja u oblasti upravljanja 
otpadom, predikcija budućih karakteristika otpada je ključna i predstavlja nezaobilazan korak. 
Generalno, količina otpada i njegov sastav zavise od niza različitih faktora, kao što su: 

 broj stanovnika; 
 kretanje industrijske proizvodnje; 
 porast poljoprivredne proizvodnje; 
 uvođenje odvojenog sakupljanja otpada i reciklaže; 
 porast količina neopasnog industrijskog otpada proporcionalno ekonomskom razvoju. 
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5.1.1 Prevencija nastajanja otpada 
 

Znаčајniје rеzultаtе u pоglеdu smаnjеnjа nаstајаnjа оtpаdа, sаmа оpštinа nе mоžе оstvаriti bеz 
оdrеđеnih držаvnih strаtеgiја uprаvlјаnjа оtpаdоm. Strаtеgiјоm uprаvlјаnjа оtpаdоm је dеfinisаnо 
dа Vlаdа trеbа dа budе nоsilаc pоlitikе prеvеnciје nаstајаnjа оtpаdа. Zа rаzliku оd drugih оpciја  
u hiјеrаrhiјi uprаvlјаnjа оtpаdоm, prеvеnciја nаstајаnjа оtpаdа niје оpciја kоја sе mоžе оdаbrаti u 
nеdоstаtku drugih. О prеvеnciјi nаstајаnjа оtpаdа mоrа sе rаzmišlјаti svаki put kаdа sе dоnоsi 
оdlukа о kоrišćеnju rеsursа. 

Hiјеrаrhiја uprаvlјаnjа оtpаdоm prеdstаvlја rеdоslеd priоritеtа u prаksi uprаvlјаnjа оtpаdоm, a ti  
prioriteti su: 

 prеvеnciја nаstајаnjа оtpаdа i rеdukciја, оdnоsnо smаnjеnjе kоrišćеnjа rеsursа i 

smаnjеnjе kоličinа i/ili оpаsnih kаrаktеristikа nаstаlоg оtpаdа, 

 pоnоvnа upоtrеbа, оdnоsnо pоnоvnо kоrišćеnjе prоizvоdа zа istu ili drugu nаmеnu, 

 rеciklаžа, оdnоsnо trеtmаn оtpаdа rаdi dоbiјаnjа sirоvinе zа prоizvоdnju istоg ili drugоg 

prоizvоdа, 

 iskоrišćеnjе, оdnоsnо kоrišćеnjе vrеdnоsti оtpаdа (kоmpоstirаnjе, spаlјivаnjе uz 

iskоrišćеnjе еnеrgiје i dr.), 

 оdlаgаnjе оtpаdа dеpоnоvаnjеm. 

Kao što se vidi, prеvеnciја nаstајаnjа оtpаdа prеdstаvlја sаm vrh u hiјеrаrhiјi uprаvlјаnjа оtpаdоm. 
Оstvаrivаnjе pоzitivnih rеzultаtа u оvоm dеlu prоcеsа uprаvlјаnjа оtpаdоm svаkаkо imа оdrаz nа 
svе оstаlе dеlоvе uprаvlјаnjа оtpаdоm. Uprаvlјаnjе bilо kојоm kоličinоm оtpаdа iziskuје оdrеđеnе 
trоškоvе, а mаnjа kоličinа оtpаdа svаkаkо ćе dоprinеti mаnjim trоškоvimа. 

Prеvеnciја nаstајаnjа оtpаdа mоrа biti оsmišlјеnа u fаzi prојеktоvаnjа, prеkо izrаdе, pаkоvаnjа, 

dо trаnspоrtа i plаsmаnа prоizvоdа. Pоtrоšаči tаkоđе trеbа dа аktivnо učеstvuјu u rеdukciјi оtpаdа 
kupоvinоm prоizvоdа sа mаnjе аmbаlаžе. Instrumеnti kојi uklјučuјu prојеktоvаnjе prе 
prоizvоdnjе, prоmеnе u uprаvlјаnju i prоcеsu prоizvоdnjе i rаzvој čistiјih tеhnоlоgiја i bеzоtpаdnih 
tеhnоlоgiја zаhtеvајu prеduzimаnjе mеrа nа nаciоnаlnоm nivоu аli i nа nivоu prеduzеćа. Pоstојi 
znаčајnа mnоgućnоst dа sе оtpаd pоnоvо iskоristi. Оstаlе prеdlоžеnе mеrе dоbiјајu nа znаčајu 
јеdinо uz upоrеdnо sprоvоđеnjе rеdukciје nаstајаnjа оtpаdа, i оnе nе sаmо štо nе isklјučuјu оvај 
prvi kоrаk, vеć јеdinо kumulаtivnоm primеnоm i pоstižu prојеktоvаnе еfеktе. 

Prеvеnciја nаstајаnjа оtpаdа imа еfеkаt nа tržištе u smislu: 

 prоmоciје pоnоvnоg iskоrišćеnjа оtpаdа, pоgоtоvо аmbаlаžnоg оtpаdа 
 prоmоciје čistih tеhnоlоgiја, kоје pоdrаzumеvајu rеciklаžu i pоnоvnо kоrišćеnjе u 

оkviru sоpstvеnih prоizvоdnih sistеmа 

 rаzvој tržištа sеkundаrnih sirоvinа 

Mogućnost recikliranja predstavlja jedan od značajnijih aspekata smanjenja količine otpada i  
uštedu prirodnih resursa. Komunalni otpad sadrži značajnu količinu frakcija koje se mogu 
reciklirati, kao što su papir, karton, organski otpad, plastika, metal, staklo. Stoga su u okviru Plana 
date glavne mere koje se predlažu za sledećih 10 godina kako bi se postigla odgovarajuća stopa 
recikliranja, naročito komunalnog otpada. Pоstојi јаsnа svrhа zа prоmоciјu i pоvеćаnjе prеvеnciјe 
nаstајаnjа оtpаdа. S tim u vеzi је i mоgućе uvоđеnjе dеpоzitnоg sistеmа zа PЕТ i аluminiјumsku 
аmbаlаžu kоја bi bilа rеšеnа nа rеpubličkоm nivоu. 

Vеliki pоdsticај zа prеvеnciјu nаstајаnjа оtpаdа bilо bi i sprоvоđеnjе nаčеlа "zаgаđivаč plаćа", 
kојim bi sе prеuzеlа оdgоvоrnоst (prе svеgа u prоdukciјi аmbаlаžnоg оtpаdа) zа rеšаvаnjе 
prоblеmа u smislu srеdstаvа ulоžеnih zа sаkuplјаnjе kао оdvојеnоg tоkа, rеciklаžu, pоnоvnu 
primеnu, оdlаgаnjе ili аdеkvаtnо uništаvаnjе (štо је pоsеbnо znаčајnо zа оpаsаn оtpаd). 
Trenutno, naјčеšćе tеškоćе na koje se nailazi su prilikom pоvеzivаnja prоizvоđаčа оtpаdа i 
pоtеnciјаlnih kоrisnikа оtpаdа prilikom pоnоvnоg kоrišćеnjа. 
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Pоrеd nаvеdеnih аkciја kоје se u cilјu pоstizаnjа tržišnih еfеkаtа i nаčеlа zаštitе živоtnе srеdinе 
mogu implementirati kroz prоizvоdnе prоcеsе, prеvеnciја nаstајаnjа оtpаdа uklјučuје i sоciјаlnе  
аspеktе, јеr pоdrаzumеvа kаmpаnjе zа rаzviјаnjе svеsti građanski I građana o upravljanju 
otpadom i оbuku stanovništva. Lоkаlnim plаnоm uprаvlјаnjа оtpаdоm prеdviđа sе sprеčаvаnjе 
nаstајаnjа kоmunаlnоg оtpаdа nа izvоru krоz оbrаzоvаnjе, informisanje i rаzviјаnjе svеsti 
javnosti i оbеzbеđеnjе аltеrnаtivа zа pоdsticаnjе dоmаćinstаvа i privrеdе. Lоkаlnе vlаsti trеbа dа 
prеduzmu kоrаkе dа sе minimizirа оtpаd i dа budu аktivnе u prоmоciјi i оbrаzоvаnju, nа primеr, 
оbеzbеđivаnjеm I obukom za korišćenje kućnih kоmpоstеrа zа hrаnu iz dоmаćinstvа i edukacijom 
građana u cilju sprеčаvаnja nаstајаnjа оtpаdа. Prilikom pripreme aktivnosti, lokalne vlasti moraju 
da osiguraju učešće građanki i građana, kao i da izvrše procenu efekata mera i politika na socio- 
ekonomski položaj stanovništva. 

 
5.1.2 Procena budućih količina komunalnog otpada u opštini Brus 

 

Projekcija budućih količina komunalnog otpada za opštinu Brus za narednih 10 godina, zasnovana 
je na korelaciji između količine i sastava otpada sa prosečnom mesečnom zaradom na opštinskom 
nivou. Kroz literaturu, potvrđena je jaka veza između BDP-a (ili sličnih drugih ekonomskih 
pokazatelja) sa karakteristikama generisanog otpada. U cilju da se izvrši što realnija projekcija 
budućih karakteristika otpada, dodatni uticajni faktori koji se odnose na podatke o stanovništvu na 
opštinskom nivou su takođe posmatrani. Količine proizvedenog otpada u opštini su direktno  
proporcionalne broju stanovnika. Na osnovu podataka Zavoda za statistiku Republike Srbije, broj 
stanovnika u opštini Brus se smanjivao tokom poslednjih godina, što je evidentno na osnovu  
poređenja broja stanovnika iz Popisa 1991, 2002. i 2011. godine. 

Konkretno, na bazi pretpostavke da postoji odgovarajuća korelacija, u okviru modela projekcije  
budućih karateristika otpada, bili su uključeni sledeći parametri: 

1. Prosečna mesečna neto zarada u opštini i projekcija nacionalnog BDP-a (izražena u 

RSD)7,8 

2. Projekcija promene broja stanovnika za opštinu u narednom periodu9 

3. Udeo urbanog stanovništva u opštini (%)10 

U narednoj tabeli, prikazane su procenjene vrednosti budućih količina različitih frakcija 
komunalnog otpada za opštinu Brus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Republički Zavod za Statistiku, Prosečne mesečne zarade za godinu prema opštini prebivališta zaposlenih, 2019: 
https://data.stat.gov.rs/Home/Result/2403040403?languageCode=sr-Cyrl 

8 Republički Zavod za Statistiku, Model makroekonomskih projekcija za testiranje dugoročne održivosti duga i performansi rasta, 
2019-2030, 2019: https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20198006.pdf 

9 Republički Zavod za Statistiku, Projekcije stanovništva Republike Srbije 2011-2041. Podaci po opštinama i gradovima, 2014:
 https://www.mdpp.gov.rs/doc/projekcije/Projekcije%20stanovnistva%20Republike%20Srbije%202011- 
2041.%20godine.pdf 

10 Republički Zavod za Statistiku, Stanovništvo prema starosti i polu, po naseljima, 
http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162 

https://data.stat.gov.rs/Home/Result/2403040403?languageCode=sr-Cyrl
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20198006.pdf
https://www.mdpp.gov.rs/doc/projekcije/Projekcije%20stanovnistva%20Republike%20Srbije%202011-2041.%20godine.pdf
https://www.mdpp.gov.rs/doc/projekcije/Projekcije%20stanovnistva%20Republike%20Srbije%202011-2041.%20godine.pdf
http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162
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Tabela 5.1. Projektovana količina komunalnog otpada do 2030. god za opštinu Brus 

 

 
 
 

Godina 

 
Ukupna količina 

komunalnog 
otpada 

Različiti izvori biorazgradivog komunalnog otpada 
(t/god) 

 

Ukupan 
biorazgradivi 

komunalni 
otpad (t/god) 

 

Ukupni 
reciklabilni 

otpad 
(t/god) 

Biorazgradivi 
otpad iz 

domaćinstava 
(baštenski i 

hrana) 

 
Papir i 
karton 

Ostalo 
(tekstil, 

drvo, koža, 
fina 

frakcija) 

Zeleni 
otpad 

(parkovi i 
javne 

površine) t/god kg/st/dn 

2018. 4.064 0,68 1.981 353 338 122 2.793 1.271 

2019. 4.102 0,69 1.977 360 342 123 2.801 1.301 

2020. 4.144 0,71 1.975 367 346 124 2.812 1.332 

2021. 4.189 0,72 1.973 375 350 126 2.823 1.366 

2022. 4.239 0,74 1.973 383 355 127 2.838 1.401 

2023. 4.292 0,75 1.974 391 360 129 2.854 1.438 

2024. 4.349 0,77 1.976 400 366 130 2.872 1.477 

2025. 4.402 0,78 1.976 409 371 132 2.888 1.514 

2026. 4.458 0,80 1.976 418 376 134 2.904 1.554 

2027. 4.516 0,82 1.977 428 381 135 2.922 1.594 

2028. 4.577 0,83 1.979 437 387 137 2.941 1.636 

2029. 4.642 0,85 1.981 448 393 139 2.961 1.681 

2030. 4.709 0,87 1.985 458 399 141 2.983 1.726 

 
Na osnovu dobijenih rezultata modelovanja, procena je da će ukupna količina generisanog  
komunalnog otpada u opštini Brus u narednih 10 godina, odnosno 2030. godine, iznositi 4.709 
tona, što izraženo u formi kg po stanovniku dnevno iznosi 0,87 kg/st/dn. Poređenjem u odnosu na 
2020. godinu, zaključak je da će se ukupna količina generisanog otpada povećati za 565 tona,  
odnosno 13,6 % ili oko 1,4 % godišnje. 

Procena budućih količina industrijskog i opasnog otpada za industrijska preduzeća u opštini nije  
vršena, jer ne postoje relevantni sadašnji podaci. Očekuje se da će obavezno izveštavanje prema 
Agenciji za zaštitu životne sredine u narednom periodu omogućiti pristup validnim podacima o 
količinama opasnog i industrijskog otpada. Opasan otpad treba transportovati na najbliže 
regionalno skladište opasnog otpada koje će biti izgrađeno u okolini i koje je planirano prema  
Prostornom planu Republike Srbije («Sl. glasnik RS», br. 88/10). 

Kada je u pitanju morfološki sastav otpada, u narednom periodu ne očekuju se značajne promene 
procentualnog udela pojedinačnih frakcija komunalnog otpada. U odnosu na trenutni sastav  
otpada (Tabela 4.3), pretpostavka je da će se procenutalna zastupljenost biorazgradive frakcije u 
odnosu na preostale kategorije otpada u narednih 10 godina smanjivati, dok će udeo reciklabilnih 
kategorija otpada biti u porastu. 

 
5.2 Rasinski region upravljanja otpadom 

 

Nacionalna Strategija upravljanja otpadom (Službeni glasnik RS – 29/2010) i Zakon o upravljanju 
otpadom (Službeni glasnik RS – 36/2009, 88/2010 i 14/2016), su kao optimalno rešenje za 
upravljanje otpadom u Srbiji definisali formiranje regionalnih centara zasnovanih na izgradnji  
sanitarnih deponija sa dodatnim tehnologijama i postrojenjima za tretman otpada. Predloženo je  
da svaki region pokriva najmanje 250.000 stanovnika. 
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U tom smislu, Grad Kruševac je zajedno sa opštinama Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Varvarin 
formirao rasinski region upravljanja otpadom, koji za cilj ima formiranje zajedničkog i integrisanog 
sistema za upravljanje otpadom. Početkom 2020. godine, želju da se pridruži rasinskom regionu 
upravljanja otpadom izrazila je i opština Blace, čime sada formalno region čini 6 opština sa ukupno 
210.787 stanovnika. Sporazum o obavljanju poslova upravljanja komunalnim otpadom između  
pomenutih šest lokalnih samouprava iz Rasinskog i Topličkog okruga potpisan je 28. februara 

2020. godine i predstavlja ključni faktor za uspešnost i održivost ove inicijative. 

Ovaj sporazum predstavlja pravni dokument i dovoljnu osnovu za osnivanje regionalnog 
preduzeća za upravljanje otpadom. Sporazum definiše obaveze svake lokalne samouprave u  
pogledu organizacije i upravljanja regionalnim centrom. Svaka od lokalnih samouprava je 
ovlašćena da uđe u zajednički sporazum zvaničnom odlukom Skupštine opštine/grada. Sporazum 
definiše i određuje kriterijume za kapitalna ulaganja i procenat učešća svake od potpisnice  
sporazuma na osnovu ukupnog broja registrovanih stanovnika svake lokalne samouprave. 
Lokalne samouprave će imati svoje pravo odlučivanja, kao i prava na profit i gubitak i učestvovaće 
u šemi finansiranja u skladu sa brojem stanovnika. 

 
 

 
Slika 5.1 Opštine koje formiraju rasinski region upravljanja otpadom 

 
 

Trenutno se u Rasinskom regionu za upravljanje otpadom na godišnjem nivou generiše oko 
69.360 tona komunalnog čvrstog otpada. Procenat stanovništva obuhvaćenog uslugom 
sakupljanja i odlaganja otpada od strane lokalnih JKP iznosi oko 78%. Sakupljeni otpad se odlaže 
na lokalnim opštinskim deponijama koje ne ispunjavaju standarde. Ostali generisani otpad koji se 
ne prikuplja organizovano od strane komunalnih preduzeća uglavnom se odlaže na ilegalne  
deponije. 
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Sistem odvojenog sakupljanja reciklabilnih materijala na regionalnom nivou je delimično 
uspostavljen, ali još uvek na relativno niskom nivou. Najveća količina odvojeno sakupljenog  
otpada je u Kruševcu sa 80 tona PET-a i 38 tona papira i kartona. Ostale opštine imaju relativno 
zanemarljive količine primarno izdvojenih reciklabilnih materijala (Ćićevac - 27 t PET-a, Varvarin 
2,5 t PET-a i 2,5 t papira i kartona, Brus-2 t PET-a i Aleksandrovac - 1,5 t PET-a). 

Budući koncept upravljanja otpadom u Rasinskom regionu predviđa izgradnju regionalne deponije 
za pomenute opštine i trenutno je u toku izrada Studije izvodljivosti za projekat izgradnje 
regionalne sanitarne deponije u Kruševcu. Lokacija planirane regionalne deponije je lokacija 
postojeće kontrolisane deponije "Srnje" koja se nalazi na oko 6,5km od Kruševca. Ukupna 
površina kompleksa je 37ha, od čega samo telo deponije zauzima površinu od 20 ha. Iako u  
Kruševcu postoji funkcionalna linija za separaciju otpada, u predloženom konceptu biće 
neophodna njena modifikacija i proširenje kapaciteta. 

Regionalni koncept upravljanja otpadom definisan je nacionalnom Strategijom upravljanja 

otpadom Republike Srbije 2010-2019., kao i Nacrtom Nacionalne strategije upravljanja otpadom 
sa Nacionalnim planom za period 2020-2025. Potrebe Regiona za upravljanje otpadom koji čine 
Kruševac, Aleksandrovac, Brus, Blace, Varvarin i Ćićevac su: 

 obezbeđenje organizovanog sakupljanja otpada na celom području regiona i uvođenje 

primarne separacije otpada; 

 izgradnja reciklažnih dvorišta; 
 izgradnja Regionalnog centra, uključujući regionalnu deponiju, transfer stanicu, 

postrojenje za separaciju otpada; 

 izgradnja postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada i dr.; 
 razvijanje svesti građana – širenje kulture odgovornog postupanja sa otpadom i 

sistemsko obrazovanje javnosti o potrebi separacije otpada i reciklaže; 

 zatvaranje i sanacija postojećih smetlišta. 

Prva faza osnovne infrastrukture za upravljanje otpadom sadrži sledeće elemente: 

 100 % pokrivenosti uslugom sakupljanja otpadom u Regionu 
 Nabavka vozila za sakupljanje i transport otpada 
 Primarna separacija – sistem „dve kante“, sa posebnim sakupljanjem reciklabilnih 

materijala 

 Izgradnja Centara za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada (reciklažnih dvorišta) 

(kabasti otpad, otpad od električne i elektronske opreme, opasan otpad itd.) u Gradu 

Kruševcu i opštinama Aleksandrovac, Brus, Blace, Varvarin i Ćićevac; u opštini Brus 

reciklažno dvorište će se nalaziti u okviru transfer stanice 

 Izgradnja transfer stanice u Brusu za potrebe opština Brus i Blace 
 Potpuno opremljena sanitarna deponija (sa sabijanjem otpada) 
 Sekundarna separacija reciklabilnih materijala – izgradnja postrojenja za separaciju 

otpada u Regionalnom centru 

 Zatvaranje postojećih deponija (prestanak odlaganja, ograda i kapija). 

Druga faza za Rasinski region podrazumeva: 

 sakupljanje biodegradabilnog otpada (treća kanta) i biološki tretman, odnosno izgradnja 

postrojenja za kompostiranje u Regionalnom centru 

 kućno kompostiranje 

Treća faza podrazumeva rekultivaciju starih deponija i smetlišta u Regionu. 

Regionalnim planom, predviđeno je da sakupljanje i transport otpada do Regionalnog centra za  
upravljanje otpadom ostaju i dalje u nadležnosti JKP iz pojedinačnih lokalnih samouprava. 
Reciklažna dvorišta u lokalnim samoupravama će biti u nadležnosti opštinskih JKP. Transfer 



LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM ZA OPŠTINU BRUS 

39 

 

 

stanica će biti u nadležnosti preduzeća koje upravlja Regionalnim centrom. Organizaciona 
struktura regionalnog sistema upravljanja otpadom uređena je Međuopštinskim sporazumom koji 
su potpisale sve lokalne samouprave koje čine region za upravljanje otpadom. 

5.3 Sakupljanje i transport otpada 
 

Planom sakupljanja otpada se predviđa nastavak redovnog uklanjanja otpada pre svega iz 
naselja, kako bi se sprečili negativni efekti koji proizilaze iz dužeg zadržavanja otpadnih materija 
u naseljenim delovima, a koji se odnose na ugrožavanje zdravlja stanovništva i životne sredine. 
Kada je reč o budućem sistemu sakupljanja otpada u opštini Brus, najveći akcenat i promene 
odnosiće se na uspostavljanje koncepta primarne separacije otpada iz domaćinstava koji je  
pogodan za recikliranje. 

Primarna separacija smatra se jednim od najvažnijih preduslova u cilju uspostavljanja održivih  
sistema za reciklažu otpada. Veća čistoća materijala za recikliranje, povećane količine 
sekundarnih sirovina, smanjenje količine otpada koja se deponuje i povećanje svesti o pitanjima  
životne sredine među stanovništvom, glavne su koristi primarne separacije. Postoje višestruke  
ekonomske koristi i koristi za životnu sredinu od uvođenja primarne separacije otpada. 
Smanjenjem količine otpada koja se deponuje smanjuje se zauzimanje slobodnog prostora na  
deponiji, smanjuju troškovi transporta i prerade nesortiranog otpada i doprinosi smanjenju 
korišćenja prirodnih resursa. Često najveći dugoročni uticaj ima činjenica da razdvajanje otpada  
u domaćinstvima podiže nivo svesti o pitanjima životne sredine među građanima, što tokom 
vremena može uticati na to da društvo postane spremnije i proaktivnije u podršci dostizanja 
adekvatnih standarda životne sredine. 

Međutim, uspostavljanje odgovarajućeg sistema primarne separacije zahteva dodatne troškove 

pre svega u vidu planiranja ljudskih resursa (angažovanja dodatne radne snage), neophodne  
opreme za sakupljanje selektovanog otpada (kante i vozila za sakupljanje) i pratećih objekata za 
sekundarno razdvajanje (tj. linije za separaciju otpada), ali i vremena i napora za usvajanje 
promena obrazaca ponašanja i navika stanovništva, što predstavlja veliki izazov. Ovaj pristup 
zahteva prenos odgovornosti i napora vezanih za razdvajanje komunalnog otpada, tj. otpada iz 
domaćinstva sa javnih komunalnih preduzeća na lica koja generišu otpad, odnosno pojedince, 
domaćinstva i preduzeća. 

Sakupljanje dva (ili više) toka otpada od strane potrošača će uključivati dodatne kapitalne 
investicije i operativne troškove za pružaoca usluga sakupljanja otpada (javno komunalno 
preduzeće). U poređenju sa sakupljanjem jednog (mešanog) toka otpada, uvođenje sistema  
sakupljanja dva toka će najverovatnije zahtevati skoro dvostruko više kontejnera kao i veći i 
opremljeniji vozni park za sakupljanje, uključujući i dodatno osoblje i troškove goriva. Prelazak sa 
jedne na dve kante može uvećati troškove sakupljanja i za 50%. Za uvođenje sistema sa tri ili 
četiri kante, trošak postaje još veći. Zbog toga, kako bi novi sistem primarne separacije postao 
priuštiv i održiv, treba uzeti u obzir što je više moguće drugih finansijskih koristi, uključujući  
finansijsku vrednost uštede praznog prostora na deponiji, prihode od prodaje reciklabilnih 
materijala, kao i smanjenje troškova sakupljanja preostalog (nesortiranog) otpada. 

Koncept primarne separacije koji se preporučuje podrazumeva korišćenje kanti od 120 l i 240 l za 
individualna domaćinstva, odnosno kontejnera od 1,1 m3 u zonama stambenih blokova, uz uslov 
da obe vrste kanti/kontejnera za sakupljanje suvih materijala za recikliranje i toka nesortiranog 
otpada moraju biti obezbeđene na svakoj lokaciji za sakupljanje. U prvoj kanti/kontejneru 
sakupljaće se sve frakcije tzv. „suvog“ otpada, što obuhvata različite vrste materijala pogodnog za 
recikliranje, kao što su plastika (PET, plastična folija, kese i HDPE tj. tvrda plastika), papir i karton, 
kompozitni materijali (tetrapak) metal (aluminijum i ferozni metali), dok će se u drugoj 
kanti/kontejneru, namenjenim za takozvanu „vlažnu“ frakciju, sakupljati sav preostali otpad 
(odnosno „nesortirani“ otpad), koji se u najvećoj meri sastoji od biorazgradive frakcije u otpadu 
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(ostaci hrane i kuhinjski otpad), ali i komponenti, kao što su tekstil, koža, zemlja, i uslovno 
reciklabilnh frakcija za koje u datom momentu ne postoji razvijeno tržište sekundarnih sirovina. 

Frakcije reciklabilnog otpada koje treba da se sakupljaju u „suvoj“ kanti i za koje trenutno postoji 
razvijeno i dostupno tržište u Srbiji, su: 

 PET – transparentni i mešani 
 Papir, karton, tetrapak 
 Plastična folija – transparentna i mešana 
 HDPE (tvrda) ambalažna plastika 
 Aluminijumske konzerve 
 Ostali ambalažni metali 

Pored, „suvog“ i „vlažnog“ toka otpada, predloženi model primarne separacije podrazumeva i 
odvojeno sakupljanje stakla. Glavni razlozi za izdvajanje stakla iz toka reciklabilnih materijala je 
rizik od potencijalnog oštećenja/kontaminacije ukoliko se staklo pomeša sa ostalim materijalima 
koji se mogu reciklirati (npr. papir). Takođe, sakupljanje stakla zajedno sa ostalim reciklabilnim  
materijalima može prouzrokovati naknadne probleme na liniji za separaciju i oštetiti opremu. 
Odvojenim sakupljanjem stakla, pomenuti problemi se mogu izbeći i mogu se obezbediti veće 
količine sakupljenog stakla. Odvojeno sakupljanje stakla predviđeno je po principu „sistema 
donošenja” i postavljanja namenskih kontejnera od 1,1m3 za staklo. 

Slika 5.2 Opšta šema predloženog koncepta primarne separacije otpada 

Predloženi koncept primarne separacije je zamišljen na način da se sav sakupljen otpad u opštini 
Brus (reciklabilni materijali i nesortirani preostali otpad) transportuje u regionalni centar za 
upravljanje otpadom u Kruševcu. Nakon toga, tok reciklabilnog materijala će se tretirati u budućem 
postrojenju za sekundarnu separaciju otpada (linija za separaciju otpada) u regionalnom centru, 
sa ciljem daljeg izdvajanja sekundarnih sirovina prema vrsti (plastika, papir, metal, itd.), i njihove 
pripreme za prodaju na tržištu sekundarnih sirovina, odnosno za reciklažu. 



LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM ZA OPŠTINU BRUS 

41 

 

 

Sakupljeni materijali pogodni za recikliranje (koje u najvećoj meri čini ambalažni otpad) mogu se  
efikasno dodatno sortirati pomoću jednostavnih mehaničkih procesa u kombinaciji sa ručnim 
odvajanjem. 

Pretpostavka je da će čistoća sakupljenog stakla biti zadovoljavajuća u smislu da neće biti 
potrebno dodatno tretiranje, pa bi celokupna sakupljena frakcija stakla bila privremeno skladištena 
unutar regionalnog centra za upravljanje otpadom, i nakon toga prodavana na tržištu sekundarnog 
staklenog materijala. Pored odvajanja sekundarnih sirovina iz mešanog toka suvog otpada, jedna 
od mogućnosti unutar postrojenja za separaciju materijala je da se iz procesa izdvoje i kalorične 
frakcije, tj. “gorivo dobijeno iz otpada” (RDF). RDF je pogodan za dalji termički tretman u 
cementarama u Srbiji, bilo direktno, ili mešanjem sa drugim materijalima visoke kalorijske 
vrednosti, u zavisnosti od njegovog kvaliteta (odnosno postignute kalorične vrednosti). Konačno, 
svi ostaci iz procesa sekundarne separacije, odnosno deo ulaznog toka otpada koji se ne može 
ponovo koristiti, reciklirati ili preraditi, će se odlagati na sanitarnoj deponiji. 

Tok preostalog nesortiranog (“vlažnog”) otpada koji bi se sastojao uglavnom od biorazgradivih 
frakcija, u prvoj fazi bio bi odlagan direktno na sanitarnu deponiju. Ovo je zbog činjenice da u  
posmatranom regionu još uvek nisu izgrađena postrojenja za tretman biorazgradivog otpada, a  
izgradnja postrojenja ovakvog tipa planira se u okviru regionalnog centra Kruševac. Adekvatan 
mehaničko-biološki tretman sakupljene frakcije preostalog toka otpada, koji bi podrazumevao neki 
oblik obrade biorazgradivog otpada pre njegovog odlaganja, moraće se sprovesti u kasnijoj fazi, 
naročito kako bi se ispunili zahtevi definisani u zakonodavstvu EU (tj. dostizanje ciljeva za  
postepeno preusmeravanje biorazgradivog komunalnog otpada sa deponija definisanih u Direktivi 
o deponijama). 

 
5.3.1 Program sakupljanja otpada iz domaćinstva 

 

Individualna domaćinstva 

Za sva individualna domaćinstva u opštini preporučuje se postavljanje plastičnih kanti. Uzimajući 
u obzir alternativne opcije za sakupljanje otpada iz pojedinačnih domaćinstava, kao što su  
kese/vreće, zaključak je da su HDPE (polietilen visoke gustine) kante najpoželjnija opcija za 
opštine u Srbiji. Konkretno, preporuka je da se za tok “nesortiranog” otpada koriste kante 
kapaciteta od 120 l, a da kante kapaciteta od 240 l služe za sakupljanje reciklabilnih materijala.  
Zbog činjenice da su u mnogim opštinama plastične kante kapaciteta od 120 l za sakupljanje 
mešovitog otpada već u upotrebi, preporuka je da se te kante i dalje koriste, ali za sakupljanje 
toka nesortiranog otpada u budućnosti. Kante kapaciteta od 120 l trebalo bi da budu dovoljne za 
odlaganje generisanog nesortiranog otpada u periodu od jedne nedelje, u skladu sa predloženom 
frekvencijom sakupljanja za taj tok otpada. U većini slučajeva plastične kante od 120 l koje se već 
koriste u domaćinstvima u opštinama u Srbiji su zelene boje. Dakle, da bi se stvorio vizuelni osećaj 
različitih tokova otpada među stanovništvom, kante od 240 l za skupljanje kombinovanog suvog 
materijala za recikliranje trebalo bi da budu različite boje (npr. plave boje) i/ili adekvatno označene. 

