Лист излази према потреби
ГОДИНА ХХVIII БРОЈ 3. 30.05.2014.годинe годишња претплата 2.700.- дин.
(аконтација). Цена овог броја
410,00 дин. Рок за рекламацију
10 дана

На основу члана 14. став 3., 4. и 5. Закона о пољопривредном земљишту
(«Службени гласник РС», број 62/06 и 41/09), члана 14. тачка 19. Статута општине
Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08 и 4/2011) и сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 320-11-3313/2014-14 од
25.04.2014. године
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.05.2014. године донела
је
ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ
1. УСВАЈА СЕ Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Брус за 2014. годину, на који је Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност, број 320-113313/2014-14 од 25.04.2014. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:320-11/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
______________________________________
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На основу Закона о пољопривредном земљишту члан 62., 63., 64., 64а и 64б.
(«Службени гласник РС», број 62/06 и 41/09) и члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини на територији
општине Брус, утврђено Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Брус за 2014. годину.
Члан 2.
Одређује се Председник општине, као орган надлежан за доношење Одлуке о
расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број
320-11-3313/2014-14 од 25.04.2014. године, а у складу са годишњим Програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Брус.
Члан 3.
Одређује се Председник општине, као надлежни орган, да на основу предлога
Комисије за спровођење поступка јавног надметања који образује Скупштина општине,
донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини уз
сагласност Министарства.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 320-31/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
______________________________________
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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 и 4/11),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.05.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈКП «Расина» Брус за 2013. годину, под
бројем 751/2014, који је усвојио Надзорни одбор на седници одржаној дана
16.05.2014. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 023-4/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
______________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08 и 4/11),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.05.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП Дирекције за грађевинско земљиште, путеве,
планирање и изградњу Брус за 2013. годину под бројем 467, коју је усвојио
Надзорни одбор на седници одржаној 17.04.2014. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 023-3/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.онг.пољ.,с.р.
______________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број, 129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 14/08 и 4/11),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.05.2014. године, донела
је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП «Радио телевизија Брус» за 2013. годину,
под бројем 134, који је усвојио Надзорни одбор на седници одржаној
26.05.2014. године.
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2. Закључак објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 023-5/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
______________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08 и 4/11)
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.05.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ
ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС СА ОДЛУКОМ О
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ усклађивање Финансијског плана за 2014. годину
ЈП Дирекције за грађевинско земљиште,путеве,планирање и изградњу Брус,
са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину, коју је донео
Надзорни одбор на седници одржаној 27.05.2014. године, под бројем 599-3.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-307/2014-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
30.05.2014.године
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.
______________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/2007 ), члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08 и 4/2011),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.05.2014.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂИВАЊЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађивање Финансијског плана Средње
школе Брус за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за
2014. годину, под бројем 605 од 26.05.2014. године.
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2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-303/2014-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
30.05.2014.године
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
______________________________________
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07) и члана 45. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08 и 4/2011),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи Брус («Службени лист општине Брус», број
16/2008 и 1/2014), у члану 29. после става 1. додају се ставови 2, 3 и 4 који гласе:
«Општинско веће општине Брус може поставити вршиоца дужности начелника
Општинске управе Брус из реда запослених у Општинској управи општине Брус, а који
испуњава услове предвиђене у ставу 1. овог члана.
Вршилац дужности начелника Општинске управе може обављати послове и
задатке из надлежности начелника до избора начелника по конкурсу.
Запослени у Општинској управи који обавља послове и задатке из надлежности
начелника истовремено ће обављати и послове и задатке на које је распоређен и пре
постављења».
Члан 2.
Допуна Одлуке ступа на снагу наредног дана од дана доношења и иста ће бити
објављена у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-17/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
______________________________________

