ГОДИНА ХХIX БРОЈ 11. 17.11.2015. 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», број 129/07) и
члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «ПАХУЉИЦЕ» БРУС
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ
1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе
«Пахуљице» Брус за школску 2014/2015 годину, број 650/15 који је 11.09.2015. године донео
Управни одбор Предшколске установе «Пахуљице» Брус.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:023-12/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,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, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ„
ПАХУЉИЦЕ“ БРУС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Пахуљице“ Брус за
школску 2015/2016 годину број 651/15 који је 11.09.2015. године донео Управни одбор
Предшколске установе „Пахуљице“ Брус.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 023-13/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
__________________________________________
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На основу члана 6 став 5. до 7 и члана 7а став 2 . Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“бр.
26/01……47/13), члана 36. став 1. тачка 3. Закона о изменама и допунама Закона пореза на имовину
(„Сл.гласник РС“ бр.47/13) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11,
2/14 и 10/14-Пречишћен текст) ,
Скупштине општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године , донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016.ГОД НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016.год. на територији општине Брус.
Члан 2.
Константује се да је на територији општине Брус одређено 5 зоне за утврђивање пореза на имовину,
према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима , саобраћној повезаности са централним
деловима општине Брус, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то од прве до пете зоне.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.год.на
територији општине Брус у ПРВА-ој зони износи:
1) Грађевинског земљишта
1726,00 дин.
2) Пољопривредног земљишта
80 дин.
3) Шумског земљишта
80 дин.
4) Станова
40.000 дин.
5) Кућа за становање
40.000 дин.
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за обављање делатности
80.000 дин.
7) Гаража и гаражних места
18.900 дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.год.на
територији општине Брус у ДРГА-ој зони износи:
1)
Грађевинског земљишта
2.900 дин.
2)
Пољопривредног земљишта
80 дин.
3)
Шумског земљишта
80 дин.
4)
Станова
45.000 дин. .(просечна цена је 100.017,00 дин.)
5)
Кућа за становање
45.000 дин.
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за обављање делатности
10.600 дин.
7)
Гаража и гаражних места
20.000 дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.год.на
територији општине Брус у ТРЕЋА-ој зони износи:
1)
Грађевинског земљишта
1.500 дин.
2)
Пољопривредног земљишта
30 дин.
3)
Шумског земљишта
30 дин.
4)
Станова
30.000 дин.
5)
Кућа за становање
30.000 дин.
6)
Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за обављање
делатности
40.000 дин.
7)
Гаража и гаражних места
6.000 дин.
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Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.год.на
територији општине Брус у ЧЕТВРТ-ој зони износи:
1)
Грађевинског земљишта
500 дин.
2)
Пољопривредног земљишта
15 дин.
3)
Шумског земљишта
15 дин.
4)
Станова
20.000 дин.
5)
Кућа за становање
20.000 дин.
6)
Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за обављање делатности
30.000 дин.
7)
Гаража и гаражних места
2.000 дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.год.на
територији општине Брус у ПЕТ-ој зони износи:
1)
Грађевинског земљишта
10 дин.
2)
Пољопривредног земљишта
10 дин.
3)
Шумског земљишта
10 дин.
4)
Станова
10.000 дин.
5)
Кућа за становање
10.000 дин.
6)
Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за обављање делатности
15.000 дин.
7)
Гаража и гаражних места
1.000 дин.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Брус и на интернет страници општине Брус.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“, а
премењиваће се од 1. јануара 2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 436-2854/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________

На основу члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и
10/14),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је
ИЗМЕНА ОДЛУКА
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БРЗЕЋЕ
Члан 1.
У Одлуци о стављању ван снаге дела Плана генералне регулације Брзећа број 350-219/2015-I од
18.08.2015. године („Службени лист општине Брус“, број 9/15), члан 2. Мења се и гласи:
„Граница обухвата дела Плана генералне регулације Брзеће који се стављају ван снаге односи се на део
саобраћајнице Нова 6 који пролази преко катастарске парцеле 719/1 КО Брзеће. Ставља се ван снаге намена
плана у делу зеленила на кат.парцелама број 1024/2, 1026/2 и 1899/3 све КО Брзеће.
Члан 2.
Члан 3. Мења се и гласи:
„За реализацију комплекса примењиваће се правила уређења и грађења из Плана генералне регулације
Брзеће („Службени лист општине Брус“, број 4/15) који није стављен ван снаге“.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана, од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-288/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.