U najkraćem, za uspešnu implementaciju predloženog modela primarne separacije otpada u 
opštini Brus, svako domaćinstvo individualnog tipa trebalo bi opremiti sa: 

 Jednom plastičnom (HDPE) kantom od 240 l (npr. plave boje) za sakupljanje 

reciklabilnog toka otpada 

 Jednom plastičnom (HDPE) kantom od 120 l (npr. zelene boje) za sakupljanje preostalog 

tj. „nesortiranog”toka otpada 

Takođe, svi stanovnici pojedinačnih domaćinstava u svakom naselju, treba na odgovarajućoj 
udaljenosti da imaju omogućen pristup lokacijama gde se nalazi: 
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 Najmanje jedan plastični kontejner (HDPE) kapaciteta 1,1 m3 (npr. žute boje) za 

odvojeno sakupljanje stakla. 
 
 

 

Slika 5.3 Predložen model primarne separacije otpada za reciklabilnu i preostalu frakciju 

otpada, uz odvojeno sakupljanje stakla 

Iako predloženi koncept primarne separacije za pojedinačna domaćinstva pretpostavlja da će sva 
domaćinstva u opštini biti opremljena dvema opisanim vrstama kanti, u nekim specifičnim 
slučajevima, kao što su udaljena ili razuđena ruralna područja, gde je količina reciklabilnih 
materijala relativno niska i gde pristup „dve kante” ne bi bio finansijski opravdan, moguće je  
implementirati koncept „zelenih/reciklažnih ostrva” sa punktovima koji se sastoje od kontejnera od 
1,1 m3. Da bi se utvrdilo u kojim naseljima treba uspostaviti sistem primarne separacije „dve kante” 
sa kantama od 120 l i 240 l, a u kojima bi eventualno bilo poželjno postaviti lokacije zelenih ostrva 
sa kontejnerima od 1,1 m3, potrebno je uključiti sledeće kriterijume. 

Za sva naselja u opštini koja se sastoje od pojedinačnih domaćinstava, i imaju manje od 100 

domaćinstava, ili se nalaze na više od 15 km od centra opštine, i imaju manje od 500 
domaćinstava, trebalo bi uvesti sistem „zelenih ostrva“, tj. lokacija sa kontejnerima od 1,1 m3 za 
različite tokove otpada (nesortirani, mešani reciklabilni i staklo). 
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Drugim rečima, za sva naselja koja imaju više od 100 domaćinstava i nalaze se na udaljenosti 
manjoj od 15 km od centra za upravljanje otpadom, trebalo bi uvesti koncept primarne separacije 

„dve kante”, gde treba biti obezbeđena jedna kanta kapaciteta od 240 l za sakupljanje suvih 
reciklabilnih materijala, i jedna kanta kapaciteta od 120 l za sakupljanje preostalog „nesortiranog” 
otpada, za svako domaćinstvo. Za obe razmatrane opcije, plastični kontejneri kapaciteta od 1,1 
m3 za odvojeno sakupljanje stakla treba da se obezbede u svim naseljima. 

Prilikom određivanja lokacija zelenih ostrva za različite tokove otpada, potrebno je voditi računa o 
tome da lokacija bude pristupačna, bez arhitektosnkih barijera I na osvetljenom mestu. 

 
 

Područja sa stambenim blokovima i komercijalni sektor 

U gusto naseljenim gradskim područjima i područjima sa stambenim blokovima u većini opština u 
Srbiji, koncept od „dve kante” nije pogodan zbog činjenice da zgrade nemaju odgovarajući prostor 
za držanje kanti/kontejnera, pa se u ovim zonama preporučuje sistem donošenja, odnosno sistem 
sa kontejnerima od 1,1 m3. Takođe, pošto je veliki broj kontejnera od 1,1 m3 već u upotrebi, 
dodavanje „samo” dodatnih kontejnera (za tok suvog reciklabilnog otpada i staklo) na već 
postojećim lokacijama koje se koriste za sakupljanje mešanog komunalnog otpada, obezbedilo bi 
značajne uštede u pogledu potrebnih ulaganja. 

Za sakupljanje preostalog toka nesortiranog otpada, preporuka je da se koriste postojeći metalni 

kontejneri od 1,1 m3, koji se trenutno koriste za mešoviti komunalni otpad. Pored navedenih ušteda 
u pogledu potrebnih ulaganja, korišćenje metalnih kontejnera je poželjno i zbog prirode preostalog 
nesortiranog otpada (npr. pepeo može potencijalno oštetiti plastični kontejner). Predlog je da se  
sakupljanje suve frakcije u stambenim blokovima vrši pomoću plastičnih (HDPE) obojenih (npr. 
plavih) kontejnera od 1,1 m3. Za reciklabilni otpad, plastični kontejneri su pogodni jer je ova vrsta 
otpada uglavnom mnogo lakša i sa manjom gustinom. 

Konačno, za sakupljanje stakla predlažu su plastični (HDPE) obojeni (npr. žuti) kontejneri od 1,1 

m3. Ovi kontejneri trebalo bi da budu posebno dizajnirani za sakupljanje stakla (da imaju poklopac 
sa rupama) kako bi se izbeglo odlaganje drugih frakcija otpada i na taj način sprečila 
kontaminacija. U slučaju plastičnih (HDPE) kontejnera za staklo od 1,1 m3, ista vozila za 
sakupljanje koja sakupljaju reciklabilne materijale takođe se mogu iskoristiti i za sakupljanje stakla, 
ali u okviru odvojenih ruta za sakupljanje. Broj postavljenih kontejnera trebalo bi da bude dovoljan 
da obezbedi da se sve generisane količine stakla sakupljaju najmanje na mesečnoj osnovi. 

U područjima sa stambenim blokovima zgrada preporučuje se uspostavljanje lokacija po principu 
„sistema donošenja“, koje bi se sastojale od sledećih grupa kontejnera: 

 Metalni kontejneri od 1,1 m3 za sakupljanje nesortiranog preostalog toka otpada; 
 Plastični (HDPE) kontejneri od 1,1 m3 (npr. plave boje)za sakupljanje mešanog toka 

reciklabilnih frakcija; 

 Plastični (HDPE) kontejneri od 1,1 m3 (npr. žute boje) za sakupljanje stakla. 

 Prilikom određivanja lokacija za postavljanje novih kontejnera ili premaštanje 

postojećih potrebno je voditi računa da mesto bude pristupačno, bez arhitektonskih 

barijera I osvetljeno. Takođe, prilikom nabavke novih kontejnera neophodno je voditi 

računa o tome da kontejneri budu pristupačni I jednostavni za korišćenje, prilagođeni 

potrebama osetljivih grupa (starija populacija, osobe sa invaliditetom; 

Pored opreme za sakupljanje (kante i kontejneri), za uvođenje primarne separacije u opštini, glavni 
deo investicionih troškova odnosi se na nabavku dodatnih vozila za sakupljanje otpada. U pogledu 
opreme za potrebe sakupljanja i transporta otpada, preporuka je da se koriste vozila za 
sakupljanje i prevoz otpada sa utovarom sa zadnje strane i mehanizmom za presovanje (sa 
kompakcijom) otpada sa 2 osovine kapaciteta najmanje 16 m3, ili sa 3 osovine kapaciteta od 20 
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m3 ili 22 m3, sa duplim mehanizmom za podizanje kanti (120 li 240 l) i kontejnera (1,1 m3) u skladu 
sa standardima EN840-1 i EN 840-3. 

 
 

Slika 5.4 Predložen model vozila za sakupljanje i transport reciklabilnih materijala 

U skladu sa predloženim modelom primarne separacije i uz korišćenje proračuna, dobijen je  
neophodan broj i definisana vrsta kanti/kontejnera u cilju potpunog uvođenja sistema primarne  
separacije otpada za celu teritoriju opštine Brus, konkretno: 

 1.155 plastičnih (HDPE) kanti od 120 l sa točkićima (zelene boje) za sakupljanje 

preostalog toka otpada 

 1.955 plastičnih (HDPE) kanti od 240 l sa točkićima (plave boje) za sakupljanje 

reciklabilnog toka otpada 

 0 metalnih kontejnera od 1.1 m3 sa točkićima za sakupljanje preostalog toka otpada 

 146 plastičnih (HDPE) kontejnera od 1.1 m3 sa točkićima (plave boje) za 

sakupljanje reciklabilnog toka otpada 

 47 plastičnih (HDPE) kontejnera od 1.1 m3 sa točkićima (žute boje) za sakupljanje stakla 

Ukupna investicija neophodna za nabavku navedene opreme procenjena je na 112.113 €. 

Takođe, dodatni neophodan broj vozila za odvojeno sakupljanje 2 toka otpada i transport 
reciklabilnog toka iz svih domaćinstava do budućeg postrojenja za izdvajanje sekundarnih sirovina 
u okviru regionalnog centra u Kruševcu odnosi se na nabavku: 

 1 dvoosovinsko vozilo za sakupljanje i prevoz preostalog toka otpada kapaciteta 16 m3 
sa mehanizmom za presovanje otpada i mogućnošću prihvatanja kanti od 120l/240l i 

kontejnera od 1,1 m3, u skladu sa Standardima EN840-1 i EN 840-3. 

 1 dvoosovinsko vozilo za sakupljanje i prevoz reciklabilnog toka otpada i stakla 

kapaciteta 16 m3 sa mehanizmom za presovanje otpada i mogućnošću prihvatanja kanti 

od 120l/240l i kontejnera od 1,1 m3, u skladu sa Standardima EN840-1 i EN 840-3. 

 1 dvoosovinsko vozilo za sakupljanje i prevoz reciklabilnog toka otpada i stakla 

kapaciteta 10-12 m3 sa mehanizmom za presovanje otpada i mogućnošću prihvatanja 

kanti od 120l/240l i kontejnera od 1,1 m3, u skladu sa Standardima EN840-1 i EN 840-3. 

Potrebna investicija za nabavku navedenih vozila za odvojeno sakupljanje 2 toka otpada iznosi 
500.000 €. 
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Kombinacija adekvatne tehničke infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada, finansijski održiv 
model, dobro definisana institucionalna struktura i odgovarajuća komunikacija između donosioca  
odluka i javnosti, smatraju se glavnim preduslovima za uspešno uvođenje primarne separacije  
otpada u opštini Brus. 

 
5.3.2 Program sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstva 

 

Opаsаn оtpаd, u sklаdu sа Zаkоnоm о uprаvlјаnju оtpаdоm, је оtpаd kојi pо svоm pоrеklu, 
sаstаvu ili kоncеntrаciјi оpаsnih mаtеriја mоžе prоuzrоkоvаti оpаsnоst pо živоtnu srеdinu i  
zdrаvlје lјudi i imа nајmаnjе јеdnu оd оpаsnih kаrаktеristikа uklјučuјući i аmbаlаžu u kојu је 
оpаsаn оtpаd biо ili јеstе upаkоvаn. 

Opasne karakteristike su: 

 еksplоzivnоst, 
 zаpаlјivоst, 
 sklоnоst оksidаciјi, 
 оrgаnski је pеrоksid, 
 аkutnа оtrоvnоst, 
 infеktivnоst, 
 sklоnоst kоrоziјi, 
 u kоntаktu sа vаzduhоm оslоbаđа zаpаlјivе gаsоvе, 
 u kоntаktu sа vаzduhоm ili vоdоm оslоbаđа оtrоvnе supstаncе, 
 sаdrži tоksičnе supstаncе sа оdlоžеnim hrоničnim dеlоvаnjеm, 
 ima еkоtоksičnе kаrаktеristike 

Оpаsаn оtpаd iz dоmаćinstvа је sаmо mаli dео оpаsnоg оtpаdа (2-3 %), аli prеdstаvlја оzbilјаn 
prоblеm. Onda kada оpаsni prоizvоdi zа dоmаćinstvо nisu višе оd kоristi ili nisu pоtrеbni pоstајu 
оpаsаn оtpаd. U tabeli 5.2 je prikazana lista opasnog otpada koji se može naći u domaćinstvu. 
Zbоg оpаsnоsti kојu prеdstаvlјајu, kućni оpаsni prоizvоdi zаhtеvајu pоsеbnо rukоvаnjе i 
оdlаgаnjе. 

Tabela 5.2 Klаsifikаciја оpаsnоg оtpаdа kојi sе mоžе nаći u оtpаdu iz dоmаćinstvа prеmа 

Kаtаlоgu оtpаdа 

 

Broj Opis 

20 kоmunаlni оtpаdi (kućni оtpаd i slični kоmеrciјаlni i industriјski оtpаdi), uklјučuјući 
оdvојеnо sаkuplјеnе frаkciје 

20 01 оdvојеnо sаkuplјеnе frаkciје (izuzеv 15 01) 

20 01 13* rаstvаrаči 

20 01 14* kisеlinе 

20 01 15* bаzе 

20 01 17* fоtо-hеmikаliје 

20 01 19* pеsticidi (hеrbicidi, insеkticidi, fungicidi; srеdstvа prоtiv mišеvа i pаcоvа itd.) 

20 01 21* fluоrеscеntnе cеvi i drugi оtpаd kојi sаdrži živu (fluоrеscеntnе lаmpе; 

20 01 23* оdbаčеnа оprеmа kоја sаdrži hlоrоfluоrоuglјоvоdоnikе 

20 01 26* ulја i mаsti drugаčiјi оd оnih nаvеdеnih u 20 01 25 (mоtоrnо ulје; ulје i mаst 
zа pоdmаzivаnjе; tеčnоst zа kоčnicе; оdmаšćivаč zа mоtоr; аntifriz; rаznе vrstе ulја itd.) 

20 01 27* bоја, mаstilа, lеpkоvi i smоlе kојi sаdržе оpаsnе supstаncе 
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 20 01 29* dеtеrdžеnti kојi sаdržе оpаsnе supstаncе (srеdstvа zа čišćеnjе dоmаćinstvа; 
pаstа zа pоlirаnjе; srеdstvо zа prаnjе mоtоrа; srеdstvа zа izbеlјivаnjе; srеdstvа zа 
оdgušivаnjе; srеdstvа zа оdmаšćivаnjе itd.) 

20 01 31* citоtоksični i citоstаtični lеkоvi 

20 01 33* bаtеriје i аkumulаtоri uklјučеni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nеsоrtirаnе 
bаtеriје i аkumulаtоri kојi sаdržе оvе bаtеriје 

20 01 35* оdbаčеnа еlеktričnа i еlеktrоnskа оprеmа drugаčiја оd оnе nаvеdеnе u 20 
01 21 i 20 01 23 kоја sаdrži оpаsnе kоmpоnеntе 

20 01 37* drvо kоје sаdrži оpаsnе supstаncе 

 

Kаdа је оdlоžеn nа nеоdgоvаrајući nаčin, opasan otpad prеdstаvlја prеtnju pо rаdnikе 
kоmunаlnоg prеduzеćа i pо živоtnu srеdinu. Neke od pretnji su: 

 Kućni оpаsаn оtpаd ubаčеn u kоntејnеr sе mоžе upаliti ili еksplоdirаti u vоzilu zа 

sаkuplјаnjе оtpаdа 

 Nа dеpоniјi, оvај оtpаd mоžе iscurеti u pоvršinskе ili pоdzеmnе vоdе – izvоrе vоdе 

zа pićе 

 Prоsipаnjе kućnоg оpаsnоg оtpаdа u kаnаlizаciјu tаkоđе mоžе zаgаditi vоdu zа pićе 

 U sеptičkim јаmаmа, оpаsаn оtpаd mоžе uništiti оrgаnizmе pоmоću kојih sistеm 

funkciоnišе. Оvо mоžе biti uzrоk dа nеtrеtirаn оtpаd prоđе u zеmlјištе i еvеntuаlnо u 

pоdzеmnе vоdе 

U cilјu sаkuplјаnjа оpаsnоg оtpаdа iz dоmаćinstаvа (bаtеriја, аkumulаtоrа, lеkоvа, zаprlјаnе 
аmbаlаžе оd bоја i lаkоvа i dr.) pеriоdičnо sе mоgu оrgаnizоvаti аkciје sаkuplјаnjа i kоristiti 
mоbilnе stаnicе zа sаkuplјаnjе. Тrеbа dа sе оbеzbеdi redovno i adekvatno infоrmisаnjе grаđаnа 
о mеstimа zа sаkuplјаnjе оpаsnоg оtpаdа iz dоmаćinstаvа, kао i о prаvilnоm pоstupаnju sа оvоm 
vrstоm оtpаdа. Stаlnа еdukаciја i ciljane kаmpаnjе su nеоphоdnе rаdi bоlјеg rаzumеvаnjа i 
stvаrаnjа pаrtnеrstvа izmеđu grаđаnа i grаdskе uprаvе. Моbilni sistеm sаkuplјаnjа је spеciјаlnо 
оprеmlјеni kаmiоn kојi sе zаustаvlја nа svаkој оd unаprеd оdrеđеnih lоkаciја gdе stаnоvništvо i 
mаnji prоizvоđаči оtpаdа mоgu prеdаti svој оpаsni оtpаd. 

Оpаsаn оtpаd ćе sе оrgаnizоvаnо prеvоziti dо rеgiоnаlnih sklаdištа оpаsnоg оtpаdа, kоја su  
prеdviđеnа nаciоnаlnоm Strаtеgiјоm uprаvlјаnjа оtpаdоm i Prоstоrnim plаnоm Rеpublikе Srbiје.  
Оdаtlе ćе sе оpаsаn оtpаd dаlје prеvоziti nа trеtmаn u cеntrаlnо pоstrојеnjе, kоје је u plаnu dа 
budе izgrаđеnо prеmа Strаtеgiјi uprаvlјаnjа оtpаdоm, ili ćе sе izvоziti nа trеtmаn ukоlikо nе pоstојi 
nаčin dа sе оtpаd trеtirа ili iskоristi u sklаdu sа zаkоnоm u Srbiјi. 

Nа lоkаciјi budućeg rеciklаžnog dvоrištа u opštini Brus trеbа pоsеbnо urеditi dео zа sаkuplјаnjе 
оpаsnоg оtpаdа iz dоmаćinstаvа. Pоsеbnо trеbа vоditi rаčunа kаdа sе rаdi о оtpаdnim 
pеsticidimа i pоstupаti sа njimа isklјučivо prеmа dеklаrаciјi nа prоizvоdu i uputstvu kоје prаti 
prоizvоd. Оpаsаn оtpаd trеbа trаnspоrtоvаti u pоstrојеnjа kоја imајu dоzvоlu zа trеtmаn pојеdinih 
vrstа оtpаdа, ili u nајbližе rеgiоnаlnо sklаdištе оpаsnоg оtpаdа kоје ćе biti izgrаđеnо u оkоlini i 
kоје је plаnirаnо prеmа Prоstоrnоm plаnu Rеpublikе Srbiје («Sl. glаsnik RS», br. 88/10). U sklаdu 
sа Nаciоnаlnоm strаtеgiјоm uprаvlјаnjа оtpаdоm, а uzimајući u оbzir prоmеnе u sеktоru industriје 
nа sаmо nа tеritоriјi Rеgiоnа, vеć i Rеpublikе Srbiје plаnirаnа је izgrаdnjа јеdnоg Nаciоnаlnоg 
cеntrа zа uprаvlјаnjе оpаsnim оtpаdоm. 

5.3.3 Program sakupljanja komercijalnog otpada 
 

Kоmеrciјаlni оtpаd је оtpаd kојi nаstаје u privrеdnim subјеktimа, instituciјаmа i drugim 
оrgаnizаciјаmа, kоје sе u cеlini ili dеlimičnо bаvе trgоvinоm, uslugаmа, kаncеlаriјskim pоslоvimа, 
spоrtоm, rеkrеаciјоm ili zаbаvоm, оsim оtpаdа iz dоmаćinstvа i industriјskоg оtpаdа. Trenutno, 
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najveći deo komercijalnog otpada završava na lokalnoj deponiji. U sklаdu sа Zаkоnоm о 
uprаvlјаnju оtpаdоm, оvај оtpаd sе mоrа rаzvrstаvаti i rеciklirаti. Pоtrеbnо је оrgаnizоvаti 
infоrmаtivnе sеminаrе, ili putеm štаmpаnih brоšurа оbаvеstiti оnе kојi prоizvоdе kоmеrciјаlni  
оtpаd dа su dužni dа оtpаd rаzvrstаvајu i prеdајu licimа kоја vršе rеciklаžu оvоg оtpаdа. 

Pаpir је nајprоfitаbilniјi mаtеriјаl zа sеpаrаciјu iz kоmunаlnоg оtpаdа. Cеlulоzа i drvnа pulpа sе  
smаtrајu primаrnоm sirоvinоm zа pаpirnu industriјu. Uslеd višеstrukih mоgućnоsti i rеlаtivnо 
vеlikоg оpsеgа iskоrišćеnjа pаpirnоg оtpаdа u industriјi pаpirа, sаvеtuје sе pоkrеtаnjе prikuplјаnjа 
pаpirnоg оtpаdа. Оsim dirеktnih еkоnоmskih kоristi, prikuplјаnjе i pоnоvnа upоtrеbа pаpirа imа  
bitаn pоzitivni uticај i nа živоtnu srеdinu, imајući u vidu nеоphоdnо vrеmе zа rаst drvеćа i 
dugоtrајnu prоcеduru dоbiјаnjа cеlulоznе mаsе iz drvеtа, kоја sе kоristi u pаpirnој industriјi. 

Оdvојеnо sаkuplјаnjе plаstikе kао štо је LDPE, HDPE, PP, PET, PS, PVC i PE pоtrеbnо је rаdi 
rеciklаžе. Vеlikе kоličinе PVC i PЕТ bоcа su vеоmа štеtnе zа živоtnu srеdinu i nе mоgu sе 
rаzgrаditi nа prirоdni nаčin. Zbоg tоgа је pоtrеbnо njihоvо uklаnjаnjе. 

U krаtkоrоčnоm pеriоdu pоtrеbnо је: 

 оrgаnizоvаti infоrmаtivnе sеminаrе, ili putеm štаmpаnih brоšurа оbаvеstiti оnе kоје 

prоizvоdе kоmеrciјаlni оtpаd dа su dužni dа оtpаd rаzvrstаvајu i prеdајu licimа kоја vršе 

rеciklаžu оvоg оtpаdа 

 sklоpiti pоsеbnе ugоvоrе о оdnоšеnju оdvојеnоg kоmеrciјаlnоg оtpаdа, prе svеgа 

pаpirа 

 uspоstаviti sеlеkciјu kоmеrciјаlnоg оtpаdа iz mеšаnоg оtpаdа 
 nаprаviti bаzu pоdаtаkа о gеnеrаtоrimа kоmеrciјаlnоg оtpаdа 
 rаditi nа uvоđеnju nаplаtе pо kоličini mеšаnоg оtpаdа, uz stimulаtivnе mеrе zа 

sеpаrisаni dео 

 rаditi nа еdukаciјi zаpоslеnih о оbаvеzi minimizаciје оtpаdа (krоz pоtpunu 

rаciоnаlizаciјu i оptimizаciјu štаmpаnih mаtеriјаlа u оkviru njihоvе dеlаtnоsti) 

 
5.3.4 Program sakupljanja kabastog otpada 

 

Rеciklаžnа dvоrišta - cеntri zа оdvојеnо sаkuplјаnjе rеciklаbilnоg оtpаdа prеdstаvlјаju fiksnо 
mеstо zа izdvојеnо оdlаgаnjе rаznih vrstа оtpаdnih stvаri kоје nаstајu u dоmаćinstvu uključujući 
i kabast оtpаd. 

Prеdnоsti оdvојеnоg sаkuplјаnjа оtpаdа u оvim rеciklаžnim dvоrištimа su: 

 grаđаni mоgu dоnоsiti оtpаd svаkоg dаnа, tоkоm cеlе gоdinе, i vikеndоm, i bеz nаknаdе 

оdlаgаti оpаsаn i kаbаsti оtpаd, kао i оstаlе pоsеbnе tоkоvе оtpаdа; 

 еliminišе sе еvеntuаlnо rаzbаcivаnjе kаbаstоg оtpаdа nа јаvnim grаdskim pоvršinаmа. 

Nа оvај nаčin sе sprоvоdi kvаlitеtniје оdvојеnо prikuplјаnjе kаbаstоg оtpаdа i timе 

еfikаsniје rеciklirаnjе i uklаnjаnjе pојеdinih tipоvа оtpаdа (аutоgumе, mеtаli, rаshlаdni 

urеđајi, оtpаd оd еlеktričnih i еlеktrоnskih prоizvоdа i drugо); 

 оmоgućava sе rаvnоmеrniје i еfikаsniје sоrtirаnjе i priprеmа zа dаlјu оbrаdu. 
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5.4 Opcije tretmana otpada 

 
5.4.1 Reciklaža 

 

Ukoliko je primarna separacija dobro organizovana, kako u okviru industrijskih postrojenja tako i 
u okviru domaćinstava, ona se smatra jednim od najvažnijih preduslova u cilju uspostavljanja 
održivih sistema za reciklažu otpada. Veća čistoća materijala za recikliranje, povećane količine  
sekundarnih sirovina, smanjenje količine otpada koja se deponuje i povećanje svesti o pitanjima 
životne sredine među stanovništvom glavne su koristi primarne separacije. Ipak, uspostavljanje  
odgovarajućeg sistema primarne separacije zahteva dodatne troškove pre svega u vidu 
neophodne opreme za sakupljanje selektovanog otpada (kante i vozila za sakupljanje) i pratećih 
objekata za sekundarno razdvajanje (tj. linije za separaciju otpada), ali i vremena i napora za 
usvajanje promena kod stanovništva i u okviru industrijskih postrojenja, što predstavlja veliki 
izazov. 

Osnovne prednosti primene reciklaže ogledaju se u smanjenu potrošnje primarnih materijala, 
uštedi energije za proizvodnju i obradu primarnih materijala i smanjenju štetnih uticaja na životnu 
sredinu. Drugi pomenuti pozitivni efekti, pored finansijskih, često nisu uzeti u obzir prilikom 
proračuna ukupnog pozitivnog dejstava reciklaže, što je u velikom broju slučajeva neophodno 
kako bi se proces reciklaže isplatio licima koja se njime bave. Kako očuvanje resursa nije posao 
pojedinca već društva u celini, tako i reciklaža ne treba da se posmatra kao potencijalna 
mogućnost pojedinca, odnosno određenog privrednog subjekta da ostvari profit, već i pozitivan 
uticaj na opšta dobra, pa je samim tim potrebno na neki način nagraditi subjekte koji se bave ovom 
delatnošću. 

U nastavku je izloženo upravljanje industrijskim otpadom i upravljanje ambalažnim otpadom, sve 
u cilju povećane stope reciklaže. 

 
 

Upravljanje industrijskim otpadom 

Na osnovu dostupnih podataka, može se zaključiti da su osnovni problemi u oblasti upravljanja  
industrijskim opasnim otpadom u opštini sledeći: 

 ne postoji edukacija stanovništva/privrede/zaposlenih o industrijskom i opasnom otpadu, 

načinu postupanja, obavezi reciklaže, tako da postoje veliki rizici po zdravlje ljudi i 

životnu sredinu što izaziva opravdanu zabrinutost javnosti; 

 ne postoji kompletna baza podataka (katastar zagađivača) sa identifikacijom svih 

proizvođača u skladu sa propisima; 

 nisu jasno definisani generatori sekundarnih sirovina, niti određeni potencijalni 

korisnici sekundarnih sirovina; 

 postojeća skladišta u okvirima većine fabrika su privremenog karaktera, bez građevinske i 

upotrebne dozvole, 

 ne postoji plan sanacije zemljišta kontaminiranih opasnim otpadom, niti sanacije 

divljih industrijskih deponija opasnog otpada. 

Smanjivanje nastajanja industrijskog otpada jedan je od značajnih nacionalnih ciljeva u upravljanju 
otpadom koji zahteva kompleksne promene u razmišljanju i upravljanju, od proizvodnog procesa  
do konačnog odlaganja, u odnosu na dugogodišnji način upravljanja industrijskim otpadom. 

Smanjivanje nastajanja industrijskog otpada uključuje različita tehnološka rešenja u proizvodnim  
procesima i iskorišćenje otpada koji je već nastao, primenu principa čistije proizvodnje. Proces 
implementacije smanjivanja industrijskog otpada spor je razvojni proces i njegovi rezultati ne 
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moraju biti vidljivi odmah, već se glavni rezultati očekuju u određenom srednjoročno/dugoročnom 
periodu, ali su višestruko korisni za celokupno društvo. 

Radi pravilnog upravljanja industrijskim otpadom i iskorišćenja u lancima vrednosti na principima 
cirkularne ekonomije, veoma je važno da: 

 postoji karakterizacija industrijskog otpada; 
 otpad bude uskladišten u skladu sa propisima; 
 je urađena procena rizika; 
 se primenjuje integrisana prevencija i kontrola zagađivanja; 
 svako preduzeće ima izrađen Plan upravljanja otpadom, što je i zakonska obaveza; 
 su poznate i da se primenjuju mere zaštite; 
 se redovno radi monitoring. 

Upravljanje industrijskim otpadom treba da bude zasnovano na principima cirkularne ekonomije. 
Analize pokazuju da postoji veliki potencijal za sinergiju i saradnju preduzeća iz više sektora za 
primenu cirkularne ekonomije u lancu vrednosti. U Srbiji su posebno prepoznati sektori: 
poljoprivrede i prehrambene industrije, odnosno proizvodnje hrane, proizvodnje električnih i 
elektronskih uređaja i proizvodnje ambalaže. Inovativni poslovni modeli zasnovani na zatvorenim  
ciklusima i efikasnosti resursa jedan su od najjačih pokretača cirkularne ekonomije. Tamo gde se 
uspešno uspostavi, takvi poslovni modeli će imati direktan i trajan uticaj na ekonomski sistem i  
istovremeno unaprediti prilagođavanje neophodnog okvira. Cirkularna ekonomija predlaže novi 
model društva koji koristi i optimizuje zalihe i tokove materijala, energije i otpada, a njegov cilj je 
efikasno korišćenje resursa. Nova ekonomija se zasniva na principu “zatvaranja životnog ciklusa”. 
Cirkularna ekonomija stvara i nova radna mesta. 

Iako postoje neki elementi cirkularne ekonomije i u linearnoj ekonomiji, kao što su reciklaža i 
kompostiranje, gde dalji napredak takođe treba održavati, cirkularna ekonomija ide dalje od  
nastojanja da se smanji nastajanje otpada kako bi inspirisala tehnološke, organizacione i 
društvene inovacije širom i unutar lanaca vrednosti. Odnos između aktera u lancu vrednosti može 
biti važno ograničenje za ostvarivanje potencijala cirkularne ekonomije, posebno kada je potrebna 
inovacija (u proizvodima, organizacionoj strukturi, znanju ili odnosima u lancu vrednosti). 

