
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Лист излази према потреби 
ГОДИНА ХХVIII  БРОЈ 2.   30.04.2014.годинe   годишња претплата 2.700.- дин.    
          (аконтација). Цена овог броја 
          410,00 дин. Рок за рекламацију 
          10 дана 
 
 
 На основу члана 11. и члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС2, број 129/07), члана 87. Статута општине Брус («Службени 
лист општине Брус», број 14/08), 
 Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 30.04. 2014. године 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ БРУС 
 

Члан 1. 
 У Статуту општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08), члан 12. 
мења се и гласи: 
 
 ИМОВИНА ОПШТИНЕ 
 
 « Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским 
правима у складу са Законом. 
 У јавној својини општине Брус сагласно Закону су: добра у општој употреби на 
територији општине Брус (општински путеви, некатегорисани путеви, улице које нису 
део ауто пута или државног пута I и II реда, тргови и јавни паркови и др., комунална 
мрежа на територији општине, непокретне и покретне ствари и друга имовинска права 
која користе органи и организације општине Брус, ствари у јавној својини на којима 
право коришћења имају Месне заједнице на територији општине, јавне установе и 
друге организације чији је оснивач општина, друге непокретне и покретне ствари и 
имовинска права која су у складу са Законом у јавној својини. 
 Јавном својином општине располажу и управљају органи општине у складу са 
Законом.  
 Надзор о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној 
својини општине врши Општинска управа». 
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Члан 2. 
 

 НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНЕ 
 
 У члану 14. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 
 «2) доноси просторни план општине и урбанистичке планове». 
  
 Тачка 5. мења се и гласи: 
 «5) обезбеђује  организационе, материјалне и друге услове за изградњу, 
одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко технолошко јединство 
система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој 
(снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије, управљање комуналним отпадом, 
приградски превоз путника, управљање гробљима и погребне услуге, управљање 
јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, 
одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене и 
друго)». 
 
 Тачка 24. мења се и гласи: 
 «24) користи, одржава, управља и располаже средствима у јавној својини у 
складу са Законом и стара се о њиховом очувању и увећању». 
 
 Тачка 30. мења се и гласи: 
 «30) може да организује службу правне помоћи грађанима». 
  
 Иза тачке 35. додају се нове тачке које гласе: 
 «36) стара се јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за 
јавно информисање на српском језику који је у службеној употреби на територији 
општине Брус». 
 «37) помаже рад организација и удружења грађана». 
 «38) уређује и ствара услове за бригу о младима и ствара услове за омладинско 
организовање». 
 «39) даје мишљење о промени територије општине». 
 «40) уређује и обезбеђује функционисање Цивилне заштите, образује штаб за 
ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, 
доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и 
обавља друге послове у циљу развоја система заштите и спасавања и система цивилне 
заштите». 
 «41) израђује планове одбране који су саставни део плана одбране Републике 
Србије, предузима мере за усклађивање  припрема за одбрану правних лица у 
делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама и планом одбране 
Републике Србије, предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратно и 
ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере за прелазак на 
организацију у ратном и ванредном стању». 
 «42) стара се и уређује област социјалног становања». 
 
 Досадашња тачка 36. постаје тачка 43. 
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Члан 3. 
  
 ПРЕЗУМПЦИЈА НАДЛЕЖНОСТИ 
 
 После члана 20. додаје се нови члан 20а. који гласи: 
 «Послове општине врши органи општине у оквиру своје надлежности утврђене 
Законом и Статутом. 
 Ако Законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за 
обављање послова из надлежности општине све послове који се односе на уређивање 
односа из надлежности општине, врши Скупштина општине, а послови који су по 
својој природи извршни врши председник Општине. 
 Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. 
овог члана надлежна је Скупштина општине (ПРЕЗУМПЦИЈА)». 
 

Члан 4. 
 У члану 21. иза става 3. додаје се нови став који гласи: 
 «Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или 
кажњен због изнетог мишљења, или давања гласа на седници Скупштине општине, или 
њених радних тела». 
 

Члан 5. 
  
 ОРГАНИ ОПШТИНЕ - СКУПШТИНА 
 
 У члану 26. додају се нове тачке које гласе: 
 «25) одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине, 
 26) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним 
стварима у јавној својини које користе органи и организације општине, 
 27) одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине укључујући и 
размену, 
 28) одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца 
права јавне својине укључујући и размену, 
 29) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је 
оснивач општина, 
 30) одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини, 
 31) одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним 
заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина, 
 32) даје претходну сагласност месним заједницама, установама и другим 
организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини 
општине, за давање у закуп истих, 
 33) одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне 
заједнице, установе и друге организације имају право коришћења, независно од воље 
носиоца права коришћења на тој непокретности, 
 34) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима 
право коришћења имају месне заједнице, установе, а које нису у функцији остваривања 
делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе 
супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим 
случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге 
одговарајуће непокретности, 
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 35) одлучује о давању на коришћење непокретности која општина стекне 
наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом одређен 
начин, 
 36) одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала 
чији је оснивач општина, а који су носиоци права коришћења на непокретностима, за 
упис права својине на тим непокретностима, 
 37) одлучује о давању на коришћење комуналне мреже, 
 38) у остваривању своје услуге у систему заштите и спасавања становништва, 
материјалних и културних добара на територији општине, у складу са одредбама 
Закона о ванредним ситуацијама обавља послове у складу са посебном одлуком 
Скупштине општине, 
 39) одлучује о поверавању и начину обављања комуналних делатности, 
 40) одлучује о обављању одређених послова од стране месних заједница у вези 
са обезбеђивањем услова за обављање комуналних делатности, 
 41) одлучује о прихватању споразума о заједничком обављању комуналних 
делатности са две или више општина, 
 42) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима и 
невладиним организацијама, 
 43) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или 
промене територије општине, 
 44) образује комисију за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач, 
 45) поставља и разрешава Општинског јавног правобраниоца». 
 
 Досадашња тачка 24. постаје тачка 46.  
 

Члан 6. 
  
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
 У члану 42. став 1. иза тачке 8. додају се нове тачке које гласе: 
 «9) закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној 
својини, по претходно прибављеном мишљењу општинског јавног правобранилаштва, 
 10) одлучује и закључује уговоре о прибављању и располагању превозних 
средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација, 
 11) одлучује о залагању покретних ствари, 
 12) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење  комерцијалних 
непокретности и за исте закључује уговоре, 
 13) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која 
обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им 
нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима 
која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им 
нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су 
основани, 
 14) закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по 
основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду или овлашћује друго 
лице за закључивање тог уговора, 
 15) у ванредним ситуацијама обавља послове утврђене законом и посебном 
одлуком Скупштине општине». 
 Досадашња тачка 9. постаје тачка 16. 
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Члан 7. 
  
 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 
 Члан 61. мења се и гласи: 
 «Јавно правобранилаштво општине Брус заступа општину пред судовима и 
другим надлежним органима ради остваривања правне заштите и интереса општине. 
 Јавно правобранилаштво општине Брус обавезно је да даје претходно мишљење 
код закључења и побијања уговора о прибављању и располагању непокретностима у 
својини општине. 
 Организација и делокруг рада јавног правобранилаштва општине уређују се 
посебном одлуком Скупштине општине». 
 

Члан 8. 
  
 НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ  
 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
 У члану 69. иза става 1. додаје се нови став који гласи: 
 «Иницијативу за увођење самодоприноса могу покренути председник општине, 
најмање једна трећина одборника, савет Месне заједнице и најмање 10% бирача са 
одређеног дела територије општине. 
 Саставни део иницијативе је програм којим се утврђују извори, намене и начин 
обезбеђивања укупних средстава за реализацију самодоприноса». 
 

Члан 9. 
 У осталом делу одредбе Статута остају непромењене. 
 

Члан 10. 
 Овлашћује се Комисија образована од стране председника општине да утврди и 
сачини пречишћени текст Статута општине Брус. 
 

Члан 11. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 
општине Брус».  
 
 
               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
 
БРОЈ:110-2/2014-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                                                 Зоран Гавриловић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
  
  

________________________________________ 
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                На основу члана 20.  Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник  РС“ 
бр.127/09) и Закључка Владе РС  05 бр.023-6895/2013 од 09.08.2013.год. и члана 26. 
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“бр.14/2008 и 4/2011), 
  Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04. 2014.  донeла је 

 
О Д Л  У К  У 

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА 
ОД ИМК ''14 ОКТОБАР'' У РЕСТРУКТУИРАЊУ КРУШЕВАЦ 

НА ИМЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
ОПШТИНЕ БРУС 

                            
Члан 1. 

 Врши се претварање(конверзија) потраживања према „ИМК 14 октобар“ у 
рестуктуирању Крушевац насталих по основу  изворних и уступљених    јавних 
прихода општине Брус, са стањем на дан 31.12.2012.године, са припадајућом каматом 
до 31.12.2012.године у  укупном износу од 44.327.722,68 динара. 
     

Члан.2. 
   Обавеза ИМК ''14 ОКТОБАР'' у реструктуирању Крушевац  на име изворних и 
уступљених     јавних прихода на дан 31.12.2012. године дугује укупно 16.995.313,19 
динара, на име обавезе која евидентира локална пореска администрациа и то: 
 - порез на земљиште рачун број: 840-711147843-13 главни дуг 45.280,33 динара и 
камате 166.839,85 динара, 
 - порез на имовину правних лица рачун број: 840-713122843-64, глвани дуг 
1.768.542,14 динара и камата 4.919.184,64 динара. 
 - таксе на истицање фирме рачун број број: 840-716111843-35, главни дуг 
1.524.059,12 динара и камата 4.388.854,73 динара, 
 - грађевинско земљиште рачун број: 840-741534843-98,главни дуг 4.182.552,38 
динара. 
 - Као и порез на зараде на име главног дуга и камате у укупном износу од 
27.332.409,49 динара која евидентира Републичка управа јавних прихода . 
 
  Евентуална револаризација дуга по основу изворних и уступљених јавних 
прихода извршиће се у складу са чланом 4 Закона о условном отпису камате и 
мировању главног пореског дуга и Одлуке Скупштине општине Брус . 
 

Члан.3 . 
 Одлуке о конверзији потраживања од ИМК ''14 ОКТОБАР'' у реструктуирању 
Крушевац на име изворних и уступљених    јавних прихода у основни капитал општине 
Брус, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Брус''. 
    Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о конверзији бр.436-
316/2013-I  од  15.10.2013.године као и Одлука о допуни одлуке о конверзији 
потраживања  бр. бр.46-30/2013-I од 16.12.2013.године.                                                       
 
               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ:436-242/2014-I       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                                                 Зоран Гавриловић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
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 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број 129/07), члана 4., 5. и 65 став 1. Закона о јавним предузећима («Службени гласник 
РС», број 119/12), члана 14. став 2. Закона о пољопривреди и руралном развоју 
(«Службени гласник РС», број 41/09), члана 26. став 6., као и члана 45. Статута 
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08) 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04. 2014. године донела 
је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
«ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

И ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ» БРУС 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа «Дирекција за 
пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе» Брус («Службени лист општине 
Брус», број 1/2014) од 24.02.2014. године, члан 25. мења се и гласи: 
 
 «Основни уплаћени и уписани новчани капитал Јавног предузећа «Дирекција за 
пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе» Брус износи 50.000 динара и исти 
се води у Агенцији за привредне регистре као основни и уплаћени капитал». 
 

Члан 2. 
 У осталом делу Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа «Дирекција 
за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе» Брус остају непромењене. 
 

Члан 3. 
 Овлашћује се секретар Скупштине општине Брус да изради пречишћени текст 
оснивачког акта. 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 
листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
  

БРОЈ:320-19/2014-I                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014.године                                                   Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине 
Брус“, број 14/08), 
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ЗА 2014. ГОДИНУ 
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1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Центра 
за социјални рад  за 2014. годину, под бројем 551-107/2014, који је усвојио 
Управни одбор на седници одржаној 19.02.2014. године и бројем 551- , који 
је усвојио Управни одбор на седници од 12.03.2014. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ:400-218/2014-I       ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                              Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број  129/2007 ),  члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 
број 14/08 и 4/2011),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014.године, донела 
је  
 

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

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 
 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ПРВИ МАЈ» ВЛАЈКОВЦИ  

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план са Одлуком о 

буџету општине Брус за 2014. годину  Основне школе «Први Мај» Влајковци 
под бројем 43 од 26.02.2014. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
        
БРОЈ:400-123/2014-I                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014.године                                      Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број  129/2007 ),  члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 
број 14/08 и 4/2011),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014.године, донела 
је  
 

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

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 
 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «БРАНКО РАДИЧЕВИЋ» РАЗБОЈНА  

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план са Одлуком о          
буџету општине Брус за 2014. годину  Основне школе «Бранко Радичевић» 
Разбојна , под бројем 85 од 18.02.2014. године. 
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2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
        

БРОЈ:400-159/2014-I                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 30.04.2014.године                                               Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број  129/2007 ),  члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 
број 14/08 и 4/2011),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014.године, донела 
је  
 

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

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 
 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» БРУС 

 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план са Одлуком о 
буџету општине Брус за 2014. годину  Основне школе «Јован Јовановић Змај» 
Брус , под бројем 228-01-106/01 од 28.03.2014. године. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        
БРОЈ:400-193/2014-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 30.04.2014.године                                          Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 15. став 1. тачке 14. Закона о ванредним ситуацијама 
(,,Сл.гласник РС,, број 111/09, 92/2011 и 93/2012) и члана 10. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите Општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 
9/2013), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Брус  
 Скупштина  општине Брус на седници одржаној дана 30.04.2014. године, доноси 
 
 
         О Д Л У К У  
     О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИTЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ 
            НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 
 
 
      Члан 1. 
 Овом Одлуком се уређује формирање, организација, опремање, оспособљавање 
и функционисање јединице цивилне заштите опште намене на територији општине 
Брус. 
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      Члан 2. 
 За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара у 
ванредним ситуацијама, односно за извршавање обимних и мање сложених задатака из 
области заштите и спасавања као што су: локализовање и гашење почетних и мањих 
пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, за 
одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији 
терена и друге активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације 
формирају се јединице цивилне заштите опште намене. 
 
      Члан 3. 
 За територију општине Брус формира се једна јединица цивилне заштите опште 
намене јачине вода са укупно 31 припадником цивилне заштите (командир и два 
оделења од по 15 лица са по 3 екипе у оделењу). 
 
