
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХVIII  БРОЈ 7.   15.08.2014.годинe   годишња претплата 2.700.- дин.    

          (аконтација). Цена овог броја 

          410,00 дин. Рок за рекламацију 

          10 дана 

 

 На основу члана 9. и 26. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 14/08 и 4/2011) и члана 3.  Одлуке о одређивању празника општине Брус и 

установљавању признања и награда («Службени лист општине Брус», број 7/02) и 

члана 1. Одлуке о установљавању највећег признања општине Брус («Службени лист 

општине Брус», број 3/06), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2014. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА 

 

Члан 1. 

 Поводом «19.Августа – Дани преображења», празника општине Брус, 

Скупштина општине Брус у знак признања додељује највеће признање општине Брус – 

ЗЛАТНИ ГРБ БРУСA: 

 

 1.  Братиславу Гашићу, Министру одбране у Влади Републике Србије, за 

свеобухватни развој општине Брус. 

Члан 2. 

 Поводом «19. Августа – Дани Преображења», празника општине Брус, 

Скупштина општине Брус у знак признања додељује ПЛАКЕТЕ: 

 

1. «Вони М» из Бруса, за допринос у развоју привреде општине Брус. 

2. Министарству пољопривреде – Дирекција за воде Републике Србије, за 

велики допринос у развоју Општине Брус. 

3. Љубици Јањић из Ковиоца, најбољем студенту од оснивања Правног 

факултета у Нишу. 

4. «ТИКА», за велики допринос за развој сточарства у Општини Брус. 

5. Зорици Видојевић, професору француског језика из Бруса, за успешан 

дугогодишњи рад, образовање и васпитање ученика Средње школе и 

Основне школе «Јован Јовановић Змај» у Брусу. 

6. Миљку Ваљаревићу, секретару Правног факултета у Београду, за 

допринос у образовању и васпитању студената са територије општине Брус 

и развоју државних институција. 

7. «ВИС» Д.О.О.» из Бруса, за огроман допринос у хуманитарним акцијама на 

територији општине Брус. 

8. Радисаву Предолцу из Разбојне, за дугогодишњи хуманитарни допринос. 
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9. Милутину Цвејићу-Цвеји из Бруса, за досадашњи рад на свим пољима 

културе. 

Члан 3. 

 Поводом «19. Августа – Дани Преображења», празника општине Брус, 

Скупштина општине Брус у знак признања додељује ЗАХВАЛНИЦЕ: 

 

1. Црвеном крсту из Бруса, за свеукупни хуманитарни рад на територији 

општине Брус као и на територијама других општина, а посебно у време 

ванредне ситуације. 

2. Друштву МНРЛ из Бруса, за велики допринос у развоју деце са посебним 

потребама. 

3. Месној заједници Брзеће, за допринос у хуманитарном раду за подручја 

обухваћена поплавама. 

4. Месној заједници Разбојна, за успешну организацију хуманитарног рада и 

велике донације у време поплава. 

5.   Стефану Димитријевићу, ученику, за освојено прво место на такмичењу 

        фрулаша у Прислоници. 

6.   Ватрогасно спасилачкој јединици из Бруса, за успешну организацију свих 

        акција на територији општине Брус, као и за пружање помоћи другим   

        општинама. 

7.    Бојану Живанчевићу, професору физичког васпитања из Бруса, за  

        огромно учешће у свим хуманитарним акцијама на територији општине    

        Брус, као и за у другим општинама. 

8. Сашки Павловић из Велике Грабовнице, ђаку генерације школске 

2013/2014 године Средње школе Брус. 

9. Ани Дачковић из Бруса, ђаку генерације школске 2013/2014 године 

Основне школе «Јован Јовановић Змај» Брус. 

10. Теодори Павличевић из Тршановаца, ђаку генерације школске 2013/2014 

године Основне  школе «Јован Јовановић Змај»  Брус. 

11. Ани Тамбурић из Златара, ђаку генерације школске 2013/2014 године 

Основне школе «Бранко Радичевић» Разбојна. 

12. Предрагу Ђурђевићу, ђаку генерације школске 2013/2014 године Основне 

школе «Вук Караџић» Блажево. 

13. Виолети Ђокић, професору математике, за успешан дугогодишњи рад у 

Основној школи «Јован Јовановић Змај» Брус. 