Lokalni plan podstiče dalje napore na upravljanju otpadom i recikliranju kako bi se podržale druge 
aktivnosti u cirkularnoj ekonomiji (tj. proširena ponovna upotreba, prerada i obnova); pruža 
podršku inicijativama odozdo prema gore, razvijanje veština i obezbeđivanje podsticaja za 
inovacije i bolju saradnju između aktera u lancu vrednosti. Važno je da se struktura lanca vrednosti 
i poslovne mogućnosti za primenu cirkularne ekomonije za različite aktere detaljno shvate i uzmu 
u obzir u procesu daljeg razvoja. Potrebno je započeti sledeće aktivnosti: 

 izraditi uputstva za informisanje privrede i promocije mogućnosti iskorišćenja otpadnih 

tokova industrijskog otpada na principima cirkularne ekonomije; izgraditi sistem 

informisanja koji će svim zainteresovanim subjektima učiniti dostupnim sve relevantne 

tehničke informacije i podsticati ih na povezivanje i saradnju u cilju efikasnijeg 

korišćenja resursa, podsticati inovacije i mogućnosti za uštedu i optimizaciju u 

proizvodnji korišćenjem otpada iz jednog procesa kao sirovine u drugoj industriji; 

 identifikovati industrijska preduzeća koja imaju najviše potencijala za uključivanje u 

proces cirkularne ekonomije; 

 primenjivati smernice primene cirkularne ekonomije po industrijskim sektorima; 
 razraditi uslove za uvođenje podsticaja za finansiranje i implementaciju projekata koji se 

odnose na primenu principa cirkularne ekonomije. 

 Osigrati pristup sredstvima za finansiranje projektnih ideja koje za cilj imaju 

poboljšanje životnih uslova osetljivih grupa i podstiču njihovo zapošljavanje; 
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 Podsticati razvoj infrastrukture za tretman biorazgradivog otpada za podršku cirkularnoj 

ekonomiji i promociju smanjenja emisije gasova staklene bašte; 

 poboljšati vezu između sistema obrazovanja, zapošljavanja i privrede u cilju planiranja 

ulaganja u ljudske resurse i povećanja zaposlenosti, kroz razvoj cirkularne ekonomije 

 Poboljšati saradnju između istraživačkih institucija, univerziteta, organizaciju civilnog 

drustva, bankarskog/finansijskog sektora i privatnog sektora za implementaciju principa 

cirkularne ekonomije i industrijske simbioze; 

 Poboljšati saradnju između proizvođača i reciklera. 

 Razviti poslovne modele koristeći primere najbolje prakse u cirkularnoj ekonomiji, 

međusektorsku saradnju i informacije o pogodnostima koje proističu (posebno za mala i 

srednja preduzeća i preduzeća u vlasništvu žena). 

 
 

Upravljanje ambalažnim otpadom 

Ambalaža predstavlja sve proizvode za pakovanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i promociju robe, 
od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do korisnika ili potrošača, bez obzira na prirodu 
materijala od kojeg su izrađeni, a može biti: 

 prodajna ili primarna ambalaža – najmanja ambalažna jedinica u kojoj se proizvod 

prodaje konačnom kupcu; 

 zajednička ili sekundarna ambalaža – ambalažna jedinica koja sadrži više proizvoda u 

primarnoj ambalaži tako da je proizvod pristupačan kupcu u grupi, a može se izdvojiti i 

uzeti pojedinačno; 

 transportna ili tercijarna ambalaža – zaštitna ambalaža koja omogućava prevoz, pretovar i 

rukovanje određenom količinom proizvoda pakovanog samo u prodajnoj ili u prodajnoj i 

zajedničkoj ambalaži; u ovu vrstu ambalaže ne spadaju kontejneri za drumski, 

železnički, prekomorski i vazdušni prevoz robe. 

Tabela 5.3 Klasifikacija ambalažnog otpada prema Katalogu otpada 

 

Broj Opis 

 OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTERSKI 
MATERIJALI I ZAŠTITNE TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRANO 

15 01 ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu) 

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 

15 01 02 plastična ambalaža 

15 01 03 drvena ambalaža 

15 01 04 metalna ambalaža 

15 01 05 kompozitna ambalaža 

15 01 06 mešana ambalaža 

15 01 07 staklena ambalaža 

15 01 09 tekstilna ambalaža 

 
Ambalažu čine i pomoćna sredstva za pakovanje koja služe za omotavanje ili povezivanje robe, 
pakovanje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe. Ambalažni materijal 
je svaki materijal od kojeg se proizvodi ambalaža, kao što su: staklo, plastika, papir, karton, drvo, 
metal, višeslojni mešani materijali i drugi materijali. Ambalažni otpad se definiše kao ambalaža ili 
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ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod raspakuje i odvoji od ambalaže, isključujući 
proizvodne ostatke. 

U kontekstu smanjenja ambalažnog otpada neophodno je intervenisati u aktima lokalne 
samouprave o komunalnom otpadu od proizvođača ambalaže kroz trgovačku mrežu, kroz 
edukaciju građana u kontekstu odlaganja otpada, postavljanjem odgovarajućih kontejnera za  
pojedine vrste ambalaže – zelena ostrva (poseban osvrt na papir, karton, plastiku i dr,). Strategija 
je da se za pakovanje životnih namirnica proizvodi i koristi biorazgradiva i ekološki prihvatljiva  
ambalaža. 

Vlada Republike Srbije donela je tokom 2020. godine Uredbu o utvrđivanju Plana smanjenja  
ambalažnog otpada za period od 2020. do 2024. godine, kojom se utvrđuju nacionalni ciljevi  
upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, koji se odnose na sakupljanje ambalaže i 
ambalažnog otpada, ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada. Nacionalni ciljevi koji 
se odnose na ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada u periodu za koji se plan donosi 
su opšti ciljevi i specifični ciljevi za reciklažu ambalažnog otpada. 

Opšti ciljevi su: 

 ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada u procentu koji je dat u tabelarnom pregledu 

za svaku godinu koja je obuhvaćena ovim planom; 

 recikliranje u procentu koji je dat u tabelarnom pregledu za svaku godinu koja je 

obuhvaćena ovim planom. 

Specifični ciljevi za reciklažu ambalažnog otpada u periodu za koji se donosi ovaj plan, obuhvataju 
ambalažu od papira/kartona, plastike, stakla, metala i drveta. 

 
 

Tabela 5.4 Opšti i specifični ciljevi za reciklažu ambalažnog otpada u skladu sa Uredbom 

Vlade 

 

  Opšti ciljevi 

  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

Ponovno iskorišćenje % 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 

Reciklaža % 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 

  Specifični ciljevi 

  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

Papir/karton % 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 

Plastika % 26,0 30,0 34,0 38,0 42,0 

Staklo % 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 

Metal % 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 

Drvo % 17,0 19,0 21,0 23,0 24,0 

Izvor: Uredba o utvrđivanju Plana smanjenja ambalažnog otpada za period 2020. do 2024. godine ("Službeni glasnik RS", broj 
81/2020) 

Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu uspostavljen je sveobuhvatan sistem upravljanja 
ambalažom i ambalažnim otpadom. U skladu sa principom «zagađivač plaća», troškove 
postupanja sa otpadom pokrivaju proizvođači i uvoznici ambalaže uplatom naknada prilikom 
stavljanja proizvoda na tržište. 

Mere za uspostavljanje i unapređenje upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom su: 
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 podsticanje smanjenja nastajanja ambalažnog otpada, 
 podsticanje ponovne upotrebe i reciklaže, 
 podsticanje izgradnje pogona za reciklažu ambalažnog otpada. 

 
5.4.2 Biološki tretmani otpada 

 

Biološki tretmani otpada predstavljaju grupu tretmana koji se baziraju na degradaciji organske 
materije usled delovanja mikroorganizama u odgovarajućim uslovima. Biodegradabilni otpad je 
otpad iz domaćinstava i komercijalnih aktivnosti koji se može podvrći biološkom razlaganju. Otpad 
od hrane i baštenski otpad, papir i karton su klasifikovani kao biorazgradivi otpad. Oko 60 % 
ukupnog komunalnog otpada je biorazgradivo. Biološki tretman otpada vrši se radi smanjenja 
odlaganja biorazgradivog otpada na deponiju, nastajanja efekta “staklene bašte” i njihovog uticaja 
na životnu sredinu. Postoje dva osnovna načina tretmana biorazgradivog otpada: kompostiranje i 
anaerobna digestija. 

Kompostiranje predstavlja ubrzano, delimično, razlaganje vlažne, čvrste organske materije, 
prvenstveno otpada od hrane, pomoću aerobnih mikroorganizama i pod kontrolisanim uslovima.  
Kao proizvod dobija se koristan materijal - kompost, sličan humusu, koji nema neprijatan miris i 
koji se može koristiti kao sredstvo za poboljšanje kvaliteta zemljišta ili kao đubrivo. Prednosti i 
nedostaci kompostiranja: prednosti – krajnji proizvod ima izvesnu tržišnu vrednost, prostor 
potreban za lokaciju postrojenja je relativno mali, cene transporta nisu mnogo visoke; nedostaci – 
potrebna su ulaganja u postrojenje, tržište nije uvek osigurano, skladištenje krajnjeg proizvoda 
može biti problem, često je potrebno kompost dodatno tretirati (proces sterilizacije, itd.). 

Anaerobna digestija je razlaganje (fermentacija) organskog dela otpada (pri čemu se dobija tzv. 
biogas koji sadrži u najvećem procentu metan). U procesu razlaganja otpada organska frakcija se 
razlaže na: biogas, kompost i vodu. Biogas je ekološko gorivo sa toplotnom moći 6 -7 kWh/m3 i 
može se upotrebiti u komercijalne svrhe za proizvodnju električne energije ili kao energent u 
domaćinstvima. 

U skladu sa Strategijom upravljanja otpadom, i uz poštovanje principa hijerarhije otpada, mere za 
uspostavljanje i unapređenje upravljanja biorazgradivim otpadom su: 

 podsticanje smanjenja nastajanja biorazgradivog otpada; 
 izgradnja postrojenja za kompostiranje na lokaciji Regionalnog centra u Kruševcu. 
 kampanja i edukacija građana o mogućnostima i potrebama selekcije otpada i smanjenja 

nastajanja otpada, kao i o mogućnostima kućnog kompostiranja; 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, Vlada donosi Nacionalni plan smanjenja biorazgradivog 
otpada, gde su postavljeni ciljevi za smanjenje udela biorazgradivog otpada na deponijama i, na 
taj način, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, a u skladu sa EU direktivom o 
deponijama. 

Za ispunjenje ciljeva smanjenja količine biorazgradivog otpada na deponiji, predložena je sledeća 
dinamika: 

 Do kraja 2023. godine, dozvoljena količina deponovanog biorazgradivog otpada može 

biti najviše 75 % u odnosu na količinu biorazgradivog otpada generisanog 2008. godine. 

 Do kraja 2026. godine, dozvoljena količina deponovanog biorazgradivog otpada može 

biti najviše 50 % u odnosu na količinu biorazgradivog otpada generisanog 2008. godine. 

 Do kraja 2030. godine, dozvoljena količina deponovanog biorazgradivog otpada može 

biti najviše 35 % u odnosu na količinu biorazgradivog otpada generisanog 2008. godine. 

U cilju sprečavanja negativnog uticaja na životnu sredinu i ispunjavanja zahteva definisanih 
Direktivom EU o deponijama, Brus i druge opštine rasinskog regiona, treba da definišu i sprovedu 
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strategije za odgovarajući tretman biorazgradivog otpada u skladu sa tehno-ekonomskim 
mogućnostima i lokalnim uslovima. 

Prema trenutnoj proceni koja se odnosi na ukupne količine i vrste biorazgradivog otpada i 
zahtevima za dostizanje najmanje 65% njegovog preusmeravanja sa deponija, plan smanjenja za 
opštinu Brus je zasnovan na primeni proverenih tehnologija koje se u velikoj meri primenjuju i u  
evropskim zemljama, konkretno: 

 
 

1. Uspostavljanje kućnog kompostiranja za najmanje 20% domaćinstava individualnog tipa u 

opštini 

2. Uvođenje odvojenog sakupljanja „zelenog otpada“ (otpad iz parkova i sa javnih površina) 

kao i baštenskog otpada iz domaćinstava i njihov tretman („otvoreno“ kompostiranje) u 

sklopu regionalnog Centra u Kruševcu 

3. Odvojeno sakupljanje preostalog toka otpada na lokalnom nivou i njegov dalji tretman u 

budućem regionalnom postrojenju (na bazi bio-stabilizacije) u sklopu regionalnog Centra 

u Kruševcu. 
 

U nastavku su detaljnije opisana 3 pomenuta pristupa za preusmeravanje biorazgradivog otpada 
u Brusu, uključujući informacije o pretpostavljenim količinama biorazgradivog otpada koji će se  
tretirati, kao i o osnovnim karakteristikama procesa i planiranih postrojenja. 

Uvođenje kućnog kompostiranja za 20% individualnih domaćinstava u opštini 

Kućno kompostiranje predstavlja najpraktičniji i najpogodniji način za upravljanje biorazgradivim 
tokovima otpada u pojedinačnim domaćinstvima, posebno u ruralnim područjima. Primenom 
kućnog kompostiranja, velike količine organskog materijala ne završavaju na deponijama i 
pretvaraju ga u koristan proizvod. Kućno kompostiranje smanjuje troškove transporta otpada i  
smatra se jednim od značajnijih načina za prevenciju nastajanja otpada s obzirom na to da se 
redukcija količine vrši pre samog sakupljanja otpada. 

 
 

Slika 5.5 Prikaz procesa kućnog kompostiranja 
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Kućno kompostiranje podrazumeva da domaćinstava razdvajaju i kompostiraju svoj baštenski i  
delom otpad od hrane u sopstvenom dvorištu. Proces kućnog kompostiranja mora da bude 
kontrolisan, pri čemu je krajnji cilj da razgradnja organskih materijala kao što su lišće, grančice, 
trava i odgovarajući otpad od hrane, rezultira dobijanjem komposta koji može da se iskoristi za 
kondicioniranje zemljišta. 

Proces je koncipiran na način da se postepeno dodaje organska materija u komposter koja se 
tokom vremena prirodnim putem razgrađuje i pretvara u kompost. Upotrebom dobijenog komposta 
poboljšavaju se karakteristike zemljište i biljaka. Visoka temperatura tokom procesa ubrzava sam 
proces razlaganja, tako da kompost može biti spreman za oko 3 meseca. Tokom procesa 
kompostiranja, neka vrsta pripreme materijala kao što je njegovo usitnjavanje i povremeno 
mešanje/prevrtanje je poželjno. 

Kućno kompostiranje se može praktikovati u većini dvorišta u sopstveno izrađenoj kanti za 
kompostiranje ili jednostavno na otvorenoj gomili. Postoji i nekoliko vrsta komercijalnih kanti za 
kompostiranje, koje se razlikuju po složenosti i ceni. Komposteri su komercijalno dostupni u 
različitim veličinama od 75 do 400 litara i različitog tipa (komposter od drveta ili metala, sa 
jednom/dve/tri pregrade, sa rotirajućim elementima, itd.) Kompostiranje na otvorenoj gomili je  
takođe izvodljivo, ali proces razgradnje nije tako brz i može potrajati nekoliko meseci. Takođe, 
zbog potencijalnog širenja neprijatnih mirisa i razvoja mikroorganizama, poželjno je ipak da se  
proces kućnog kompostiranja obavlja pomoću neke vrste kompostera. Istovremeno, kako je cilj 
uvođenje kućnog kompostiranja za 20% individualnih domaćinstava u opštini, potrebno je da se 
mapiraju domaćinstava sa individualnim tipom stanovanja, pripremi plan i strategija odabira  
domaćinstava i procena njihovih potreba i mogućnosti. U procesu, pored predstavnika lokalne 
samouprave i javnih komununalnih preduzeća, mogu biti uključeni i predstavnici organizacija 
civilnog društva koja deluju o oblasti zaštite životne sredine ili upravljanja otpadom kako bi na 
najbolji način informisali predstavnike domaćinstava. Takođe, prema postojećim podacima seoska 
domaćinstva su predvonici u kućnom kompostiranju, pa bi povezivanje, ramena znanja, ali i 
eventualno opreme sa stanovnicima iz gradskih područja moglo da unapredi proces i poveća broj 
zainteresovanih za kompostiranje. 

Na osnovu navedenog, promocijom kućnog kompostiranja u delovima opštine sa individualnim  
tipom stanovanja, može se značajno smanjiti potreba za odvojenim sakupljanjem biorazgradivog  
otpada i redukovati količina koja završava na deponiji. Međutim, s obzirom da nije realno očekivati 
da sva pojedinačna domaćinstva u opštini sprovode kućno kompostiranje, pretpostavka je da se  
uvođenje ovakvog načina kompostiranja može uspešno implementirati za oko 20% domaćinstava 
ovog tipa. Dakle, pored nabavke neophodne opreme, ključno je informisanje i motivisanje 
potencijalnih korisnika. Opština i lokalno JKP trebaju kroz koordinirane aktivnosti planirati i 
kontinualno sprovoditi kampanje za podizanje javne svesti, uz stalnu razmenu informacija o 
kućnom kompostiranju, te dodatno motivisati učešće građana u takvim inicijativama (distribucija  
kompostera bez naknade, smanjenje računa za domaćinstva koja sprovode kućno kompostiranje, 
itd.). Takođe, pored učešća organizacija civilnog društva, potrebno je uspostaviti saradnju sa 
privatnim kompanijama i proizvođačima kompostera, koji imaju razvijenu politiku društveno 
odgovornog poslovanja i koji mogu da podrže proes uvođenja kućnog kompostiranja u 
individualnim domaćinstvima. 
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Tabela 5.5 Očekivane količine preusmerenog biorazgradivog otpada uvođenjem kućnog 

kompostiranja* 

 

 
 
 

Opština 

 
 

Ukupan br. 
individualnih 
domaćinstava 

 

Br. 
domaćinstava 

koja će 
sprovoditi 

kućno 
kompostiranje 

(20%) 

 
Prosečna 
količina 

biorazgradivo 
g otpada po 
domaćinstvu 
(kg/dom/god) 

Ukupna količina 
tretiranog 

biorazgradivog 
otpada primenom 

kućnog 
kompostiranja - 

uz 60% 
efikasnosti - 

(t/god) 

 

% ukupno 
preusmerenog 
biorazgradivo 

g otpada u 
opštinama 

Brus 3.047 609 733,9 268,4 9,3 % 

*Prikazane vrednosti se odnose na prosečne količine u periodu 2018-2030 

Takođe, u kontekstu uvođenja sistema odvojenog sakupljanja otpada po principu „2 kante“, treba 
napomenuti da se u stvarnosti ne može očekivati da se uvođenjem kućnog kompostiranja tretira  
sva količina otpada iz "vlažne" kante, tj. da određene frakcije kao što su tekstil, koža, pelene, 
pepeo, itd., nije moguće tretirati kroz ovaj proces. Stoga, u svrhu izračunavanja količine 
biorazgradivog otpada koja će se potencijalno preusmeriti sa deponija kroz akcije kućnog 
kompostiranja, pretpostavlja se da će 60% otpada u „mokroj kanti“ u odabranim domaćinstvima  
biti konačno kompostirano. U tabeli 5.5, prikazana je indikacija o očekivanim količinama 
biorazgradivog otpada koji se može tretirati kroz programe kućnog kompostiranja u opštini Brus. 

Korišćenjem prosečnih vrednosti za period 2018-2030, rezultati pokazuju da kroz inicijative 
kućnog kompostiranja za najmanje 20% pojedinačnih domaćinstava, oko 268 t biorazgradivog  
otpada može da se preusmeri sa deponija, što predstavlja oko 9,3 % od ukupne količine. 

 

Odvojeno sakupljanje „zelenog otpada“ i kompostiranje u sklopu Regionalnog centra 

Ovaj pristup odnosi se na odvojeno sakupljanje zelenog otpada na opštinskom nivou i njegov 
transfer na centralizovanu lokaciju za kompostiranje u Kruševcu, sa ciljem proizvodnje kvalitetnog 
komposta. Da bi se definisao odgovarajući plan prikupljanja, zeleni otpad uslovno je potrebno 
podeliti na 2 toka, odnosno: 

 Zeleni otpad koji nastaje održavanjem parkova i drugih javnih površina 
 Baštenski otpad iz domaćinstava (biorazgradivi otpad generisan u baštama i dvorištima) 

Predlaže se da se sakupljanje zelenog otpada iz parkova i javnih površina vrši pomoću kamiona 
otvorenog tipa sa kranom (hidrauličnom „rukom“), kapaciteta najmanje 6m3. Prikupljanje ovog toka 
otpada realizovalo bi se sa "otvorenih površina" tokom (ili neposredno posle) akcija održavanja 
parkova. Drugim rečima, ovaj pristup podrazumeva da se nakon sečenja grana i prikupljanja lišća 
i trave, sav nastali otpad privremeno odloži na jednoj ili više "gomila" na samoj lokaciji. 
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Slika 5.6 Primer kamiona otvorenog tipa sa kranom (hidrauličnom „rukom“) za sakupljanje 

zelenog otpada iz parkova i javnih površina 

 
 

Predviđeno je da se posada kamiona sastoji od jednog vozača i najmanje dva radnika koji bi 
"ručno" utovarali zeleni otpad iz pomenutih gomila, direktno u kamion. Pored toga, u slučaju da  
generisani otpad uključuje teže i/ili kabaste frakcije (tj. veće grane i delove drveća) njihov utovar  
u kamion bi se vršio korišćenjem kran mehanizma (Slika 5.6). 

Kada je sav otpad prikupljen ili je kapacitet kamiona u potpunosti popunjen, zeleni otpad iz 
parkova i javnih površina bi se direktno odvozio do lokacije za kompostiranje u regionalnom Centru 
u Kruševcu. 

 
 

Sakupljanje zelenog (baštenskog) otpada iz individualnih domaćinstava, zahteva nešto drugačiji  
pristup i podrazumeva korišćenje konvencionalnih kamiona autosmećara sa potisnom pločim, koji 
se obično koriste i za sakupljanje komunalnog otpada. Predlaže se da se sakupljanje sprovodi na 
redovnoj bazi (npr. jednom mesečno), ali i da se po potrebi uvede i dodatno sakupljanje kada se 
očekuje povećana produkcija ove vrste otpada. Ovo može da se realizuje organizovanjem 
namenskih kampanja prikupljanja baštenskog otpada od strane JKP u određenim periodima (npr. 
uvođenje sakupljanja jednom u dve nedelje u prolećnim i letnjim mesecima). U skladu sa tim,  
neophodno je da JKP definiše i blagovremeno informiše građane o kampanji, tj. planu prikupljanja 
ove vrste otpada. 

 
 

  

Slika 5.7 Primer sakupljanja zelenog (baštenskog otpada) iz individualnih domaćinstava 
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Svako individualno domaćinstvo koji učestvuje u programu sakupljanja trebalo bi da koristi svoje  
kese/kante, ili alternativno JKP može da distribuira namenske kese/džakove za prikupljanje ovog 
toka otpada tokom kampanja prikupljanja. Slično kao u slučaju zelenog otpada iz parkova i javnih 
površina, sav zeleni/baštenski otpad iz domaćinstava biće direktno transportovan na centalnu  
regionalnu lokaciju za kompstiranje ove vrste otpada. Takođe, postoji dodatna mogućnost da 
građani sami dovezu svoj baštnski otpad na definisane lokacije u opštini (npr. Sakupljačke centre) 
odakle će se dalje ovaj otpad transportovati na centralnu lokaciju za kompostiranje. Treba naglasiti 
da namena kamiona autosmećara sa potisnom pločom može biti dvostruka, odnosno da se može 
iskoristiti i kao dopunska oprema za prikupljanje zelenog otpada iz parkova i javnih površina pored 
ranije navedenog kamiona otvorenog tipa sa kranom (hidrauličnom „rukom“) kapaciteta najmanje 
6m3. 

U opšem slučaju, kompostiranje zelenog otpada predstavlja relativno jednostavan i široko 

rasprostranjen proces. Prva faza podrazumeva vizuelnu inspekciju kako bi se uklonile eventualne 
„nečistoće“ kao što su plastične kese, metalni predmeti ili veće frakcije sakupljenog zelenog 
otpada kao što su grane i delovi drveća koji ne mogu direktno da se kompostiraju. Nakon toga,  
otpad se usitnjava pomoću mašina za usitnjavanje i drobljenje (šredera). Osnovna uloga procesa 
usitnjavanja je da se povećava površinska oblast otpada, kako be se omogućila što veća aktivnost 
mikroorganizama i samim tim ubrzao proces razgradnje. Usitnjen otpad se zatim postavlja u više 
kolona tzv. „otvorenih gomila“, čija dužina zavisi od karakteristika terena i količine otpada koji se 
procesuira. Temperatura unutar gomila se brzo podiže, a gomile je potrebno više puta „okretati“  
tokom samog procesa. 

Okretanje može da se vrši „ručno“ korišćenjem obične opreme ili specijalnim mašinama koje se 
koriste u tu svrhu. Izbor tipa mašine za okretanje u velikoj meri zavisi od količine tretiranog 
materijala i željenog izlaznog produkta. Kompostilišta većih kapaciteta mogu efektivno da koriste 
specijalne mašine isključivo za tu namenu, dok manja kompostilišta obično zahtevaju fleksibilnost, 
odnosno korišćenje višenamenskih mašina/vozila. Osnovna svrha procesa okretanja je uvođenje 
dodatnog kiseonika u materijal koja se tretira, čime se podstiče i ubrzava proces kompostiranja. 
Tokom samog procesa ispušta se značajna količina pare i toplote čime se kontorliše temperatura 
unutar gomila. 

Konačan proizvod (kvalitetan kompost) može se prodavati potencijalnim korisnicima kao sredstvo 

za kondicioniranje zemljišta, dok se frakcija slabijeg kvaliteta može se iskoristiti kao prekrivka na 
deponijama ili vratiti kao ulazni materijal na ponovni proces kompostiranja. Troškovi kompostiranja 
spadaju među najmanje u poređenju sa ostalim opcijama za tretman biorazgradivog otpada i 
naknade se obično kreću od 20€ do 30€ po toni. Troškovi u velikoj meri zavise od kapaciteta, tj. 
količine tretiranog materijala, kao i karakteristika potencijanog tržišta za proizvedeni kompost. 

Tržište za kompost u Srbiji je trenutno još uvek nerazvijeno i ograničeno, ali je pretpostavka da će 

upotreba komposta u budućnosti biti u poljoprivredi kao najverovatnijem tržištu koje će imati 
dovoljne kapacite za prihvatanje količine komposta koje će biti proizvedene. U kontekstu ključnih 
ciljeva koji se navode u Direktivi za deponije i potrebe da se smanje količine biorazgradnog otpada 
koji se deponuje, smatra se da proizveden kompost na kraju procesa neće imati više biorazgradiva 
svojstva i da će jedini biorazgradivi materijal biti odbačena frakcija koja se šalje na deponiju. Na  
taj način, korišćenjem procesa kompostiranja obezbedilo bi se presumeravanje sa deponija oko 
90-95% sakupljenog biorzagradivog otpada. 
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Slika 5.8 Primer procesa kompostiranja zelenog otpada 

Zbog nedostatka preciznih podataka o generisanim količinama zelenog otpada poreklom iz 
parkova i javnih površina u Brusu, uzeti su u obzir podaci iz drugih opština gde se ova vrsta otpada 
posebno meri na kolskim vagama (npr. udeo zelenog otpada u ukupnoj masi komunalnog otpada 
za Novi Sad - 4,4%, Pančevo - 2,8% i Suboticu - 1,4%) i usvojena je prosečna vrednost od 3% u 
odnosu na ukupan komunalni otpad. Takođe, pored zelenog otpada iz parkova, potrebno je dodati 
i količinu zelenog (baštenskog) otpada koji će se odvojeno sakupljati iz domaćinstava kroz ranije  
navedene kampanje sakupljanja. Procenjuje se da se sprovođenjem sezonskih kampanja 
sakupljanja po principu "od vrata do vrata" za individualna domaćinstva može obezbediti dodatnih 
15% do 20% zelenog otpada, što predstavlja oko 2% ukupno generisanog komunalnog otpada. 

Tabela 5.6 Očekivane količine preusmerenog zelenog otpada korišćenjem procesa 

kompostiranja* 

 

 

 
Opština 

Ukupna količina 
biorazgradivog 
otpada u opštini 

(t/god) 

Potencijalna količina odvojeno 
sakupljenog zelenog otpada – 5% 
od ukupnog komunalnog otpada 

(t/god.) 

Pretpostavljena količina 
preusmerenog biorazgradivog 

otpada uzimajući u obzir 
efikasnost procesa od 90% 

t/god % 

Brus 2.576 218,0 196,2 6,8% 

*Prikazane vrednosti se odnose na prosečne količine u periodu 2018-2030 

Uzimajući ovo u obzir, osnovni proračun za opštinu Brus pokazuje da se primenom odvojenog 
sakupljanja zelenog otpada (otpada koji nastaje održavanjem parkova & javnih površina kao i  
baštenskog otpada iz domaćinstava) i njegovog tretmana u centralnom kompostilištu u Kruševcu, 
sa deponija može preusmeriti oko 196 tona (6,8 %) ukupnog biorazgradivog otpada. 

 

Sakupljanje preostalog toka otpada i tretman bio-stabilizacijom u okviru budućeg Centra 

u Kruševcu 

Poslednja i ključna opcija za smanjenje deponovane količine biorazgradnog otpada u ras inskom 
regionu predstavlja uspostavljanje odvojenog sakupljanja i tretman preostalog toka otpada 
(„mokra kanta“) u budućem regionalnom postrojenju za bio-stabilizaciju u sklopu Centra za 
upravljanje otpadom u Kruševcu. Kao što je ranije navedeno, budući koncept upravljanja otpadom 
u regionu biće zasnovan na izgradnji regionalnog Centra za upravljanje otpadom koji će pored 
sanitarne deponije i postrojenja/linije za separaciju otpada, podrazumevati i biološki tretman  
biorazgradive frakcije i potencijalnu proizvodnju RDF-a u iz preostalog toka otpada. 
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Ulazni materijal u postrojenje za bio-stabilizaciju će se u najvećoj meri sastojati od biorazgradive 
frakcije (kuhinjski i baštenski otpad), ali i nereciklabilnih frakcija poput zemlje, pepela, tekstila, 
kože i ostalih kategorija. S obzirom na to da će se u tzv. „suvoj kanti“ odvojeno sakupljati svi  
reciklabilni materijali, otpad u drugoj („mokroj“) kanti može uslovno da se opiše kao preostali tok  
otpada, tj. ostatak u komunalnom otpadu nakon primarno izdvojenih reciklabilnih komponenti. U 
prvoj fazi rada postrojenja, predlaže se korišćenje tehnoloških rešenja baziranih na aerobnoj 
stabilizaciji ulaznog biorazgradivog materijala, dok se u narednim fazama mogu razmotriti i 
mogućnosti obrade biorazgradivih frakcija u cilju proizvodnje kvalitetnijeg komposta. 

 
 

Slika 5.9 Primer tokova materijala u sklopu postrojenja na bazi bio-stabilizacije 

Ključni cilj procesa bio-stabilizacije je stabilizacija otpada i smanjenje količine biorazgradivog 
komunalnog otpada koji se deponuje. Drugim rečima, cilj procesa bio-stabilizacije je da se 
eliminiše organski deo otpada koji se odlaže na deponiju, na ekološki prihvatljiv, ali istovremeno i 
logistički i ekonomski održiv način. Ovaj proces je važan jer je u skladu sa zahtevima Direktive EU 
o deponijama iz 1999, kojom se postepeno ograničava odlaganje prethodno netretiranog 
biorazgradivog komunalnog otpada na deponije. 

