ГОДИНА ХХIX БРОЈ 5.

09.11.2018. годинe

Лист излази према потреби
годишња претплата 2.700.-дин.
(аконтација).
Цена овог броја 410,00 дин.
Рок за рекламацију 10 дана

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16), а у вези са
чланом 7. и 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,...,103/15, 99/2016
и 113/2017)
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Брус за период јануарсептембар 2018. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:400-596/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________________

На основу члана 79. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“, број 54/09,
73/10, 101/10, ... и 99/1 и члана и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ
1. УСВАЈА СЕ Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета општине Брус за 2017. годину, који је сачињен од стране овлашћеног
ревизора Економско финансијске ревизије ДОО под бројем 401-8/2018-II од 17.08.2018.
године.
2. Закључак објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:401-11/2018-I
09.11.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

09.11.2018.године
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На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2018. – 30.09.2018. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:400-604/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с,р.
_________________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ финансијски Извештај са планом и програмом рада Месних заједница
општине Брус за 2017. годину, под бројем 170/2018, од 24.10.2018.године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:400-602/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег плана рада ПУ „Пахуљице“ Брус за
школску 2017/2018 годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној
дана 13.09.2018. године, под бројем 619/18.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:023-8/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћени текст и 15/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ„
ПАХУЉИЦЕ“ БРУС ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Пахуљице“ Брус за
школску 2018/2019 годину, који је 13.09.2018. године донео Управни одбор установе, под
бројем 627/18.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“

БРОЈ: 023-9/2018-I
09.11.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“,број 14/2008, 4/2011, 2/2014, 10/2014-пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа на територији
општине Брус (у даљем тексту: мрежа предшколских установа).
Члан 2.
На територији општине Брус мрежу предшколских установа чини Предшколска
установа“Пахуљице“,која делатност предшколског васпитања и образовања обавља у седишту,у
Брусу,ул.Јосифа Панчића бб и ван седишта,организовањем група(при школама и амбулантама) за
обављање припремног предшколског програма.
Члан 3.
Васпитно–образовни рад,организује се двадесет часова недељно, у следећим местима:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Припремна група

Назив простора

Разбојна
Лепенац
Крива Река
Велика Грабовница
Блажево
Брзеће

Школа у Разбојни
Школа у Лепенцу
Школа у К.Реци
Школа у В,Грабовници
Школа у Блажеву
Школа у Брзећу

Број деце за
ППП
4
6
5
5
5
5

09.11.2018.године
7.
8.
9
10.
11.
12.
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Дупци
Жуње
Златари
Игрош
Стројинци
Милентија

Школа у Дупцима
Школа у Жуњу
Амбуланта у Злазарима
Школа у Игрошу
Школа у Стројинцима
Школа у Милентији
УКУПНО

5
5
5
4
5
5
59

Члан 4.
Предшколска установа у објектима и просторијама које користи у оквиру своје делатности
развија и остварује програме предшколског васпитања и образовања,и то:
- програм неге и васпитања деце узраста до 3 године старости,
- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног предшколског
програма(3-5,5 година),
-припремни предшколски програм(5,5 - 6,5 година),
-посебне и специјализоване програме,
-други облици рада са децом у складу са законом.
Члан 5.
Програм припреме деце пред полазак у основну школу,у оквиру предшколског васпитања и
образовања, траје четири сата дневно, најмање девет месеци.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 61-9/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 14/08,4/11,2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године донела је
ОДЛУКУ
о отварању мешовите васпитне групе деце предшколског узраста
1. ОДОБРАВА СЕ отварање мешовите васпитне групе деце предшколског узраста у месту
Батоте.
2. Средства за финансирање мешовите васпитне групе деце предшколског узраста из тачке 1.
ове Одлуке биће обезбеђена у буџету општине Брус
3. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 61-11/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
На основу члана 41. став 2. Закона о изменама закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 47/18) и члана 26. и 86. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16), а на предлог Општинског већа општине Брус
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018.године донела је

09.11.2018.године
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ОДЛУКУ
о приступању доношења Статута општине Брус ради усаглашавања са Законом о изменама и
допунама закона о локалној самоуправи
Члан 1.
Прихвата се предлог Председника општине Брус и приступа се доношењу Статута
општине Брус.
Доношење Статута општине Брус врши се ради усклађивања Статута општине Брус са
Законом о изменама закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/18).