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.
Гласник РС“, бр. 10/13), члана 26. Статута општине Брус ( "Сл. лист општине Брус" бр.14/08) и
претходну сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 401-0001742/2014-09 од 26.маја 2014.године
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године доноси
ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја (у даљем тексту: Програм) утврђују се намене и начин коришћења средстава у циљу
унапређењa пољопривредне производње и прераде на подручју општине Брус. У току
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2014. године планира се финансирање програма, пројеката и активности које су у складу са
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Програмом рада ЈП «Дирекција
за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе» Брус и Стратегијом локалног економског
развоја општине Брус.
Средства за реализацију овог Програма у износу од 9.000.000,00 динара су обезбеђена у
буџету општине Брус за 2014. годину и користиће се за мере подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2014. години.
1. ПОЉОПРИВРЕДНA ПРОИЗВОДЊA И ПРЕРАДA
ПУТЕМ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА.....................................................................4.000.000,00 дин
Реализацијом активности директне подршке унапређењу примарне производње и
прераде подстиче се пораст квалитета и квантитета производње и постизање оптималног
производног окружења на локалном нивоу.
Опредељена средства може да користи правно лице, предузетник и физичко лиценосилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Брус,
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, који ће активности реализовати на подручју
општине Брус.
1.1. Суфинансирање дела камата
на кредите које додељују пословне банке зашта је планиран ..........1.500.000,00 дин
Кредит које додељују пословне банке користиће се за:
 Унапређење и развој сточарске производње;
 Унапређење и развој биљне производње;
 За куповину пољопривредне механизације и опреме за пољопривредну
производњу и прераду;
 За куповину система и опреме за наводњавање;
 За изградњу или адаптацију пољопривредних и прерађивачких објеката
 За унапређење пластеничке производње
1.2. Друге мере подршке за спровођење пољопривредне политике
које се односе на директна плаћања зашта је планирано.................. 2.500.000,00 дин
Друге мере подршке за спровођење пољопривредне политике односе се на:
1.2.1.директна плаћања за: регресе за премију осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике који се исплаћују у укупном износу од 15% премије
осигурања за шта је предвиђено 1.500.000,00 динара
Због великог утицаја промене климе, а ради очувања квалитета, предвидљивости и
одрживости пољопривредне производње осигурање представља неопходан начин очувања
истог.
1.2.2. директна плаћања за регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко
осемењавање, износ планираних средстава за вештачко осемењавање крава је 1.000.000,00 дин.
Односно 1.000,00 динара за свако појединачно осемењавање.
У циљу унапређења сточарске производње у 2014. години спроводи се регресирање
вештачког осемењавања крава на територији општине Брус..
2. ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА................................. 4.850.000,00 дин
Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку програмима који се односе на:
2.1.Инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда
квалитета
2.2.Одрживи рурални развој
2.3.Унапређење руралне економије
2.4.Програм диверзификације пољопривредне производње и прераде
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2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА зашта је планирано ..2.000.000,00 динара
Подршка реализације пројеката ће се остваривати као накнада дела трошкова у
одређеном проценту од вредности поједине врсте мере.
Подстицаји програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење
конкурентности и достизање стандарда квалитета обухватају подршку за:
2.1.1. Инвестиције у пољопривредну производњу , планирано 1.800.000,00 динара, и
то:
2.1.1.1. Куповина пољопривредне опреме и механизације, пластеника, подизање засада
под воћем, куповина стоке, куповина матица (пчеле) и др. зашта је предвиђено
1.200.000,00динара
Право на коришћење подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице-носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Брус, уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, који ће активности реализовати на подручју општине
Брус.
2.1.1.2 Изградња и адаптација објеката и куповина опреме за наводњавање, израда
бунара и друге активности у циљу успостављања што бољих услова за наводњавање
пољопривредних површина, зашта је планирано 600.000,00 динара.
Право на коришћење подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице-носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Брус, уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, који ће активности реализовати на подручју општине
Брус, као и удружења и месне заједнице.
2.1.2. Успостављање и јачање произвођачких група, за ове намене прпланирано је
100.000,00 динара
2.1.3. Инвестиције у прераду пољопривредних производа и маркетинг за ове намене
планирано је 100.000,00динара
Право на коришћење подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице-носилац
породичног пољопривредног газдинства са територије општине Брус, уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, који ће активности реализовати на подручју општине Брус.
2.2.ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ зашта је планирано....................... 300.000.00 дин
Подстицаји за подршку одрживом руралном развоју обухватају:
2.2.1. Подстицаје за очување биљних и животињских генетичких ресурса зашта је
планирано 200.000,00 динара.
Право на коришћење подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице-носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Брус, уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, који ће активности реализовати на подручју општине
Брус.
2.2.2. Финансирање прогнозно-извештајних послова( прогноза биљних болести) зашта је
планирано 100.000,00 динара.
Финансирање прогнозно-извештајних послова има за циљ квалитетнију прогнозу и
праћења штетних организама (болести и штеточина) на пољопривредним културама. Праћењем
и познавањем биологије штетног организма у одређеној фенофази развоја биљке, у значајној
мери могуће је смањити примену пестицида, за коју је познато да је често неправовремена и
неконтролисана.
Право на коришћење подстицаја имају привредни субјекти који се баве овом делатношћу.
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2.3. УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ зашта је планирано 2.000.000,00 дин
Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије
обухватају подстицаје за:
2.3.1. Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре (планирано
1.200.000,00 динара).
2.3.2. Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним
производима, као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског порекла (планирано
500.000,00динара).
2.3.3.Унапређење обука у области руралног развоја (планирано 300.000,00 динара)
2.4. ПРОГРАМ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ зашта је планирано ..........................400.000,00 дин
Програм диверзификације пољопривредне производње и прераде обухвата:
2.4.1. Стручно усавршавање пољопривредника, привредних субјеката из области
пољопривредне производње и пољопривредних стручњака зашта је планирано
100.000,00 динара
Средства за реализацију овог програма одобраваће се пољопривредницима, привредним
субјектима из области пољопривредне производње и прераде, пољопривредним стручњацима,
чији ће резултати добринети руралном развоју на подручју општине Брус.Средства опредељена
за ову намену користиће се за:
- Финансирање и подршку организацији студијских путовања, стручних скупова,
конференција, семинара, предавања, стручних радионица, тренинга, специјализација и других
активности које су везане за стручно и техничко унапређење сеоског становништва,
пољопривредних произвођача, привредних субјеката из области пољопривредне производње и
пољопривредних стручњака.
2.4.2. Промоција развојних потенцијал и потреба сел, зашта је планирано 300.000,00
динара.
Промоцијом развојних потенцијала и потреба села помагаће се све активности везане за
подизање техничко-технолошких, маркетиншко-менаџментских знања и способности везаних
за пољопривредну производњу, прераду, пласман производа и развој села и осталим аспектима,
који ће утицати на побољшање квалитета живота на сеоским подручијима. Средства
опредељена за ову намену користиће се за:
- Финансирање и организацију Сајма пољопривреде-чији је саставни део и Регионална
сточарска изложба;
- Финансирање и организовање манифестација и изложби на теритирији општине које
су везане за презентовање постигнутих резултата и развојних потенцијала села, пољопривредне
производње, прераде пољопривредних производа и пласмана производа и услуга, развој и за
све друге области развоја и живота села;
- Финансирање учешћа и наступа пољопривредника, пољопривредних удружења,
стручних служби, представника прераде и саме локалне самоуправе на сајмовима и
манифестацијама у земљи и иностранству.
- Финансирање израде едукативних материјала (постера, брошура, флајера...), за набавку
стручне литературе и претплату на стручне часописе за кориснике са територије општине.
Опредељеним средствима плаћаће се трошкови закупа простора и пратећих услуга,
опремања штандова и други трошкови који прате организацију напред наведених активности
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3.ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ зашта је планирано...........................................................
150.000,00 дин
Ови подстицаји обухватају:
3.1. Подршку научноистраживачким, развојним и иновативним пројектима у
пољопривреди, као и одржавање демо радионица зашта је планирано 150.000,00динара
Наведена програмска опредељења спроводиће се Одлукама и Критеријумима ЈП
„Дирекција за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе“ Брус, из којих ће проистећи
пратећа документација, о чијој реализацији ће се старати ЈП „Дирекција за пољопривреду,
рурални развој и природне ресурсе“ Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:320-23/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
_________________________________________