Zbog toga, aerobna ili bio-stabilizacija u većini slučajeva predstavlja prvu fazu razvoja sistema 
kojom se može pomoći u ispunjavanju trenutnih zakonskih zahteva kada je u pitanju 
preusmeravanje biorazgradivog otpada sa deponija. Ovaj pristup kombinuje biološki tretman sa 
mehaničkom obradom za razdvajanje proizvoda iz otpada pre ili/i posle biološkog tretmana. 
Struktura može da obuhvata široki asortiman tehnologija i široki asortiman produkata. To se 
ogleda u dijagramu tokova mase koji pokazuju prilično širok asortiman proizvoda koji se mogu 
izdvojiti (Slika 5.8). 

U opštem slučaju, ako je ulazni tok u postrojenje mešani preostali otpad, najčešći pristup je  
izdvajanje RDF-a koji može da se iskoristi u različitim industrijskim procesima kao što su 
cementare, elektrane na ugalj, postrojenja za sagorevanje u okviru određenog industrijskog 
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procesa, ili direktno u insineratorima za otpad. Ipak, s obzirom na to da će se većina visoko 
kaloričnih frakcija iz otpada (pogodnih za proizvodnju RDF-a) tretirati odvojeno u postrojenju/liniji 
za separaciju otpada, istovremeno izdvajanje veće količine RDF-a (čak i slabijeg kvaliteta) u 
postrojenju za biostabilizaciju i reciklabilnih frakcija na liniji za separaciju, nije izvodljivo. 

Tokom bio-stabilizacije, bakterije rastu i razmnožavaju se koristeći energiju i materijale iz organske 
materije i kao posledica tog procesa nastaju ugljendioksid i toplota. Vreme potrebno za 
kompostiranje obično zavisi od nivoa do kog se sirovina hidrolizuje. Više temperature ubrzavaju 
fazu hidrolize ali broj mikroorganizama koji prežive ovu fazu je smanjen. Trajanje procesa 
kompostiranja zahteva dodavanje vode. Voda je potrebna za hidrolizu sirovine i vršenje 
biohemijskih reakcija. Nakon procesa biostabilizacije moguće je dobiti krajnji proizvod koji u  
principu predstavlja „siromašni“ tj. kompost slabijeg kvaliteta, koji je bogatiji teškim metalima i ima 
lošije karakteristike sa aspekta njegove upotrebe u poljoprivredne svrhe. Ovakav izlazni materijal, 
tj. stabilizovani otpad, može se deponovati. 

Iako su opšte smernice jasne, EU Direktiva o deponijama ne daje jasno definisana uputstva o 
tome kako odrediti nivo biorazgradivosti frakcije otpada nakon njegove obrade. U Nemačkoj,  
osnovni parametar koji mora biti zadovoljen pri tretmanu otpada na ovaj način jeste da ukupni 
organski ugljenik (TOC) bude manji ili jednak od 250 mg/g suve materije. Dokazano je da je otpad 
koji ispunjava ovaj uslov, potpuno biološki inertan. 

 

Tabela 5.7 Očekivane količine preusmerenog biorazgradivog otpada u sklopu postrojenja na 

bazi bio-stabilizacije* 

 

 
 

Opština 

Ukupna količina 
biorazgradivog otpada iz 

opstine koja bi se tretirala u 
regionalnom postrojenju 

(t/god) 

Pretpostavljena količina preusmerenog 
biorazgradivog otpada korišćenjem 
postrojenja na bazi bio-stabilizacije 

t/god % 

Brus 2.656 1.461 50,8 % 

*Prikazane vrednosti se odnose na prosečne količine u periodu 2018-2030 

Uzimajući u obzir navedene masene tokove materijala u postrojenju za bio-stabilizaciju i 
upotrebom odgovarajućih podataka za opštinu Brus, može se zaključiti da se primarnom 
separacijom preostalog toka otpada na lokalnom nivou i konačnim tretmanom u okviru budućeg  
regionalnog postrojenja, može doprineti preusmeravanju oko 1.460 tona biorazgradivog otpada,  
odnosno oko 50,8 % od ukupno generisane količine biorazgradnog otpada u opštini. 

 

Tabela 5.8 Ukupne količine potencijalno preusmerenog biorazgradivog otpada 

 

 

Opština 

Ukupna 
količina 

biorazgradivog 
otpada (t/god) 

Pretpostavljena količina i procenat preusmerenog biorazgradivog 
otpada korišćenjem predloženih pristupa 

Posmatrani pristup t/god % 

 
 

Brus 

 
 

2.876 

Kućno kompostiranje 268,4 9,3 % 

Kompostiranje zelenog otpada 196,2 6,8 % 

Tretman preostalog toka otpada u 
postrojenju na bazi bio-stabilizacije 

1.461 50,8 % 

Ukupno 1.926 66,9 % 
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Uz pretpostavku potpune primene posmatranog scenarija, ukupna količina biorazgradivog otpada 
koji potencijalno može biti preusmeren je prikazan u gornjoj Tabeli. Konačan zaključak je da u 
slučaju potpune implementacije predloženog koncepta, teoretski oko 67% od ukupne količine 
generisanog biorazgradivog otpada u opštini Brus može biti preusmereno sa deponija, što znači 
da se ciljevi za smanjenje deponovane količine biorazgradivog otpada mogu u potpunosti ostvariti 
u skladu sa nacionalnom i EU Direktivom za deponije. 

 
5.5 Odlaganje otpada 

 

Budući koncept upravljanja otpadom u Rasinskom regionu predviđa izgradnju centralne 
regionalne deponije u Kruševcu, na koju će otpad dovoziti sve opštine regiona, uključujući i Brus. 

 
 

Slika 5.10 Lokacija buduće sanitarne deponije u Kruševcu 

Trenutno je u toku izrada Studije izvodljivosti za projekat izgradnje regionalne sanitarne deponije. 
Lokacija planirane regionalne deponije je lokacija postojeće kontrolisane deponije "Srnje" koja se 
nalazi na oko 6,5 km od Kruševca. Ukupna površina kompleksa je 37 ha, od čega samo telo 
deponije zauzima površinu od 20 ha. 

U takvom konceptu, u cilju smanjenja negativnih uticaja neadekvatno deponovnog otpada u 
proteklom periodu, potrebno je izvršiti sanaciju opštinske deponije (smetlišta) u Brusu i njeno 
zatvaranje za dalju upotrebu. Za glavnu opštinsku deponiju potrebno je uraditi projekat sanacije  
na osnovu kojeg će se pristupiti radovima. Takođe, potrebno je pronaći odgovarajući model za 
sanaciju malih divljih deponija u opštini. 

 
5.6 Potrebna infrastruktura i oprema na Regionalnom nivou 

 

U skladu sa Strategijom upravljanja otpadom u Srbiji, a u cilju praćenja savremenih procesa i 
postupaka upravljanja komunalnim otpadom, neophodno je dalje aktivnosti usmeriti ka 
uspostavljanju Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Uspostavljanje Regionalnog centra 
za upravljanje otpadom krajnji je cilj sveobuhvatnog sistema upravljanja otpadom. Cilj je u sklopu 
regionalnog centra za upravljanje otpadom omogućiti sortiranje i razdvajanje komunalnog otpada 
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radi iskorišćenja i reciklaže vrednih komponenti otpada, kompostiranje organske (biorazgradive) 
frakcije otpada i odlaganje ostatka na deponiju. 

U skladu sa Nacrtom Nacionalne strategije upravljanja otpadom sa Nacionalnim planom za period 
2020-2025., prva faza osnovne infrastrukture za upravljanje otpadom sadrži sledeće elemente: 

 100 % pokrivenosti uslugom sakupljanja otpadom u Regionu 
 Nabavka vozila za sakupljanje i transport otpada 
 Primarna separacija – sistem „dve kante“, sa posebnim sakupljanjem reciklabilnih 

materijala 

 Izgradnja Centara za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada (reciklažnih dvorišta) 

(kabasti otpad, otpad od električne i elektronske opreme, opasan otpad itd.) u Gradu 

Kruševcu i opštinama Aleksandrovac, Brus, Blace, Varvarin i Ćićevac; u opštini Brus 

reciklažno dvorište će se nalaziti u okviru transfer stanice 

 Izgradnja transfer stanice u Brusu za potrebe opština Brus i Blace 
 Potpuno opremljena sanitarna deponija (sa sabijanjem otpada) 
 Sekundarna separacija reciklabilnih materijala – izgradnja postrojenja za separaciju 

otpada u Regionalnom centru 

 Zatvaranje postojećih deponija (prestanak odlaganja, ograda i kapija). 

Druga faza za Rasinski region podrazumeva: 

 sakupljanje biodegradabilnog otpada (treća kanta) i biološki tretman, odnosno izgradnja 

postrojenja za kompostiranje u Regionalnom centru 

 kućno kompostiranje 

Treća faza podrazumeva sanaciju starih deponija i smetlišta u svim opštinama u Regionu. 

Dinamika, prema Planu implementacije Direktive o deponijama je sledeća: 

 2018. – Preuzimanje obaveze za pripremu projekta za Fazu 1. 
 2020. – Preuzimanje obaveze za sprovođenje projekta za Fazu 1. 
 2024. – Operativna Faza 1. 
 2022. – Preuzimanje obaveze za pripremu projekta za Fazu 2. 
 2024. – Preuzimanje obaveze obaveze za sprovođenje projekta za Fazu 2. 
 2027. – Operativna Faza 2. 
 2028. – Preuzimanje obaveze za pripremu projekta za Fazu 3. 
 2030. – Preuzimanje obaveze za sprovođenje projekta za Fazu 3. 

 
5.6.1 Reciklažna dvorišta 

 

Rеciklаžnо dvоrištе prеdstаvlја lokaciju za оdlаgаnjе rаznih reciklabila i posebnih tokova otpada 
kојi nаstајu u dоmаćinstvu. Оvi cеntri imајu bitnu ulоgu u svеukupnоm sistеmu uprаvlјаnjа 
оtpаdоm, јеr služе kао vеzа izmеđu јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе i grаđаnа, оvlаšćеnih 
sаkuplјаčа i licа kоја vršе trеtmаn оtpаdа. Lоkаciје zа pоstаvlјаnjе cеntаrа u kојimа ćе sе оdviјаti 
аktivnоsti оdvојеnоg prikuplјаnjа оtpаdа trеbа dа оbеzbеdе јеdinicе lоkаlnе sаmоuprаvе. 

Reciklažna dvorišta su predviđena u gradu Kruševcu i opštinama Aleksandrovac, Brus, Blace, 

Varvarin i Ćićevac. Reciklažno dvorište u Brusu će se nalaziti u okviru transfer stanice. 
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Slika 5.11 Primer reciklažnog dvorišta 

Sav otpad koji se donese u reciklažno dvorište mora se prekontrolisati, evidentirati i uskladištiti na 
mesto određeno za datu vrstu otpada. Mešanje otpada nije dozvoljeno. Objekti u reciklažnom 
dvorištu projektovani su tako da pruže dovoljno prostora za višednevno uskladištenje, a da pri 
tome ne ugroze lokalni transport, manipulaciju, funkcionisanje ljudi, mašina, opreme i 
infrastrukture. 

Funkcionalna celina reciklažnog dvorišta (bez linije za sortiranje) sastoji se od sledećih celina 
(zona): 

 prijemno – otpremna zona; 
 hala za smeštaj plastike, PET ambalaže i papira; 
 nadstrešnica za otpad od električnih i elektronskih proizvoda i kabasti otpad; 
 kontejnersko ostrvo za odvojeno sakupljanje otpada; 
 odvojen prostor za prikupljanje automobilskih guma, otpadnih ulja, akumulatora i 

ambalaže od kućne hemije, boja i lakova. 

Lоkаciје rеciklаžnоg dvоrištа gеnеrаlnо trеbа dа ispunjаvа slеdеćе uslоvе: 

 rеciklаžnо dvоrištе trеbа dа imа priklјučаk nа оsnоvnu infrаstrukturu: vоdоvоdnu, 

kаnаlizаciоnu i еlеktrоdistributivnu mrеžu 

 lоkаciја mоrа biti оgrаđеnа i zаštićеnа оd nеоvlаšćеnоg ulаzа 
 rеciklаžnо dvоrištе trеbа dа budе u nаsеlјu, lоkаciја trеbа dа budе pоrеd putа, tаkо dа 

budе lаkо dоstupnа vоzilimа grаđаnа 

 rеciklаžnо dvоrištе trеbа dа imа pоdnu pоvršinu kоја mоrа biti nеprоpusnа i rеzistеntnа 

nа dејstvо usklаdištеnоg оtpаdа 

 pоtrеbnо је pribаviti lоkаciјsku i grаđеvinsku dоzvоlu оd nаdlеžnih lоkаlnih оrgаnа 

 оstаli uslоvi, prаvilа i nоrmе u pоglеdu оgrаđivаnjа, оsvеtlјеnjа, sistеmа zа prihvаtаnjе 

vоdа оd pаdаvinа i upоtrеblјеnih tеhnоlоških vоdа, prоtivpоžаrnih mеrа, kао i sа аspеktа 

zаštitе živоtnе srеdinе i prаćеnjа uticаја nа živоtnu srеdinu pоdlеžu zаkоnskim 

uzаnsаmа zа svаki sеgmеnt pоsеbnо 
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U rеciklаžnоm dvоrištu, оtpаd sе sаmо dоnоsi i оstаvlја u zа tо nаmеnjеnim kоntејnеrimа, оsim 
еvеntuаlnоg prеsоvаnjа i bаlirаnjа оdrеđеnih vrstа оtpаdа, nеmа drugih аktivnоsti sа оtpаdоm.  
Sеpаrаciја rеciklаbilnоg оtpаdа iz kоmunаlnоg оtpаdа ćе sе оdviјаti u rеgiоnаlnоm pоstrојеnju zа 
sеpаrаciјu оtpаdа kоје је prеdviđеnо u Rеgiоnаlnоm cеntru. 

U rеciklаžnа dvоrištа stаnоvnici ćе imati mogućnost da sаmi dоnоse оtpаd i priоritеt je dаt  
nајzаstuplјеniјim vrstаmа оtpаdа kојi nаstајu u dоmаćinstvimа (otpad koji imа kаrаktеristikе  
оpаsnоg оtpаdа, kao i vrste otpada koje su u širokoj upotrebi): 

 kаbаsti оtpаd iz dоmаćinstаvа 
 stаri nаmеštај 
 еlеktrični i еlеktrоnski оtpаd (bеlа tеhnikа, kućni аpаrаti, rаčunаri, mоbilni tеlеfоni i sl.) 
 оtpаdnе gumе 
 аkumulаtоri i bаtеriје 
 оtpаdnа ulја 
 fluоrеscеntnе cеvi 

 Takođe, potrebno je da se razmotri mogućnost uspostavljanja usluge pomoći i odvoženja 

kabastog otpada za posebno ugroženje grupe koje nemaju mogućnost da samostalno 

organizuju prevoz (pre svega staračka domaćinstva, jednoroditeljska domaćinstva, 

osobe sa invaliditetom). 

Оtpаd sе u rеciklаžnоm dvоrištu mоžе sklаdištiti nајdužе 12 mеsеci (izuzimајući biоdеgrаdаbilni 
оtpаd). Biоdеgrаdаbilni оtpаd (ukоlikо gа imа nа lоkаciјi) mоžе sе sklаdištiti nајdužе 7 dаnа i tо u 
zаtvоrеnim uslоvimа. 

Uslоvi minimаlnе tеhničkе оprеmlјеnоsti zа rеciklаžnо dvоrištе su: 

 оgrаdа minimаlnе visinе 2 m, sа ulаznim vrаtimа dоvоlјnе širinе, kоја sе mоgu 

zаklјučаvаti 

 pоrtirnicа 
 dоbrо оsvеtlјеnjе unutаr krugа i izvаn krugа rеciklаžnоg dvоrištа 
 аsfаltirаnа ili bеtоnirаnа pоvršinа nа mеstimа gdе su pоstаvlјеni kоntејnеri, аsfаltirаni 

put оdgоvаrајućе širinе sа оznаkаmа smеrа krеtаnjа vоzilа 

 zаtvоrеni ili nаtkrivеni prоstоr оdgоvаrајućе vеličinе zа sklаdištеnjе оdgоvаrајućih 

vrstа i kоličinа оpаsnоg оtpаdа 

 kutiје sа pеskоm i pilјеvinоm 

 drugi mаtеriјаli zа upiјаnjе (аpsоrbеnsi) 
 vаtrоgаsni аpаrаti 
 ručnа srеdstvа zа rаd 
 ličnа srеdstvа zаštitе nа rаdu 
 rеciklаžnо dvоrištе mоrа pоsеdоvаti svе dоzvоlе u sklаdu sа rеlеvаntnim zаkоnimа 
 rеciklаžnо dvоrištе mоrа biti prоpisnо оbеlеžеnо sа pоdаcimа о vrsti оtpаdа kојi sе 

sklаdišti 

 
5.6.2 Transfer stanice 

 

Projekti transfer stanica se mogu međusobno dosta razlikovati. U rasponu od jednostavnih 
površina sa čvrstom podlogom, gde se otpad pretovaruje ravno u velike kontejnere ili kamione, 
do složenih pogona gde se otpad sabija u za to projektovanim jedinicama za sabijanje otpada i 
kontejnerima. Predloženo je formiranje transfer stanice u Brusu, koja će služiti za opštine Brus i 
Blace, čime bi se omogućilo centralizovano sakupljanje otpada za pretovar i njegovo otpremanje 
na regionalnu deponiju. Transfer stanica u Brusu će u svom sastavu imati i reciklažno dvorište, 
odnosno centar za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada. Na transfer stanici u Brusu nalaziće 
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se i linija za baliranje otpada. Lokacija za izgradnju transfer stanice biće detaljno razrađena 
planskom dokumentacijom. 

Otpad iz Grada Kruševca i opština Aleksandrovac, Varvarin i Ćićevac bi se vozio direktno na 
deponiju. 

 

 
 

  

Slika 5.12 Primer izgrađenih transfer stanica u Čačku i Šapcu 

Osnovni zahtev kod gradnje transfer stanica je postojanje površine dovoljno velike da može: 

 Prihvatati vozila za sakupljanje otpada - radna površina mora omogućavati rad na 

transferu u svim vremenskim uslovima u kojima se može obavljati sakupljanje otpada. 

Zbog toga je nužna čvrsta, najbolje betonska podloga. 

 Prihvatiti veće količine otpada - Na transfer stanici mora biti dovoljno prostora da se 

otpad može gomilati do nedelju dana. Takvo držanje otpada će biti i više nego dovoljno  

da kompenzira moguće neočekivane situacije zbog kojih se otpad povremeno ne može 

transportovati do regionalne deponije. Međutim, nagomilavanje otpada se sme 

dozvoljavati samo u vanrednim situacijama, a gomile nikad ne smeju stajati na transfer 

stanicama duže od nedelju dana, ukoliko otpad nije baliran. 

 Upravljati pogonom - U svakoj stanici za transfer mora biti dovoljno prostora da se može 

upravljati mehanizacijom za utovar (buldožeri za utovar ili rovokopači). 

U okviru kompleksa transfer stanice potrebno je obezbediti prostor za sledeće celine: 

 mostna vaga za merenje i evidenciju količine otpada; 
 manipulativno-opslužni plato u funkciji transfer stanice; 
 linija za dopremu i pretovar otpada; 

 Centar za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada - reciklažno dvorište (prijem 

primarno selektovanih komponenti, kabastog otpada, automobilskih guma, akumulatora, 

ambalaže od boja i lakova, otpadnih ulja, otpadna električna i elektronska oprema itd.); 

 sistem za prikupljanje i tretman ocednih voda i voda od pranja kontejnera i linije za 

prijem otpada na manipulativno-opslužnom platou i sa samog platoa; 

 saobraćajnice i infrastrukturne mreže (vodovod, kanalizacija, osvetljenje, protivpožarna 

mreža, ograda, glavne radne površine i područje gde se drži otpad i kontejneri moraju 

biti natkriveni itd.). 

Sve projekte je potrebno uraditi u skladu sa referentnom zakonskom regulativom i tehničkim 
normama. 
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5.6.3 Rеgiоnаlni cеntаr zа uprаvlјаnjе оtpаdоm 
 

Regionalna deponija 

Kao što je već napomenuto u poglavlju 5.5, osnovu budućeg koncepta upravljanja otpadom u  
Rasinskom regionu predstavlja izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom, na lokaciji  
postojeće kontrolisane deponije "Srnje" koja se nalazi na oko 6,5 km od Kruševca. Ukupna  
površina kompleksa regionalnog centra je 37 ha, pri čemu telo deponije zauzima površinu od 20 
ha. 

Proračunom projektovanih količina otpada sa proširenjem obuhvata za grad Kruševac i opštine 
Aleksandrovac, Brus, Blace, Varvarin i Ćićevac, došlo se do saznanja da potrebna zapremina 
deponije za period od 20 godina iznosi 963.594 m3, uključujući dodatak inertnog materijala za 
prekrivanje. Očekuje se da će se na regionalnu deponiju u narednih 20 godina odložiti oko 700.796 
t otpada. 

Slika 5.13 Planirani izgled i osnovne tehnološke celine budućeg regionalnog centra za 

upravljanje otpadom 
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Prema Uredbi o odlaganju otpada na deponije („Sl. glasnik RS“, broj 92/10), na deponijama je  
zabranjeno odlaganje: 

 tečnog otpada; 

 otpada koji u deponijskim uslovima može eksplodirati, oksidisati, koji je zapaljiv i koji 

ima ostale karakteristike koje ga čine opasnim u skladu sa posebnim propisom kojim se 

uređuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada; 

 opasnog medicinskog i veterinarskog otpada koji nastaje u medicinskim ili veterinarskim 

ustanovama, a koji ima svojstva infektivnog u skladu sa posebnim propisom; 

 otpadnih baterija i akumulatora; 
 otpadnih ulja; 
 otpadnih guma; 
 otpada od električnih i elektronskih proizvoda; 
 otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu; 
 otpada koji sadrži PCB; 
 otpadnih vozila; 
 termički neobrađenih otpadaka koji nastaju u ustanovama u kojima se obavlja 

zdravstvena zaštita; 

 boca pod pritiskom; 
 odvojeno sakupljenih frakcija otpada - sekundarnih sirovina; 
 svakog drugog otpada čije odlaganje nije dozvoljeno u skladu sa posebnim propisom i 

koji ne zadovoljava kriterijume za prihvatanje otpada propisane ovom uredbom. 

 
 

Linija za separaciju otpada 

Sav reciklabilni otpad iz opština iz „suve“ kante će prolaziti kroz ovo postrojenje i vršiće se  
razvrstavanje. Predložena linija za separaciju otpada obuhvata ručno razvrstavanje papira i 
kartona, PET, plastike, stakla i folija i mehaničko odvajanje metala gvožđa (crnih metala) od drugih 
(obojenih) metala. 

Slika 5.14 Postrojenje za separaciju reciklabilnog otpada 

Istovar u postrojenju za separaciju otpada će se vršiti unutar hola, na platformi. Vršiće se vizuelna 
inspekcija. Platforma za istovar treba da bude prostrana i dovoljno visoka. Svi kamioni moraju biti 
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u stanju da izvrše istovar unutar hola. Otpad se utovarivačima prenosi u rov gde se nalazi trakasti 
transporter. Radnici ručno razdvajaju papir/karton, PET boce, plastičnu foliju i staklo. Ovi materijali 
se kroz otvore ispuštaju u odeljke skladišta ispod platforme za sortiranje. Postrojenje za separaciju 
otpada radi u jednoj smeni. Sav otpad mora da se obradi istog dana. Postrojenje neće raditi preko 
noći i tokom vikenda. Razdvojene reciklabilne komponente otpada kao što su plastika, PET, i 
papir/karton se presuju i baliraju i gotove bale se odlažu na plato za smeštaj reciklabilnih 
materijala. 

Linija za sekundarnu selekciju treba da bude dimenzionisana na osnovu količine reciklabilnog  

otpada koja će biti obrađivana na ovoj liniji, a koja treba da se sakupi kroz primarnu separaciju na 
teritoriji Rasinskog regiona. Na ovaj način, ukupna očekivana količina komunalnog otpada, koja 
treba da bude obrađena na liniji za separaciju. Ukupna očekivana količina komunalnog otpada  
koji treba da se obradi na liniji za separaciju će se povećavati, ali ne linearno sa povećavanjem  
količine otpada, zbog toga što će se aktivnosti separacije na izvoru takođe povećavati, ali ne  
linearno sa povećavanjem količine otpada, zbog toga što će se aktivnosti separacije na izvoru 
takođe povećavati. U slučaju povećanih količina otpada, rad na liniji za separaciju će biti 
organizovan u dve smene, što zahteva procenu potreba za angažovanjem dodatne obučene  
radne snage. 

Linija za separaciju treba da poseduje najmanje jedan utovarivač i jedan viljuškar. Linija za  
separaciju otpada zahteva parcelu od najmanje 2 ha (minimalne spoljne dimenzije su oko 120 x 
170 m). Na ulazu je potrebna kolska vaga. Potrebno je obezbediti bezbednosne uređaje poput 
vatrogasne opreme. Površina treba biti u potpunosti ograđena uz postavljen sistem za monitoring 
podzemnih voda. 

 
 

Postrojenje za kompostiranje zelenog otpada (kompostilište) 

Planirano je da postrojenje za kompostiranje zelenog otpada bude izgrađeno u okviru 
Regionalnog centra u toku prve faze, kapaciteta oko 1.600 tona godišnje. Ovo će doprineti manjoj 

emisiji CO2eq u atmosferu u Regionu za oko 1.100 tona godišnje. Prostor za kompostiranje 
nalaziće se zapadno od tela buduće deponije na ravnijoj površini terena. Postrojenje za 
kompostiranje dizajnirano je samo za odvojeno sakupljeni zeleni i baštenski otpad (trava, lišće, 
granje, itd.). 

 
 

 
Tabela 5.15 Maseni tokovi u okviru kompostilišta 

 
 

Proces kompostiranja će biti zasnovan na primeni aerobnih sistema na otvorenim gomilama, kako 
bi se osiguralo relativno malo ulaganje, troškovi rada i održavanja. 
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Nakon merenja na kolskoj vagi na ulazu, odvojeni zeleni otpad stiže u prijemnu zonu postrojenja  
za kompostiranje, gde se vrši prosejavanje radi uklanjanja kabastih i/ili neželjenih otpadnih  
materijala (kamenje, plastične kese, plastične boce, metali itd.). Navedene nečistoće se 
procenjuju na oko 3% od ukupne mase ulaznog materijala. Radnici mogu da ih uklanjaju ručno ili  
pomoću utovarivača. Sortirani materijal se zatim direktno ubacuje u drobilicu kako bi se dobio  
homogen materijal. Generalno, veličina čestica ispod 300 mm je pogodna za kompostiranje. 

Ovako homogenizovani materijal se doprema na površinu za kompostiranje gde se odlaže na  

gomilama, na kojima se zatim odvija pasivna aeracija (prirodna aeracija) uz redovno okretanje 
materijala (ručno ili pomoću mašine za okretanje). Kako se odvija proces kompostiranja, ugljen- 
dioksid se povećava, a kiseonik smanjuje, uz povećanje temperature. U odnosu na fazu 
sazrevanja, bitno je da materijal za kompostiranje ne bude izložen prekomernoj vlagi ili zbijanju,  
kao i da se kompostni materijal ne osuši. 

Proces kompostiranja, uz optimalne uslove, traje oko 12 nedelja. 

Nakon ovog perioda, compost dodatno prolazi kroz sito (tromel) kako bi se odstranile eventualne 
nečistoće koje su možda propuštene u fazi ručnog pre tretmana. Konačni materijal se skladišti u 
natkrivenom skladišnom prostoru. Nakon prosejavanja, neiskoristivi material se odlaže na 
deponiju. 

 

Postrojenje za tretman biorazgradivog otpada 

Postrojenje za tretman biorazgradivog otpada će biti izgrađeno u drugoj fazi, nakon završetka 
izgradnje regionalne deponije i postrojenja za separaciju otpada. Do tada će se pratiti morfološki 
sastav otpada u lokalnim samoupravama, kako bi se proračunao potreban kapacitet postrojenja  
za kompostiranje. Lokacija za izgradnju postrojenja za kompostiranje je u okviru Regionalnog 
centra, u blizini same regionalne deponije. 

Izgradnja postrojenja za tretman biorazgradivog otpada na principu bio-stabilizacije je jedna od 
većih investicija za uspešno sprovođenje plana za smanjenje deponovane količine biorazgradivog 
otpada na regionalnom nivou. 

 
 

Slika 5.16. Primer postrojenja za tretman biorazgradivog otpada 

Postoje mnoge mogućnosti za iskorišćenje zrelog komposta koji nije kontaminiran i ne sadrži teške 
metale. Kompost proizveden od odvojeno sakupljenog otpada sa zelenih površina je uopšte 
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visokog kvaliteta i ima brojne primene, dok kompost proizveden od biootpada je nižeg kvaliteta i 
ima manje mogućnosti za korišćenje. 

Informativna kampanja treba da poveća znanje i svest stanovništva o životnoj sredini, da 
kompostiranje nije samo direktna korist za domaćinstva zbog besplatnog đubriva (što je najčešća 
reklama u informativnim kampanjama), već i zato što je svaki kilogram manje organskih materija  
u otpadu od izuzetne važnosti za očuvanje čistoće zemljišta i površinskih voda. 

 
5.7 Upravljanje posebnim tokovima otpada 

 

Tok kretanja otpada od mesta nastanka do mesta sakupljanja, transporta, reciklaže, tretmana i  
konačnog odlaganja, naziva se tokom otpada. Otpad posebnih tokova, naročito ukoliko ima 
karakteristike opasnog otpada, ne sme se mešati sa komunalnim otpadom niti zajedno sa njim  
odlagati. Upravljanje svim posebnim tokovima otpada, koji ne treba ili se na osnovu zakonskih 
odredbi ne sme deponovati, moguće je organizovati sakupljanjem u reciklažnim dvorištima, 
izdvajanjem na liniji za separaciju u samom Regionalnom centru za upravljanje otpadom, odakle 
bi ih zainteresovane organizacije koje se bave reciklažom tih vrsta otpada otkupljivale i odnosile. 

 

Istrošene baterije i akumulatori 

Upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima generalno je definisano Zakonom o upravljanju 
otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i Pravilnikom o načinu i postupku upravljanja  
istrošenim baterijama i akumulatorima („Službeni glasnik RS“, br. 86/10). Istrošene baterije i 
akumulatori se klasifikuju kao opasan otpad (najčešće indeksni broj 06 00 00, i to od 01 do 03 i 
06 prema Katalogu otpada), tako da je zabranjeno odlaganje na deponije i spaljivanje istrošenih  
baterija i akumulatora. Lica koja vrša sakupljanje, skladištenje i tretman istrošenih baterija i 
akumulatora moraju da imaju dozvolu, da vode evidenciju o istrošenim baterijama i akumulatorima 
i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana i podatke o tome dostavljaju Agenciji za 
zaštitu životne sredine. Na osnovu člana 3. stava 2. Uredbe o visini i uslovima za dodelu 
podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/10, 101/10, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 
i 81/14), Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i 
korišćenje određenih vrsta otpada ("Službeni glasnik RS", br. 45/18) u članu 5. propisuje da ova  
lica imaju pravo na podsticajna sredstva koja se dodeljuju se u sledećim iznosima: 

 za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih 

baterija i akumulatora – 14,50 RSD/kg; 

 za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosivih akumulatora ili startera 
– 145,50 RSD/kg. 