-

Члан 2.
Именује се Комисија за израду нацрта Статута општине Брус, у саставу:
за председника:
1. Несторовић Андрија, општински правобранилац

- за чланове:
1. Кљајић Катарина, помоћник председника општине
2. Михајловић Милица, секретар Скупштине
Члан 3.
Комисија има задатак да изради Нацрт Статута општине Брус у складу са чланом 1. ове
Одлуке, да спроведе јавну расправу која не може бити краћа од 10 дана и да по спровођењу јавне
расправе предлог Статута општине Брус достави Општинском већу и Скупштини општине Брус на
даљу надлежност.
Члан 4.
Предлог Статута општине Брус утврђује Општинско веће и упућује Скупштини општине
Брус.
Скупштина општине Брус Предлог Статута доставља Министарству надлежном за локалну
самоуправу ради прибављања мишљења.
Члан 5.
Рок за утврђивање Предлога Статута општине Брус и достављања Министарству
надлежном за локалну самоуправу ради прибављања мишљења је најкасније 6 месеци од ступања
на снагу Закона о изменама закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/18),
односно рок за усклађивање Статута општине Брус са овим законом је 9 месеци од ступања на
снагу овог закона.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:110-4/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине
Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Статута ПУ „Пахуљице“ Брус који је донео
Управни одбор установе на седници одржаној дана 13.09.2018.године, под бројем 629/18.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:110-3/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_____________________________________

На основу члана 6. став 5., 6., 7. и члана 6а. Закона о порезу на имовину („Службени
гласник РС“бр. 26/01……68/14) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08...15/16),
Скупштине општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018.године , донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019.ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на територији општине Брус.
Члан 2.
На територији општине Брус одређене су 5 (пет) зона при утврђивању пореза на имовину,
а у складу са Одлуком Скупштине општине Брус бр. 436-392/2013-I од 12.11.2013.
-Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2019.годину на територији општине Брус у првој зони, износи:
1) Грађевинско земљиште ............................................................ 1.681,оо дин.
2) Пољопривредно земљиште ...................................................... 80,оо дин.
3) Шумско земљиште ..................................................................
80,оо дин.
4) Станови ....................................................................................49.277,оо дин.
5) Куће за становање .................................................................. 40.000,оо дин.
6) Пословне зграде надземни и подземни грађевински објекати
који служе за обављање делатности .................................... 40.000,оо дин.
7) Гараже и гаражна места ........................................................ 18.900,оо дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину
на територији општине Брус у другој зони, износи:
1) Грађевинско земљиште ............................................................ 2.900,оо дин.
2) Пољопривредно земљиште .....................................................
80,оо дин.
3) Шумско земљиште ..................................................................
80,оо дин.
4) Станови ..................................................................................... 68.472,оо дин.
5) Куће за становање ................................................................... 45.000,оо дин.
6) Пословне зграде, надземни и подземни грађевински објекати
који служе за обављање делатности ...................................... 11.000,оо дин.
7)Гараже и гаражна места ........................................................... 20.000,оо дин.
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Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2019.годину на територији општине Брус у трећој зони, износи:
1) Грађевинско земљиште ............................................................ 1.500,оо дин.
2) Пољопривредно земљиште ...................................................... 30,оо дин.
3) Шумско земљиште ..................................................................
30,оо дин.
4) Станови ....................................................................................30.000,оо дин.
5) Куће за становање .................................................................. 30.000,оо дин.
6) Пословне зграде надземни и подземни грађевински објекати
који служе за обављање делатности .................................... 15.000,оо дин.
7) Гараже и гаражна места ........................................................ 6.000,оо дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2019.годину на територији општине Брус у четвртој зони износи:
1) Грађевинско земљиште ............................................................ 500,оо дин.
2) Пољопривредно земљиште ...................................................... 15,оо дин.
3) Шумско земљиште ..................................................................
15,оо дин.
4) Станови ....................................................................................20.000,оо дин.
5) Куће за становање .................................................................. 20.000,оо дин.
6) Пословне зграде надземни и подземни грађевински објекати
који служе за обављање делатности .................................... 10.000,оо дин.
7) Гараже и гаражна места ........................................................ 5.000,оо дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2019.години на територији општине Брус у петој зони износи:
1) Грађевинско земљиште ............................................................ 10,оо дин.
2) Пољопривредно земљиште ...................................................... 10,оо дин.
3) Шумско земљиште ..................................................................
10,оо дин.
4) Станови ....................................................................................10.000,оо дин.
5) Куће за становање .................................................................. 10.000,оо дин.
6) Пословне зграде надземни и подземни грађевински објекати
који служе за обављање делатности .................................... 5.000,оо дин.
7) Гараже и гаражна места ........................................................ 1.000,оо дин.
Члан 3.
На земљиште које се према подацима из Катастра непокретности налази у грађевинском
подручју, а на том земљишту нема изграђени објекти или то земљиште не служи за редовну
употребу изграђених објеката, а по култури се евидентира као пољоприврердно или шумско,
обрачун пореза на имовину врши се на основицу која је упврђена за пољопривредно или шумско
земљиште у конкретној зони.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус“ и на интернет страници
општине Брус.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу листу општине
Брус“, а премењиваће се од 01.01. 2019.године.
БРОЈ:436-6228/2018-I
09.11.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________________