14. Благоју Ћирићу из Осредака, пољопривредном произвођачу за постигнуте 

резултате у производњи обојеног воћа. 

15. Слободанки Петровић из Жиљака, за огроман допринос у савременој 

пољопривреди и постигнутим резултатима у производњи воћарства. 

16. Весни Петковић из Стројинаца, за огроман допринос и постигнуте 

резултате у области сточарства. 

17. Смиљку Ивановићу из Равни, за хуманитарни рад.  

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 

листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 17-1/2014-I      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                 Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2011 и 88/2013) члана 26. и члана 6. Статута општине Брус („Службени лист 

општине Брус“ број 14/08, 4/11 и 2/14), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2014. године, донела 

је 

                                                         ОДЛУКУ 

                       О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  

                                У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком даје се на коришћење без накнаде кат.парц.бр.694/12 која је 

уписана у лист непокретности бр.250 КО Брус укупне површине 0.02,70 ха, градско 

грађевинско земљиште које је у јавној својини општине Брус Ружици Савић из Бруса, 

ул. Братиславе Петровић бб. ЈМБГ 0701975787612. 

 

Члан 2. 

 Непокретност из члана 1. ове Одлуке се именованој даје ради решавања 

стамбених потреба-изградње породичне куће за становање. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се председник општине Брус да са Ружицом Савић закључи уговор о 

коришћењу предметне непокретности, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

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

општине Брус“. 

 

                                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

 БРОЈ: 463-28/2014-I   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 15.08.2014. године                Силвана Ивковић, дип.ецц.,с.р. 

                                                                                                                                                                                    

___________________________________ 

 

 На основу чл. 93. Закона о планирањуи изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09 , 

81/09, 64/2010 – Одлака УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013-Одлука 

УС и 98/2013-Одлука УС), чл. 6. и 7.  Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Сл.гласник РС'',  бр .62/06, 47/2011, 93/2012 и 99/2013), и  на основу чл. 26. Статута 

општине Брус бр. (''Сл.лист општине Брус, бр. 14/08 и 4/11   2/14)    

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2014. године донела 

је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ 

ЗА ОТУЂЕЊЕ, ДАВАЊЕ У ЗАКУП И  УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци  о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, 

давање у закуп и уређивање аграђевинског земљишта (Сл. Лист општине Брус 3/2013,  
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 Мења се члан 27 који гласи : 

 

 ''Накнада за уређење грађевинског земљишта плаћа се једнократно или у више 

ратa. 

 Обрачун накнаде  врши ЈП Дирекција за планирање и изградњу на основу 

захтева инвеститора. Уз захтев се подноси:  обавештења Одељења надлежног за 

послове урбанизма и главни, односно идејни пројекат.             

  Поред документације наведене у претходном ставу овог члана,  уз захтев    за 

обрачун накнаде доставља се и сва друга потребна документација којом подносилац 

доказује права и повластице у складу са законом и овом одлуком.  

 ЈП Дирекција је у обавези да уради обрачун најкасније у року од 8  дана од дана 

пријема захтева инвеститора,  обрачун достави инвеститору и   води евиденцију о 

датуму уручења, односно пријема обрачуна. 

 Инвеститор који  у року од 15 дана од дана пријема обрачуна плати  једнократно 

обрачунату накнаду за уређивање грађевинског земљишта,  има право на попуст од 

20%. 

 Накнада се може уплатити и у више месечних рата, на следећи начин:  

- За објекте за породично становање до 200 м2 прву рату у висини од 25% од 

утврђене накнаде, а преостали износ у 24 једнаких месечних рата; 

- За објекте за породично становање који прелазе 200м2 вишепородичних 

стамбених објеката, стамбено-пословних објеката и пословних објеката прву 

рату у висини од 25% од утврђене накнаде, а преостали износ у року од 

најкасније 12 месеци од дана потписивања уговора; 

- За објекте из члана 19 и 21 ове одлуке, прва рата у износу од 5 % од утврђене 

накнаде, а преостали износ у највише 60 месечних рата. 

 Када се накнада плаћа у ратама,  прва рата плаћа се у року од 15  дана од дана 

пријема обрачуна,  а пре закључења уговора.  

 У свим случајевима плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта у 

ратама,  уколико обвезник измирује исте у роковима и на начин предвиђен уговором,  у 

било ком периоду отплате може поднети писмени захтевда остатак дуга измири у 

целости,  а на тај остатак дуга обвезник накнаде има право на умањење од 20%. 