      Члан 4. 
 Јединица цивилне заштите опште намене формира се као привремени састав од 
добровољаца и радно способног становништва, односно запослених на територији 
општине Брус. 
 
      Члан 5. 
 У јединицу цивилне заштите опште намене распоређују се здравствено способни 
мушкарци и жене старости од 16 до 60 година (мушкарци) односно од 16 до 55 година 
(жене) у складу са Законом. 
  
      Члан 6. 
 Здравствену способност припадника јединице цивилне заштите опште намене 
утврђује Дом здравља Брус на основу критеријума и нормама о утврђивању здравствене 
способности грађана за учешће у органима и јединицама цивилне заштите. 
 
      Члан 7. 
 Јединица цивилне заштите опште намене опрема се одговарајућом опремом и 
материјално-техничким средствима која су неопходна за личну заштиту њених 
припадника и за спровођење мера и извршавања задатака ЦЗ. 
 
      Члан 8. 
 Припадници јединице заштите опште намене обучавају се и оспособљавају за 
изршавање задатака заштите и спасавања. 
 Обуку и оспособљавање организује и спроводи служба задужена за послове 
заштите и спасавања из састава Општинске управе на предлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације. 
 
      Члан 9. 
 Јединица цивилне заштите опште намене може се ангажовати у свим насељима 
на територијама општине Брус на основу наређења Општинског штаба за ванредне 
ситуације. 
 Јединицом цивилне заштите опште намене у току ангажовања у насељима 
руководе повереници и заменици повереника цивилне заштите у тим насељима. 
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      Члан 10. 
 Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници јединице 
цивилне заштите опште намене имају право на здравствено осигурање и  накнаде 
прописане законом. 
 У извршавању задатака заштите и спасавања на припаднике јединице цивилне 
заштие опште намене односе се општи прописи о безбедности и здрављу на раду као и 
посебне мере за обезбеђење заштите и здравља у складу са законом. 
  
      Члан 11. 
 Евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединице цивилне заштите 
опште намене води служба задужена за послове заштите и спасавања из састава 
Општинске управе. 
 
      Члан 12. 
 Попуну, опремање и обуку извршиће Општинска управа која доноси и решење о 
ангажовању припадника у јединици цивилне заштите опште намене. 
 
      Члан 13. 
 Опремање, обука и трошкови ангажовања јединице цивилне заштите опште 
намене финансирају се из буџетских средстава општине Брус. 
 
      Члан 14. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном 
листу општине Брус,, 
 
          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ:87-45/2014-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                          Зоран Гавриловић,дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 26. тачка 1. Статута општине Брус («Службени лист општине 
Брус», број 14/08) од 8.10.2008. године, члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број 129/07), 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04.2014. године донела 
је 
 

О Д Л У К У 
о прихватању уговора о конституисању 

права службености 
 

 I – Прихвата се уговор о конституисању трајног права службености без накнаде, 
број 463-16/2014-II између Општине Брус и Јавног предузећа «Скијалишта Србије» и то 
право на постављење нисконапонског електро вода за потребе напајања система за 
вештачко оснежавање у Ски-центру  Копаоник на кат. парцели 8/8 КО Брзеће у дужини 
од 10 метара са правом прилаза траси вода ради изградње и будућег одржавања. 
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 II – Прихвата се уговор о конституисању права службености број 463-5/2014-II 
од 23.01.2014. године између Општине Брус и Јавног предузећа «Скијалишта Србије» 
(у корист Јавног предузећа «Скијалишта Србије») и то право извођења радова на 
реконструкцији постојеће двоседне жичаре Крчмар ради уградње нове ископине 
шестоседне жичаре на постојећој траси на Копаонику на следећим кат. парцелама: 
 

- кат. парцела број 1339 КО Брзеће, заузеће дужину од око 6 метара 
- кат. парцела број 1897 КО Брзеће, заузеће дужину од око 8,5 метара 
- кат. парцела број 1903 КО Брзеће, заузеће у дужини од око 4,5 метара 
       све у укупној дужини око 19 метара. 

 
 III – Овлашћује се председник Општине Брус Видојевић Слободан, дипл.ецц. да 
потпише уговоре из тачке I и II ове Одлуке о конституисању права службености  
између општине Брус и ЈП «Скијалишта Србије», пред основним судом у Брусу. 
 IV – Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 V – Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

               
             ЗАМЕНИК 

БРОЈ:463-16/2014-I          ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
30.04.2014.године                     Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 255. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист 
СРЈ,, број 33/97 и 31/01 ,, и ,,Службени гласник Републике Србије број 30/10), члана 3. 
став 3. и члана 5. Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ( 
Службени гласник РС,, бр.16/92) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист 
општине Брус» број 14/08 и 4/2011),  
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04.2014. године, донела 
је 
 
         Р Е Ш Е Њ Е  
 
 У решењу Скупштине општине Брус, број 463-110/98-01 од 10.09.1998. године 
којим се селу Крива Река враћају и дају утрине и пашњаци на коришћење, МЕЊА СЕ 
диспозитив тачка 1. тако што уместо алинеја ,, - део кп.бр.3041/1 у површини од 1.00,00 
ха, треба да стоји:  ,, - кат. парцела број 3041/14 површине 1.00.50 ха,,   
 
     О б р а з л о ж е њ е  
 
 Јавно правобранилаштво општине Брус поднело је захтев Р.бр. 45/2014 од 
23.04.2014. године којим тражи да се покрене поступак за измену правноснажно 
решење Скупштине општине Брус, број 463-110/98-01 од 10.09.1998. године којим су 
враћене и дате на коришћење  селу Крива Река цитиране катастарске парцеле као 
утрине и пашњаци, које су ближе описане под тачком 1. диспозитива решења. На 
основу означеног решења код надлежне Службе за катастар непокретности Брус, 
извршен је упис поред осталих и за део кп.бр.3041/1 у површини од 1.00,00 ха КО 
Крива Река. Собзиром  на чињеницу да је у међувремену извршена деоба кат.парцеле  
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број 3041/1 на више делова, између осталих формирана је и кп.бр. 3041/14 површине 
1.00.00 ха која је остала уписана  на исти начин у погледу корисника, стога и тражи да 
се изврши измена  решења у означеном делу ради усаглашавања решења са 
катастарским и стварним стањем лица места.   
 Општинска управа Брус, Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне 
послове као надлежни орган размотрило је поднети захтев, спровело је одговарајући 
поступак и утврдио је следеће чињенично стање: 
 Делимичним Решењем Скупштине општине Брус, број 463-110/98-01 од 
10.09.1998. године  враћене су и дате на коришћење селу Крива Река цитиране 
катастарске парцеле као утрине и пашњаци, које су ближе описане под тачком 1. 
диспозитива решења. Наведено решење постало је правноснажно дана 29. 
12.1998.године и по истом је извршен упис поред осталих и за кп.број 3041/1 КО Крива 
Река са правом коришћења село Крива Река за реални део од 10000/380544, док је 
Земљорадничка задруга ,,Копаоничанка,, остала уписана за део од 370544/380544. У 
међувремену на захтев Агенције за приватизацију 2006. године извршена је деоба 
кп.број 3041/1 на више делова између осталих формирана је и кп.б рој 3041/14 
површине 1.00.00 ха која је остала уписана на исти начин у погледу корисника. На 
основу Закона о пољопривредном земљишту 2007. године уместо Земљорадничке 
задруге ,, Копаоничанка,, Брус уписано је Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде као корисник.  Године 2012 израдом дигиталних катастарских планова за 
КО Крива Река промењена је површина кат. парцеле тако да кп.број 3041/14 сада има 
површину 1.00.50 ха. 
 Доношењем Плана детаљне регулације локалитета ,,Рендара,, на Копаонику 
општина Брус (,,Сл. лист општине Брус, бр.2/2011), новоформирана катастарска 
парцела број 3041/14 ушла је у обухват наведеног плана. Решењем Општинске управе 
Брус, број 320-31/2011-IV-07 иста је променила намену и сада је уписана као 
грађевинско земљиште изван градског грађевинског земљишта по култури неплодно 
укупне површине 1.00.50 ха. 
 Имајући у виду наведено као и чињеницу да се захтевом тражи измена решења у 
погледу подброја и површине катастарске парцеле, а ради усаглашавања  решења са 
катастарским и стварним стањем лица места,  решење је донето као у диспозитиву.   
         