На основу члана 20. став 1,2. и члана 3 Закона о јавној својини, („Сл. гласник РС“,
бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6,7,8,9,10,12.ст 1и 2, 13 и 14. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
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својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Службени Гласник РС“
бр.7/2014 и 11/2015) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“
бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст), члана 8. и 9. Одлуке о давању у закуп пословног
простора у јавној својини општине Брус („ Службени лист општине Брус“ бр.18/2016 и 2/2017) .
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ОБЈЕКТА СТАРЕ ШКОЛЕ У СЕЛУ БРЂАНИ НА
КАТ.ПАРЦ.БР.1425/3,1425/2 и 1424 све КО Брђани
Члан 1.
1.
Општина Брус, ул. Краља Петра Првог бр.120, 37220 Брус, као носилац права јавне својине
на непокретности-објекат старе школе у селу Брђани који је изграђен на кат.парц.бр. 1425/3, 1425/2
и 1424 све КО Брђани које су уписане у лист непокретности бр.48 КО Брђани, овом одлуком
покреће поступак давања у закуп предметне непокретности. Укупна површина објекта који се
издаје у закуп овом одлуком износи 311 м2.
2.
Непокретност се издаје у закуп у поступку јавног надметања у циљу довођења предметне
непокретности у функционално стање, а за потребе развоја пољопривредне производње и прераде
воћа.
3.
Почетна цена по којој се непокретност даје у закуп износи 50,00 динара по м2. Висина
депозита износи 10 % од почетног износа лицитационе цене. Непокретност се даје у закуп у
виђеном стању, с тим да ће општина извршити прикључење објекта на струју а трошкове
прикључка ће сносити будући закупац с тим да ће му се трошкови касније пребити са закупнином.
Непокретност се издаје у закуп на период од 20 година.
Члан 2.
Поступак давања у закуп предметне непокретности у складу са Одлуком о давању у закуп
пословног простора у јавној својини општине Брус („ Службени лист општине Брус“ бр.18/2016)
спровешће Комисија у саставу:
1. Несторовић Андрија, председник комисије
2. Милош Аздејковић, члан комисије
3. Зоран Петровић, члан комисије
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу oпштине
Брус“.
БРОЈ:361-11/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________________