На основу члана 53 и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана
29. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08 и
4/2011),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.05.2014.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Предшколске
установе „Пахуљице“ Брус, представници испред локалне самоуправе и то:
- Душан Вучићевић
- Славиша Урошевић.
2. ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора Предшколске установе „Пахуљице“
Брус, представници испред локалне самоуправе и то:
- Кричак Новица из Жуња
- Ђукић Лазар из Брус, Краља Петра 132.
3. Именованим мандат траје до истека мандата осталим члановима.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-7/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
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На основу члана 53 и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана
29. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08 и
4/2011),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 30.05. 2014.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „1 МАЈ“ У ВЛАЈКОВЦИМА
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора ОШ „1 Мај“ у
Влајковцима:
1. Малинић Валентина – из реда запослених
2. Марковић Зорица – из реда запослених
3. Вукадиновић Јелена – из реда запослених
4. Живадиновић Драгана – из реда родитеља
5. Максимовић Драгица – из реда родитеља
6. Костић Верољуб – из реда родитеља
7. Добродолац Горан – испред локалне самоуправе
8. Милићевић Зоран – испред локалне самоуправе
9. Максимовић Вера – испред локалне самоуправе.
2. ИМЕНУЈУ СЕ за чланови Школског одбора ОШ „1 Мај“ у Влајковцима:
1. Ђокић Милан – из реда запослених
2. Гавриловић Весна – из реда запослених
3. Грујић Ивица – из реда запослених
4. Максимовић Драгица – из реда родитеља
5. Костић Верољуб – из реда родитеља
6. Стевић Слађана – из реда родитеља
7. Добродолац Горан – испред локалне самоуправе
8. Милићевић Зоран – испред локалне самоуправе
9. Максимовић Вера – испред локалне самоуправе.
3. Именованима мандат траје 4 (четири) године.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-16/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
_______________________________________

