На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 26. став 6. и члана 45. став 1. Статута општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 14/2008...15/2016) и Закључка Општинског већа општине Брус број
06-12-1/2018-III од 28.02.2018.године,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 23.03.2018.године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 2/2017 и 3/2017), након члана 34. додаје се члан 34а. који гласи:
„Уколико није постављен начелник Општинске управе, као ни његов заменик, до
постављења начелника Општинске управе, као и када начелник Општинске управе није у
могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинске веће може поставити
вршиоца дужности-службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе најдуже на три
месеца, без спровођења јавног конкурса.
Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање
положаја оглашава се у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца
дужности може се продужити најдуже још три месеца.
По истеку рока из става 1 и 3 овог члана службеник који је постављен за вршиоца
дужности се распоређује на радно место на коме је био распоређен до постављења“.
Члан 2.
Након члана 36. Одлуке о општинској управи додаје се члан 36.а који гласи:
„Израђена и оверена решења о грађевинској дозволи од стране обрађивача и шефа
Одсека урбанизам и грађевинарство достављају се начелнику Општинске управе на
оверавање“.
Члан 1а.
У Одлуци о Општинској управи општине Брус број 020-5/2017-I од
12.05.2017.гопдине („Службени лист општине Брус“, број 2/2017), члан 33. став 1. мења се
и гласи:
„Начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног
конкурса на пет година“.
Члан 2а.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о измени и допуни Одлуке
о општинској управи општине Брус број 020-8/2017-I од 09.06.2017.године („Службени
лист општине Брус“, број 3/2017).

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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Образложење

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о општинској управи општине Брус,
дефинисан у члановима 1. и 2., утврђен је на седници Општинског већа општине Брус
одржаној дана 19.03.2018.године. чланом 1. прецизније је дефинисана законска могућност
постављања вршиоца дужности службеника на положају. Правни основ је садржан у
члану 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласик РС“, број 21/2016).
Члан 2. Предлога Одлуке произилази из Закључка Општинског већа општине Брус
број 06-12-1/2018-III од 28.02.2018.године, са циљем што свестранијег сагледавања свих
чињеница везаних за доношење решења о грађевинским дозволама. Мотив за наведени
члан је свеобухватнија контрола појединачних аката и испољавање принципа
транспарентности у раду.
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о општионској управи општине Брус
садржан у члану 1а. и 2а. утврђен је на седници Општинског већа општине Брус одржаној
22.01.2018.године. Члан 1а. представља измену члана 33. став 1. Одлуке о општинској
управи општине Брус. Као разлог за измену и допуну садржану у члановима 1а. и 2а.
истакнута је потреба достављања одговора уставном суду РС а по захтеву за испитивање
устављности и законитости Одлуке о измени и допуни Одлуке о општинској управи
општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 3/2017).