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не може се изјавити жалба али се 
против истог може покренути управни спор тужбом код Вишег суда Крушевац у року 
од 30 дана од дана пријема истог. Тужба се подноси непосредно суду.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
      
БРОЈ: 463-14/2014-I 
30.04.2014. године                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                  Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 
              

  ________________________________________ 
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 На основу члана 55. став 5. Закона о водама («Службени гласник РС», број 
30/2010 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број 129/07), Мишљења јавног водопривредног предузећа «Србија воде» Београд, 
Водопривредни центар Морава Ниш РЈ Западна Морава Чачак, број 07-1391/2 од 
24.03.2014. године и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 
број 14/08 и 4/11), 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04.2014. године донела 
је  
 

О Д Л У К У 
 
 1. УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на 
територији општине Брус за 2014. годину. 
 2. Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији 
општине Брус за 2014. годину доставити: 
 

- Министарству унутрашњих послова – сектору за Ванредне ситуације; 
- Јавном водопривредном предузећу «Србија воде» Београд, ВПЦ Морава Ниш 

ради повезивања са оперативним планом одбране од поплава воде првог реда 
и праћења упражњења истим. 

 
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 4. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
        

БРОЈ:325-19/2014-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 30.04.2014.године                                                   Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 31. став 1. и 3., члана 34. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС», број 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС»; број 129/07), члана 26. тачка 9. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 14/08 и 4/11), 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04.2014. године донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
по конкурсу за директора Јавног предузећа Дирекција 

за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус 
 
 I – НЕ ПРИХВАТА СЕ ПРЕДЛОГ за именовање Ратковић Радуле 
дипломираног инжињера пољопривреде из Игроша за директора ЈП Дирекција за 
грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус који је доставила 
конкурсна комисија за именовање директора 21.03.2014. године, по спроведеном 
јавном конкурсу који је објављен у «Службеном гласнику РС», број 13/2014 од 
5.02.2014. године у листу «Привредни преглед» и на званичном сајту Општине Брус. 
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 II –  Нов јавни конкурс за избор директора ЈП Дирекција за грађевинско 
земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус спровешће се на начин и по поступку 
прописаним Законом. 
 
 III –  Решења објавити у «Службеном листу општине Брус» и на интернет 
страници Општине Брус. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ:02-13/2014-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                          Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 
 На основу члана 31. став 1. и 3., члана 34. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС», број 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС»; број 129/07), члана 26. тачка 9. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 14/08 и 4/11), 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04.2014. године донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
по конкурсу за директора Јавног предузећа Дирекција 

за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус 
 

 
 I – НЕ ПРИХВАТА СЕ ПРЕДЛОГ за именовање Драгане Милић-Радојковић 
дипломираног просторног планера из Бруса за директора ЈП Дирекција за грађевинско 
земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус који је доставила конкурсна комисија за 
именовање директора 21.03.2014. године, по спроведеном јавном конкурсу који је 
објављен у «Службеном гласнику РС», број 13/2014 од 5.02.2014. године у листу 
«Привредни преглед» и на званичном сајту Општине Брус. 
 
 II –  Нов јавни конкурс за избор директора ЈП Дирекција за грађевинско 
земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус спровешће се на начин и по поступку 
прописаним Законом. 
 
 III –  Решења објавити у «Службеном листу општине Брус» и на интернет 
страници Општине Брус. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ:02-14/2014-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                          Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 
 

 ________________________________________ 
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 На основу члана 31. став 1. и 3., члана 34. Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник РС», број 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС»; број 129/07), члана 26. тачка 9. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 14/08 и 4/11), 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04.2014. године донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
по конкурсу за директора Јавног предузећа Дирекција 

за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус 
 
 
 I – НЕ ПРИХВАТА СЕ ПРЕДЛОГ за именовање Лазић Радивоја дипломираног 
грађевинског инжењера из Брус за директора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, 
путеве, планирање и изградњу Брус који је доставила конкурсна комисија за именовање 
директора 21.03.2014. године, по спроведеном јавном конкурсу који је објављен у 
«Службеном гласнику РС», број 13/2014 од 5.02.2014. године у листу «Привредни 
преглед» и на званичном сајту Општине Брус. 
 
 II –  Нов јавни конкурс за избор директора ЈП Дирекција за грађевинско 
земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус спровешће се на начин и по поступку 
прописаним Законом. 
 
 III –  Решења објавити у «Службеном листу општине Брус» и на интернет 
страници Општине Брус. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ:02-15/2014-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                          Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 

На основу члана 35. и 38. тачка 4. Закона о јавним предузећима («Службени 
гласник РС», број 119/2012), Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за 
грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус («Службени лист општине 
Брус», број 2/2013) и члана 26. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист 
општине Брус», број 14/08),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014.године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ, Ратковић Радула, дипл.инг.пољопривреде из Игроша,  
вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекције за грађевинско 
земљиште,путеве, планирање и изградњу Брус. 
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2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
           
                  ЗАМЕНИК 

БРОЈ:02-11/2014-I                    ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
30.04.2014.године                     Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 42. Закона о јавним предузећима («Службени гласник 

РС», број 119/2012), Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекције за грађевинско 
земљиште, путеве,планирање и изградњу Брус («Службени лист општине Брус», број 
2/2013)) и члана 26. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 
број 14/08),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014.године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.   ИМЕНУЈЕ СЕ, Горан Миловановић , дипл.инг.агроекономије из Бруса,  за 
в.д. директора Јавног предузећа Дирекције за грађевинско земљиште, путеве, 
планирање и изградњу Брус, (на период који није дужи од 6 месеци). 
 
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

           
        ЗАМЕНИК 

БРОЈ:02-12/2014-I                 ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
30.04.2014.године                        Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 32. став 1. тачке 5. и 6. у вези члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи  ( „Службени гласник РС“, број129/07), члана 26. Статута 
општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08 и 4/11) и члана 28. став 3. и 
члана 32. Закона о легализацији  објеката („Службени гласник РС“, број 95/13)  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04.2014. године донела 
је, 
 

О Д Л У К У 
О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ     ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
 

 I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Одлуком о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта у поступку легализације објеката (у даљем тексту: Одлука) прописују се  



30.04.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 2.   Страна 151. 
 
мерила за одређивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку 
легализације објеката, висине накнаде, услови под којима се може остварити право на 
умањење накнаде, као и услови и начин плаћања накнаде. 
 