На основу члана 1. Закона о јавном правобранилаштву(«Сл.гласник РС»,број
43/91),члана 26.Статута општине Брус(«Службени лист општине Брус»,број 14/08) и
члана 12. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 9/2013),
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Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
1. РАЗРЕШАВА СЕ Тамара Луковић, дипл.правник из Бруса, дужности
општинског јавног правобраниоца.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-19/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
_______________________________________

На основу члана 1. Закона о јавном правобранилаштву(«Сл.гласник РС»,број
43/91),члана 26.Статута општине Брус(«Службени лист општине Брус»,број 14/08) и
члана 12. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 9/2013),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
1. РАЗРЕШАВА СЕ Андрија Несторовић, дипл.правник из Бруса, вршиоца
дужности општинског јавног правобраниоца.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-20/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
_______________________________________

На основу члана 1. Закона о јавном правобранилаштву(«Сл.гласник РС»,број
43/91),члана 26.Статута општине Брус(«Службени лист општине Брус»,број 14/08) и
члана 12. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 9/2013),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
1. ПОСТАВЉА СЕ Андрија Несторовић, дипл.правник из Бруса, дужности
општинског јавног правобраниоца.
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2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-21/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
_______________________________________

На основу члана 1. Закона о јавном правобранилаштву(«Сл.гласник РС»,број
43/91),члана 26.Статута општине Брус(«Службени лист општине Брус»,број 14/08) и
члана 12. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 9/2013),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА
ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
1. ПОСТАВЉА СЕ Тамара Луковић, дипл.правник из Бруса, заменика
општинског јавног правобраниоца.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-22/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
_______________________________________

На основу члана 38. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08 и 4/11),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године донела
је
РЕШЕЊЕ
1. ЗОРАН ГАВРИЛОВИЋ дипл.инг.пољ. из Бруса, РАЗРЕШАВА СЕ
функције Председника Скупштине општине Брус, пре истека мандата на који
је изабран.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-23/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_______________________________________
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На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07) и члана 34. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08 и 4/11),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године донела
је
РЕШЕЊЕ
1. СИЛВАНА ИВКОВИЋ дипл.ецц. из Бруса, ИЗАБРАНА ЈЕ за Председника
Скупштине општине Брус, на период до истека мандата одборницима
Скупштине општине Брус.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-24/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
_______________________________________

На основу члана 38. и 39. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07) и члана 34. и 37. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 14/08 и 4/11),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године донела
је
РЕШЕЊЕ
1. ЗОРАН ГАВРИЛОВИЋ дипл.инг.пољ. из Бруса, ИЗАБРАН ЈЕ за заменика
Председника Скупштине општине Брус, на период до истека мандата
одборницима Скупштине општине Брус.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-25/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_______________________________________

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),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године доноси
ОДЛУКУ
1. ОДЛАЖЕ СЕ примена Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на
територији општине Брус, број 344-46/2014-I од 24.02.2014. године («Службени лист
општине Брус», број 1/2014) до 31.05.2015. године.
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2. Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Брус,
број 344-10/2009-I од 11.06.2009. године («Службени лист општине Брус», број 2/2009)
остаје на снази до 31.05.2015. године.
3. Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:344-16/2014-I
30.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.,с.р.
_______________________________________
АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

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:
РЕШЕЊЕ
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
200.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.49. Месна заједница Строинци,
функционална класификација 160, економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
5. Решење доставити: Управи за трезор, МЗ Строинци и архиви СО-е Брус.

БРОЈ: 400-239/2014-II
05.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.