Sakupljanje i tretman otpadnih baterija i akumulatora može da vrši samo lice koje ima dozvolu za 
sakupljanje i tretman opasnog otpada. Ukoliko se u nekoj opštini pokaže inicijativa za 
postavljanjem skladišta istrošenih baterija i akumulatora, ono mora da ispunjava uslove propisane 
zakonom, a operater mora da ima dozvolu za skladištenje. U skladištu istrošenih baterija i 
akumulatora nije dozvoljeno rasklapanje i odstranjivanje tečnosti iz akumulatora. Skladište 
istrošenih baterija i akumulatora mora da ima: 

 nepropusnu podlogu sa opremom za sakupljanje prosutih tečnosti; 
 kontejnere za odvojeno sakupljanje istrošenih baterija i akumulatora; 
 sistem za zaštitu od požara u skladu sa posebnim propisima; 
 ispunjene druge mere i uslove u skladu sa zakonom. 
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Mere za uspostavljanje i unapređenje sistema upravljanja otpadnim baterijama i akumulatorima 
su: 

 informisanje stanovništva o negativnim uticajima koje materije korišćene u baterijama i 

akumulatorima imajuna životnu sredinu i zdravlje ljudi, 

 adekvatno informisanje potrošača o njihovoj dužnosti da odlažu istrošene baterije i 

akumulatore na određena mesta za sakupljanje, 

 informisanje domaćinstava o obavezi da istrošene baterije i akumulatore sakupljaju 

odvojeno od komunalnog i ostalih vrsta otpada; 

 omogućiti i podsticati sakupljanje istrošenih baterija i akumulatora na mestima 

određenim za preuzimanje - reciklažna dvorišta, prodajna mesta baterija i akumulatora. 

 razmotirti I uvesti mogućnosti odlaganja istrošenih baterija na lako dostunim mestima I 

lokacijama (hipermarketi, trzni centri), u skladu sa Zakonom. 

 
Otpadna ulja 

Upravljanje otpadnim uljima je skup mera koje obuhvataju sakupljanje otpadnih ulja radi tretmana 
ili nekog drugog načina konačnog odlaganja kada ih nije moguće ponovno upotrebljavati. Prema  
Katalogu otpada, otpadna ulja se nalaze u više grupa, ali su najvećim delom obuhvaćena 
indeksnim brojevima 12 00 00 i 13 00 00. Vrste otpadnih ulja koja su različita po poreklu i sastavu 
ne mogu se međusobno mešati. Svako kretanje otpadnih ulja prati Dokument o kretanju otpada, 
u skladu sa posebnim propisom. Motorna ulja i druga otpadna ulja se ne smeju odlagati na 
smetlište niti na deponiju. 

Vlasnik otpadnih ulja dužan je da preda otpadno ulje ovlašćenom sakupljaču i da mu obezbedi 
uslove za njegovo nesmetano preuzimanje ili može i neposredno da preda otpadno ulje na 
određena mesta za sakupljanje. Proizvođač otpadnog ulja, u zavisnosti od količine otpadnog ulja 
koju godišnje proizvede, dužan je da obezbedi prijemno mesto, skladištenje, odnosno tretman radi 
ponovne ili alternativne upotrebe ili otpremanje u centar za sakupljanje, na propisani način. Lice 
koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja mora da ima dozvolu, da vodi i čuva  
evidenciju o otpadnim uljima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana, kao i o 
konačnom odlaganju ostataka posle tretmana i podatke o tome dostavlja Agenciji za zaštitu 
životne sredine. Na osnovu člana 3. stava 2. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih 
sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/10, 101/10, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14), 
Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i 
korišćenje određenih vrsta otpada ("Službeni glasnik RS", br. 45/18) u članu 4. propisuje da se 
operateru dodeljuju podsticajna sredstva u sledećim iznosima: 

 za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine 

– 10,00 RSD/kg; 

 za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 RSD/kg. 

Predviđene mere za upravljanje otpadnim uljima su: 

 omogućiti i podsticati odvojeno sakupljanje otpadnih ulja na mestima određenim za 

preuzimanje - prodajna mesta i auto servisi, reciklažna dvorišta; 

 podsticanje sakupljanja otpadnih jestivih ulja - posebno u ugostiteljskim objektima, radi 

iskorišćenja i proizvodnje biodizela. 

 
 

Otpadne gume 

Upravljanje otpadnim gumama je skup mera koje obuhvataju sakupljanje, transport, skladištenje i 
tretman otpadnih guma. Otpadne gume razvrstane su u grupu otpada sa indeksnim brojem 16 01 
03 prema Katalogu otpada. Otpadne gume ne mogu se odlagati na deponiju. Tretman otpadnih 
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guma obuhvata reciklažu otpadnih guma (podloga za sportsko igralište, pešačke staze kao i za  
puteve, za izradu veštačke trave) i korišćenje u energetske svrhe (tretman koinsineracije u  
cementarama). 

Fizičko ili pravno lice koje vrši sakupljanje, transport, tretman ili odlaganje otpadnih guma mora 
da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o količinama sakupljenih i tretiranih otpadnih guma, a  
podatke o tome dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine i popunjava Dokument o kretanju 
otpada, u skladu sa posebnim propisom. Na osnovu člana 3. stava 2. Uredbe o visini i uslovima  
za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/10, 101/10, 86/11, 35/12, 
48/12, 41/13 i 81/14), 

Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i 
korišćenje određenih vrsta otpada ("Službeni glasnik RS", br. 45/18) u članu 2. propisuje da se  
operateru dodeljuju podsticajna sredstva u sledećim iznosima: 

 za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390 

RSD/t; 

 za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606 RSD/t. 

Mere za uspostavljanje i unapređenje sistema upravljanja otpadnim gumama su: 

 podsticanje organizovanja sabirnih mesta za otpadne gume; 
 podsticanje i organizovanje reciklaže/ponovnog korišćenja otpadnih guma za druge 

namene. 

 
 

Otpadna vozila 

Upravljanje otpadnim vozilima i njihovim delovima je skup mera koje obuhvataju sakupljanje, 
transport, skladištenje i tretman otpadnih vozila i odlaganje otpada i ostataka nakon tretmana 
otpada. Postupanje sa otpadnim vozilima je regulisano Pravilnikom o načinu i postupku 
upravljanju otpadnim vozilima („Službeni glasnik RS“, br. 98/10). Otpadna vozila su prema 
Katalogu otpada razvrstana u grupu sa indeksnim brojem otpada 16 00 00. Otpadna vozila se ne 
mogu odlagati na deponiju. Mogu se samo privremeno odlagati na platoe za razvrstavanje otpada 
dok se ne proslede operaterima koji se bave ovom vrstom otpada. 

Približno 75 % težine vozila čine čelik i aluminijum od kojih se najveći deo reciklira. Ostali prisutni 
materijali su olovo, kadmijum, živa i šestovalentni hrom, a tome treba dodati i druge opasne  
materije, koje uključuju antifriz, kočiona ulja i druga ulja koja, ako se njima pravilno ne upravlja, 
mogu biti uzrok zagađenja životne sredine. Ostatak vozila čini plastika koja se reciklira ili odlaže. 

Proizvođač ili uvoznik dužan je da pruži informacije o rasklapanju, odnosno odgovarajućem 
tretmanu neupotrebljivog vozila. Vlasnik otpadnog vozila je pravno ili fizičko lice kome ovo vozilo 
pripada, a nastalo je njegovom aktivnošću. Vlasnik otpadnog vozila dužan je da obezbedi predaju 
vozila licu koje ima dozvolu za sakupljanje i/ili transport i/ili skladištenje i/ili tretman i da popuni 
Dokument o kretanju otpada. Ako je vlasnik otpadnog vozila nepoznat, jedinica lokalne 
samouprave dužna je da obezbedi sakupljanje i predaju vozila licu koje ima dozvolu za tretman.  
Jedinica lokalne samouprave uređuje postupak sakupljanja i predaje vozila i utvrđuje naknadu 
troškova za navedene aktivnosti. Ukoliko se u opštini pokaže inicijativa za postavljanjem skladišta 
otpadnih vozila, ono mora da ispunjava uslove propisane zakonom, a operater mora da ima 
dozvolu za sakupljanje otpadnih vozila. Skladište otpadnih vozila mora da ima: 

 nepropusnu podlogu sa opremom za sakupljanje prosutih tečnosti i sredstvima za 

odmašćivanje; 
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 sistem za potpuni kontrolisani prihvat zauljene atmosferske vode sa svih površina 

(manipulativne površine, parking i dr.), njihov predtretman u separatoru masti i ulja pre 

upuštanja u recipijent i redovno pražnjenje i održavanje separatora; 

 ispunjene druge mere i uslove u skladu sa zakonom. 

Mere za uspostavljanje i unapređenje sistema upravljanja otpadnim vozilima su: 

 podsticanje građana, vlasnika otpadnih vozila, da ih dovoze u predviđena mesta sa 

sakupljanje; 

 podsticanje organizovanja sistema sakupljanja otpadnih vozila, tj. odvajanja korisnih 

delova otpadnih vozila i njihovo vraćanje u proizvodni ciklus u skladu sa zakonom. 

 
 

Otpad od električne i elektronske opreme 

Otpad od električne i elektronske opreme sastoji se od isluženih proizvoda i obuhvata brojnu  
električnu i elektronsku opremu kao što su: frižideri, računarska i telekomunikaciona oprema, 
zamrzivači, električni i elektronski alati, mašine za pranje, medicinska oprema, tosteri, instrumenti 
za monitoring i kontrolu, fenovi za kosu, televizori itd. To je jedan od najbrže rastućih tokova  
otpada i čini približno 4 % komunalnog otpada. Otpad od električne i elektronske opreme prema 
Katalogu otpada razvrstan je u grupu sa indeksnim brojem otpada 16 02 00 i 20 01 00. Otpad od 
električnih i elektronskih proizvoda na može se mešati sa drugim vrstama otpada. Većina ovog  
otpada spada u opasan otpad zbog komponenti koje sadrži, pa je zabranjeno odlaganje ove vrste 
otpada bez prethodnog tretmana. Lice koje vrši sakupljanje, tretman ili odlaganje otpada od  
električnih i elektronskih proizvoda mora da ima dozvolu, da vodi evidenciju o količini i vrsti  
preuzetih električnih i elektronskih proizvoda i podatke o tome dostavlja Agenciji za zaštitu životne 
sredine. Uspostavljanjem sistema «zagađivač plaća» i odgovornosti za elektronske uređaje koji  
se više ne koriste, uvoznici i proizvođači elektronske opreme pri plasmanu robe na tržište plaćaju 
taksu koja se koristi za sakupljanje i reciklažu otpada od električnih i elektronskih proizvoda. 

Gvožđe i čelik su najčešći materijali koji se nalaze u električnoj i elektronskoj opremi i čine skoro  
50 % težine. Plastika je druga komponenta po težini koja čini približno 21 %. Obojeni metali,  
uključujući dragocene metale, predstavljaju oko 13 % ukupne težine, dok staklo čini oko 5 %  
otpada od električne i elektronske opreme. 

Potrebno je uspostaviti sistem odvojenog sakupljanja otpada od električnih i elektronskih 

proizvoda, kako bi se reciklirali upotrebljivi delovi. Komponente otpada od električnih i elektronskih 
proizvoda koje sadrže RSV obavezno se odvajaju i obezbeđuje se njihovo adekvatno odlaganje. 
Neophodno je obezbediti odvojeno sakupljanje rashladnih fluida. Mere za uspostavljanje i 
unapređenje sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda su: 

 podsticanje odvojenog sakupljanja ove vrste otpada (reciklažna dvorišta, centar za 

upravljanje otpadom, maloprodajni objekti sa električnom i elektronskom opremom i dr.); 

 podsticanje smanjenja opasnog potencijala ove vrste otpada odvajanjem upotrebljivih 

delova (metal, plastika i sl.) od opasnih delova koje treba tretirati na propisani način. 

 
 

Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu 

Upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu je skup mera koje obuhvataju 
njihovo sakupljanje, razvrstavanje, transport, skladištenje i tretman ili odlaganje ostataka posle  
tretmana. Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu prema Katalogu otpada razvrstane su u 
grupu sa indeksnim brojem otpada 20 01 21. Postupanje sa otpadnim fluorescentnim cevima koje 
sadrže živu, definisano je Pravilnikom o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim 
cevima koje sadrže živu ("Službeni glasnik RS", broj 97/10). 
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Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu moraju se razvrstavati i klasifikovati na propisan  
način i čuvati do predaje sakupljaču i/ili licu koje vrši njihov transport, odnosno licu koje vrši njihovo 
skladištenje i/ili tretman. Za sakupljanje otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu koriste se  
odgovarajuće, nepropusne i zatvorene posude, koje nose oznaku indeksnog broja otpadnih  
fluorescentnih cevi koje sadrže živu, u skladu sa propisom kojim se uređuje Katalog otpada. Lice 
koje vrši sakupljanje, tretman ili odlaganje otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu mora da  
ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena i podatke 
o tome dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine. 

Svako kretanje otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu prati Dokument o kretanju opasnog  
otpada, u skladu sa posebnim propisom. 

Potrebno je postaviti kontejnere za odvojeno sakupljanje ove vrste otpada. Zabranjeno je na 
deponiju odlagati otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu. Ove cevi treba podvrgnuti tretmanu 
pre odlaganja. Reciklaža fluorescentnih sijalica čini jednu tehnološku celinu čiji su krajnji rezultat  
više sekundarnih sirovina i inertni otpad. 

Mere za uspostavljanje sistema upravljanja otpadnim fluorescentnim sijalicama koje sadrže živu  
su: 

 uspostaviti i označiti odgovarajuće lokacije za sakupljanje otpadnih sijalica koji sadrže 

živu i nabaviti odgovarajuću opremu (kutije, kante i kontejnere od plastičnog materijala 

sa dobrim zaptivanjem); 

 podsticanje odvojenog sakupljanja ove vrste otpada (reciklažna dvorišta, maloprodajni 

objekti i dr.), 

 izvršiti uređenje lokacije (ograđivanje, asfaltiranje, pristup za utovar/istovar vozila, 

izgradnja neophodnih objekata); 

 obezbediti deo za skladištenje i deo za sortiranje; 
 nabaviti i ugraditi opremu za skladišni deo (plastični kontejneri, metalne stalaže, viljuškari 

za manipulisanje kontejnerima, manja zatvorena i označena vozila za transport otpada). 

 
 

Medicinski otpad 

Medicinski otpad se definiše kao sav otpad koji se generiše u zdravstvenim ustanovama, 
istraživačkim ustanovama i laboratorijama. On predstavlja heterogenu mešavinu otpada koji ima  
karakter komunalnog i visoko rizičnog/opasnog otpada, koji pokriva 10-25 % ukupno generisanog 
otpada. Medicinski otpad razvrstan je u grupu otpada 18 00 00 prema Katalogu otpada. 
Upravljanje medicinskim otpadom je skup mera koje obuhvataju sakupljanje, razvrstavanje, 
pakovanje, obeležavanje, skladištenje, transport, tretman ili bezbedno odlaganje medicinskog 
otpada. Postupanje sa medicinskim otpadom definisano je Pravilnikom o upravljanju medicinskim 
otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 78/10). 

Medicinski otpad se mora sakupljati na mestu nastanka, razvrstavati opasan od neopasnog 
otpada, odnosno različite vrste opasnog medicinskog otpada i odlagati u odgovarajuću ambalažu 
prilagođenu njegovim svojstvima, količini, načinu privremenog odlaganja, prevoza i tretmana. 

Sve ustanove za zdravstvenu zaštitu i veterinarske organizacije u kojima nastaje medicinski otpad 
su dužne da izrade planove upravljanja otpadom i imenuju odgovorno lice za upravljanje otpadom 
u skladu sa Zakonom. Odgovorno lice dužno je da vodi evidenciju o količinama medicinskog  
otpada i podatke o tome dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine. 

Stare lekove građani mogu da odnesu u apoteke koje su određene i dužne da preuzimaju 
neupotrebljive lekove od građana. Apoteke i zdravstvene ustanove dužne su da neupotrebljive  
lekove (lekovi sa isteklim rokom trajanja, rasuti lekovi, neispravni lekovi u pogledu kvaliteta i dr.) 
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vrate proizvođaču, uvozniku ili distributeru radi bezbednog tretmana kada god je to moguće, 
naročito citostatike i narkotike. 

 
 

Otpad životinjskog porekla 

Postupanje sa otpadom životinjskog porekla prema Zakonu o veterinarstvu („Službeni glasnik  
RS“, br. 91/05, 30/10) podrazumeva sakupljanje, razvrstavanje prema stepenu rizika (kategorije), 
skladištenje i tretman. Otpad životinjskog porekla razvrstan je u grupu otpada 02 00 00 prema 
Katalogu otpada. 

Uginule životinje i otpad životinjskog porekla ne smeju se odlagati na deponiju. Potrebno je  
predvideti u opštinama lokaciju za izgradnju sabirnog punkta za uginule životinje i konfiskate, 
odnosno otpad životinjskog porekla, koji će biti opremljen rashladnim kontejnerima i drugom 
sanitarnom opremom, odakle će se dalje otpremati na odgovarajući tretman. 

Predviđeno je da se klanični otpad spaljuje u kafilerijama. Najbliža kafilerija se nalazi u Ćupriji 
„FABIM - Napredak“. 

U cilju realizacije upravljanja otpadom životinjskog porekla, potrebno je: 

 organizovati sistem sakupljanja, skladištenja i transporta otpada životinjskog porekla do 

postrojenja za tretman; 

 uključiti ekonomske podsticaje, kroz cenu otpada ili druge povoljnosti. 

 

Pоlјоprivrеdni оtpаd 

Pоlјоprivrеdni оtpаd је prоmеnlјiv u tоku gоdinе, tе sе јаvlјајu vеlikе vаriјаciје u dnеvnој mаsi, 

zаprеmini i sаstаvu u zаvisnоsti оd sеzоnе. Nеаdеkvаtnо је uprаvlјаnjе оtpаdоm nа fаrmаmа (nе 
pоstоје pоstrојеnjа zа prеčišćаvаnjе оtpаdnih vоdа ni оbјеkti zа sklаdištеnjе stајskоg đubrivа), 
štо dоvоdi dо zаgаđеnjа vоdоtоkоvа nutriјеntimа. Pоlјоprivrеdni оtpаd је rаzvrstаn u grupu оtpаdа 
02 00 00 i 03 00 00 prеmа Kаtаlоgu оtpаdа. Nајvеćа kоličinа stајskоg đubrivа sе koristi zа 
pоbоlјšаnjе kvаlitеtа zеmlјištа. Nајvеćе kоličinе pilаnskоg оtpаdа iz pоgоnа zа prеrаdu drvеtа,  
vlаsnici prоdајu fаbrikаmа zа prоizvоdnju brikеtа, drvеnih pеlеtа i plоčа. 

Pоtrеbnо је rаditi nа smаnjеnju nаstајаnjа pоlјоprivrеdnоg оtpаdа uvоđеnjеm čistiје prоizvоdnjе i 
BAT (nајbоlје dоstupnе tеhnikе) i BEP (nајbоlје еkоlоškе prаksе) u prеhrаmbеnој industriјi.  
Pоlјоprivrеdni оtpаd, оdnоsnо biоmаsu kао nusprоizvоd pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе, rаtаrskе  
prоizvоdnjе, kао i prоizvоdnjе industriјskоg i оstаlоg bilја, trеbа kоristiti zа dоbiјаnjе tеčnih gоrivа- 
biоdizеlа. 

 
 

Мulј iz urеđаја zа prеčišćаvаnjе kоmunаlnih оtpаdnih vоdа 

Мulј iz urеđаја zа prеčišćаvаnjе kоmunаlnih оtpаdnih vоdа rаzvrstаn је u grupu оtpаdа 19 08 05 
prеmа Kаtаlоgu оtpаdа. Prеmа stаndаrdimа Еvrоpskе uniје svаkо nаsеlје vеćе оd 2.000 
stаnоvnikа mоrа imаti pоstrојеnjе zа prеčišćаvаnjе оtpаdnih vоdа. 

Nаčini pоstupаnjа sа stаbilizоvаnim mulјеm оd prеčišćаvаnjа оtpаdnih vоdа su: iskоrišćеnjе u 
pоlјоprivrеdi, tеrmički trеtmаn u insinеrаtоrimа, kоrišćеnjе mulја kао gоrivа u cеmеntаrаmа, 
оdnоsnо оdlаgаnjе nа dеpоniјu. 
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Grаđеvinski оtpаd i оtpаd оd rušеnjа 

Grаđеvinski оtpаd је, prеmа Kаtаlоgu оtpаdа, rаzvrstаn u grupu sа indеksnim brојеm оtpаdа 17  
00 00. Grаđеvinski оtpаd u prоsеku sаdrži: zеmlјu оd iskоpа 75 %, оtpаd оd rušеnjа i grаđеnjа 
(оtpаd оd kеrаmikе, bеtоnа, gvоžđа, čеlikа, plаstikа i dr.) 15-25 %, kао i оtpаdni аsfаlt i bеtоn 5- 
10 %. 

Rеciklаžоm grаđеvinskоg оtpаdа pоnоvо sе mоžе upоtrеbiti оkо 80 % njеgоvоg sаstаvа i оnа 
оbuhvаtа, rаzdvајаnjе rаzličitih sаstојаkа оtpаdа i mоžе sе vršiti u tоku sаmе izgrаdnjе ili rušеnjа, 
а zаtim i оbrаdu svаkоg оd tih sаstојаkа prеmа njеgоvim pоsеbnim svојstvimа i pоtеnciјаlnim  
оblаstimа primеnе. 

Оsnоvnа оprеmlјеnоst lоkаciје zа sklаdištеnjе grаđеvinskоg оtpаdа оbuhvаtа slеdеćе: 

 nа ulаzu mоrа biti pоstаvlјеn nаtpis sа nаvеdеnim imеnоm оpеrаtеrа, i rаdnim 

vrеmеnоm 

 nа uоčlјivоm mеstu nа lоkаciјi mоrа biti istаknut plаn pоstupаkа zа slučај udеsа 
 lоkаciја mоrа biti оgrаđеnа nајmаnjе 2 m visоkоm оgrаdоm 
 stаlnim nаdzоrоm trеbа sprеčiti unоšеnjе nеdоzvоlјеnоg оtpаdа nа lоkаciјu 
 nа pоdručјu lоkаciје mоrајu sе nаlаziti dоvоlјnо vеlikе pоvršinе zа izvоđеnjе pоstupаkа 

prеuzimаnjа i prоvеrе оtpаdа, kао i zа оkrеtаnjе trаnspоrtnih vоzilа 

 lоkаciја mоrа imаti pristupni put i izlаz nа glаvni put 
 оkо оgrаdе mоrа biti urеđеn prоtivpоžаrni pојаs 

Nа lоkаciјu kоја је оdrеđеnа zа sklаdištеnjе grаđеvinskоg оtpаdа mоžе sе оdlаgаti sаmо slеdеći 
оtpаd bеz prеthоdnе аnаlizе еluаtа i pаrаmеtаrа оrgаnskih zаgаđеnjа: stаklо, bеtоn, ciglа, 
crеp/plоčicе i kеrаmikа, mеšаvinе bеtоnа, ciglе, crеpа/plоčicа i kеrаmikе, zеmlја i kаmеnjе, 
isklјučuјući pоvršinski slој i isklјučuјući zеmlјu sа kоntаminirаnih lоkаciја. Kаkо bi sе sprеčilо 
nеkоntrоlisаnо оdlаgаnjе grаđеvinskоg оtpаdа u živоtnu srеdinu pоtrеbnо је pоdsticаti njеgоvе 
vlаsnikе dа isti dоprеmајu nа lоkаciјu kоја је prеdviđеnа zа njеgоvо sklаdištеnjе. Оbzirоm dа sе 
оvа vrstа оtpаdа mоžе rеciklirаti i pоnоvо kоristiti u grаđеvinаrstvu, tо bi nа svаkој lоkаciјi 
оprеdеlјеnој zа оdlаgаnjе grаđеvinskоg оtpаdа, kојu је svаkа оpštinа оdrеdilа Оdlukоm, trеbаlо  
оbеzbеditi pristup mоbilnоm pоstrојеnju zа rеciklаžu grаđеvinskоg оtpаdа. 

Оsnоvni uslоvi lоkаciје: 

 lоkаciја mоrа biti prоpisnо udаlјеnа оd nаsеlјеnоg pоdručја 

 lоkаciја niје dоzvоlјеnа nа vоdоzаštićеnоm ni pоplаvnоm pоdručјu, оdrеđеnim prеmа 

prоpisimа kојi rеgulišu zаštitu vоdа 

 lоkаciја mоrа biti nајmаnjе 1 m iznаd nајvišе visinе pоdzеmnе vоdе 

Nа tеritоriјi Srbiје sаmо nеkоlikо оpеrаtеrа imа dоzvоlu zа sаkuplјаnjе, trаnspоrt i trеtmаn 
grаđеvinskоg оtpаdа i оtpаdа оd rušеnjа. Kаkо је u pоslеdnjih nеkоlikо gоdinа prisutnа pоvеćаnа 
grаdnjа, pоvеćаnе su i kоličinе grаđеvinskоg оtpаdа. 

Оsnоvnе еtаpе u оkviru pоstupkа rеciklаžе јеsu sоrtirаnjе, drоblјеnjе i prоsејаvаnjе, а zаvršni 
prоizvоd је аgrеgаt kојi sе mоžе kоristiti u grаđеvinаrstvu, zа urеđеnjе zеmlјištа i kао zаmеnа zа 
šlјunаk u bеtоnskim еlеmеntimа. Dео mаtеriјаlа iz grаđеvinskоg оtpаdа sе mоžе kоristiti zа 
dnеvnе prеkrivkе, privrеmеnе sаоbrаćајnicе i rаmpе), аli i zа sаnаciје pоstојеćih dеpоniја- 
smеtlištа, čimе sе smаnjuјu trоškоvi sаnаciје dеpоniја. Pоstоје nајmаnjе dvе dоbrе strаnе 
pоstupkа rеciklаžе, sа аgrеgаtоm kао njеgоvim zаvršnim prоizvоdоm: 

 znаčајnо smаnjеnjе kоličinе grаđеvinskоg оtpаdа kојi sе dеpоnuје 
 uštеdа prirоdnih rеsursа 
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Iskоrišćеnjе prikuplјеnоg grаđеvinskоg оtpаdа vršićе sе nа mоbilnоm pоstrојеnju zа rеciklаžu 
grаđеvinskоg оtpаdа. Prеdlаžе sе dа sе јеdnо pоstrојеnjе zа rеciklаžu grаđеvinskоg оtpаdа  
pоstаvi nа lоkаciјi Rеgiоnаlnоg cеntrа zа uprаvlјаnjе оtpаdоm. Pоkrеtni kаpаcitеti zа sоrtirаnjе 
grаđеvinskоg оtpаdа i šutа - sоrtirаnjе i lоmlјеnjе grаđеvinskоg оtpаdа i šutа mоžе sе dеfinisаti 
kао mеhаnički trеtmаn, kојi је nеоphоdаn dа bi sе tај оtpаd mоgао pоnоvо kоristiti. 

Finаlni prоizvоdi оvоg trеtmаnа su sеkundаrnе sirоvinе, izdеlјеnе u zаvisnоsti оd vеličinе ili  
rаstrеsitоsti. Оnе uspеšnо mоgu zаmеniti prirоdnе mаtеriјаlе u grаđеvinаrstvu ili drugim 
industriјаmа. 

 

Оtpаd kојi sаdrži аzbеst 

U Kаtаlоgu оtpаdа pоsеbnо su izdvојеni Izоlаciоni mаtеriјаli/grаđеvinski mаtеriјаli kојi sаdržе 
аzbеst, sа brојеm 17 06 01. U sklаdu sа оdrеdbаmа Zаkоnа о uprаvlјаnju оtpаdоm, оtpаd kојi 
sаdrži аzbеst оdvојеnо sе sаkuplја, pаkuје, sklаdišti i оdlаžе nа pоsеbni plаtо u оkviru 
Rеgiоnаlnоg cеntrа zа uprаvlјаnjе оtpаdоm. Pоd оvim brојеm nаvеdеnе su slеdеćе pоdgrupе 
mаtеriјаlа i prоizvоdа: 

 17 06 01 - izоlаciоni mаtеriјаli kојi sаdržе аzbеst 
 17 06 03 - оstаli izоlаciоni mаtеriјаli kојi sе sаstоје оd ili sаdržе оpаsnе mаtеriје 
 17 06 04 - izоlаciоni mаtеriјаli kојi nisu nаvеdеni pоd 17 06 01 i 17 06 03 
 17 06 05 - grаđеvinski mаtеriјаl kојi sаdrži аzbеst 

Маtеriјаli kао štо su аzbеst i stаklеnа vunа su sе zbоg svојih fizičkо-hеmiјskih оsоbinа u prоšlоsti 
mnоgо kоristili u grаđеvinаrstvu kао izоlаciоni i grаđеvinski mаtеriјаli. U mеđuvrеmеnu su uоčеnе 
i оpаsnе оsоbinе оvih mаtеriјаlа pа sе zbоg tоgа еliminišu iz upоtrеbе u grаđеvinskој industriјi.  
Аzbеstni оtpаd mоrа sе priprеmiti zа trаnspоrt pоstupcimа pоvršinskоg оčvršćivаnjа ili 
sоlidifikаciје ili uništаvаnjеm аzbеstnih vlаkаnа, tаkо dа sе sprеči оslоbаđаnjе аzbеstnih vlаkаnа 
u živоtnu srеdinu. Аzbеstni оtpаd mоrа sе prе trаnspоrtа upаkоvаti tаkо dа sе sprеči ispuštаnjе 
аzbеstnih vlаkаnа i prаšinе u živоtnu srеdinu. Тrаnspоrt аzbеstnоg оtpаdа dо mеstа оdlаgаnjа 
vrši sе bеz prеtоvаrа. Kоntејnеri i аmbаlаžа zа аzbеstni оtpаd mоrајu biti vidlјivо оznаčеni. 
Privrеmеnо sklаdištеnjе аzbеstnоg оtpаdа sprоvоdi sе nа nаčin dа sе sprеči zаgаđеnjе 
ispuštаnjеm аzbеstnih vlаkаnа ili prаšinе u živоtnu srеdinu. Prоpisnо upаkоvаni аzbеstni оtpаd 
оdlаžе sе nа оdgоvаrајuću lоkаciјu. Таkоđе nеоphоdnо је sprоvеsti еdukаciјu mеđu grаđаnimа  
о štеti kојu mоžе dа učini nеаdеkvаtnо pоstupаnjе sа оvоm vrstоm оtpаdа. 