Члан 2. 
 Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката 
регулише се Уговором о уређивању грађевинског земљишта који Инвеститор закључује 
са ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус ( у 
даљем тексту: Дирекција). 
 
 II - МЕРИЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
       ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
       ОБЈЕКАТА 
 

Члан 3. 
 Мерила за одређивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 
поступку легализације објеката прописују се на основу  критеријума који су утврђени 
Законом о легализацији објеката, тј. на основу: 

- Степена комуналне опремљености,  
- Годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта, 
- Урбанистичке зоне, 
- Намене и  
- Површине објекта. 

 
Члан 4. 

 Као мерила за одређивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
у поступку легализације објеката примењују се мерила прописана Одлуком о 
критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта  ( „Службени лист општине Брус“ број 3/13). 
 
 III - ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ      
         ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 5. 
  Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације 
објеката регулише се Уговором који власник објекта изграђеног без грађевинске 
дозволе, односно одобрења за изградњу закључује са ЈП Дирекција за грађевинско 
земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, а по добијању обавештења од стране 
надлежног органа општинске управе о могућности легализације бесправно изграђеног 
објекта.  

Члан 6. 
Обрачун површине за коју се наплаћује накнада за уређивање грађевинског 

земљишта у поступку легализације објеката врши се сагласно мерилима прописаним 
Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, давање у  
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закуп и уређивање грађевинског земљишта  ( „Службени лист општине Брус“ број 
3/13). 
 
 IV - УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА      
         УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ      
         ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 7. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације 
породичних стамбених објеката до 300 м2 бруто развијене грађевинске површине и 
посебних делова стамбених објеката (станова)  може да се умањи за одређене 
категорије лица, а под условима прописаних овом одлуком. 

Право на умањење накнаде из става 1. овог члана могу да остваре: 
1. Лица која су су изградњом или куповином стамбених објеката описаних у ставу 

1.овог члана трајно решавала своје стамбено питање  ако они или чланови 
њихових породичних домаћинства немају другу непокретност за становање; 

2. Инвалиди; 
3. Самохрани родитељи; 
4. Корисници социјалне помоћи. 

Лица из става 2. тачка 2.,3. и 4. могу остварити право на умањење накнаде под 
условом да изградњом или куповином стамбених објеката описаних у ставу 1. овог 
члана трајно решавала своје стамбено питање и ако они или чланови њихових 
породичних домаћинстава немају другу непокретност за становање. 

Наведена лица имају право на умањење накнаде само уколико ни по ком основу 
немају дуговања према дирекцији или других неизмирених обавеза према општини 
Брус. Уколико се ради о породичном домаћинству, овај услов морају да испуне сви 
чланови породичног домаћинства. 

Породичним домаћинством из става 2. тачка 1. овог члана сматрају се лица која 
са власником објекта изграђеног без грађевинске дозволе, односно одобрења за 
изградњу живе у заједничком домаћинству ( брачни друг или лице које са власником 
објекта живи у ванбрачној заједници, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или 
пасторчад и друга лица која је власник објекта или његов брачни друг дужан да по 
закону издржава а која са њим станују у истом стану, односно породочној стамбеној 
згради). 

Умањење накнаде из става 1. за лица из става 2. тачка 1. износи 10%, за лица из става 2. 

тачка 2. износи у складу са степеном инвалидитета, док за лица из тачке 3. и 4. износи 20%.  
Члан 8. 

 Испуњеност услова за умањење накнаде из члана 11. утврђује се на основу 
доказа који се прилажу приликом подношења захтева за закључење уговора о накнади 
за уређивање грађевинског земљишта и то: 
За лица из члана 7. став 2. тачка 1.: 

- Фотокопија Преписа листа непокретности, фотокопије овереног уговора о 
купопродаји објекта и др. из којих се може утврдити да је бесправни  

- градитељ, односно уговарач држалац објекта који је предмет легализације; 
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- Изјаве лица које је поднело захтев за легализацију да је трајно решавало 

своје стамбено питање; 
- Потврде Општинске управе надлежне за пореске приходе, да подносилац 

захтева и чланова његовог породичног домаћинства немају другу 
непокретност на територији општине Брус; 

- Уверење МУП-а Србије, Полицијска станица Брус – пријавно-одјавне службе 
о пребивалишту подносиоца захтева и чланова његовог породичног 
домаћинства. 
 

Поред документације из претходног става овог члана, инвалиди, самохрани 
родитељи и корисници социјалне помоћи прилажу и одговарајуће потврде (уверења) 
надлежних органа или организација којима потврђују наведени статус. 
 
 
 V - УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ    
        ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
        ОБЈЕКАТА 
 

Члан 9. 
 Услови и начин плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 
поступку легализације објеката су прописани у складу са Одлуком о критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп и уређивање грађевинског 
земљишта ( „Службени лист општине Брус“ број 3/13). 
 
 
 VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 Решавање о захтевима за уговарање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта у поступку легализације објеката који су Дирекцији поднети до ступања на 
снагу ове одлуке, окончаће се по одредбама ове одлуке. 
 

Члан 11. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке, престају да важе одредбе члана 19.,20.,21., 

22.,23.,24.,25., и 26. . Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, 

давање у закуп и уређивање грађевинског земљишта ( „Службени лист општине Брус“ број 

3/13). 
Члан 12. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 

БРОЈ:350-83/2014-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ       
30.04.2014. године                                                  Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката (у даљем тексту: 
Одлука) садржан је у одредбама члана 32.став1. тачке 5.и 6. вези члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број129/07) и члана 26. 
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08 и 4/11) којима је 
прописано да Скупштина општине Брус уређује коришћење грађевинског земљишта и 
доноси прописе и друге акте, као и одредбама члана 28. став 3. и члана 32. Закона о 
легализацији  објеката („Службени гласник РС“, број 95/13), којима је прописано да 
јединица локалне самоуправе дужна да у року од 90 дана од ступања на снагу Закона о 
легализацији објеката донесе општи акт којим ће ближе уредити мерила за одређивање 
висине накнаде, услове под којима се може остварити право на умањење накнаде, као и 
услове и начин плаћања те накнаде. 
 Разлози за доношење Одлуке садржани су управо у члану 32. Закона о 
легализацији објеката („ Службени лист РС“ број 95/13), односно обавези општине 
Брус да у законском року донесе ову Одлуку. 
 
 I  - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 Основним одредбама прописана су мерила за одређивање висине накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката, висина накнаде, 
услови под којима се може остварити право на умањење накнаде, као и услови и начин 
плаћања накнаде, као и то да се накнада за уређивање грађевинског земљишта у 
поступку легализације објеката регулише Уговором о уређивању грађевинског 
земљишта који Инвеститор закључује са ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, 
путеве, планирање и изградњу Брус. 
 
 II - МЕРИЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
         ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
         ОБЈЕКАТА 
 Oвим поглављем прописано је да се мерила за одређивање висине накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката прописују на 
основу критеријума који су утврђени чланом 28. став 2. Закона о легализацији  објеката 
(степен комуналне опремљености, гоодишњи програми за уређивање грађевинског 
земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине објекта). Даље је истим поглављем 
утврђена аналогна примена мерила за одређивање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта у поступку легализације објеката која су прописана чланом 9. 
Одлуке  о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, давање у 
закуп и уређивање грађевинског земљишта ( „Службени лист општине Брус“ број 3/13). 
 

III - ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ      
         ЗЕМЉИШТА  У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
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 Овим поглављем прописано је да се накнада за уређивање грађевинског 
земљишта у поступцима легализације објеката регулише Уговором који власник 
објекта изграђеног без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу закључује 
са ЈП Дирекцијом за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, а по 
добијању обавештења од стране  надлежног органа општинске управе о могућности 
легализације бесправно изграђеног објекта.  

Истим поглављем посебно је прописана висина накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта у поступку легализације за породичне стамбене објекта до 300 
м2 бруто развијене грађевинске површине (са највише 4 стамбене јединице) и посебне 
делове стамбених објеката      (стамбене јединице) у оквиру стамбених објеката до 300 
м2 бруто развијене грађевинске површине (објеката) а посебно за стамбене објекте 
преко 300 м2 бруто развијене грађевинске површине и посебне делове стамбених 
објеката (станова) у оквиру стамбених објеката чија бруто развијена грађевинска 
површина прелази 300 м2, пословних објеката. 

Што се тиче обрачуна површине за коју се наплаћује накнада за уређивање 
грађевинског земљишта у поступку легализације објеката утврђено је да се врши 
сагласно (аналогном применом) мерилима прописаних  Одлуком о критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп и уређивање грађевинског 
земљишта  ( „Службени лист општине Брус“ број 3/13). 

 
IV - УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА   

         УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ   
         ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

Овим поглављем прописано је да се накнада за уређивање грађевинског 
земљишта у поступку легализације породичних стамбених објеката до 300м2 бруто 
развијене грађевинске површине и посебних делова стамбених објеката (станова) може 
умањити за одређене категорије лица и то за лица која су изградњом или куповином 
стамбених објеката описаних у ставу 1. члана 7. овог поглавља, трајно решавала своје 
стамбено питање и ако они или чланови њихових породичних домаћинства немају 
другу непокретност за становање, при чему је посебна пажња посвећена инвалидима; 
самохраним родитељима и корисницима социјалне помоћи, при чему су прописани и 
услови и као и докази на основу којих се доказује испуњеност услова. 

 
V - УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ     
      ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 

       ОБЈЕКАТА 
Услови и начин плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 

поступку легализације објеката биће прописани у складу са Одлуком о критеријумима 
и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп и уређивање 
грађевинског земљишта ( „Службени лист општине Брус“ број 3/13). 

 
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Сагласно Закону о легализацији објеката, овим поглављем је прописано да ће се 

решавање о захтевима за уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у  



30.04.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 2.   Страна 156. 
 
поступку легализације објеката који су Дирекцији поднети до ступања на снагу ове 
одлуке, окончати по одредбама ове одлуке. 

Истим поглављем прописано је да даном ступања на снагу ове одлуке, престају 
да важе одредбе члана 19.,20.,21., 22.,23.,24.,25., и 26.  Одлуке о критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп и уређивање грађевинског 
земљишта ( „Службени лист општине Брус“ број 3/13). 

На крају, прописано је да одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Брус“. 

 
________________________________________ 

 
 На основу члана 1. Закона о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС“, 
број 43/91), члана 20. став 1. тачка 27. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 61. Статута општине Брус        
( „Службени лист општине Брус“, број 14/08),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014. године, донела 
је 
  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БРУС 
(„Сл.лист општине Брус“ бр.9/2013. године од 15.10.2013. године ) 

 
                                                                     Члан 1. 
 У одлуци о јавном правобранилаштву („Службени лист  општине Брус“ 
бр.9/2013 од 15.10.2013. године) члан 12 став 2 мења се и гласи: 
 «Заменика општинског јавног правобраниоца поставља и разрешава Скупштина 
општине Брус на предлог председника општине , на период од 4 године и исто лице 
може бити поново постављено за заменика општинског јавног правобраниоца». 
 

Члан 2. 
            У осталом делу Одлука о јавном правобранилаштву општине Брус („Службени 
лист  општине Брус“ бр.9/2013 од 15.10.2013. године)  остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
           Овлашћује се Секретар Скупштине општине Брус да изради пречишћени текст 
Одлуке о јавном правобранилаштву општине Брус. 
 

Члан 4. 
            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Брус“. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БРУС 
 

 БРОЈ:02-10/2014-I                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 30.04.2014. године                                      Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
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 На основу члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус ,, 
број 14/08), члана 17. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за 
отуђење, давање у закуп и уређивање грађевинског земљишта ( ,,Службени лист 
општине Брус,, број 3/2013), 
  Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
о ослобађању накнаде за уређивање грађевинског земљишта  

Вукојичић Милована из Доњег Левића 
 

Члан 1. 
 За пројекте који се финансирају средствима Националног инвестиционог плана и 
пројеката за изградњу објеката од интереса за локалну самоуправу који се финансирају 
из домаћих и међународних фондова и донација, проценат умањења накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта утврђује Скупштина на предлог Општинског већа. 
Овом одлуком ослобађа се накнаде за уређивање грађевинског земљишта Вукојичић 
Милован из Доњег Левића за изградњу монтажне куће бруто површине 130м²  
спратности приземље и спрат на катастарској парцели број 867 КО Доње Левиће, коју 
као донацију добија од Блиц Фондације. 
 

Члан 2. 
 Скупштина општине Брус се обавезује овом одлуком да ће обезбедити 
грађевинску дозволу и обезбедити све потребне прикључке на комуналну 
инфраструктуру у складу са условима јавних предузећа (електроенергетску мрежу, 
канализациону и водоводну мрежу) и тиме учествовати у овој хуманитарној 
активности.   

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 
општине Брус,,. 
 
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 
 
Број:350-82/2014-I           ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 30.04.2014. године                                                 Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 15. тачка 11. а у вези са чланом 20. став 4. Закона о ванредним 
ситуацијама («Службени гласник РС», број 111/2009, 92/11 и 93/12), Одлуке о 
организовању и функционисању цивилне заштите на територији општине Брус, број 82-
1/2013-I од 15.10.2013. године, Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Брус, број 87-14.2/2014-II од 19.04.2014. године и члана 14. тачка 18. Статута 
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08 и 4/11) 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04.2014. године донела 
је 
 

О Д Л У К У 
 

I - ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ Председнику општине Брус да закључује Уговоре са 
приватним предузетницима са територије општине Брус за ангажовање у време  
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елементарних непогода у циљу спречавања и отклањања последица од истих, а у 
складу са Законом о ванредним ситуацијама, а на предлог Штаба за ванредне 
ситуације. 
II - Уговоре са приватним предузетницима са територије општине Брус а који су 
ангажовани у време елементарних непогода сачиниће Општински јавни 
правобранилац које ће Председник општине потписати. 
III - Приватни предузетници са територије општине Брус са којима су потписану 
Уговори дужни су ставе опрему и средства заједно са потребним људством на 
располагање Штабу за ванредне ситуације. 
IV - Ово овлашћење у друге сврхе се не може употребити и ступа на снагу даном 
доношења. 
V - Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 
БРОЈ:87-91/2014-I                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                         Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине (''Службени 
гласник РС'', број 135/04 и 36/09), Сагласности Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине, број: 401-00-118/2014-01 од 18.04.2014, године, члан 6. и 9. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Брус 
(''Службени лист општине Брус'', број 5/09) и члана 26. Статута општине Брус 
(''Службени лист општине Брус'', број 14/08 и 4/11), 
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014. године, донела 
је 
 

ПРОГРАМ 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I 
 Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава 
за активности које се током 2014. године планирају у области заштите и унапређења 
животне средине. 
 За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета општине Брус, у 
укупном износу од 1.000.000 динара, а како је то утврђено у разделу 1. Општинска 
управа – Буџетски фонд за заштиту животне средине, функционална класификација 
560, економске класификације 423000, 424000 и 426000, Одлуке о буџету општине Брус 
за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013). 
 