 Инвеститор је у обавези да у року од 15 дана од дана пријема обрачуна закључи 

уговор о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта,  у противном обрачун престаје да важи.    

 Контролу закључених уговора врши надлежни орган општине, а ЈП Дирекција за 

планирање и изградњу је у обавези да  по 1 примерак уговора са обрачуном који је 

саставни део уговора доставља Општинском јавном правобранилаштву и одељењу 

Општинске управе надлежном за послове финансија.''   

 А треба да стоји: 

 ''Накнада за уређење грађевинског земљишта плаћа се једнократно или у више 

ратa. 

 Обрачун накнаде  врши ЈП Дирекција за планирање и изградњу на основу 

захтева инвеститора. Уз захтев се подноси:  обавештења Одељења надлежног за 

послове урбанизма и идејни, главни и  пројекат изведеног стања.             
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  Поред документације наведене у претходном ставу овог члана,  уз захтев    за 

обрачун накнаде доставља се и сва друга потребна документација којом подносилац 

доказује права и повластице у складу са законом и овом одлуком.  

 ЈП Дирекција је у обавези да уради обрачун најкасније у року од 8  дана од дана 

пријема захтева инвеститора,  обрачун достави инвеститору и   води евиденцију о 

датуму уручења, односно пријема обрачуна. 

 Инвеститор који  у року од 15 дана од дана пријема обрачуна плати  једнократно 

обрачунату накнаду за уређивање грађевинског земљишта,  има право на попуст од 

20%. 

 Накнада се може уплатити и у више месечних рата, на следећи начин:  

- Обрачуната висина накнаде до 100,000,00 на 6 једнаких месечних рата  

- Обрачуната висина накнаде до 500,000,00 на 12 једнаких месечних рата (1 

године) 

- Обрачуната висина накнаде до 1.000,000,00 на 24 једнаких месечних рата (2 

године) 

- Обрачуната висина накнаде до 5.000,000,00 на 48 једнаких месечних рата (4 

године) 

- Обрачуната висина накнаде преко 5.000,000,00 на 60 једнаких месечних рата (5 

године) 

 Када се накнада плаћа у ратама,  прва рата плаћа се у року од 15  дана од дана 

пријема обрачуна,  а пре закључења уговора.  

 У свим случајевима плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта у 

ратама,  уколико обвезник измирује исте у роковима и на начин предвиђен уговором,  у 

било ком периоду отплате може поднети писмени захтевда остатак дуга измири у 

целости,  а на тај остатак дуга обвезник накнаде има право на умањење од 20%.  

 Инвеститор је у обавези да у року од 15 дана од дана пријема обрачуна закључи 

уговор о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта,  у противном обрачун престаје да важи.    

 Контролу закључених уговора врши надлежни орган општине, а ЈП Дирекција за 

планирање и изградњу је у обавези да  по 1 примерак уговора са обрачуном који је 

саставни део уговора доставља Општинском јавном правобранилаштву и одељењу 

Општинске управе надлежном за послове финансија. 

   

Члан 2. 

 У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Брус'', 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:418-30/2014-I     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године     Силвана Ивковић. дипл.ецц.,с.р. 

 

_____________________________________ 
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 На основу члана 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 

14/08, 4/11 и 2/14), 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 15.08.2014. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 
О ОСЛОБАЂАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ РОМСКОГ НАСЕЉА 

 

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 

објекти који могу да се легализују у Ромском насељу у Брусу, а у складу са 

прихваћеним Споразумом о спровођењу пројекта социјалне инклузије и побољшања 

услова становања Рома и Ромкиња Републике Србије.  

 

Члан 2. 

 Скупштина општине Брус се обавезује  овом Одлуком да ће испунити све 

обавезе предвиђене Споразумом из чл. 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

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

општине Брус''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 350-156/2014-I                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

_________________________________________ 

     

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом  

(,,Службени гласник РС,, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члан а 26. Статута 

општине Брус (,,Службени лист општине  Брус, број 14/08, 4/11 и 2/14),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2014. године, донела 

је 

 

                 О Д  Л  У  К  У 

О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ И ДРУГИМ  

ОЛАКШИЦАМА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ        

           Б Р У С   

 

Члан 1. 