На основу члана 18. став 6, 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 2. и члан 3. став 4. тачка 1. Одлуке о
прибављању и располагању непокретности у јавној својини Општине Брус (,,Службени лист
Општине Брус,, број 7/2014 и 11/2015), члана 26. Статута општине Брус (Службени лист општине
Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018. године донела је
ОДЛУКУ
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о одобравању коришћења кат.парц.бр.1110, 1111 и 1112 све КО Брус у корист
ЈКП „Расина“ Брус
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се ЈКП „Расина“ Брус коришћење кат.парц.бр. 1110,1111 и 1112
све КО Брус које су у јавној својини Општине Брус ради организовања и одржавања вашара као и
за обављање других регистрованих делатности.
Члан 2.
Право коришћења на непокретностима из тачке I. ове Одлуке одобрава се ради обављања
регистрованих делатности ЈКП „Расина“ у складу са актом о оснивању.
Члан 3.
ЈКП „Расина“ Брус има право да непокретности из члана 1. ове Одлуке држи и користи у
складу са наменом дефинисаном овом Одлуком, као и да управља истом у складу са законом
којима се уређује јавна својина.
Наведене непокретности не могу се давати у подзакуп или на коришћење трећим лицима
без сагласности Општине Брус.
Члан 4.
Право коришћења на непокретностима у јавној својини општине Брус престаје у случају
њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу одлуке надлежног органа, независно од
воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним
законом.
Члан 5.
Ова Одлука представља правни основ за упис додељеног права коришћења на
непокретностима из члана 1. ове одлуке код надлежне Службе за катастар непокретности Брус.
Члан 6.
Ову Одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-55/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
На основу члана 18. став 6, 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 2. и члан 3. став 4. тачка 1. Одлуке о
прибављању и располагању непокретности у јавној својини Општине Брус (,,Службени лист
Општине Брус,, број 7/2014 и 11/2015), члана 26. Статута општине Брус (Службени лист општине
Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст) ,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018. године донела је
ОДЛУКУ
о одобравању коришћења кат.парц.бр.1061 и 1062 обе КО Брус у корист
ЈКП „Расина“ Брус
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се ЈКП „Расина“ Брус коришћење кат.парц.бр.1061 и 1062 обе КО
Брус које су у јавној својини Општине Брус.
Члан 2.
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Право коришћења на непокретностима из тачке I. ове Одлуке одобрава се ради обављања
регистроване делатности ЈКП „Расина“ у складу са актом о оснивању.
Члан 3.
ЈКП „Расина“ Брус има право да непокретности из члана 1. ове Одлуке држи и користи у
складу са наменом дефинисаном овом Одлуком, као и да управља истим у складу са законом
којима се уређује јавна својина.
Наведене непокретности не могу се давати у подзакуп или на коришћење трећим лицима
без сагласности Општине Брус.
Члан 4.
Право коришћења на непокретностима у јавној својини општине Брус престаје у случају
њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу одлуке надлежног органа, независно од
воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним
законом.
Члан 5.
Ова Одлука представља правни основ за упис додељеног права коришћења на
непокретностима из члана 1. ове одлуке код надлежне Службе за катастар непокретности Брус.
Члан 6.
Ову Одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-56/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________

На основу члана 18. став 6, 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 2. и члан 3. став 4. тачка 1. Одлуке о
прибављању и располагању непокретности у јавној својини Општине Брус (,,Службени лист
Општине Брус,, број 7/2014 и 11/2015), члана 26. Статута општине Брус (Службени лист општине
Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст) ,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018. године донела је

ОДЛУКУ
о одобравању коришћења школског стана на кат.парц.бр.1575/1 и1575/2 обе КО
Стројинци у корист ПУ „Пахуљице“ Брус
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се ПУ „Пахуљице“ Брус коришћење школског стана који се
налази у објекту који је изграђен на кат.парц.бр.1575/1 и 1575/2 обе КО Стројинци које су у јавној
својини Општине Брус.
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Члан 2.
Право коришћења на непокретности из тачке I. ове Одлуке одобрава се ради реализације
припремно предшколске програма за децу која су уписана у ППП групу у Стројинцима.
Члан 3.
ПУ „Пахуљице“ Брус има право да непокретност из члана 1. ове Одлуке држи и користи у
складу са наменом дефинисаном овом Одлуком, као и да управља истом у складу са законом
којима се уређује јавна својина.
Наведена непокретност не може се давати у подзакуп или на коришћење трећим лицима
без сагласности Општине Брус.
Члан 4.
Право коришћења на непокретности у јавној својини општине Брус престаје у случају
њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу одлуке надлежног органа, независно од
воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним
законом.
Члан 5.
Ова Одлука представља правни основ за упис додељеног права коришћења на
непокретности из члана 1. ове одлуке код надлежне Службе за катастар непокретности Брус.
Члан 6.
Ову Одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:360-22/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________________