_____________________________________________
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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:
РЕШЕЊЕ
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
60.000 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 -Штаб
за ванредне ситуације, функционална класификација 220, економска класификација 483
– новчане казне и пенали по решењу судова.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
5. Решење доставити: Управи за трезор, Штабу за ванредне ситуације и архиви
СО-е Брус.
БРОЈ: 400-259/2014-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
08.05.2014. године
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
_____________________________________________
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07), члана 57. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 11/08, 4/11 и 2/2014) и члана 15. Правилника о радно правном статусу и
коефицијентима за обрачун и исплату плата лица које бира, именује или поставља
Скупштина општине Брус и председник општине («Службени лист општине Брус»,
број 8/2012 и 11/2013)
Председник општине Брус доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника председника општине Брус за економски развој и
инвестиције
1. РАЗРЕШАВА СЕ Саша Миљковић, дипл.инг агрономије из Бруса, дужности
помоћника председника општине Брус за економски развој и инвестиције, са даном
31.05.2014. године, а због преласка на другу функцију.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:02-18/2014-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
30.05.2014. године
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
_____________________________________________
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АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07) и члана 13. став 2. Одлуке о оснивању установе Центар за културу Брус
(«Службени лист општине Брус», број 9/2013)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 19.05.2014. године
донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Правилника о организацији и
систематизацији послова у Центру за културу Брус број 247/14 од 15.05.2014. године,
коју је донео вршилац дужности директора Центра за културу Брус.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
БРОЈ:020-10/2014-III
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
19.05.2014. године
Миловановић Јевтимије, с.р.
______________________________________________
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07) и члана 8. и 15. Одлуке о Општинском већу општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 11/08)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 19.05.2014. године
донело је
ПРЕПОРУКУ
1. ПРЕДЛАЖЕ СЕ свим корисницима буџета општине Брус (органи општине
Брус, јавна предузећа, установе и организације чији је оснивач општина Брус) да се
укључе у хуманитарну акцију помоћи угроженом становништву са поплављених
подручја Републике Србије у виду новчане помоћи уступајући по једну дневну зараду.
2. ПРЕДЛАЖЕ СЕ одборницима Скупштине општине Брус, члановима
Општинског већа општине Брус, члановима Надзорних одбора јавних предузећа чији је
оснивач општина Брус, као и члановима Управних одбора установа и организација чији
је оснивач општина Брус да на име наведене помоћи уступе по једну дневницу.
3. У циљу реализације ове Препоруке ОБАВЕЗУЈУ СЕ одговорна лица
корисника буџета општине Брус да са истом упознају запослене и органе управљања
(Надзорни одбор, Управни одбор).
4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ председник Скупштине општине Брус да спроведе
активности и са Препоруком упозна одборнике Скупштине општине Брус.
5. Препоруку објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-293/2014-III
19.05.2014. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Миловановић Јевтимије, с.р.
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На основу члана 33. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 30.05.2014. године донела
је
ОДЛУКА
I – Одборници Скупштине општине Брус на име накнаде која им припада са
седнице Скупштине општине Брус од 30.05.2014. године, одричу се права на накнаду у
знак солидарности ради ублажавања последица елементарне непогоде изазване
поплавама.
II – Савети и Комисије образоване од стране Скупштине општине Брус одричу
се права на накнаду у знак солидарности ради ублажавања последица елементарне
непогоде изазване поплавама.
III – Средства из тачке I и II уплатити на одговарајући рачун.
IV - Одлуку Објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:06-43/2014-I
30.05.2014. године

САДРЖАЈ

80. ОДЛУКА
81. ОДЛУКА
82. ОДЛУКА
83. ЗАКЉУЧАК
84. ЗАКЉУЧАК
85. ЗАКЉУЧАК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Гавриловић, дипл.инг.пољ.с.р.

СТРАНА

о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Брус за 2014.г.
о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Брус
о завршном рачуну буџета општине Брус за 2013.г.
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП «Расина» Брус
за 2013. годину
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за 2013. годину
о усвајању Извештаја о раду ЈП «Радио телевизија Брус»
за 2013. годину

169
170
171
213

213
213
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86. РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на усклађивање финансијског плана
за 2014. ЈП Дирекције за грађевинско земљиште, путеве,
планирање и изградњу Брус са Одлуком о ребалансу
буџета општине Брус за 2014. годину
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87. РЕШЕЊЕ
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плана Средње школе са Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2014. годину
214
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215
89. ПРОГРАМ
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90. РЕШЕЊЕ
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221
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221
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222
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223
98. РЕШЕЊЕ
о избору заменика председника Скупштине општине Брус 223
99. ОДЛУКА
о одлагању примене Одлуке о јавном превозу у
друмском саобраћају
223
100. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
224
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о употреби средстава текуће буџетске резерве
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102. РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника председника општине Брус за
економски развој и инвестиције
225
103. РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени Правилника
о организацији и систематизацији послова у Центру
за културу Брус
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104. ПРЕПОРУКА за хуманитарну акцију за поплављене
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105. ОДЛУКА
о одрицању накнаде одборника Скупштине општине
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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
МИРОЉУБ ВИРИЈЕВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус.