 У Одлуци о финансијској  подршци и другим  олакшицама  породици са децом 

на територији општине Брус (,,Сл.лист општине Брус,, број 9/2013), мења се члан 5. и 

гласи: 

 



15.08.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 7.   Страна 356. 

 

,, О правима из члана 2. став 1. тачке 1 до 3 Општинска управа Брус – Одсек за 

друштвене делатности решаваће на основу поднетог захтева.  

 Уз захтев се прилаже: фото копија личне карте  родитеља, извод из матичне 

књиге рођених за дете и број текућег рачуна за уплату средстава. 

 Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ са потребном 

документацијом подноси се најкасније до навршене прве године живота детета,, 

 

Члан 2. 

 У члану 6. након става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 ,,Деци и њиховим родитељима – пратиоцима којима је на основу Интерресорне 

комисије предложено плаћање путних трошкова, признају се трошкови превоза у оба 

правца од куће до школе без обзира на удаљеност,, 

 

Члан 3. 

 Члан 7. мења се и гласи: 

 ,, Сви ученици основног образовања који су настањени на удаљености већој од 

четири  километара, од седишта школе, имају право на бесплатан превоз. 

 Ученицима којима је  на основу захтева родитеља односно старатеља омогућено 

да похађају школу ван подручја коме припада имају право на бесплатан превоз само у 

оквиру школског подручја у којем имају пребивалиште. 

 Ученицима основног школског образовања и полазницима припремног 

предшколског програма где није организован јавни превоз, признају се трошкови 

превоза у оба правца обрачунати по ценовницу АД ,,Југопревоз,, Крушевац,, 

 

          Члан 4. 

 Члан 8. мења се и гласи: 

 ,,Пренос средстава за реализацију финансијске подршке предвиђене овом 

Одлуком вршиће Општинска управа општине Брус – Одсек за финансије и планирање 

са рачуна буџета општине Брус а на основу решења Одсека за друштвене делатности, 

захтева предшколске установе и основних школа са територије општине Брус у 

зависности од врсте финансијске подршке која се пружа,, 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана од дана  доношења и иста ће бити 

објављена у ,,Службеном листу општине Брус,,.  

 

 

         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

 

БРОЈ: 400-430/2014-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                 Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

_________________________________________ 

 

 

  

 

 

  

 



15.08.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 7.   Страна 357. 

 

 На основу члана 45. став 1. и 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС», број 129/07), члана 49. Статута општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 14/08, 4/11 и 2/14) и члана 26. став 2. и 33. став 2. Пословника 

о раду Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус», број 6/12 и 11/12) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2014. године донела 

је  

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Горан Предолац из Бруса, дужности члана Општинског већа 

општине Брус пре истека времена на које се изабран. 

 

2. БИРА СЕ Душан Здравић из Кобиља за члана Општинског већа општине Брус. 

 

3. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-36/2014-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                                                            Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

_________________________________________________ 

 

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

129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине 

Брус“, број 14/08, 4/11 и 2/14), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2014. године, донела 

је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Општинске управе општине Брус за  

       2013. годину, број 021-5/2014-I од 31.07.2014. године, који је донео в.д.              

 начелника Општинске управе општине Брус. 

  

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 021-5/2014-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                                      Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 



15.08.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 7.   Страна 358. 

 

  

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

број 129/07), члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11 и 2/14), 

 Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 15.08.2014. године 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

У ОПШТИНИ БРУС 

 

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Локалног акционог плана 

запошљавања у општини Брус, који је донео Локални савет за запошљавање. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-459/2014-I               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                               Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

________________________________________________ 

 

 На основу члана 32. став 1. 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, 4/11 и 2/14), 

 Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 15.08.2014. године 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «ПАХУЉИЦЕ» БРУС 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Предшколске установе «Пахуљице» Брус, коју је усвојио Управни одбор на седници 

одржаној 06.08.2014. године, под бројем 380/14. 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу 

општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:020-12/2014-I                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                        Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

___________________________________________ 

 



15.08.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 7.   Страна 359. 
 

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

број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11 и 2/14) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2014. године донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  

ДАВАЊУ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,  

ПУТЕВЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС 

НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У БРУСУ 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и 

изградњу Брус на привремено коришћење објекат градског базена у Брусу. 

2. ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус је у 

обавези да као будући инвеститор спроведе активности на реконструкцији 

објекта и прибави сву пројектно-техничку документацију у складу са Законом о 

планирању и изградњу, као и све потребне дозволе. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:404-76/2014-I        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                  Силвана Ивковић, дипл.ецц.,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, 4/11 и 2/14),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.08.2014.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕН ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «БРАНКО РАДИЧЕВИЋ» РАЗБОЈНА  

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе 

«Бранко Радичевић» Разбојна за 2014. годину , под бројем 444 од 11.08.2014. 

године, коју је донео Школски одбор. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-443/2014-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 15.08.2014.године                                                         Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

_______________________________________________ 

 

 



15.08.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 7.   Страна 360. 
 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», број 129/07), члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 14/08, 4/11 и 2/14) и члана 24. став 1. Статута Народне библиотеке Брус број 

01/2013 од 12.11.2013. године 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2014. године донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Алексић Раде из Бруса, дужности вршиоца дужности 

директора Народне библиотеке општине Брус. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-37/2014-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                             Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 На основу члана 37. Закона о култури («Службени гласник РС», број 72/09), а у 

вези са чланом 17. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности 

(«Службени гласник РС», број 52/11), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07), члана 26. Статута општине Брус 

(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11 и 2/14) и члана 24. став 1. и 2. Статута 

Народне библиотеке Брус, број 01/2013 од 12.11.2013. године 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2014. године донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Наташа Којић, дипл.ецц. из Бруса, за вршиоца дужности 

директора Народне библиотеке Брус, на период најдуже до једне године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-38/2014-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                             Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

___________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 



15.08.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 7.   Страна 361. 
 

 

 На основу члана 17. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број 

119/12, 116/13 и 44/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС», 129/07), члана 26. тачка 9. Статута општине Брус («Службени 

лист општине Брус», број 14/08, 4/11 и 2/14) и члана 34. Статута ЈКП «Расина» Брус, 

847/13 од 07.06.2013. године 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2014. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  «РАСИНА» БРУС 

 

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Поповић Драган из Брзећа, дужности председника 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус, пре истека периода на 

који је именован. 

 2. Именовани из тачке 1. овог Решења је дужан да врши дужност председника 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус до именовања новог 

председника. 

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

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-39/2014-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                             Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

_________________________________________ 

 

 На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», 

број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12-УС, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-

УС) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08 и 

4/11) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.08.2014. године донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

1. У Решењу о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове број 350-

148/2012-I од 17.12.2012. године («Службени лист општине Брус», број 11/12), 

тачка 2. подтачке 4. и 5. мењају се и гласе: 

 

 « 4. др Милица Максић, дипл.инж.арх. из Ниша, за члана, 

    5. Мирољуб Р. Ђорђевић, дипл.пр.планер из Трстеника, за члана». 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:350-144/2014-I       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

15.08.2014. године                  Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 



15.08.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 7.   Страна 362. 
 

 

А К Т А 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 

број 129/07), члана 57. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11 и 2/14) и члана 4. Правилника о помоћницима председника општине Брус 

број 112-28/2014-III од 05.08.2014. године 

 Председник општине доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о постављењу помоћника председника општине Брус 

за економски развој и инвестиције 

 

 1. ПОСТАВЉА СЕ Радован Стајић из Осредака, струковни менаџер за туризам 

и угоститељство, за помоћника председника општине Брус за економски развој и 

инвестиције, на период од 4 (четири) године, почев од 11.08.2014. године. 

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

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-35/2014-II               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

08.08.2014. 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 ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1. 

глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130, 

економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 

500.000 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 -

функционална класификација 130, економска класификација 472 – накнаде за социјалну 

заштиту из буџета.  

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

 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

  

 

БРОЈ: 400-355/1/2014-II                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

27.06.2014. године                                                 Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 
___________________________________ 

 



15.08.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 7.   Страна 363. 
 

 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 ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1. 

глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130, 

економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 

480.000 динара. 

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

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.11. Центар за културу, 

функционална класификација 820, економска класификација 414 – социјална давања 

запосленима.   

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

 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

  

 

БРОЈ: 400-371/2014-II                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

14.07.2014. 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 ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1. 

глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130, 

економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 

50.000 динара. 

 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију 

и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.02. Дирекција за пољопривреду, рурални 

развој и природне ресурсе, функционална класификација 420, економска класификација 

422 – трошкови путовања.   