II 
 Средства из тачке I став 2. овог Програма користиће се за: 
 
 1. Програме и пројекте праћења стања животне средине/мониторинг/ на  
                територији општине Брус. 
         55.000,оо динара 
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 У току 2014. године, планира се праћење стање животне средине у складу са 
Законом о заштити животне средине (чл. 69.-73.) и посебне Законе: 
 - праћење нивоа комуналне буке на јавним саобраћајницама; 
 - праћење и прогроноза аерополена (амброзија); 
 - праћење квалитета ваздуха у ванредним ситуација; 
 - праћење квалитета површинских вода.  
 За реализацију наведених мониторинга у 2014. години биће закључени уговори 
са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама након спроведене 
јавне набавке и све у складу са Законом о јавним набавкама и где је то потребно.  
 
 2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте.  
      
         900.000,оо динара 
 
 - Проблем решавања отпада као најдрастичнијег еколошког проблема обухватио 
бих санирање постојеће депоније која је неусловна и представља извор еколошких 
инцидената, као и решавање дивљих депонија у сеоским срединама које немају 
организовано сакупљање отпада; 
 - Чишћење корита река Расине и Грашевке и уређење простора око корита 
наведених река; 
 - Чишћење дивљих депонија; 
 - Због недостатка зелених површина у граду и уређених простора за одмор и 
игру деце потребно је издвојити средства за обнваљање и садњу нових стабала у граду, 
уређење парковског инвентара и озелењавање.  
 Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног аката 
Председника општине, и на основу поднетих захтева надлећних предузећа и 
институција са територије општине, као и предлога надлежног одсека Општинске 
управе општине Брус. 
 Ови Програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама 
проистеклим из Закона заштите животне средине и у сарадњи са другим институцијама 
на територији општине Брус. 
 
 3. Едукативни програм и јачање свести о значају заштите животне  
                средине.                                                                         
                                                                                                              30.000,оо динара  
 
 У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популације заштите 
животне средине, а опште је познато да је превенција много економичнија и ефикаснија 
од отклањања последица, то ће Општинска управа Брус, надлежни одсек, у сарадњи са 
другим субјектима организовати или учествовати у предавањима, семинарима, 
трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне 
средине.  
 
 4. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне  
                средине. 
                     15.000,оо динара. 
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 У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања 
јавности о стању животне средине, јавности рада Општинске управе и јачање свести о 
значају заштите животне средине, у току 2014. године, планира се штампање флајера и 
публикација као и обавештавање јавности о стању животне средине путем средстава 
јавног информисања.  

III 
 Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се 
у зависности од правила средстава прикупљених у складу са приливом наменских 
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине, (''Службени 
гласник РС'', број 135/04 и 36/09), Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 5/09). 
 

IV 
 Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Брус, 
утврђује приоритетне активности из Програма заштите животне средине. 
 

V 
 Реализацију  Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и 
реализацију појединачних програма и пројеката спроводи Председник општине Брус. 
 Извештај о реализацији овог Програма подноси Председник општине Брус, пре 
усвајања Програма за наредну годину. 
 
      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ:400-35/2014-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                                                 Зоран Гавриловић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број  129/2007 ),  члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 
број 14/08 и 4/2011),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04.2014.године, донела 
је  
 

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

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 
 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ВУК КАРАЏИЋ» БЛАЖЕВО  

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план са Одлуком о 
буџету општине Брус за 2014. годину  Основне школе «Вук Караџић» Блажево , 
под бројем 81 од 29.03.2014. године. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 
БРОЈ:400-235/2014-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 30.04.2014.године                                                   Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 
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На основу члана 26. тачка 24. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 
број 14/08 и 4/11), 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.04. 2014. године донела 
је 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 За обављање послова ван делатности органа Општине а који се односи на 
прикупљање одређених информација вођење статистичких евиденција и другог 
одређеног материјала, а за потребе Скупштине општине, може се ангажовати одређен 
број лица. 
 

Члан 2. 
 Овлашћује се председник Скупштине општине Брус да са одређеним бројем 
лица може закључити уговор о делу. 
 

Члан 3. 
 Ангажована лица имају право на накнаду у износу од нето 25.000,00 динара. 
Исплата ће се вршити из буџета општине Брус на рачун ангажованих лица код банке 
где имају отворен текући рачун. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа даном доношења. 
 

Члан 5. 
 Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ:112-16/2014-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                         Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 53 и 54. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 32. став 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 
26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08  
и 4/2011),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.04. 2014. године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  У РАЗБОЈНИ 
 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског одбора ОШ 
           „Бранко Радичевић“  у  Разбојни и то: 
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1. Јочић Тања из Богиша, из реда запослених 
2. Станковић Мирослав из Крушевца, из реда запослених 
3. Гајић Татјана из Златара из реда запослених 
4. Марјановић Мирослав из Богиша, представник Савета родитеља, 
5. Гајић Владимир из Златара, представник Савета родитеља 
6. Кричак Мишел из Жуња, представник Савета родитеља. 

 
 

2. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“ у 
Разбојни, на период од 4 године и то: 

 
1. Трошић Марија из Крушевца, из реда запослених, 
2. Стефановић Бранкица из Крушевца, из реда запослених, 
3. Јочић Тања из Богиша, из реда запослених, 
4. Марјановић Мирослав из Богиша, представник Савета родитеља, 
5. Гајић Владимир из Златара, представник Савета родитеља, 
6. Кричак Мишел из Жуња, представник Савета родитеља.      

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ: 02-8/2014-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
30.04.2014. године                         Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р. 

________________________________________ 
 
 

А К Т А 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
 На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 
54/09, 73/2010, 101/2011 и 93/2012), члан а12. Одлуке о буџету општине Брус за 2014. 
годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013), 
 Председник општине Брус, доноси:  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке о буџету општине Брус 
за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013) раздео 1. глава 1.01 
опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 150.000 
динара. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.13. Месна заједница Брус 1., 
функционална класификација 160, економска класификација 512 - машине и опрема. 
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 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.  
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 
 5. Решење доставити: Управи за трезор, МЗ Брус 1 и архиви СО-е Брус.  
 
БРОЈ: 400-110/2014-II                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
25.02.2014. године                                                      Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџету 
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013), 
 Председник општине Брус, доноси:  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке о буџету општине Брус 
за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013) раздео 1. глава 1.01 
опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 200.000 
динара. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.49. Месна заједница Строинци, 
функционална класификација 160, економска класификација 511 – зграде и 
грађевински објекти. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.  
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 
 5. Решење доставити: Управи за трезор, МЗ Строинци и архиви СО-е Брус.  
 