На основу чл.53.Закона о основама својинскоправних односа ( ''Сл.лист СФРЈ'' број 6/80 и
36/90, ''Сл.лист СРЈ''број 29/96 и ''Сл.гласник РС''број 115/2005), чл.4.Одлуке о грађевинском
земљишту (''Сл.лист општине Брус''број 7/15, 18/16 и 21/16), чл.3. Одлуке о условима и висини
накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и
непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус''број 18/2016 и 7/2017) и
чл. 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14пречишћен текст и 15/16)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018. године донела је
ОДЛУКУ
O KОНСТИТУИСАЊА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА
ПРЕКО КАТ.ПАРЦ.БР.1013/1 КО БРУС
Члан 1.
Овом Одлуком конституише се право службености пролаза преко послужне
кат.пар.бр.1013/1 КО Брус у корист Радомира Благојевића из Бруса, ул. Вука Караџића бр.5 ради
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постављања ваздушног самоносећег кабла у дужини од 10,09 метара за потребе МХЕ „Брус 2“.
Инвеститор је у обавези да годишње плаћа одговарајућу накнаду за заузеће кат.парцеле у износу
који је дефинисан Одлуком о условима и висини накнаде за успостављање права службености
пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист
општине Брус''број 18/2016 и 7/2017) .
Члан 2.
Радове изводити према стандардима и и прописима за ту врсту радова.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Брус да закључи уговор о конституисању права
службености пролаза са Радомиром Благојевићем из Бруса, којим уговором ће се дефинисати
међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус“
БРОЈ:463-57/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ) и члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕЊЕНИ ЦЕНОВНИК
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измењени Ценовник јавне расвете за 2018.годину, који је
усвојио Надзорни одбор ЈКП „Расине“ Брус на седници одржаној дана
11.09.2018.године, број 2017/2018.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:38-7/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 26. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16), а у вези чл.61., 64., 64а. и
64б. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08,..., 112/15)
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини за територију општине Брус
1. У Решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Брус, број 32025/2017-I од 12.05.2017.године („Службени лист општине Брус“, број 2/2017), тачка 2. мења се и
гласи:
У Комисију се именују:
За председника:
Симић Бобан из Грашеваца.
У осталом делу Решење остаје непромењено.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ: 320-53/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ) и члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Председника општине
Брус за 2018. годину, са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2018.
годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-520/2018-I
09.11.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Општинског већа општине
Брус за 2018. годину, са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2018.
годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-521/2018-I
09.11.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_____________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Општинске управе
општине Брус за 2018. годину, са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за
2018. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-522/2018-I
09.11.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
И ПРОГРАМЕ РАДА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БРУС
СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план и програме рада Месних
заједница општине Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2018.
годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-601/2018-I
09.11.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Центра за културу Брус за
2018. годину, са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2018. годину, коју
је донео Управни одбор установе на седници одржаној дана 27.08.2018.године, под
бројем 544/18.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-508/2018-I
09.11.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У БРУСУ ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Средње школе у Брусу за
2018. годину, са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2018. годину, коју
је донео Школски одбор установе на седници одржаној дана 30.08.2018.године, под
бројем 886.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-463/2018-I
09.11.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________________

На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 101/17 и 27/18-др.закони) и члана 26. тачка 9. Статута
општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и
15/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС
I –РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Школском одбору Средње школе у Брусу, представници
родитеља, због престанка основа по ком су именовани и то:
- Игњатовић Слађана из Бруса и
- Ђошић Срећко из Бруса.
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Средње школе у Брусу, представници
родитеља и то:
- Миљојковић Гордана, медицинска сестра-техничар из Бруса и
- Џодић Даница, дипломирани инжењер геодезије из Бруса.
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III – Изборни период новоименованих чланова Школског одбора Средње школе Брус траје до
истека мандата Школском одбору, односно до 17.11.2019.године.
IV – Ово Решење коначно је у управном поступку.
V - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ: 02-34/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________

На основу члана 116. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАЗБОЈНИ
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Бошковић Светлана из Жуња и Костић Маја из Стројинаца, дужности
чланова у Школском одбору ОШ „Бранко Радичевић“ у Разбојни, представници локалне
самоуправе.

2. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“ у Разбојни,
представници локалне самоуправе, и то:
1. Катарина Кљајић из Бруса и
2. Горан М. Живковић из Жуња.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ: 02-33/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________________

На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС

1. РАЗРЕШАВА СЕ, Драгана Цвејовић дужности члана Управног одбора ПУ „Пахуљице“
Брус, представник запослених, због поднете оставке.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Грчић из Бруса за члана Управног одбора ПУ „Пахуљице“ Брус,
представник запослених.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ: 02-32/2018-I
09.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________________