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

 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

  

 

БРОЈ: 400-385/2014-II                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

24.07.2014. године                                                  Слободан Видојевић, дипл.ецц. 
________________________________________ 



15.08.2014.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ 7.   Страна 364. 

 

 

 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 ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1. 

глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130, 

економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 

333.000 динара. 

 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно апропријацију и 

књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.49. МЗ Стројинци, функционална 

класификација 160, економска класификација 421 – стални трошкови у износу од 3.000 

динара.   

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

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.53. ЈП Дирекција за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу, функционална класификација 

620, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне у узносу од 5.000 

динара. 

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

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.10. Народна библиотека, 

функционална класификација 820, економска класификација 512 – машине и опрема у 

износу од 200.000 динара.  

 5. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију 

и књижиће се у оквиру раздела 1. Општинска управа, функционална класификација 

130, економска класификација 541 – земљиште у износу од 125.000 динара.  

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

 7. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

  

БРОЈ: 400-408/2014-II                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

30.07.2014. 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 ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1. 

глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130,  
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економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 

250.000 динара. 

 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију 

и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.09. Удружења-   функционална класификација 

840, економска класификација 481 – политичке странке.   

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

 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

  

 

БРОЈ: 400-410/2014-II                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

30.07.2014. 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 ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1. 

глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130, 

економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 

170.000 динара. 

 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију 

и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.52. Туристичка организација -   функционална 

класификација 473, економска класификација 423 – услуге по уговору.   

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

 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

  

БРОЈ: 400-454/2014-II                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

14.08.2014. године                                                Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 

_____________________________________ 
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А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 

 На основу члана 46. и 58. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

РС», број 129/07), члана 57. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11 и 2/14) и чланова 25., 26. и 27. Одлуке о Општинској управи општине 

Брус («Службени лист општине Брус», број 16/08) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 05.08.2014. године 

донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОМОЋНИЦИМА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником регулише се могућност постављења помоћника председника 

општине Брус, области за које се помоћници постављају, послови, радни задаци, 

помоћника председника, начин постављења и услови постављења. 

 

Члан 2. 

 У општини Брус могу се поставити помоћници председника општине, који 

остварују права преко Општинске управе, за следеће области: 

 - за економски развој и инвестиције; 

 - за туризам, информисање и протоколарне радње; 

 - за пољопривреду и привреду. 

 

Члан 3. 

 Помоћници председника општине Брус у оквиру области за које су постављени 

прате целокупно кретање из области, предлажу председнику општине конкретне мере, 

учествују у изради пројеката из области за које су постављени, предлажу начин 

финансирања реализације пројекта, прате целокупну реализацију пројекта, предлажу и 

предузимају мере за отклањање потешкоћа у реализацији истих. 

 Сарађују са органима и организацијама општине Брус, као и са осталим 

државним органима и невладиним организацијама, прате проблеме у институцијама 

општине и дају конкретне предлоге за превазилажење истих. Раде и друге послове по 

налогу председника општине Брус. 

 

Члан 4. 

 Помоћнике председника поставља и разрешава председник општине на период 

од 4 (четири) године. 

 

Члан 5. 

 За свој рад одговарају председнику општине Брус. 

 

Члан 6. 

 Помоћници председника општине имају статус постављених лица и права и 

обавезе по основу рада остварују у Општинској управи општине Брус. 

 У периоду обављања послова помоћници председника могу да остварују права 

по основу сталног рада (пуно радно време) или по основу допунског рада. 

 Обрачун и исплата плате за стални рад или надокнаде по основу допунског рада 

врши се у складу са одредбама Правилника о радно правном статусу и коефицијентима  
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за обрачун и исплату плата које бира, именује или поставља Скупштина општине Брус 

и председник општине Брус. 

 

Члан 7. 

 За сваку наведену област може постојати само 1 (један) извршилац. 

 

Члан 8. 

 За помоћнике председника из наведених области може бити постављено лице 

које поред општих услова за заснивање радног односа има и остварене резултате у 

области друштвених делатности, привреде и организаторске способности. 

 

Члан 9. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи члан 4. Измене 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Брус број 020-6/2013-IV од 23.04.2013. године. 

 

Члан 10. 

 Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења и исти ће бити 

објављен у «Службеном листу општине Брус».  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

 

БРОЈ:112-28/2014-III                ПРДСЕДАВАЈУЋИ 

05.08.2014. године        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:  

840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник 

МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус. 

 