 
БРОЈ: 400-189/2014-II                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
27.03.2014. године                                                 Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 

________________________________________ 
 
 На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџету 
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013), 
 Председник општине Брус, доноси:  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке о буџету општине Брус 
за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013) раздео 1. глава 1.01  
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опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 30.000 динара. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01. Општинска управа Брус ., 
функционална класификација 130, економска класификација 416 – накнаде 
запосленима и остали посебни расходи.  
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.  
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 
 5. Решење доставити: Управи за трезор и архиви СО-е Брус.  
 
БРОЈ: 400-194/2014-II                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
28.03.2014. године                                                     Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 

________________________________________ 
 

А К Т А 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број 129/07), члана 45. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 
14/08) и члана 32. Одлуке о Општинској управи општине Брус («Службени лист 
општине Брус», број 16/08), поступајући по захтеву Стадије Обрадовић, дипломираног 
правника из Бруса, 
 Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 28.02.2014. године 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. УСВАЈА СЕ оставка и разрешава се Стадија Обрадовић, дипломирани 
правник из Бруса дужности начелника Општинске управе општине Брус пре истека 
времена на који је постављена. 
 Именованој престају права и обавезе по основу дужности начелника Општинске 
управе општине Брус са даном 28.02.2014. године. 
 2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 
     

                                                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
БРОЈ: 02-3/2014-II                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
28.02.2014. године                                                     Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 
 

________________________________________ 
 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број 129/07) и члана 8. Одлуке о Општинског већа општине Брус («Службени лист 
општине Брус», број 11/08),  
 Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 18.03.2014. године 
донело је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

 1. УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за попис имовине и обавеза о извршеном 
попису са стањем на дан 31.12.2013. године у Општинској управи општине Брус од 
31.12.2013. године. 
 2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 
     

                                                                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
БРОЈ:404-20/2014-II                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
18.03.2014. године                                                     Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 
 

________________________________________ 
 
 
 Комисија за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска 
питања на својој седници одржаној дана 4.04.2014. године донела је  
 
 

О Д Л У К У 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Привременог савета Месне заједнице 
Брус I Миленија Милосављевић-Радмановић из Бруса (подношењем оставке), 
са даном 24.12.2013. године, због неспојивости председника Привременог 
савета Месне заједнице са функцијом одборника Скупштине општине Брус. 

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

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТАРТИВНА И  
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 
 
БРОЈ:020-59/2014-I 
4.04.2014. године 
        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                        Јовановић Небојша,с.р.
  ________________________________________ 

 
 Комисија за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска 
питања на својој седници одржаној дана 4.04.2014. године донела је  
 
 

О Д Л У К У 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Привременог савета Месне заједнице    
     Тршановци Иван Марковић из Тршановаца (подношењем оставке), са даном 
     24.12.2013. године, због неспојивости председника Привременог савета Месне 
     заједнице са функцијом одборника Скупштине општине Брус. 
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2. Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТАРТИВНА И  

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 
БРОЈ:020-60/2014-I 
4.04.2014. године 
        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                         Јовановић Небојша,с.р. 

________________________________________ 
 
 Комисија за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска 
питања на својој седници одржаној дана 4.04.2014. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Привременог савета Месне заједнице Брус I  
     Бићанин Бојан из Бруса. 
2. Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВНА И  

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 
БРОЈ:020-59/2014-I 
4.04.2014. године 
        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                       Јовановић Небојша,с.р. 
 ________________________________________ 

 
 Комисија за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска 
питања на својој седници одржаној дана 4.04.2014. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Привременог савета Месне заједнице  
     Тршановци Ковачевић З. Љубодраг из Тршановаца. 
2. ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Привременог савета Месне заједнице Тршановци 
     Цинцаревић Слободан из Тршановаца. 
3. Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВНА И  

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 
БРОЈ:020-60/2014-I                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

4.04.2014. године                Јовановић Небојша,с.р. 
                                       _________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј                   С Т Р А Н А 
 
 
46. ОДЛУКА  о усклађивању Статута општине Брус    73 
47. ОДЛУКА  о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину  78 
48. ОДЛУКА  о конверзији потраживања од ИМК «14. октобар» у 
   у реструктуирању Крушевац на име локалних јавних 
   прихода у основни капитал општине Брус   139 
49. ОДЛУКА  о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког 
   акта ЈП «Дирекција за пољопривреду, рурални развој 
   и природне ресурсе» Брус      140 
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са финансијским 
   планом Центра за социјални рад за 2014. годину  140 
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађен финансијски план 
   са Одлуком о буџету општине Брус за 2014.г. основне 
   школе «Први Мај» Влајковци     141 
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађен финансијски план 
   са Одлуком о буџету општине Брус за 2014.г. основне 
   школе «Бранко Радичевић» Разбојна    141 
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађен финансијски план 
   са Одлуком о буџету општине Брус за 2014.г. основне 
   школе «Јован Јовановић Змај» Брус    142 
54. ОДЛУКА  о формирању јединице цивилне заштите опште 
   намене на територији општине Брус    142 
55. ОДЛУКА  о прихватању уговора о конституисању  
   права службености       144 
56. РЕШЕЊЕ о измени диспозитива решења број 463-111/98-01 
   од 10.09.1998. године у тачки 1.     145 
57. ОДЛУКА  о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава 
   за воде другог реда на територији општине Брус за 2014. 147 
58. РЕШЕЊЕ по конкурсу за директора ЈП Дирекција за  
   грађевинско земљиште, путеве, планирање и  
   изградњу Брус       147 
59. РЕШЕЊЕ  по конкурсу за директора ЈП Дирекција за  
   грађевинско земљиште, путеве, планирање и  
   изградњу Брус       148 
60. РЕШЕЊЕ по конкурсу за директора ЈП Дирекција за  
   грађевинско земљиште, путеве, планирање и  
   изградњу Брус       149 
61. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора ЈП Дирекције за грађевинско 
   земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус  149 
62. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП Дирекције за грађевинско 
   земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус  150 
63. ОДЛУКА  о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање 
   грађевинског земљишта у поступку легализације објекта 150 
64. ОДЛУКА  о изменама и допунама одлуке о јавном 
   правобранилаштву општине Брус    156 



 
30.04.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 2.   Страна 168. 

 
 
 
65. ОДЛУКА  о ослобађању накнаде за уређивање грађевинског 
   земљишта Вукојичић Милована из Доњег Левића    157 
66. ОДЛУКА  о давању овлашћења председнику Општине да закључи 
   Уговоре са приватним предузетницима за ангажовање  
   у време елементарних непогода       157  
67. ПРОГРАМ буџетског фонда за заштиту животне средине 
   општине Брус за 2014. годину       158 
68. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађен финансијски план 
   са Одлуком о буџету општине Брус за 2014.г. основне 
   школе «Вук Караџић» Блажево       160 
69. ОДЛУКА  о обављању послова ван делатности Општинске управе   161 
70. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
   основне школе «Бранко Радичевић» у Разбојни    161 
71. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве    162  
72. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве    163 
73. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве    163 
74. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Општинске управе     164 
75. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја Комисије за попис имовине 
   у Општинској управи од 31.12.2013. године     165 
76. ОДЛУКА  о разрешењу члана Привременог савета МЗ Брус I    165 
77. ОДЛУКА  о разрешењу члана Привременог савета МЗ Тршановци   165 
78. РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог савета МЗ Брус I   166 
79. РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог савета МЗ Тршановци   166
    
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:  
840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник 
МИРОЉУБ ВИРИЈЕВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус. 
 
 

 
 
 



 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