 

Оtpаd оd еksplоаtаciје minеrаlnih sirоvinа i оtpаd iz еnеrgеtikе 

Оtpаd iz rudаrstvа niје prеdmеt оvоg plаnа i pоstupаnjе sа оvim оtpаdоm је prеdmеt pоsеbnе  
studiје. Zаkоn о rudаrstvu i gеоlоškim istrаživаnjimа ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 95/2018 - 
dr. zakon) prоpisuје оsnоvnе uslоvе i zаhtеvе kојi sе оdnоsе nа dеlаtnоst еksplоаtаciје minеrаlnih 
sirоvinа i prоpisuје nаknаdе zа kоrišćеnjе minеrаlnih sirоvinа. 

 

Оtpаd kоntаminirаn dugоtrајnim оrgаnskim zаgаđuјućim mаtеriјаmа (POPs оtpаd) 

Prеmа Kаtаlоgu оtpаdа, PCB оtpаd sе nаlаzi u оkviru grupа 13 00 00, 16 00 00 i 17 00 00. POPs 
mаtеriје su zаbrаnjеnе zа upоtrеbu i mоrајu sе uklоniti. PОPs mаtеriјаmа pripаdајu PCB ulја, kао 
i nеki pеsticidi (DDТ, lindаn i dr.). Rаshlаdni mеdiјum u trаfоstаnicаmа kојi kоristi PCB (pirаlеnskо 
ulје), u sklаdu sа zаkоnоm је оd 2015. gоdinе zаbrаnjеn i mоrао је biti zаmеnjеn оdgоvаrајućim 
ulјimа kоја nе sаdržе PCB. Vlаsnik PCB i PCT оtpаdа dužаn је dа оbеzbеdi njihоvо оdlаgаnjе, 
оdnоsnо dеkоntаminаciјu. Оtpаd kојi sаdrži PCB оdvојеnо sе sаkuplја. Licе kоје vrši sаkuplјаnjе, 
trеtmаn, dеkоntаminаciјu ili оdlаgаnjе PCB оtpаdа mоrа dа imа dоzvоlu, dа vоdi i čuvа еvidеnciјu 
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о kоličini kоја је sаkuplјеnа, trеtirаnа ili оdlоžеnа i pоdаtkе о tоmе dоstаvlја Аgеnciјi zа zаštitu 
živоtnе srеdinе. Zаkоn zаbrаnjuје: 

 dоpunjаvаnjе trаnsfоrmаtоrа sа PCB 
 pоnоvnо kоrišćеnjе PCB оtpаdа 
 dоbiјаnjе rеciklаžоm PCB iz PCB оtpаdа 
 privrеmеnо sklаdištеnjе PCB, PCB оtpаdа ili urеđаја kојi sаdrži PCB dužе оd 24 mеsеcа 

prе оbеzbеđivаnjа njihоvоg оdlаgаnjа ili dеkоntаminаciје 

 spаlјivаnjе PCB оtpаdа 

 kоrišćеnjе urеđаја kојi sаdržе PCB аkо nisu u isprаvnоm rаdnоm stаnju ili аkо curе 

Sklаdištа kоја su prојеktоvаnа dа usklаdištе sаmо čvrstе оtpаdе, kао štо su npr. prаzni 
trаnsfоrmаtоri, nе zаhtеvајu istе mеrе zаštitе živоtnе srеdinе kао оnа sklаdištа kоја služе zа 
sklаdištеnjе tеčnоg оtpаdа, s оbzirоm dа u njimа nеmа vеlikе mоgućnоsti zа ispuštаnjе i širеnjе  
tеčnе mаtеriје. Privrеmеnо sklаdištеnjе PCB, PCB оtpаdа ili urеđаја kојi sаdrži PCB nе smе biti 
nа lоkаciјi prоizvоđаčа ili vlаsnikа оtpаdа dužе оd 24 mеsеcа. POPs pеsticidi su sе dugi niz 
gоdinа u Srbiјi, kао i u drugim zеmlјаmа svеtа, primеnjivаli u pоlјоprivrеdi, vеtеrini, zdrаvstvu.  
Тоkоm оsаmdеsеtih gоdinа prоšlоg vеkа njihоvа primеnа је zаbrаnjеnа. Dаnаs prоblеm 
prеdstаvlјајu pеsticidi kојi su i dаlје u upоtrеbi, nаčin njihоvоg оdlаgаnjа nаkоn istеkа rоkа  
trајаnjа, kоntаminаciја i zbrinjаvаnjе аmbаlаžе u kојu su bili zаpаkоvаni. Pоtrеbnо је оbеzbеditi  
sklаdištа zа privrеmеnо sаkuplјаnjе оtpаdnih pеsticidа, u dоgоvоru višе оpštinа, dо оdnоšеnjа u 
rеgiоnаlnа sklаdištа zа оpаsаn оtpаd ili nа kоnаčаn trеtmаn. 

 

Оtpаd iz industriје titаn diоksidа 

Тitаn diоksid sе nе prоizvоdi u Rеpublici Srbiјi, аli sе kоristi kао sirоvinа u prоizvоdnji bоја i u 
industriјi grаđеvinskih mаtеriјаlа zа pоstizаnjе bеlinе. Prоizvоđаč i vlаsnik titаn-diоksidа i оtpаdа 
оd titаn-diоksidа u оbаvеzi је dа sprоvоdi mеrе nаdzоrа nаd оpеrаciјаmа оdlаgаnjа, kао i kоntrоlu 
zеmlјištа, vоdе i vаzduhа nа lоkаciјi gdе је оtpаd оd titаn-diоksidа kоrišćеn, čuvаn ili оdlоžеn. 
Таkоđе prоizvоđаč i/ili vlаsnik оtpаdа dužаn је dа imа dоzvоlu, dа vоdi i čuvа еvidеnciјu о 
kоličinаmа оvе vrstе оtpаdа kојi је sаkuplјеn, usklаdištеn, trеtirаn ili оdlоžеn i pоdаtkе о tоmе 
dоstаvlја Аgеnciјi zа zаštitu živоtnе srеdinе. 

 
5.8 Mere za sprečavanje kretanja otpada koji nije obuhvaćen planom i mere za 

postupanje sa otpadom koji nastaje u vanrednim situacijama 
 

Mere za sprečavanje kretanja otpada koji nije obuhvaćen Planom 

Na regionalnu deponiju dopušteno je odlaganje samo neopasnog otpada koji je propisan u dozvoli 
za odlaganje otpada. Otpad prati dokumentacija. Otpad se proverava na tri nivoa: 

 Vizuelna inspekcija otpada na ulazu u deponiju, kao i na mestu odlaganja; 
 Verifikacija usaglašenosti otpada sa opisom iz dokumentacije koju dostavlja vlasnik; 
 Merenje i registracija isporuke. 

Svaku isporuku prate sledeće podaci koji se upisuju u registar otpada svakog dana: 

 vrsta otpada; 
 karakteristike otpada; 
 težina otpada; 
 poreklo; 
 ime i adresa firme koja je dovezla otpad; 
 tačna lokacija na koju je otpad odložen na deponiji. 
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Svako ilegalno odlaganje otpada koji nije na listi na deponiju, ili van deponije, kažnjivo je u skladu 
sa Zakonom o upravljanju otpadom. 

Opasan otpad se mora skladištiti u skladu sa propisima i transportovati do postrojenja za tretman 
u drugom regionu ili izvoziti na tretman u inostranstvo. 

Sa posebnim tokovima otpada mora se postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i 
podzakonskim propisima i merama predviđenim ovim Planom. Za postupanje sa otpadom 
suprotno merama koje su predviđene Planom, Zakonom o upravljanju otpadom su propisane 
kaznene mere. Privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se, ako: 

 na deponiju primi otpad koji ne ispunjava uslove o odlaganju otpada propisane dozvolom 

ili ako o odbijanju prihvatanja ne obavesti nadležni organ; 

 skladišti otpad na mestima koja nisu tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada 

na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada, u centrima za sakupljanje, transfer stanicama i 

drugim lokacijama ili po isteku propisanog roka za privremeno skladištenje; 
 tretman otpada obavlja suprotno odredbama zakona; 
 vrši fizičko-hemijski tretman otpada suprotno propisanim uslovima; 
 vrši biološki tretman otpada suprotno propisanim uslovima; 
 vrši termički tretman otpada suprotno uslovima u dozvoli; 

 vrši odlaganje otpada na lokaciji koja ne ispunjava tehničke, tehnološke i druge 

propisane uslove, odnosno suprotno uslovima utvrđenim u dozvoli ili bez prethodnog 

tretmana ili odlaže opasan otpad zajedno sa drugim vrstama otpada; 

 prilikom sakupljanja, razvrstavanja, skladištenja, transporta, ponovnog iskorišćenja i 

odlaganja opasan otpad ne upakuje i obeleži na odgovarajući način; 

 meša različite kategorije opasnog otpada, osim u slučaju kada je to dozvoljeno, odlaže 

opasan otpad bez prethodnog tretmana ili vrši razblaživanje opasnog otpada radi 

njegovog ispuštanja u životnu sredinu; 

 upravlja posebnim tokovima otpada suprotno ovom zakonu. 

 

Mere za postupanje sa otpadom koji nastaje u vanrednim situacijama 

Sve količine neopasnog otpada koje nastaju u opštini, a koje nisu predmet reciklaže ili 
iskorišćenja, odnosno kompostiranja, moraju biti odložene na regionalnu deponiju. Otpad u 
vanrednim situacijama uključuje otpad koji može nastati u nepredviđenim okolnostima, kao što je 
otpad posle oluja, poplava, požara, velikih saobraćajnih udesa, ali ne predstavlja otpad nastao 
ekonomskim razvojem, otpad od uklanjanja napuštenih kuća i domaćinstava ili drugih planiranih 
aktivnosti. Ukoliko ne postoji adekvatan prostor za odlaganje otpada u vanrednim situacijama, 
ovakav otpad, nakon karakterizacije i uz posebnu dozvolu, može biti odložen na regionalnu 
deponiju. 

Opasan otpad koji može nastati prilikom hemijskih udesa i sličnih događaja, predmet je posebnih 
planova zaštite od udesa, koji su dužna da izrade sva preduzeća čija delatnost predstavlja rizik 
po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Opasan otpad se ne može odlagati na regionalnu deponiju, koja 
nije predviđena za odlaganje opasnog otpada. 

 
5.9 Preporuke za sanaciju deponija-smetlišta 

 

Sve postojeće deponije-smetlišta potrebno je u što kraćem roku zatvoriti i ograditi. S obzirom da 
postojeće deponije-smetlišta nisu sanitarno uređene, niti su preduzete mere zaštite životne 
sredine, neophodno je da se za svaku opštinsku deponiju-smetlište uradi projekat sanacije i 
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rekultivacije. Sanacija odlagališta otpada treba da se sprovodi u skladu sa usvojenim zakonima 
koji su usaglašeni sa zahtevima direktiva EU. Sadašnje stanje je sledeće: 

 sve lokacije su kontrolisana smetlišta bez osnovnih sredstava za zaštitu životne sredine; 
 ne vrši se merenje otpada ni registracija vrste i količine otpada; 
 postoje problemi po životnu sredinu u pogledu požara, procednih voda i neprijatnog 

mirisa; 

 na deponijama-smetlištima ne postoji oprema za praćenje zagađenja vazduha i vode; 

 generalno, nisu ispunjeni zahtevi iz propisa o zaštiti životne sredine; 
 osim “zvaničnih” deponija-smetlišta, postoji i veći broj divljih smetlišta. Veliki deo 

ovog otpada završi uz glavne saobraćajnice i vodotoke. 

Tipični istražni radovi na lokaciji za procenu uslova sanacije deponija-smetlišta obuhvataju 
sledeće procese: 

 evaluacija postojećih podataka; 
 topografska merenja; 
 ispitivanje podzemnih voda; 
 merenje karakteristika procednih voda; 
 geotehnička istraživanja (po potrebi). 

Opština bi trebalo da organizuje i sprovede postupnu sanaciju i zatvaranje, rekultivaciju 
odlagališta, odnosno sanaciju uz plan nastavka rada onih odlagališta koja su za to namenjena. 

Redosled prioriteta tek treba utvrditi, a biće sprovedeni na način koji se pokaže optimalnim 
uzimajući u obzir inženjerske, ekonomske i ekološke prilike na lokacijama tih deponija i u njihovoj 
okolini. 

Prema Uredbi o odlaganju otpada na deponije, nakon završenog perioda eksploatacije, sanitarna 
deponija se zatvara za dalje odlaganje formiranjem gornjeg prekrivnog sloja koji ispunjava 
tehničko-tehnološke uslove date u tabeli. 

Tabela 5.11 Potrebne mere za zatvaranje deponija 

 

Primenjene mere u smislu formiranja gornjeg 
prekrivnog sloja 

Deponija neopasnog otpada 

Sloj za drenažu deponijskog gasa ≥ 0,3 m Zahteva se 

Veštačka vodonepropusna obloga - folija Ne zahteva se 

Nepropusni mineralni sloj ≥ 0,5 m Zahteva se 

Sloj za rekultivaciju ≥ 0,5 m Zahteva se 

Izvor: Uredba o odlaganju otpada na deponije („Službeni glasnik RS“, broj 92/10) 

Ukoliko nije moguće izvršiti premeštanje, odnosno uklanjanje deponije, postoji nekoliko 
mogućnosti njenog „zatvaranja“, odnosno uređivanja na način da se minimizira njen negativan ili  
potencijalno negativan uticaj na životnu sredinu. Ukoliko se analiziranjem lokacije na kojoj se 
deponija nalazi utvrdi da ne postoji velika opasnost od zagađivanja životne sredine, potrebno je u 
cilju prevencije izvesti nekoliko osnovnih koraka, koji podrazumevaju: 

 prеrаčunаti mоgući vеk еksplоаtаciје, tј. vrеmе sаnаciје smеtlištа 
 izvršiti rаspоdеlu mаsа nа tеrеnu i sаbiјаnjе оtpаdа 
 urеditi skаrpе 
 prеkriti оtpаd inеrtnim mаtеriјаlоm 
 urаditi nеоphоdnе оbоdnе kаnаlе zа оdvоđеnjе аtmоsfеrskih vоdа 
 urаditi оtplinjаvаnjе smеtlištа sа nеоphоdnim brојеm i dubinоm biоtrnоvа 
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 obеzbеditi kоntrоlisаn ulаz\izlаz (оgrаdа, kаpiја) 
 obеzbеditi nеrаznоšеnjе оtpаdа sа smеtlištа kоrišćеnjеm nеаktivnо-inеrtnоg mаtеriјаlа, 

cirаdе ili sl. 

 izvršiti pоstеpеnu tеhničku, а zаtim i biоlоšku rеkultivаciјu smеtlištа svе dо kоnаčnоg 

zаtvаrаnjа 

 obеzbеditi mоnitоring stаbilnоsti sаnirаnоg smеtlištа - јеdnоm gоdišnjе u prvih pеt 

gоdinа, а nаkоn tоgа trоgоdišnjе svе dоk sе smеtlištе pоtpunо nе stаbilizuје 

 obеzbеditi mоnitоring еmisiје gаsоvа nа pоstаvlјеnоm dеgаzаciоnоm sistеmu - 

trоmеsеčnо prvih pеt gоdinа, šеstоmеsеčnо slеdеćih pеt gоdinа, а zаtim svаkе dvе 

gоdinе dо pоtpunоg prеstаnkа izdvајаnjа gаsа i stаbilizаciје tеrеnа 

Тrоškоvi izgrаdnjе prеkrivnоg slоја uglаvnоm zаvisе оd rаspоlоživоsti pоtrеbnоg mаtеriјаlа u 
blizini dеpоniје. Аkо glinа, pеsаk i zеmlја nisu rаspоlоživi u blizini, trоškоvi trаnspоrtа ćе uticаti 
nа prоcеnjеnе trоškоvе. Nаprаvlјеnе su slеdеćе prеtpоstаvkе dа bi sе ukаzаlо nа trоškоvе 
prеkrivnih slојеvа nа dеpоniјаmа: 

 glinа (K< 1,0x10-9 m/s) 10 €/m3 (аli mоžе mnоgо dа vаrirа u zаvisnоsti оd 

udаlјеnоsti pоzајmištа, pоtrеbnоg sаbiјаnjа, itd.) 

 drеnаžni pеsаk (prоpustlјivi pеsаk) 20 €/m3 
 zеmlја (lоkаlnо rаspоlоživа zеmlја zа prеkrivаnjе) 5 €/m3 
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6 Finansijska analiza i procena troškova 

Poslovanje JKP-a u oblasti upravljanja komunalnim otpadom je specifično, i direktno određeno sa 
dva opšta očekivanja koja lokalna uprava odnosno osnivači JKP-a postavljaju preduzeću. Od 
preduzeća se očekuje da pruža određene komunalne usluge (u ovom slučaju usluge sakupljanja 
i deponovanje komunalnog otpada) sledeći osnovne tržišne principe. Prvi među njima bi bio da  
pokriju sve svoje troškove putem naplate potraživanja za pružene usluge od korisnika usluga. Sa 
druge strane se generalno očekuje da pruže te usluge svim članovima zajednice bez obzirna na 
njihovu spremnosti i sposobnost da ih plate. U Srbiji, komunalne usluge se tradicionalno smatraju 
„javnim dobrom“. 

Ovaj dualizam komercijalnih i javnih principa u radu JKP-a odražava se na njihovu finansijsku 
situaciju. Generalno, finansiranje JKP je organizovano na sledeći način: 

1. Operativni troškovi (uključujući i amortizaciju i ostale troškove vezane za upotrebu 

osnovnih sredstava) su pokriveni naplaćivanjem pruženih usluga od strane korisnika 

2. Investicije (kapitalni troškovi) su finansirane iz lokalnih opštinskih budžeta. 

Ova podela finansiranja poslovnih aktivnosti nije urađena eksplicitno već je rezultat spontanog 
razvoja nasleđenog iz socijalističkog perioda i takođe perioda devedesetih, kada je, usled 
razarajućih makroekonomskih trendova životni standard građana dramatično opao. Jedan od  
načina obezbeđivanja „socijalnog mira“ bio je obezbeđivanje osnovnih dobara i usluga 
stanovništvu ispod njihove ekonomske vrednosti. Komunalne usluge su smatrane jednim od tih 
osnovnih usluga. 

Kod većine JKP-a komercijalni deo poslova u vezi sa obavljanjem operativnih zadataka (npr. 
određivanje visine cena usluga) nije urađen po principima tržišne ekonomije, već polu-tržišnom ili 
u maniru kontrolisanog tržišta. U većini opština, JKP-a funkcionišu kao monopoli koji određuju 
cene svojih usluga po pravilu na nivou troškova (troškovi radne snage, opreme i osnovnih 
sredstava) ali bez uključivanja troškova vezanih za investicije. Praksa je da na kraju fiskalne  
godine JKP-a pripremaju plan svojih aktivnosti sa obračunom ukupnih operativnih troškova. Po 
pravilu, ovi troškovi nisu testirani na tržišne uslove, s obzirom da nema nijednog drugog preduzeća 
kao konkurencije, niti se posvećuje dovoljno pažnje njihovoj dubljoj analizi (npr. broj zaposlenih 
po uslužnoj jedinici, po korisniku, potrošnja goriva po jedinici razdaljine, itd.). Trenutno, u većini  
JKP-a investicije u komunalnu infrastrukturu kao i imovina JKP-a obično se finansiraju iz 
opštinskog budžeta. Pored ovih izvora postoje i drugi izvori za finansiranje projekata iz oblasti 
upravljanja otpadom na republičkom i lokalnom nivou. 

Prilikom određivanja visine cena komunalnih usluga JKP-a po pravilu ne uključuju dobit u cenu 
pošto se ne očekuje da JKP ostvaruje dobit. To je razlog što finansijski rezultat većine javnih 
komunalnih preduzeća ne iskazuje dobit. U slučaju da se planirani i ostvareni finansijski indikatori 
značajno razlikuju, uprava JKP-a obično reaguje promenom cena svojih usluga, i to na sledeći 
način: 

1. Ukoliko JKP ostvaruje gubitke - uprava preduzeća se odlučuje za povećanje cena 

usluga. Ovo povećanje je po pravilu u granicama projektovane inflacije. U protivnom prema 

Zakonu o javnim preduzećima iz 2005. godine, opština rizikuje obustavu novčanih 

transfera iz republičkog budžeta. Povećanje cena u okviru ovog limita kod nekih JKP-a 

može da bude dovoljno za pokriće gubitaka. Kao mogućnost pokrivanja nastalih gubitaka 

javlja se i mogućnost davanja subvencija JKP-u iz opštinskog budžeta. Međutim, opštine 

se retko odlučuju za ovaj vid pomoći. 

2. U slučaju da JKP ima dobitak - uprava reaguje povećanjem cena komunalnih usluga 

ispod zakonski dozvoljene stope. Pošto srpska ekonomija funkcioniše sa dvocifrenom 

stopom inflacije tokom poslednjih nekoliko godina, podizanje cena komunalnih usluga je 

često bila manje u odnosu na stopu inflacije. Ostvarena dobit iz poslovanja se obično 



LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM ZA OPŠTINU BRUS 

83 

 

 

usmerava ka manjim investicijama, kao što su zamene različitih delova opreme ili nabavka 
nove opreme ili obezbeđivanje doprinosa JKP-a u finansiranju nekih većih investicija. 

 
Naplata potraživanja za usluge komunalnog karaktera je po pravilu niska i kreće se u granicama 
od 55 do 70% u mnogim opštinama. U konkretnom slučaju, naplata potraživanja od strane JKP 
Rasina je povoljnija i iznosi oko 80%. Najčešći razlozi za nedovoljan nivo naplate potraživanja su: 

 

1. Društvena pitanja: komunalne usluge se u Srbiji tradicionalno smatraju delom 

minimuma životnog standarda i stoga se karakterišu kao „javno dobro“. Činjenica da 

su JKP vlasništvo lokalne uprave i da se većina njihovih upravnih odbora sastoji od 

zvaničnika lokalne uprave, objašnjava nedostatak volje da se nametnu rigoroznije 

mere građanima koji ne izmiruju redovno svoje obaveze za komunalne usluge. 

2. Politička pitanja: povećanje cena za komunalne usluge i nametanje strogih mera da 

bi se taj novac sakupio, generalno nije popularna mera. Pošto su te odluke u 

nadležnosti lokalne uprave, one mogu uticati na njihovu popularnost. 

3. Nedostatak efikasnih instrumenata za nametanje obaveze izmirenja dugova: 

sudovi u Srbiji su generalno vrlo spori. S druge strane, dugovi za neplaćene komunalne 

usluge (naročito komunalni otpad) vrlo su mali i vrlo česti su troškovi podizanja 

optužbe jednaki celom dugu. 

4. Slab prioritet: usluge u vezi sa komunalnim otpadom generalno su manji deo 

ukupnog paketa komunalnih usluga koje JKP pruža građanima, tako da one obično 

nisu prioritetne kada se radi o naplati potraživanja. S druge strane, mogući gubici u 

vezi sa ovim predstavljaju relativno mali deo ukupnih prihoda i mogu se pokriti 

relativno lako prihodima iz drugih izvora. 

 
6.1 Postojeća cena upravljanja otpadom i pristupačnost računa 

 

JKP Rasina ima pun obligacioni odnos sa korisnicima usluga, tako da svim korisnicima usluga 
upravljanja otpadom, ovo preduzeće na mesečnom nivou izdaje račune za izvršenu uslugu. Visina 
cena komunalnih usluga nije u direktnoj korelaciji sa disciplinom u plaćanju računa i nivoom 
naplate, ali kada se govori o naplati, cene i politika cena kao uvek osetljivo pitanje, svakako su 
nezaobilazna tema. 

Kod upravljanja otpadom, sam obligacioni odnos sa korisnicima u odnosu na neke druge 

komunalne usluge poput vodosnabdevanja ili daljinskog grejanja, utoliko je komplikovaniji što je  
ove usluge teško precizno izmeriti i locirati na korisnike. Kakav god tarifni sistem da se primeni, 
javiće se određeni nivo uprosečavanja ili prelivanja troškova sa jedne na drugu grupu korisnika. 

Kod cena upravljanja otpadom, najveći problem je ipak u tome što su one nedovoljne da se iz 
prihoda pokriju svi opravdani troškovi. Razlozi za to su mnogo više političke nego ekonomske 
prirode, ali je činjenica da su prosečne cene osnovnih komunalnih usluga u Srbiji osetno niže ne  
samo u odnosu na razvijenije države, već i u odnosu na iz država iz bližeg okruženja. 
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Tabela 6.1 Postojeća cena upravljanja otpadom u opštini 

 

Vrsta korisnika usluga 
Jedinica 

mere 
Cena (sa PDV-om) 

Domaćinstva - grad i prigradska naselja m2 3,84 

Domaćinstva - seoska zona 
po 

domaćinstvu 
180,00 

Privreda m2 5,40 

U narednoj tabeli na osnovu prosečnih iznosa mesečnog računa urađen je preračun cene izražene 
po jednoj toni generisanog komunalnog otpada, kao i provera pristupačnosti cena merena kroz 
učešće mesečnog računa za uslugu upravljanja otpadom u prosečnoj neto zaradi u opštini Brus. 

Tabela 6.2 Cena po toni i pristupačnost cena 

 

 
Opština 

Ekvivalentna 
cena po 1 toni 

otpada 

Prosečan 
mesečni 

račun 

Neto zarada u 
opštini 

(Septembar 2018) 

Pristupačnost 
računa 

(2:3) 

Brus 21,89 € 1,92 € 303,19 € 0,63% 

Cena u opštini Brus je niža u odnosu na prosečnu cenu u Republici Srbiji (32,9 €), što uglavnom 
nije zbog velikih razlika u uslovima poslovanja i troškova obavljanja delatnosti, već pre svega zbog 
shvatanja i odnosa prema formiranju cena od strane lokalne samouprave kao donosioca odluka. 
U skladu sa tim, uočljivo je da je prosečni račun za upravljanje otpadom u opštini Brus daleko od 
gornje granice pristupačnosti koja bi, obzirom da se ovde prosečan račun ne poredi sa ukupnim  
primanjima domaćinstva, već sa prosečnom neto zaradom, mogla da ide i do 1,5%. Praktično to 
znači da bi izdatak za stanovništvo bio pristupačan, čak kada bi cene u proseku porasle i za više 
od 50%. Umesto sadašnjih 1,92 EUR prosečan račun bi tada iznosio oko 5 EUR 

 
6.2 Finansijski pokazatelji na nivou JKP „Rasina“ 

 

Javno komunalno preduzeće „Rasina“ osnovano je 1989. godine sa osnovnom delatnosti 
sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, odvođenje otpadnih voda, sakupljanje i odvoženje 
otpada koji nije opasan i održavanje grobnih mesta. Zvanični finansijski pokazatelji na nivou JKP 
„Rasina“, prikazani su u narednoj tabeli. 

Tabela 6.3 Zvanični finansijski podaci na nivou preduzeća 

 

Godina 2015 2016 2017 

Ukupna aktiva* 292.321 299.911 299.282 

Kapital* 256.603 257.162 257.290 

Obaveze* 35.718 42.749 41.992 

Ukupni prihodi* 117.513 114.110 119.886 

Neto rezultat* 19.501 559 128 

Broj zaposlenih 77 79 75 

Prosecan broj dana naplate potraživanja 124,52 161,04 164,57 
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*u 000 dinara 
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6.3 Sistem pružanja usluge, fakturisanje i naplata 
 

Obavljajući svoju delatnost, JKP „Rasina“ raspolaže sa nedovoljnim brojem posuda za odlaganje 
komunalnog otpada u užem gradskom jezgru, što uslovljava da isti budu prepunjeni i da se 
pojavljuje otpad pored kontejnera. Prostor oko kontejnera se redovno čisti. Rute su unapred 
određene i dosledne su, sa malim odstupanjima u vanrednim slučajevima, s obzirom da 
preduzeće ne raspolaže sa dodatnim vozilom u slučaju zastoja komunalnog vozila na terenu. 

Primećene su određene manjkavosti na nivou evidencije i baze korisnika. Periodično, povremeno 
ili retko usaglašavanje sa nekim od popularnih elektronskih baza podataka korisnika gotovo i da  
se ne obavljaju. Jedino ažuriranje koje se vrši, odnosi se na terensku proveru koju obavljaju  
zaposleni. Pri tom se ne vrši ažuriranje u momentu promene, već kada zaposleni zadužen za 
terensku proveru poseti određenog korisnika usluge, tj. sistem nema automatsku kontrolu i 
dopunu podataka o korisnicima usluge. 

Prilikom zaduženja domaćinstava za usluge iznošenja i deponovanja smeća aktuelna tarifa 
obračunava se po porodičnom domaćinstvu, dok se prilikom zaduženja pravnih lica i preduzetnika 
usluga tarifira na korisnu površinu. Kao i u većini komunalnih sistema regiona tarifa prema  
građanima je niža u odnosu na privredu i druga pravnalica. Nema paušalnog zaduženja. 

Računi za komunalnu uslugu iznošenja i deponovanja smeća tarifiraju se po sledećem cenovniku: 

 Kiosci 655,00 dinara mesečno sa PDV-om 
 Lokali, prodavnice i radnje do 10 m2 655,00 dinara mesečno sa PDV-om 
 Lokali, prodavnice, radnje preko 10 m2 u seoskoj sredini 655,00 dinara mesečno sa 

dodatnih 2,80 dinara po m2 sa PDV-om 

 Lokali, prodavnice, radnje preko 10 m2 u gradskoj sredini 655,00 dinara na mesečnom 

nivou sa dotanih 5,40 dinara po m2 sa PDV-om 

 Privreda po m2 i to 5,40 dinara sa PDV-om 
 Ustanove (školstvo, zdravstvo, dečiji vrtić, Crveni krst, Dom kulture) u iznosu od 

3,84 dinarapo m2 sa PDV-om 

 Stanovništvo - grad i prigradska naselja 3,84 dinarapo m2 sa PDV-om 

 Stanovništvo - seoska domaćinstva po domaćinstvu na mesečnom nivou 180,00 dinara 

sa PDV-om 

 Domaćinstva u turističkom centru Brzeće koja se bave turizmom i ugostiteljstvom (usluga 

smešetaja i ishrane) 655,00 dinara sa dodatnih 2,80 dinarapo m2 sa PDV-om 

Treba istaći da se korisnicima koji spadaju u grupu Kiosci, Lokali, prodavnice i radnje do 10 m2, 
kao i Lokalima, prodavnicama, radnjama preko 10 m2 u seoskoj sredini priznaje popust od 5% ako 
svoje obaveze izmire u propisanom roku. Računi za komunalne usluge, uglavnom se uručuju 
preko inkasanata. Korisnici se objedinjeno zadužuju za sve komunalne usluge koje obavlja JKP 
”Rasina”. Daje se mogućnost izmirivanja mesečnog računa na više načinai to preko banke i pošte, 
na blagajni preduzeća, kao i preko inkasanata. Broj vraćenih neispravnih računa u vidu adresa i  
drugih dostavnih podataka je neznatan. U knjigovodstvenoj evidenciji ustrojena je analitika 
kupaca, ali je nedostatak same analitike ručno knjiženje nakon isporučenog računa za uslugu, 
kao i nedovoljno razvijen sistem evidencije računa, tj. poziva na broj na osnovu kog bi moglo da 
se utvrdi tačno za koji mesec je usluga i plaćena. Treba dodati da se dešava da korisnici usluge  
vrše uplate bez jasno iskazanog poziva na broj. 