На основу члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“
бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст)
Скупштина општине Брус је на својој седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Овом одлуком врши се допуна Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.1/2017) на тај начин да се у члану
2 став 1. ове одлуке додају и кат.парц.бр.694/6 и 694/7 обе КО Брус.
Члан 2.
У свему осталом Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.1/2017) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
oпштине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-59/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________________
На основу члана 32. а у вези са чланом 93. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 26. Статута општине
Брус („Службени лист општине Брус“, бр.14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.11.2018. године, донела је,
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА И
ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
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1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање назива улица и тргова и других делова насељених
места на територији општине Брус (у даљем тексту: Комисија).
У Комисију на мандатни период од 4 (четири) године именују се:
- За председника
Милан Марјановић;
- За чланове
1. Милутин Јеличић;
2. Милош Аздејковић;
3. Миодраг Станковић;
4. Марија Јаковљевић;
2. Задатак Комисије је да утврђује предлоге назива улица, тргова или других делова
насељених места према универзалним вредностима и значењима, по именима знаменитих
личности, значајних историјских, политичких, географских, етнолошких и других обележја
и догађаја.
Приликом предлагања назива улица, тргова или других делова насељених места Комисија
не може у истом насељеном месту предложити исте називе за више улица, тргова, односно
делова насељених места.
Комисија разматра иницијативу заинтересованих лица за утврђивање или промену назива
улица, тргова или других делова насељених места.
Комисија ће утврђени предлог објавити на званичном сајту општине Брус и омогућити
свим заинтересованим правним и физичким лицима да у року од 8 (осам) дана доставе
своје сугестије, предлоге и мишљења.
Комисија има задатак да предлог достави Скупштини општине Брус на разматрање и
усвајање.
3. Члановима Комисије припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама за рад
радних тела и комисија у органима, организацијама и установама општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, бр.9/15).
4. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о формирању Комисије за одређивање
и обележавање назива улица у Брусу број 015-1/2006-I од 24.3.2006. године („Службени
лист општине Брус“, 1/2006)
5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном листу
општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:015-2/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07,
83/2014-др. закон,101/2016- др. закон и 47/2018)), члана 11 – 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), и члана 26. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћени текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, у 13,30 часова,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ БРУС У СТАЛНОМ САСТАВУ
I –На предлог Одборничке групе СНС – Александар Вучић,
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Општинској изборној комисији општине Брус у сталном саставу:
1. Деспотовић Горан, дипл. правник , председник и
2. Младеновић Драгана, дипл. правник, секретар.
II – Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења Решења.
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III - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:013-6/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07,
83/2014-др. закон,101/2016- др. закон и 47/2018)), члана 11 – 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), и члана 26. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћени текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.11.2018. године, у 13,40 часова,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ БРУС У СТАЛНОМ САСТАВУ
I – У Општинску изборну комисију општине Брус у сталном саставу, на предлог
Одборничке групе СНС – Александар Вучић, ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Несторовић Андрија, дипл. правник , за председника и
2. Радивојевић Бранко, дипл. правник, за секретара.
II – Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења Решења.
III - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:013-7/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.11.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС
На основу чл. 3., 22. и 24. Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу
спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката (,,Службени гласник РС”, број
63/2017), члана 45. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, 14/08...15/2016) и
члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 11/2008)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 19.09.2018. године донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Брус
1. Образује се Комисија за капиталне инвестиције општине Брус, (у даљем тексту:Комисија) у
следећем саставу:
Председник Комисије:
-Милутин Јеличић, председник општине Брус
Чланови:
-Мирослав Панић, председник Скупштине општине Брус;
-Милош Аздејковић, помоћник председника општине Брус за економски развој и инвестиције;
-Иван Јеличић, директор ЈКП ,,Расина” Брус и
-Андрија Несторовић, општински правобранилац општине Брус.
2. Задатак Комисије је, да након достављања предлога од стране овлашћених предлагача Одсеку за
финансије и планирање за укључивање у план јавних инвестиција, врши рангирање капиталних
пројеката према приоритетним циљевима садржаним у важећим планским документима по
секторима капиталних пројеката средње и велике вредности, а који могу бити предложени за
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финансирање у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне
године.
3. При рангирању капиталних пројеката средње и велике вредности првенствено се полази од:
-значајности пројекта за остваривање стратешких циљева из надлежности овлашћеног предлагача;
-односа трошкова и користи пројекта ( укључујући нето садашњу вредност, интерну стопу
рентабилности, период повраћаја улагања, коефицијент трошкова и користи и др.)
-потенцијалних ризика за реализацију пројекта;
-ефекта пројекта на друштвени, економски, регионални и еколошки одрживи развој.
-других релевантних критеријума.
4.Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска управа
општине Брус-Одсек за локални економски развој и инвестиције у сарадњи са Одсеком за
финансије и планирање и Одсеком за јавне набавке и имовинско правне послове.
5. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус”.
6. Решење доставити: лицима из тачке 1. овог решења и архиви.
БРОЈ: 401-8 /2018-III
19.09. 2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р.
____________________________________