Sve to ukupno utiče na to da stepen naplate nije moguće utvrditi sa preciznošću jer se zaduženja 
za određeni period stavljaju u odnos sa svim uplatama u tom periodu uključujući i uplate starih  
potraživanja. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, formirana je komisija za rešavanje reklamacija. 
Reklamacije je moguće dostaviti samo pisanim putem i samo kao takve se evidentiraju. 
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Reklamacije se najvećim delom odnose na navode da iznos na računu nije ispravno obračunat i 
da usluga nije kvalitetno izvršena. Na računima za uslugu iznošenja i deponovanja smeća 
naglašen je iznos duga iz prethodnog perioda. Dužnici se opominju po potrebi, i na opomenama 
se ne naznačavaju potencijalni sudski troškovi i kamata. Obično su troškovi izvršenja i sudskog  
postupka veći od duga korisnika usluge. Lokalna samouprava kako bi se pomoglo socijalno  
najugroženijim stanovnicima, može da ramotri formiranje komisije čiji je zadatak da napravi odluku 
i pravilnik o umanjenju računa za komunalne usluge koji bi između ostalog obuhvatio primaoce 
socijalne pomoći, penzionere sa najnižim primanjima, samohrane roditelje i slične kategorije 
stanovništva. Na ovaj način subvencije koje se daju iz lokalnog budžeta bile bi namenjene pre  
svega isplati dela troškova komunalnih usluga za socijalno ugrožene stanovnike. 

Ukupan broj domaćinstava na opštini Brus kojima se vrši i fakturiše usluga upravljanja komunalnim 
otpadom iznosi 1.948 korisnika usluge. Broj ustanova i drugih pravnih lica kojima se vrši 
komunalna usluga je 200 korisnika usluge. Broj preduzetničkih radnji kojima se pruža usluga je 
36. Ukupan broj korisnika kojima se pruža i naplaćuje komunalna usluga na teritoriji grada Brus 
iznosi 2.184 korisnika. 

 

Tabela 6.4 Pregled ostvarenih prihoda po osnovu prodaje usluge i potraživanja po osnovu 

ostvarene usluge. 

 

Pozicija 2016. 2017. jan-jun 2018. 

Prihodi po osnovu prodaje usluge 15.615 15.349 7.885 

Potraživanja po osnovu prodaje usluge 15.200 14.300 13.500 

*u 000 dinara 

 

 

Slika 6.1 Pregled prihoda i potraživanja po osnovu prodaje usluge 

 
 

Prihod koje preduzeće ostvaruje od delatnosti, je redovan i konstantan bez većih oscilacija. Ono 
što je simptomatično je to da su potraživanja skoro na visini prihoda na godišnjem nivou. Reč je o 
neophodnosti da se knjigovodstvena evidencija uredi i odrede određeni pravilnici i okviri na osnovu 
kojih bi se vršio otpis dela potraživanja, koje evidentno na osnovu pokušaja opominjanja, utuženja 
ili provere kroz zvaničnu privrednu evidenciju nije moguće naplatiti. Sve ovo sa ciljem kako bi se  
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u predstojećim poslovnim godinama prikazala jedna realna slika poslovanja i naplate. 
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Tabela 6.5 Pregled ostvarenih prihoda i naplata potraživanja od delatnosti upravljanja 

otpadom 

 

Grupa 
korisnika 

2016 2017 Jan-jun 2018 

Fakturisano Naplaćeno Fakturisano Naplaćeno Fakturisano Naplaćeno 

Domaćinstva 5.461 3.823 5.825 4.077 3.165 2.215 

Pravna lica i 
preduzetnici 

11.715 10.543 11.058 9.952 5.507 4.956 

*u 000 dinara 

 
 

Slika 6.2 Stepen naplate usluga za sve grupe korisnika 

Kao što se vidi iz priloženog, najveći deo prihoda preduzeće obezbeđuje od pravnih lica i 
preduzetnika. Isto tako, najveći deo likvidnih novčanih sredstava preduzeće obezbeđuje iz istog 
izvora. Gledano u proseku, stepen naplate preduzeća je na godišnjem nivou konstantan i iznosi 
oko 80%, što je iznad proseka regiona, ali treba napomenuti da stepen naplate od  privrede na 
nivou od 90%, dok je stepen naplate od građana na nivou od 70%, i ostavlja dovoljno prostora za 
preduzimanje aktivnosti kako bi se i ovaj deo naplate doveo u jedan red sa ciljem poboljšanja 
komunalnog reda i navike izmirenja usluga u ovom delu korisnika. 

 
6.4 Pregled investicionih ulaganja 

 
6.4.1 Investiciona ulaganja na lokalnom nivou 

 

Prelazak sa sakupljanja jednog (mešanog toka) komunalnog otpada, na sakupljanje najmanje 2  
različita toka, uključujući i odvojeno sakupljanje zelenog otpada, neće se odraziti samo na dodatna 
finansijska ulaganja i nabavku dodatne opreme za sakupljanje i prevoz (kante/kontejneri i vozila), 
već i prilagođavanje sa tehničkog, institucionalnog i administrativnog aspekta budućeg sistema 
upravljanja otpadom. U narednom delu predstavljene su detaljnije informacije o specifikaciji i  
investicijama u opremu potrebnu za implementaciju predloženog koncepta. 

Imajući u vidu dostupna finansijska sredstva, preporuka je da prioritet u uspostavljanju sistema  
primarne separacije otpada u opštini Brus, u prvoj fazi imaju urbana i centralna naselja u opštini, 
odnosno ona naselja u kojima već postoji dobro organizovan sistem sakupljanja komunalnog  
otpada i gde se mogu očekivati veće količine i kvalitet izdvojenih reciklabilnih komponenti u  
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otpadu. Planirane investicije treba da budu usklađene sa lokalnim uslovima i realnim 
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mogućnostima za potpunu iskorišćenost opreme, kao i sa mogućnostima lokalne podrške u vidu 
adekvatnog ko-finansiranja i ljudskih resursa. 

Definisana oprema treba da omogući lokalnom JKP „Rasina“ da uspostavi sistem primarne 
separacije otpada i transport reciklabilnog toka otpada iz domaćinstava do (budućeg) postrojenja 
za izdvajanje sekundarnih sirovina u okviru regionalnog Centra za upravljanje otpadom u 
Kruševcu. Ukupna vrednost investicije za nabavku navedene opreme procenjena je na osnovu 
prosečnih cena za sličnu opremu u Srbiji i iznosi 612.112 € (112.112 € za kante/kontejnere i 

500.000 € za vozila za sakupljanje i transport otpada). 

Takođe, u regionalnom konceptu, predlaže se da centar za odvojeno sakupljanje reciklabilnog i 
posebnih tokova otpada („reciklažno dvorište“) u opštini Brus bude postavljeno u okviru kompleksa 
transfer stanice. S obzirom na udaljenost, planirana transfer stanica u opštini Brus, služiće sa 
pretovar otpada iz opština Brus i Blace, pre daljeg transporta do regionalnog centra u Kruševcu. 
Kapitalni troškovi izgradnje 1 transfer stanice sa reciklažnim dvorištem procenjeni su na oko 
600.000 €. 

Konačan pregled broja i karakteristika neophodne opreme i procenjen budžet neophodan za 
uvođenje modela primarne separacije u opštini Brus, prikazan je u Tabeli 6.6. 

Tabela 6.6 Procena investicionih troškova za proširenje obuhvata i primarnu separaciju 

 

Opis opreme 
Količina 
(kom.) 

Jedinična 
cena (€) 

Ukupno €) 

HDPE kante od 120 l za preostali otpad 1.155 18,7 21.598,50 

HDPE kante od 240 l za reciklabile 1.955 24,2 47.311,00 

HDPE kontejneri od 1,1 m3 za reciklabile 146 223,85 32.682,10 

HDPE kontejneri od 1,1 m3 za staklo 47 223,85 10.520,95 

Kamion kapaciteta 16 m3 za preostali otpad 1 175.000,00 175.000,00 

Kamion kapaciteta 16 m3 za reciklabile i staklo 1 175.000,00 175.000,00 

Kamion kapaciteta 10-12 m3 za reciklabile i 
staklo 

1 150.000,00 150.000,00 

Reciklažno dvorište 1 100.000 100.000 

Transfer stanica 1 500.000 500.000 

Ukupno 1.212.112 € 

 
Kao što je ranije navedeno, deo generisanog biorazgradivog otpada će se tretirati kroz akcije  
kućnog kompostiranja, gde je potrebno obezbediti kompostere za najmanje 20% individualnih 
domaćinstava, u cilju odvajanja zelenog (baštenskog) i kuhinjskog otpada i proizviodnje komposta 
u okviru samih domaćinstava. Pod pretpostavkom da će opština/JKP "Rasina" biti zaduženi za  
nabavku i distribuciju kompostera, proračun pokazuje da ukupna potrebna ulaganja za nabavku 
kućnih kompostera za 20% individualnih domaćinstava iznose oko 24.360 €. Za odvojeno 
sakupljanje zelenog otpada iz parkova i sa javnih površina pomoću kamiona otvorenog tipa sa  
dizalicom, uz sakupljanje zelenog otpada iz domaćinstava sa klasičnim kamionima 
autosmećarima sa potisnom pločom, potrebna je dodatna investicija od oko 70.000 €. 
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Tabela 6.7 Procena investicionih troškova za tretman biorazgradivog otpada u opštini 

 

Stavka Ukupno (€) 

Nabavke potrebnog broj kompostera za individualna 
domaćinstva 

24.360 

Oprema za sakupljanje i transport zelenog otpada 70.000 

Ukupno 94.360 € 

 
6.4.2 Investiciona ulaganja na regionalnom nivou 

 

Kako bi se uspešno realizovali strateški ciljevi na regionalnom nivou u zadatim rokovima, potrebna 
su značajna investiciona ulaganja. Pored proširenja obuhvata sakupljanja i uvođenja primarne  
selekcije otpada za svaku opštinu, neophodna su značajna investiciona ulaganja na regionalnom  
nivou, koja uključuju troškove izgradnje sanitarne deponije, linije/postrojenja za separaciju 
reciklabilnog otpada, kompostilišta i postrojenja za tretman biorazgradivog otpada na bazi bio- 
stabilizacije u sklopu regionalnog centra. 

Ukupni očekivani investicioni troškovi u cilju uspešnog sprovođenja plana upravljanja otpadom na 
regionalnom nivou u okviru rasinskog regiona upravljanja otpadom, iznosiće najmanje 18,4 
miliona €. Pregled osnovnih investicionih troškova na nivou regiona prikazan je u narednoj tabeli,  
dok su elementi koji se odnose na strukturu i dinamiku ulaganja detaljno opisani u Regionalnom 
planu upravljanja otpadom za Rasinski region, iz 2020. godine. 

 
 

Tabela 6.8 Procena investicionih troškova za izgradnju postrojenja u Regionalnom centru 

 

Stavka Ukupno (€) 

Izgradnja sanitarne deponije 10.500.000 

Linija za separaciju reciklabilnog otpada 400.000 

Kompostilište 1.490.000 

Postrojenje za tretman biorazgradivog otpada (na bazi bio- 
stabilizacije) 

6.000.000 

Ukupno 18.390.000 € 

 
Iako će budući Centar za upravljanje otpadom u Kruševcu imati regionalni karakter, investiranje u 
njegovu izgradnju će se u najvećoj meri odnositi grad Kruševac kao centar regiona. Ipak, za 
uspešno sprovođenje plana za integralno upravljanje komunalnim otpadom na regionalnom nivou, 
svi finansijski i institucionalni aspekti, uključujući i odgovornosti svih učesnika u regionalnom 
sistemu upravljanja otpadom moraju biti jasno definisani kroz međuopštinski sporazum. 

 
6.5 Operativni troškovi 

 

Operativni troškovi odvojenog sakupljanja, transporta i tretmana biorazgradive frakcije iz 
komunalnog otpada uglavnom su veći od prihoda, ili u najboljem slučaju slični njima. Međutim, 
kada se doda vrednost oslobođenog prostora na deponiji i ukoliko se kapitalni infrastrukturni 
troškovi podrže uz pomoć nacionalnih fondova ili međunarodnim donacijama, onda odvojeno 
sakupljanje i tretman biorazgradivog otpada na lokalnom nivou postaje održivo. U budućnosti, 
finansijska održivost će se poboljšati verovatnom upotrebom određenih ekonomskih instrumenata 
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na nacionalnom nivou, kao što su uvođenje takse na deponovanje i lokalnih inicijativa poput šeme 
„plati-kako-bacaš“. 

Kada je reč o operativnim troškovima, dodatno opterećenje za JKP će biti povezano sa većim 
operativnim troškovima sakupljanja i transporta biorazgradivog otpada (dodatno troškovi goriva, 
održavanja i troškovi radnika). S obzirom na to da proces odvojenog sakupljanja i tretmana 
biorazgradivog otpada predstavlja dodatni operativni trošak, jedan od ključnih zadataka na nivou  
JKP/opštine/regiona jeste da se obezbedi održivo funkcionisanje i finansiranje budućeg sistema, 
uključujući i planiranje uvećanih operativnih troškova u buduće opštinske budžete. 

U narednoj tabeli, prikazani su osnovni operativni troškovi JKP „Rasina“ koji će se odnositi na 
budući koncept odvojenog sakupljanja otpada na nivou opštine. Oni uključuju troškove vozila u 
koje spadaju plate novih radnika-posade, fiksni troškovi održavanja kamiona sa rezervnim 
delovima, osiguranje vozila kao i procenjenu dodatnu potrošnju goriva. 

 

Tabela 6.9 Procena dodatnih operativnih troškova za proširenje obuhvata i uvođenje 

koncepta primarne separacije 

 

Stavka Kom / € 

Potreban broj novih (dodatnih) kamiona 3 

Ukupna investicija kamiona (EUR) 500.000 

Ukupan br. potrebnih vozača 3 

Ukupan br. potrebnih pomoćnih radnika 6 

Bruto prihod vozača (EUR/mes) 600 

Bruto prihod pomoćnih radnika (EUR/mes) 485 

Prosečna godišnja kilometraža koju napravi jedan kamion (*procena) 
(km/god) 

2.600 

Prosečna potrošnja goriva kamiona (l/km) 0,38 

Prosečna cena dizel goriva za kamione (EUR/l) 1,23 

Vrsta dodatnih operativnih troškova Troškovi (EUR/god) 

1. Radnici koji rade na poslovima sakupljanja (kamionima za sakupljanje) 56.520 

A. Bruto prihod vozača 21.600 

B. Bruto prihod pomoćnih radnika na kamionu 34.920 

2. Ukupni troškovi goriva za SVE KAMIONE 3.646 

3. Ukupni troškovi održavanja SVIH KAMIONA 10.000 

4. Troškovi osiguranja 2.500 

5. Ostali troškovi za sve kamione/radnike (porezi, kazne, registracija, 
tehnički, putarine…) 

12.500 

UKUPNO 1-5 85.166 € 

 
Kada je u pitanju ceo region i operativni troškovi opreme i infrastrukture, na osnovu Regionalnog 
plana upravljanja otpadom, godišnji fiksni operativni troškovi transfer stanica su procenjeni 
primenom iskustvenih stopa dok su varijabilni troškovi procenjeni u odnosu na količine otpada 
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koje dođu na TS. Godišnji troškovi reciklažnih dvorišta su procenjeni primenom iskustvene stope 
od 10 % na vrednost investicija. Godišnji troškovi linije za separaciju obuhvataju fiksne troškove 
održavanja primenom stopa od 0,5 % na građevinske radove i 7 % na opremu i mehanizaciju, 
troškove zarada novih 5 radnika i varijabilne troškove (struja, voda, itd.) u vrednosti od 1,25 evra 
po toni reciklabilnog otpada koje stigne na liniju. Godišnji troškovi kompostane uključuju troškove 
održavanja opreme koja će se koristiti za proces kompostiranja, troškove zaposlenih, koji će voditi 
operaciju kao i troškove edukacije i marketinških aktivnosti. Najzad, troškovi održavanja 
postrojenja za biorazgradivi otpad su procenjeni na iznos od 8% od vrednosti investicija. Dodatni 
troškovi amortizacije su računati na pojedine investicione stavke u skladu sa vekom trajanja 
pojedine opreme odnosno objekta. Detaljniji opis operativnih troškova na nivou regiona, opisan je 
u Regionalnom Planu upravljanja otpadom. 
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7 Socio-ekonomski aspekti 

Socio-ekonomski aspekt prvenstveno podrazumeva podizanje svesti javnosti i izmenu kulturnih 
obrazaca i navika stanovništva radi promene stavova u vezi sa otpadom kod samih građana.  
Pored toga, socio-ekonomski aspekti podrazumevaju uključivanje građana i drugih aktera u 
selekciju i prikupljanje otpada kao i obezbeđivanje participacije i uključivanje svih relevantnih i 
zainteresovanih aktera. Sve ovo se radi s ciljem planiranja mera u skladu sa stvarnim potrebama 
ali i kako bi se izbegli otpori prilikom uvođenja novina i time omogućila puna realizacija i dostizanje 
ciljeva. Prilikom planiranja i sprovođenja mera neophodno je voditi računa o društveno uslovljenim 
karakteristikama načina života građana i građanki, socio-ekonomskim indikatorima, načinima 
zadovoljavanja potreba kao i o načinu raspodele društvene moći i uticaja. 

Analiziranje predviđenih mera i aktivnosti se vrši sa stanovišta efekata koje će imati na živote  
stanovnika, posebno vodeći računa o onim u nepovoljnijem položaju kao što su nacionalne 
manjine, posebno Romi, žene, osobe sa invaliditetom, kao i stanovništvo iz ruralnih područja. 
Nepovoljniji društveni položaj podrazumeva veće siromaštvo ili veću izloženost riziku od 
siromaštva, manje učešće na tržištu rada, kao i manje učešće u procesima donošenja odluka. 
Upravo zbog ovakvih specifičnosti položaja određenih grupa izgrađen je međunarodni i domaći 
normativni okvir koji propisuje primenu afirmativnih mera i uvođenje mehanizama kojima će 
celokupno stanovništvo imati koristi od razvoja, ali i koji će doprineti transparentnosti javnih politika 
u punoj meri. Ovaj aspekt podrazumeva uključivanje i saradnju različitih zainteresovanih aktera  
koji se mogu klasifikovati u primarne korisnike - stanovništvo koje prima usluge i sekunadarne 
korisnike - lokalne samouprave i druge institucije, preduzeća i nevladine organizacije. Samo 
uključivanje podrazumeva učešće zainteresovanih aktera u dijalozima i procesima donošenja  
odluka. Infrаstrukturni, еkоnоmski i instituciоnаlni аspеkti unаprеđеnjа sistеmа uprаvlјаnjа 
оtpаdоm nеćе dаti оčеkivаnе rеzultаtе bеz podizanja nivоа еkоlоškе svеsti grаđаnа u rеgiоnu.  
Takođe, prilikom pripreme mera i aktivnosti neophodno je osigurati vezu sa drugim lokalnim 
strateškim planovima (na primer, Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, godišnji lokalni 
akcioni plan zapošljavanja, Lokalni akcioni plan za inkluziju Roma, Strategija održivog razvoja). 

 
7.1 Razvijanje svesti javnosti o upravljanju otpadom 

 

Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom nije moguće bez izgradnje adekvatnog 
stava stanovništva i visokog nivoa ekološke svesti društva. Bez prihvatanja, razumevanja, volje, 
interesa, svesti i priznavanja koristi i odgovornosti različitih aktera i javnosti uopšte, nije moguća  
efikasna implementacija politike adekvatnog upravljanja otpadom niti ostvarenje održivog razvoja 
sistema upravljanja otpadom. 

Od nivoa ekološke svesti građana regiona, u krajnjoj liniji, zavisiće uspeh sprovođenja Lokalnog 
plana upravljanja otpadom i održivost rezultata koji se njegovim sprovođenjem žele postići. Bez 
unapređenja nivoa ekološke svesti građana u opštini verovatno je da infrastrukturni, ekonomski i  
institucionalni aspekti unapređenja sistema upravljanja otpadom neće dati očekivane rezultate, 
naročito posmatrajući njihov dugoročni uticaj. 

Efikаsnа implеmеntаciја pоlitikе аdеkvаtnоg uprаvlјаnjа оtpаdоm kao ni оstvаrеnjе оdrživоg  
sistеmа uprаvlјаnjа оtpаdоm niје mоgućе uspostaviti bez visоkоg nivоа еkоlоškе svеsti 
stanovništva i bez izgradnje adekvatnog stava celokupnog društva. Unapređenje nivoa svesti 
javnosti podrazumeva usvajanje adekvatnog obrasca ponašanja na nivou pojedinca koji dovodi 
do smanjenja nastajanja otpada, podstiče ponovnu upotrebu otpada, kupovinu proizvoda 
napravljenih od reciklabilnih materijala, razdvajanje otpada za reciklažu i u krajnjoj liniji adekvatno 
i savesno odlaganje otpada. 
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Cilјnе grupе nа koje naročito treba da se usmeri pažnja su: 

 zаpоslеni u оpštinskim jаvnim kоmunаlnim prеduzеćimа, svi zaposleni koji rade na 

poslovima upravljanja otpadom i zaposleni u mеsnim zајеdnicаma, 

 žеnska pоpulаciјa, 

 Romi I Romkinje, pre svega neformalni sakupljači sekundarnih sirovina, 
 dеca, učеnici, vаspitаči i оbrаzоvni kаdаr u prеdškоlskim i škоlskim ustаnоvаma. 

 
7.1.1 Izmene kulturnih obrazaca i navika stanovništva 

 

Uspešnost sprovođenja održivog upravljanja otpadom zavisi od nivoa еkоlоškе svеsti grаđаnа te 
je stoga nеоphоdnо krеirаti prоgrаmе rаzvоја svеsti javnosti i kontunualno ih sprоvоditi. Program 
razvoja svesti javnosti bi trebao da sadrži informativni deo, infоrmаtivnо-еdukаtivnu kаmpаnju i 
na samom kraju kampanju edukacije građana, sve sa ciljem izmene stavova i navika građana u 
vezi sa otpadom i o njihovim pravima i obavezama. 

 

Informativni deo 

Početni deo je prikupljanje podataka o svakodnevnim rutinama i navikama građanki i građana o 
upravljanju otpadom, kao i podaci o stepenu informisanosti o funcionisanju sistema upravljanja 
otpadom i dostupnim komunalnim uslugama na teritoriji opštine. 

Informativni deo programa je orijentisan na upoznavanje javnosti i ciljnih grupa obuhvaćenih ovim 
planom sa preduslovima upravljanja otpadom na nivou opštine Brus. Infоrmаciје bi trеbаlо 
kontinualno dоstаvlјаti grаđаnimа kоrišćеnjеm rаzličitih srеdstаvа i kаnаlа kоmunikаciје. Neki od 
njih podrazumevaju pripremu i štаmpu rаzličitih infоrmаtivnih lеtаkа kојi grаđаnimа mоgu biti 
distribuirаni uz rаčunе zа kоmunаlnе uslugе, zаtim štаmpаnjе nоvinskih pоdlistаkа u оkviru 
lоkаlnih štаmpаnih mеdiја, štаmpаnjе infоrmаtivnih pоstеrа i sličnо, аli i оrgаnizovanjem javnih 
događaja kao na primer infоrmаtivnih tribinа, radionica i skupоvа u mеsnim zајеdnicаmа. 

Informacioni deo programa treba da se odnosi na: 

 osnovne pojmove o upravljanju i tokovima otpada; 
 informacije o rizicima i opasnostima po zdravlje ljudi, posebno osetljivih grupa, 

zbog neadekvatnog upravljanja otpadom (smetlišta, procedne vode, paljenje deponije...); 

 važnost pravilnog sakupljanja i odlaganja otpada I uloga pojedinca u procesu; 
 važnost koncepta minimizacije otpada; 
 opasan otpad sa posebnim osvrtom na opasan otpad iz domaćinstva; 
 ulogu organa vlasti na svim nivoima u upravljanju; 
 troškove i proces sakupljanja, transporta i odlaganja otpada; 
 naznake o značaju programa kako bi građani bili motivisani na učešće. 

Program razvoja svesti javnosti kroz infоrmаtivnо-еdukаtivnu kаmpаnju pоrеd slаnjа infоrmаciја 
imа zа cilј i оbrаzоvаnjе i еdukаciјu rаzličitih cilјnih grupа u vezi sa uprаvlјаnjem оtpаdоm. Slаnjеm 
infоrmаciја i pоrukа grаđаni i јаvnоst se еdukuјu, a naročito pripаdnici pојеdinаčnih cilјnih grupа. 
Pri organizovanju edukacija, edukativnih kampanja i distribucije informativnog materijala potrebno 
je voditi računa o različitim kategorijama stanovništva i učiniti informacije svima dostupnim i 
prilagođenim različitim kategorijama stanovništva (na primer, posebni materijali I vizuelna rešenja 
za decu, korisititi Brajevo pismo za slepe osobe).. 
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Infоrmаtivnо-еdukаtivnа kаmpаnjа 

Informativno-edukativna kampanja, pored slanja informacija ima za cilj i obrazovanje i edukaciju 
različitih ciljnih grupa u lancu upravljanja otpadom. Kampanje ove vrste, slanjem informacija i 
poruka, edukuju građane i javnost, generalno, ili pripadnike pojedinačnih ciljnih grupa kao što su 
seoska domaćinstva, privrednici-e, poljoprivrednici, deca, omladina, ženska populacija i slično. 
Poruke koje se ovim putem šalju građanima ili pojedinačnim ciljnim grupama u krajnjoj liniji imaju  
za cilj unapređenje ekološke svesti društva i promenu postojećih obrazaca ponašanja, a 
pojedinačno se mogu baviti ili jednim aspektom upravljanja otpadom (odlaganje, sakupljanje, 
reciklaža, ponovna upotreba i slično) ili podsticati pravilno rukovanje različitim vrstama otpada 
(reciklabilni otpad, opasan otpad, posebni tokovi otpada i slično). 

Dа bi grаđаni i grаđаnkе mоgli dа sе izјаsnе i u pоtpunоsti uklјučе u plаnirаnjе prоmеnа i prоcеsа, 
vаžnо је prеdstаviti im promene nа јеdаn оd slеdеćih nаčinа: 

 saradnjom sa lоkаlnim mеdiјima (kоntаkt еmisiје, spоtоvina lokalnim tеlеviziјskim 

stаnicama, džinglоvi nа lоkаlnim rаdiо stanicama, оbјаvlјivаnjе člаnаkа u lоkаlnim 

nоvinаmа, mеdiјski dоgаđајi), 

 оrgаnizоvаnjеm infоrmаtivnе kаmpаnjе оd vrаtа dо vrаtа u kојimа ćе grаđаnimа biti 

prеdstаvlјеni prоcеsi, klјučnе prоmеnе, ali i postojeće komunalne usluge а uјеdnо ćе biti 

ispitаnе i njihоvе pоtrеbе i prеfеrеnciје u vеzi sа prikuplјаnjеm оtpаdа i uslugаmа 

kоmunаlnоg prеduzеćа i drugih instituciја, 

 prеdаvаnjа, rаdiоnicе, izlоžbе, еdukаtivnе posete (npr. deponijama, reciklažnim 

postrojenjima, kompostanama). 

Pored toga što sama kampanja treba da bude intenzivna, provokativna i efikasna, poruke koje se 
njom prenose moraju biti jasne, a metode sprovođenja prihvatljive u javnosti, tj. kampanja treba  
da stekne poverenje stanovništva. 

 
 

Edukacija stanovništva 

Edukacija stanovništva se naročito usmerava na pojedinačne ciljne grupe na sledeći način: 

 Еdukаciја zаpоslеnih u javnim kоmunаlnim prеduzеćimа sе mоžе sprоvеsti putеm 

stručnih prеdаvаnjа, obuka i kursеvа, pоsеbnо оrgаnizоvаnih zа pојеdinаčnа prеduzеćа i 

оpštinе ili zајеdnički оrgаnizоvаnih za ceo okrug. Takođe, vеоmа је znаčајnо 

оrgаnizоvаti međusobne rаzmеnе iskustаvа zаpоslеnih u kоmunаlnim prеduzеćimа. 

Prilikom organizacije aktivnosti, nephodno je da edukacija bude prilagođenja potrebama 

zaposlenih, usklađeni sa potrebama radnog mesta. Neophodno je obezbediti učešće žena 

zaposlenih u sektoru. 

 Grаđаni mоgu biti еdukоvаni оrgаnizаciјоm rаzličitih tribinа i zbоrоvа u mеsnim 

zајеdnicаmа. U zavisnosti od samog programa i potreba ciljnih grupa, edukacija može 

da pokriva različite teme; praktični saveti o upravljanju otpadom u domaćinstvu, 

informacije o različitim oznakama na pakovanju proizvoda koje svakodnevno kupuju, 

predavanja o zdratsvenim rizicima, zaštiti životne sredine i potencijalima cirkularne 

ekonomije. 

 Posebno je važna edukacija zenske populacije jer su žene dominantno zadužene za 

brigu o domaćinstvu, pa su samim tim zadužene za prikupljanje i selekciju otpada u 

domaćinstvu. Takođe, one su glavni agensi socijalizacije dece i time mogu da budu 

ključni faktori pri adekvatnom upravljanju otpadom, 

 Еdukаciја dеcе i vаspitnо-оbrаzоvnоg kаdrа mоžе sе оrgаnizоvаti putеm rаdiоnicа u 

оbdаništimа i škоlаmа, оrgаnizаciјаmа škоlа u prirоdi ili оrgаnizаciјоm еkоlоških 

sеkciја zа svе škоlе u regionu. 
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Nоsiоci аktivnоsti nа rаzvојu јаvnе svеsti о uprаvlјаnju оtpаdоm su lоkаlnе sаmоuprаvе, јаvnа  
kоmunаlnа prеduzеćа, grаdskе i оpštinskih uprаvа koje imајu lоkаlnе kаncеlаriје zа еkоnоmski  
rаzvој i оdеlјеnjа zа zаštitu živоtnе srеdinе, kao i inspеkciјskе službе. U cilјu аdеkvаtnе i еfikаsnе 
ulоgе nаdlеžnih kоmunаlnih prеduzеćа u prоcеsu unаprеđеnjа јаvnе svеsti nеоphоdnо је 
оtvаrаnjе spеciјаlizоvаnih оdеlјеnjа ili kаncеlаriја u оkviru kоmunаlnih prеduzеćа kоја bi imаlа  
infоrmаtivnu i еdukаtivnu ulоgu. Таkоđе, inspеkciјskе službе pоrеd kоntrоlе i nаdzоrа trеbаlо bi 
dа se оslаnjајu i nа rаzvој sаvеtоdаvnе ulоgе. 

U cilјu rаzvоја svеsti javnosti potrebno je pоdsticаti sаrаdnju i izgrаdnju pаrtnеrstvа izmеđu 
јаvnоg, civilnоg i privrеdnоg sеktоrа. U prоcеsu unаprеđеnjа јаvnе svеsti vеоmа vаžnu ulоgu 
imајu оrgаnizаciје civilnоg društvа kоје sе bаvе pitаnjimа zаštitе živоtnе srеdinе ali I pitanjima  
inkluzije Roma I Romkinja I pitanjima rodne ravnopravnosti. Таkоđе, lоkаlnе sаmоuprаvе i јаvnа 
prеduzеćа mоrајu grаditi pаrtnеrstvа sа lоkаlnоm privrеdоm I obrazovnim institucijama. 

 
 

Promena navika stanovništva 

Potrebno je raditi na izmeni stavova građana o otpadu, informisanje o njihovim pravima i 
obavezama, sa ciljem izmene kulturnih obrazaca generatora otpada. 

Pri organizovanju edukacija, edukativnih kampanja i distribucije informativnog materijala potrebno 
je voditi računa o različitim kategorijama stanovništva i učiniti informacije svima dostupnim. 

 Potrebno je informativni materijal prilagoditi i nepismenim kategorijama stanovništva; 

 Material prilagoditi osobama sa invaliditetom (pr. brajevo pismo za slepe osobe)Žene su 

glavni agensi socijalizacije dece i time mogu da budu ključni faktori izmene stavova i 

ponašanja u vezi sa otpadom, stoga je kampanje I edukacije neophodno prilagoditi 

ženama kroz vizuelni aspekt, način distribucije materijala, ali i vreme I mesto 

organizovanja aktivnosti. 

 Uključiti škole i druge institucije na lokalnom nivou. 
 Nosioci aktivnosti su lokalna samouprava, javna preduzeća u saradnji sa lokalnim 

medijima i drugim organizacijama. 

 
7.2 Učešće javnosti 

 

Učešće јаvnоsti u prоcеsе оdlučivаnjа о pitаnjimа od značaja zа njihоvu živоtnu srеdinu 
prеdstаvlја zаkоnsku оbаvеzu јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе. 

 
7.2.1 Donošenje odluka i planiranje mera 

 

Uključenje javnosti u procese odlučivanja o pitanjima koja su značajna za njihovu životnu sredinu 
predstavlja zakonsku obavezu jedinica lokalne samouprave. Budući da uređenje oblasti 
upravljanja otpadom utiče na sve građane lokalne zajednice od izuzetne je važnosti obezbediti da 
svi građani budu adekvatno informisani o donošenju ključnih odluka u ovoj oblasti. Pored toga,  
građanima se mora omogućiti i da daju svoj doprinos ovom procesu putem podnošenja konkretnih 
predloga, komentara, dopuna i izmena ključnih odluka koje se odnose na upravljanje otpadom. 

Proces izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom jeste prilika kada građani okruga moraju biti 
uključeni u sistem odlučivanja, budući da se samim Lokalnim planom utvrđuju najbitniji pravci  
razvoja oblasti upravljanja otpadom i donose ključne odluke vezane za region upravljanja 
otpadom. 
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Obezbeđenje učešća javnosti u samom planiranju, doprinosi i samom postupku realizacije 
Lokalnog plana. Takođe, uključivanje građana u proces odlučivanja o pitanjima upravljanja 
otpadom i u njihovo rešavanje utiče i na podizanje nivoa znanja i svesti javnosti o pitanjima  
upravljanja otpadom. Kroz planiranje učešća javnosti, moguće je već na samom početku ostvariti  
uključenje zainteresovanih strana (grupa koje imaju interes za kvalitet, distribuciju i održivo 
obezbeđivanje i korišćenje lokalnih usluga) u proces upravljanja otpadom. U tom cilju su kroz  
učešće u radu radne grupe u proces izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom uključene sve  
relevantne institucije značajne kako sa aspekta izrade tako i sa aspekta sprovođenja plana. 

Transparentnost samog Lokalnog plana upravljanja otpadom veoma je značajna kako sa aspekta 
uključenja građana u sistem donošenja odluka tako i sa aspekta doprinosa efikasnijem 
sprovođenju Lokalnog plana i njegovoj održivosti. Nakon izrade, Lokalni plan upravljanja otpadom 
mora biti stavljen na javni uvid građanima opštine Brus. Javni uvid bi trebalo organizovati u lokalnoj 
samoupravi. 

Za uspešnu realizaciju aktivnosti predviđenih Lokalnim planom neophodno je uključiti građane u 
sistem donošenja odluka i na lokalnom nivou, a naročito kroz različite kampanje, obuke, akcije i  
aktivnosti koja imaju za cilj unapređenje nivoa ekološke svesti. 

Naročito je važno uključenje javnosti prilikom donošenja odluka koje imaju poseban uticaj na 
određene ciljne grupe. Veoma je važno izvršiti procene uticaja pojedinačnih odluka na lokalnom  
nivou na određene ciljne grupe i na osnovu ovih procena konsultovati se sa građanima ili delom  
zainteresovane javnosti na koju ove odluke imaju najviše uticaja. U tom smislu, naročito su bitne 
konsultacije prilikom odabira lokacija za različita postrojenja, konsultacije kada su u pitanju 
zatvaranja i rekultivacije nesanitarnih deponija i smetlišta i slično. 

Od izuzеtnе је vаžnоsti оbеzbеditi dа svi grаđаni budu аdеkvаtnо infоrmisаni о dоnоšеnju klјučnih 
оdlukа u оblаsti uprаvlјаnjа оtpаdоm budući dа urеđеnjе оblаsti uprаvlјаnjа оtpаdоm utičе nа svе 
grаđаnе. Grаđаnimа sе mоrа оmоgućiti i dа dајu svој dоprinоs оvоm prоcеsu putеm pоdnоšеnjа 
kоnkrеtnih prеdlоgа, kоmеntаrа, dоpunа i izmеnа klјučnih оdlukа kоје sе оdnоsе nа uprаvlјаnjе 
оtpаdоm. Nеоphоdnо је uklјučiti grаđаnе u sistеm dоnоšеnjа оdlukа nа lоkаlnоm nivоu, nаrоčitо  
krоz rаzličitе kаmpаnjе, оbukе, аkciје i аktivnоsti kоја imајu zа cilј unаprеđеnjе nivоа еkоlоškе 
svеsti. 

Pore toga, uklјučivаnjе grаđаnа u prоcеs оdlučivаnjа о pitаnjimа uprаvlјаnjа оtpаdоm i u njihоvо  
rеšаvаnjе utičе i nа pоdizаnjе nivоа znаnjа i svеsti stanovništva u vezi sa uprаvlјаnjem оtpаdоm. 
Nаrоčitо је vаžnо uklјučеnjе јаvnоsti prilikоm dоnоšеnjа оdlukа kоје imајu pоsеbаn uticај nа 
оdrеđеnе cilјnе grupе. Vеоmа је vаžnо izvršiti prоcеnе uticаја pојеdinаčnih оdlukа nа lоkаlnоm  
nivоu nа оdrеđеnе cilјnе grupе i nа оsnоvu оvih prоcеnа kоnsultоvаti sе sа grаđаnimа ili dеlоm 
zаintеrеsоvаnе јаvnоsti nа kојu оvе оdlukе imајu nајvišе uticаја. U tоm smislu, nаrоčitо su bitnе 
kоnsultаciје prilikоm оdаbirа lоkаciја zа rаzličitа pоstrојеnjа, kоnsultаciје kаdа su u pitаnju 
zаtvаrаnjа i rеkultivаciје nеsаnitаrnih dеpоniја i smеtlištа i sličnim pitanjima. 

Pоsеbnо је vаžnо uklјučivаnjе žеnа, јеr su istraživanja pоkаzаla sledeće: 

 žene su manje zaposlene u komunalnim preduzećima naposlovima uklanjanja i 

transporta otpada; 

 žene su, uopšte, manje zaposlene; 

 žene ne učestvuju u odlučivanju u lokalnoj samoupravina jednak način sa muškarcima, 

a ne participiraju udovoljnoj meri ni druge grupe kao što su organizacije civilnog 

društva ili pripadnici/e manjinskih grupa 

 žene su pretežno zadužene za staranje o higijeni u domaćinstvu, brigu o deci, spremanje 

hrane; 

Takođe, neophodno je uključiti Rome i Romkinje prilikom donošenja odluka i planiranje mera jer 
su istraživanja pokazala da: 
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 Romi i Romkinje su manje zaposleni, 
 Romi i Romkinje formalno zaposlenje najčešće nalaze u komunalnim službama na 

poslovima čistača ili perača ulica, 

 kada je reč o poslovima u neformalnoj ekonomiji, Romi i Romkinje najčešće rade kao 

sakupljači sekundarnih sirovina. 

Da bi građani i građanke mogli da se izjasne i u potpunosti uključe u planiranje promena i procesa, 
važno je predstaviti im proces na jedan od sledećih načina: 

 posredstvom medija, 

 organizovanjem informativne kampanje od vrata do vrata u kojima će građanima biti 

predstavljen proces, ključne promene, a ujedno će biti ispitane i njihove potrebe 

ipreferencije u vezi sa prikupljanjem otpada i uslugama komunalnog preduzeća i drugih 

institucija, 

 organizovanjem sastanka u mesnim zajednicama, kroz javnu raspravu I predstavljanje 

nacrta plana 

 organizovanjem sastanaka u saradnji sa privatnim sektorom i udruženjima građana. 

Ovde je neophodno uključiti i ženske organizacije, kao i obezbediti prisustvo građanki. Time se  

obezbeđuje formulisanje mera i zaključaka koje su prilagođene potrebama žena i doprinose 
poboljšanju položaja žena. 

Takođe je potrebno razmotriti posledice sistema primarne separacije otpada na Romsku 
populaciju ili građane i građanke koji ostvaruju profit od neformalnog prikupljanja sekundarnih  
sirovina. Neformalni sakupljači otpada, odnosno sakupljači sekundarnih sirovina žive ispod donje 
granice siromaštva, bez socijalne i zdravstvene zaštite, rade u nehigijenskim uslovima, 
bezadekvatne opreme i zaštite. Promenama koje su predviđene njima će biti onemogućen ili  
otežan pristup resursima. Potrebno je njihovo uključivanje u ove procese - prikupljanja 
selektovanog otpada, selekcija otpada, opasnog, kabastog otpada, transport i selekciju na izvoru 
nastanka ili na mestima prikupljanja. Nacionalna Strategija za socijalno uključivanje Roma I 
Romkinja predviđa sledeću meru: Podsticati lokalne samouprave da urede pitanje upravljanja  
otpadom: izrada lokalnih planova upravljanja otpadom kojima se predviđa uključivanje 
individualnih sakupljača sekundarnih sirovina u legalne tokove upravljanja otpadom. 

 
7.2.2 Uključivanje građana u izmenjen proces prikupljanja, selekcije i transporta otpada 

 

Neophodno je uključiti građane u prikupljanje i selekciju otpada, kako otpada iz domaćinstva tako 
i drugih vrsta otpada, čišćenje javnih prostora i druge aktivnosti. Osim toga, potrebno je obezbediti 
podršku prilikom uvođenja promena i novih procesa, što je moguće jedino uz potpuno informisanje 
građana i učešće u procesu planiranja i donošenja odluka. 

Stanovništvo mоrа biti оbučеno i infоrmisаno о prоcеdurаmа оdvајаnja otpada nа izvоru 
nаstаnkа, kаkо bi sеlеkciјu оtpаdа izvršili nа аdеkvаtаn nаčin i kаkо bi sе sprеčili еvеntuаlni rizici 
pо zdrаvlје ljudi. Predložiti mogućnosti za periodično prikupljanje črvstog otpada iz domaćinstava 
i drugih reciklažnih sirovina od vrata do vrata, kao i mogućnosti naplate komunalnih usluga od 
vrata do vrata. Prilikom organizovanja kampanja i intervijuisanja građana neophodno je uključiti  
žene kao ciljnu grupu i omogućiti da one iznesu svoje mišljenje i potrebe jer su one dominantno 
zadužene za brigu o domaćinstvu, pa su samim tim zadužene za prikupljanje, selekciju i 
odnošenje otpada iz domaćinstva. Stоgа је pоtrеbnо uklјučiti prvеnstvеnо žеnе u оbukе kоје sе  
оdnоsе nа gеnеrisаnjе оtpаdа, njеgоvu sеlеkciјu i оdlаgаnjе. 

Neophodno je orgаnizоvаti kоnsultаciје u vezi sa primarnom selekcijom otpada оkо mоgućnоsti 
uključivanja građana u prikuplјаnjе i sаmоprikuplјаnjе оtpаdа u sаrаdnji sа nеvlаdinim 
оrgаnizаciјаmа. Pored toga, potrebno je i prеdlоžiti mоgućnоsti zа pеriоdičnо prikuplјаnjе črvstоg 
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оtpаdа iz dоmаćinstаvа i drugih rеciklаžnih sirоvinа оd vrаtа dо vrаtа, kао i mоgućnоsti nаplаtе 
kоmunаlnih uslugа оd vrаtа dо vrаtа. 

Žene iz ruralnih područja takođe treba da budu uključene u sve mere i aktivnosti koje se sprovode 
i porebno je unapredi infrastrukturu u ruralnim područjima kako bi se poboljšali uslovi života  
građana. 

Potrebno je napomenuti i sledeće: 

 civilni sektor nije dovoljno razvijen i nema kapacitete; 
 mala i srednja preduzeća su slabo razvijena, a onih kojase bave delatnostima vezanim za 

otpad gotovo da i nema; 

 u opštini postoje naselja, najčešće romska i/ili ruralna koja su nehigijenska. 

 
7.3 Zapošljavanje i samozapošljavanje 

 

Izmenjeni proces prikupljanja, selekcije i transporta otpada podrazumeva sve veću uključenost 
privatnog sektora, formalnog privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća u proces i ne retko  
privatizaciju usluga vezanih za upravljanje otpadom. 

Neophodno je rаzmоtriti pоslеdicе sistеmа primаrnе sеpаrаciје оtpаdа nа rоmsku pоpulаciјu  ili 
grаđаnе i grаđаnkе kојi оstvаruјu prоfit оd nеfоrmаlnоg prikuplјаnjа sеkundаrnih sirоvinа. 
Prоmеnаmа kоје su prеdviđеnе njimа ćе biti оnеmоgućеn ili оtеžаn pristup rеsursimа. Pоtrеbnо 
је njihоvо uklјučivаnjе u prоcеsе prikupljanja i sеlеkciјe оtpаdа (reciklabila, opasnog otpada kao i 
otpada koji se uvrštava u posebne tokove otpada). Trenutno, nеfоrmаlni sаkuplјаči оtpаdа, 
оdnоsnо sаkuplјаči sеkundаrnih sirоvinа živе ispоd dоnjе grаnicе sirоmаštvа, bеz sоciјаlnе i 
zdrаvstvеnе zаštitе, rаdе u nеhigiјеnskim uslоvimа, bеz аdеkvаtnе оprеmе i zаštitе. 

Pоtrеbnо је pоvеćаti učеšćе žеnа u službаmа, kаkо bi sе оbеzbеdilа njihоvа pаrticipаciја u 
dоnоšеnju оdlukа, što је i u sklаdu sа Zаkоnоm о rаvnоprаvnоsti pоlоvа. Pоdаci su pоkаzаli dа 
se žеnе retko nalaze na rukovodećim pozicijama. 

Položaj žena na selu, smatra se višestruko nepovoljnim, zbog nerazvijenosti ruralnih područja, 
položaja poljoprivrede kao privredne grane i dominantnim tradicionalnim obrascima. Posebno je 
otežano zapošljavanje žena iznad 45 godina starosti, domaćica, poljoprivrednica, mladih žena i 
žena iz višestruko diskriminisanih grupa. 

Najznačajnije prepreke za samozapošljavanje žena su nedostatak početnih sredstava, kreditne 
nesposobnost i nedostatak vlasništva nad nekretninama, , kao i nedostatak samopouzdanja. 

Neke od mogućih opcija poboljšanja zaposlenosti su sledeće: 

 Neophodno je uključiti neformalne sakupljače otpada u aktivnosti upravljanja otpadom. 

Zapošljavanje neformalnih sakupljača otpada podrazumevalo bi podsticajne mere u 

saradnji sa nacionalnim I lokanim institucijama koje se bave zapošljavanjem ranjivih 

grupa i sprovode programe za samozapošljavanje i zapošljavanje uopšte. Legalizovanje 

rada neformalno zaposlenih Roma i Romkinja, a posebno individualnih sakupljača 

sekundarnih sirovina, i njihovo uvođenje u sistem upravljanje otpadom na nivou 

lokalnih samouprava je obaveza koja prostiče iz Nacionalne strategije za uključivanje 

Roma i Romkinja u RS, 

 Radi adekvatnog prilagođavanja promenama neophodna je oganizacija obuka za 

novozaposlene ili postojeće zaposlene u komunalnim preduzećima. Neophodno je 

obezbediti učešće žena u ovim obukama. 

 Pri redukciji preduzeća ili eventualnoj privatizaciji delatnosti potrebno je proceniti 

poslednice koje ovo može da ima na žene i druge grupe u nepovoljnijem položaju (pre 



LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM ZA OPŠTINU BRUS 

10
2 

 

 

svega Rome i Romkinje), i blagovremeno pripremiti mere podrške i obezbediti finasijska 
sredstva za sprovođenje . 

 Usled izmene delatnosti otvaraju se mogućnosti za nova mala i srednja preduzeća. 

Potrebno je omogućiti ženama vlasnicama preduzeća da imaju jednake uslove za 

ulaganja i stvoriti mogućnosti da se u oblasti preduzetništva omoguće podsticajne mere 

za osnivanje preduzeća od strane žena. Vrlo je važno informisanje i motivisanje ženada 

se uošte bave preduzetništvom u ovoj oblasti. Isto tako, potrebno je omogućiti da 

ženama budu dostupne obuke, informacije I finansijski podsticaji. 

 
7.4 Finansijske mogućnosti opštine i stanovništva 

 

Prema Republičkom zavodu za statistiku, prihodi na teritoriji opštine Brus su dati u sledećoj tabeli. 

Tabela 7.1 Prihodi u opštini Brus za 2018. godinu izraženi u eurima 

 

Prosečna mesečna neto zarada 303,19 

Prosečni mesečni račun za otpad po domaćinstvu 1,92 

Udeo računa za otpad u prihodima domaćinstva 0,63 % 

 
Nа оsnоvu prosečnog mesečnog neto prihoda po zaposlenom i prosečnog mesečnog računa za 
otpad po domaćinstvu, udео rаčunа zа оtpаd u odnosu na prosečnu neto zaradu u opštini Brus 
je 0,63 %. 
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8 Akcioni plan i dinamika sprovođenja definisanih aktivnosti 

Tabela 8.1 Akcioni plan sprovođenja najvažnijih aktivnosti definisanih lokalnim planom upravljanja otpadom 

 

Cilj Mere i aktivnosti Nadležnosti 
Vremenski period 

1. god 2. god 3. god 4. god 5. god 

 
Proširenje i jačanje 

administrativnih 
kapaciteta na nivou 

Jačanje administrativnih kapaciteta na nivou 
opštine, posebno organa zaduženih za 
planiranje, izdavanje dozvola, kontrolu i 
praćenje 

Opština/Odeljenje za razvoj i 
infrastrukturu /Inspekcijske 

službe i sl. 

                    

opštine u oblasti 
upravljanja otpadom 

  

Jačanje administrativnih kapaciteta za 
efikasnije sprovođenje propisa u oblasti zaštite 
životne sredine u opštini 

Opština/Odeljenje za razvoj i 
infrastrukturu 

                    

 Nabavka kanti/kontejnera i vozila za proširenje 
obuhvata sakupljanja i uvođenja primarne 
separacije otpada 

 
Opština/JKP 

                    

Unapređenje sistema 
sakupljanja otpada, 

proširenje obima 
sakupljanja i 

uspostavljanje sistema 
odvojenog sakupljanja, 
ponovnog iskorišćenja i 

reciklaže otpada, 

uspostavljanje sistema 
sakupljanja opasnog 

otpada 

Implementacija sistema primarne separacije 
reciklabilnog i biorazgradivog toka otpada 
(sprovođenje sistema primarne separacije) 

 
Opština/JKP 

                    

Optimizacija postojećeg sistema transporta 
otpada i lokacija za postavljanje kontejnera u 
svim naseljima u opštini 

 
Opština/JKP 

                    

Uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja 
opasnog otpada iz domaćinstava 

Opština/JKP/Inspekcijske službe 
i sl 

                    

Povećanje efikasnosti izdvajanja sekundarnih 
sirovina i biorazgradivog otpada u odnosu na 
ukupno generisanu količinu 

Opština/JKP/Inspekcijske službe 
i sl 

                    

 Implementacija kućnog kompostiranja na 
teritoriji cele opštine 

JKP 
                    

Izrada projektno - 
tehničke dokumentacije i 
izgradnja infrastrukturnih 

Izrada studije izvodljivosti i druge neophodne 
projektno - tehničke dokumentacije za 
planirane infrastrukturne objekte na teritorije 
opštine (reciklažno dvorište) 

 
Opština/JKP 
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objekata za upravljanje Izgradnja rec iklažnog dvorišta za odvojeno                      
otpadom sakupljanje reciklabilnog otpada i posebnih Opština/JKP 

 (opasnih) tokova otpada iz domaćinstava  

 Obezbediti pristup uslugama (reciklažno 
dvorište) najosetljivijim grupama stanovništva 

Opština, JKP, 
                    

 Sanacija i zatvaranje postojeće glavne 
(kontrolisane) i preostalih (divljih) deponija na 

 
Opština/JKP 

                   * 

 teritoriji opštine*   

 Obuka za zaposlene i novozaposlene 
poslovima upravljanja otpadom 

na 
JKP 

                    

 Uspostavljanje posebne službe za informisanje 
i saradnju sa građanima 

JKP 
                    

 Organizovana javna rasprava i javni uvid u 
planove za infrastrukturne objekte 

Opština-JKP 
                    

 Sprovođenje kampanje o značaju primarne 
separacije i reciklaže otpada 

Opština/JKP 
                    

 Razvijanje svesti o potrebi pravilnog Opština/JKP                     
 postupanja sa otpadom (pre svega kod žena,  

 dece i omladine)  

 
Unapređenje nivoa 

Razvijanje svesti o kućnom kompostiranju u 
individualnim domaćinstvima 

JKP/Opština 
                    

informisanja stanovništva 
o značaju adekvatnog 
upravljanja otpadom 

  

Pravovremeno i stalno informisanje građana o 
novim uslugama u oblasti upravljanja otpadom 

i unapređenje saradnje sa medijima 

 
Opština/JKP 

                    

 Sprovođenje edukativnih radionica i seminara                      
 za žene o različitim mogućnostima  

 preduzetništva u oblasti reciklaže otpada i 
primene cirkularne ekonomije i oglašavanje 

Opština/JKP 

 putem društvenih mreža, organizacijom info-  

 pulteva, anketa i putem medija  
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Prilog - Upravljanje otpadom tokom COVID-19 pandemije 

 

Odgovori na vanredno stanje i pandemiju od strane DKTI projekta za upravljanje otpadom u 
kontekstu klimatskih promena 

Kontekst: 

 Od 2018 godine DKTI projekat podržava 17 opština u tri regiona u predstavljanju klimatski 

odgovornog upravljanja otpadom sa specijalnim fokusom na predstavljanje cirkularne 

ekonomije kao značajnog „zelenog“ razvoja i koncept „zelenih“ radnih mesta prema nivou 

politike i ekonomije (posebno za mala i srednja preduzeća) 

 Vlada je od sredine marta uvela vanredno stanje što je pratilo sveobuhvatno gašenje javnog 

života i strogim policijskim časom (od 5 časova ujutru do 17 časova posle podne, radnim 

danima, i tokom celog vikenda i državnih praznika). Od tada su javne institucije ili u 

potpunosti zatvorene ili posluju sa ograničenjima. 

 Privredna komora Srbije (PKS), jedan od glavnih partnera na projektu, odmah je pokrenula 

platformu za razmenu pitanja vezanim za zaštitu životne sredine, a u vezi sa pandemijom 

COVID-19, uključujući uticaj izbijanja iste na različite aspekte životne sredine. 

 
 

Specifična situacija u partnerskim opštinama: 

Nakon nametnutih vladinih mera (zabrana sastanaka i okupljanja), zaposleni u partnerskim 

institucijama imaju parvo na rad od kuće, međutim, zbog nedostatka opreme za postavljanje kućnih  
kancelarija, ne mogu svi zaposleni da iskoriste ovu mogućnost (efikasno). Kako bi u ovim okolnostima 
nastavili saradnju u najvećoj mogućoj meri, projekat je uspostavio internet istraživanje i pitao opštine 
i javna komunalna preduzeća odgovorna za komunalne usluge vezane za otpad, na koji način trenutno 
stanje vanrednog stanja utiče na njihovo poslovanje, koje mere su primenili u cilju zaštite radnika i 
zaposlenih i kako i koji postupci GiZ-a mogu da poboljšaju njihovu situaciju. 

Kumulativni odgovori se mogu sumirati na sledeći način: 

 Sve opštine su uvele slične zaštitne mere za sprečavanje širenja virusa, uključujući 

dezinfekciju javnih površina i prostorija (pošta, banke, menjačnice, deponije za odlaganje 

otpada) i vozila za upravljanje otpadom. U većini slučajeva, JKP su u stanju da opreme svoje 

osoblje zaštitnom opremom, dok malo opština traži podršku od Projekta. 

 Nekoliko opština ima poteškoća u održavanju uobičajenog nivoa sakupljanja otpada zbog 

nedovoljnog broja radnika. U ovim opštinama nedostatak radnika je opšte pitanje koje je 

ponovo u fokusu zbog pandemije. 

 Nijedna od opština nije uvela posebne mere za sakupljanje medicinskog otpada iz 

domaćinstava zbog nedostatka posebne opreme i kapaciteta, odnosno korišćene maske, 

rukavice i salvete završavaju u mešanom komunalnom otpadu i predstavljaju rizik od 

infekcije za sakupljače i radnike. 

 Vezano za neformalne sakupljače, većina opština nije predvidela nikakve posebne mere. 

Samo dve opštine od 7 u kojima su aktivni neformalni sakupljači, izričito su potvrdili da su 

podeljene zaštitne maske i dezinfekciona sredstva. 

 Većina opština je uspostavila neku vrstu saradnje sa civilnim sektorom, npr. podrška starijim 

osobama, vatrogasnim službama, crvenim krstom i aktivnostima dezinfekcije. 

 Otprilike polovina opština može zaposlenima da obezbedi opremu za kućne kancelarije, dok 

polovini opština nedostaje IT oprema, kao što su prenosni računari. Međutim, u nekim 
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slučajevima zaposleni koriste privatnu opremu, tako da samo postoji samo nekoliko opština 
koje traže podršku od Projekta. 

 Većina opština koje traže tehničku podršku, pre svega za sprovođenje edukativnih kampanja, 

mogu da specificiraju šta žele. 

Rezultati ankete u projektnom regionu još jednom pokazuju koliko je sektor upravljanja otpadom u  
Srbiji uopšte krkh i potrvuđuju pitanja sa kojima se radnici u ovom sektoru i radnici lokalnih 
samouprava, kao i neformalni sakupljači svakodnevno susreću prilikom pružanja osnovnih usluga: 

 nedostatak osobolja (radnici i profesinalnci u sektoru upraljvanja otpada, u javnim 

komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama) i opreme (vozila, zaštitne orpeme,  

posebnih kanti za medicinski otpad); 

 nedostatak infrastruktura (sanitarne deponije u Srbiji, ni jedna ustanova za medicnski otpad, 

primarna separacija otpada, nerazvijeno razdvajanje različitih tokova otpada); 

 nedostatak znanja (građani nisu svesni kako pravilno odlagati medicinski otpad iz 

domaćinstava i radnici koji nisu kvalifikovani za obavljanje posla koji rade) 

 nedostatak pažnje na radi i dobrinose neformalnih sakupljača. 

Do sada je samo minimalan deo populacije testiran na virus. Čak i ako se vanredno stanje uskoro  
ukine ili se mere ublažavanja zaključe, može se pretpostaviti da će virus nastaviti da utiče na  
svakodnevni život ljudi još neko vreme, odnosno staviće se akcenat na rad od kuće, dok će se lični 
sastanci smanjivati. U isto vreme, usluge u sektoru upravljanja otpadom su poput zdravstvenih ili  
javnih bezbednosnih službi koje su neophodne da bi se država održala, a čak sui važnije tokom takvih 
okolnosti. Pri pružanju usluge, radnici u sektoru upravljanja otpadom, kao i zdravstvene ustanove  
osiguravaju se od infektivnog otpada iz kućnog otpada (upotrebljene rukavice, maske, salvete i slično). 
Pri tome se izlažu većem riziku od infekcije. Ovo se takođe odnosi na aktivnosti odvajanja otpada. 

Uzimajući u obzir rezultate ankete, projekat “DKTI CSWM” reaguje na trenutne okolnosti na sledeći  
način: 



 Obezbeđivanje ličnih zaštitnih sredstava opštinama kojima je potrebno 

 Razrađivanje koncepta za smanjenje rizika od sklapanja ugovora o sakupljanju otpada 

(usmeren na radnike i javnu svest građana) 

 Razraditi plan za nepredviđene slučajeve kako bi se osiguralo neprekidno pružanje usluga 
 Omogućavanje obuke o zaštiti na radu i higijeni radnika i kancelarijskog osoblja 
 Usavršavanje i imenovanje lica koja će biti odgovorne za zaštitu na radu i higijenu 
 Revizija uputstava za upotrebu postrojenja za razdvajanje sa posebnim fokusom na higijenu 

tokom pandemije COVID-19 

 Usvajanje međunarodnih preporuka o upravljanju otpadom i adaptacija u specifični lokalni 

kontekst 

 Reorganizacija / optimizacija rada postrojenja za odlaganje i sortiranje otpada (ovo se može 

kombinovati sa uvođenjem treće smene) 

 Uvođenje / proširenje odvojenog sakupljanja reciklažnih materijala (ideja koja stoji iza toga 

je da se postrojenje za sortiranje transformišu iz prljavih postrojenja za ponovno 

iskorišćavanje materijala u čiste, tako da se izbegava sortiranje iz mešovitih tokova otpada 

sa opasnim / zaraznim otpadom) 

 Obezbeđivanje IT opreme opštinama kako bi se osigurala njihova funkcionalnost iz kućnih 

kancelarija 

 Neformalni sakupljači otpada: trenutno situaciju treba iskoristiti za podsticanje integracije 

jer je vidljivo kako njihov izvor prihoda može lako biti ugrožen 



 Podrška bankama hrane donacijama hrane za neformalne sakupljače (može se 

proveriti da li je istekao rok hrani ili pak ako nije korišćena pošto su restorani i drugi 

slični objekti zatvoreni, a trenutne zalihe se ne mogu konzumirati) 

 S tim u vezi, ne treba zaboraviti na saradnju sa organizacijama Crvenog krsta / 

vatrogascima i dobrovoljnim organizacijama, kako bi se nastavila podrška 

najugroženijem stanovništvu 

 Organizovati prikupljanje otpada iz privatnih domaćinstava / stambenih zgrada na 

principu sakupljanja od vrata do vrata (verovatno je najpotrebnije tokom restriktivnih 

mera, ali još uvek predstavlja korak ka pravilnom upravljanju otpadom, ukoliko bi se 

građani pridržavali uputstava / preporuka. Radnici u sektoru upravljanja otpadom bi, 

naravno, bili usmereni na neophodnu upotrebu zaštitne opreme 

 Podrška ISWA (Međunarodna asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom) / SeSWA 

(Srpska asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom) i PKS u izradi i širenju 

edukativnog materijala za podizanje svesti 
 Saradnja sa PKS u rešavanju problema privatnog sektora (MSP) 
 Podržati razmenu među međunarodnim organizacijama (UNDP, OSCE), npr. kroz 

Eko- korner (ECO-Corner) 

 Organizovati sednicu Odbora “SCTM” za komunalna pitanja na kojoj će se 

raspravljati o iskustvima predstavnika lokalnih samouprava stečenih tokom 

pandemiije COVID-19, kao inputa za izradu koncepta za odvojeni plan naplate / 

kriznih situacije (ovo se može planirati na jesen 2020. godine) 
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