На основу чл. 3., 22. и 24. Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу
спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката (,,Службени гласник РС”, број
63/2017), члана 45. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, 14/08...15/2016) и
члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 11/2008)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 05.11.2018. године донело је
ДОПУНУ РЕШЕЊА
о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Брус
1. У Решењу Општинског већа општине Брус о образовању Комисије за капиталне инвестиције
општине Брус број 401-8 /2018-III од 19.09.2018. године, у тачки 1. након става 3, додаје се став 4
који гласи:
,,За секретара Комисије одређује се Пршић Сандра, шеф Кабинета председника општине Брус.”
2. У осталом делу Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Брус број
401-8 /2018-III од 19.09.2018. године остаје непромењено.
3. Допуна решења ступа на санагу даном доношења и иста ће бити објављена у ,,Службеном листу
општине Брус”.
4. Допуну Решења доставити: именованој и архиви.
БРОЈ: 401-12 /2018-III
05.11. 2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р.
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АКТА
ДРУГИХ ОРГАНА

Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број:Iуо-193/2017
23.10.2018.године
Београд
Уставни суд, Мало веће, у саставу: судија Снежана Марковић, председница Већа и судије
др Милан Марковић и др Тамаш Корхец (Korheez Tamas), чланови Већа, на основу члана 167. став
1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници Већа одржаној 26.септембра 2018.године, донео је
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке
о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 3/17).

Образложење
Уставном суду је поднета иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и
законитости општег акта наведеног у изреци. Подносилац иницијативе наводи да оспорена Одлука
није у сагласности са Уставом и Законом о локалној самоуправи, јер је донета на предлог
одборничке групе, а не на предлог Општинског већа, како је то прописано одредбама члана 46.
тачка 1) и члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи. Из наведеног разлога иницијатор сматра
да оспорена Одлука није у сагласности ни са начелом владавине права из члана 3. Устава, нити са
уставним принципом из члана 195. Устава према коме сви општи акти јединица локалне
самоуправе морају бити сагласни са законом.
Доносилац оспореног општег акта у одговору, између осталог, наводи да се након
доношења оспорене Одлуке увидело да је иста донета мимо формално прописане процедуре,
односно да је предлог такве одлуке могло да утврди само Општинско веће, а не одборничка група и
да је из наведеног разлога Скупштина општине донела нову Одлуку о измени и допуни Одлуке о
Општинској управи, чијим је ступањем на снагу престала да важи оспорена Одлука.
У спроведеном претходном поступку, Уставни суд је констатовао да је оспорену Одлуку
донела Скупштина општине Брус, на седници одржаној 9.јуна 2017.године, са позивом на одредбе
члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26.
став 6. и члана 45. став 1. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
14/08...15/16), Уставни суд је утврдио да је, након подношења иницијативе, оспорена Одлука у
целини престала да важи 31.марта 2018.године, тј. ступањем на снагу нове Одлуке о измени и
допуни Одлуке о општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 1/18),
коју је донела Скупштина општине Брус, на седници одржаној 23.марта 2018.године. Уставни суд
је, такође, утврдио да је наведена Одлука донета на предлог Општинског већа општине Брус,
сагласно одредбама члана 46. тачка 1) и члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи, као и да
ова Одлука садржи истоветно решење које је било предвиђено оспореном Одлуком.
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С обзиром на то да је, након иницирања поступка пред Уставним судом, оспорени општи
акт у целини престао да важи ступањем на снагу новог акта, који је, у складу са одредбама Закона о
локалној самоуправи, донет на предлог Општинског већа, чиме су отклоњени разлози због којих је
тражено покретање поступка за оцену уставности и законитости, Уставни суд је поднету
иницијативу одбацио сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 7) Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС“, број 109/07, 99/11, 18/13-Одлука УС, 40/15-др.закон и 103/15), јер нису
испуњене претпоставке за вођење поступка.
Сагласно наведеном, Уставни суд је, на основу одредаба члана 42в став 1. тачка 2) и члана
47. став 2. Закона о Уставном суду, донео Закључак као у изреци.
ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА
СУДИЈА
Снежана Марковић, с.р.
__________________________________________
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Одлуке о Општинској управи

_________________________________________________________________
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.
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