_________________________________________

На основу члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 14/2008, 4/2011,
2/2014 и 10/2014-пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА ,, СРЕБРНАЦ ,, НА КОПАОНИКУ

Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге, односно престаје да важи део Плана детаљне регулације
локалитета Сребрнац на Копаонику (,,Сл.лист општине Брус,, број 6/2007).
Члан 2.
Граница обухвата дела Плана детаљне регулације локалитета Сребрнац на Копаонику који се ставља
ван снаге односи се на грађевинску (просторну) целину број 9. и то у њеном текстуалном и графичком делу
Плана детаљне регулације локалитета Сребрнац, на територији Општине Брус.
Члан 3.
Престаје да важи, тј. ставља се ван снаге део Плана у његовом текстуалном и графичком делу који се
односи на грађевинску (просторну) целину број 9.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Брус,,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 350-289/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
______________________________________
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На основу члана 27. став 10. и члана 80. став 2. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, број
72/2011 ,88/2013 и 105/2014), члана 255. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ,,
број 33/97 и 31/2001) ,,Службени гласник РС,, број 30/2010), члана 26. Статута општине Брус
(,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11, 2/2014 и 10/14-пречишћени текст)
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној 17.11.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ Б Р У С
У Одлуци о измени и допуни одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини
општине Брус број 463-13/2015-I од 15.06.2015. године (,,Службени лист општине Брус,, број 7/2015)
1. МЕЊА СЕ тачка 1. и 2. Одлуке у делу који се односи на број и површину катастарске
парцеле тако да уместо кат. парцеле број 265/4 укупне површине 0,04.15 ха, градско грађевинско
земљиште које је у јавној својини општине Брус, уписана у лист непокретности број 250 КО Брус
треба да стоји:
,,кат. парцела број 109 КО Брус, укупне површине 0.04.83 ха, уписана у лист непокретности
250 КО Брус, градско грађевинско земљиште које је у јавној својини општине Брус,,
2. Овлашћује се председник Општине Брус да са Ружицом Савић из Бруса закључи Анекс
уговора у коме ће уместо кат. парцеле број 265/4 КО Брус бити предвиђена кат. парцела број 109 КО
Брус.
3.Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 463-35/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
________________________________________

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013),
члана 3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012) члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42.
став 1. тачка 9., Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014),
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС“, БРОЈ 4/2015)
Члан 1.
У Одлуци о прибављању непокретности у јавну својину општине Брус непосредном погодбом
(„Службени лист општине Брус“, број 4/2015)
1. МЕЊА СЕ члан 3. Одлуке у целости тако да уместо:“Пре закључења уговора прибавиће се
налаз и мишљење овлашћеног судског вештака који ће утврдити тржишну вредност
предметних непокретности“ ТРЕБА ДА СТОЈИ:
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Пре закључења уговора тржишна вредност предметних непокретности ће се одредити на основу
процене Министарства финансија Републике Србије-Пореска управа-експозитура Брус.
У свему осталом Одлука остаје непромењена.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 463-39/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
__________________________________

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/9), Уредбе о
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12 и 94/13), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26. Статута општине
Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ
ПРОЈЕКАТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се критеријуми, начин и поступак расподеле средстава за
финансирање програма рада удружења, за активности које су од јавног интереса за општину Брус.
Средства за финансирање програма из става 1. ове Одлуке одређују се у буџету општине Брус.
Члан 2.
Право на финансирање програма рада из средстава предвиђених Одлуком о буџету општине
Брус имају удржења која су регистрована у складу са Законом о удружењима и имају седиште на
територији општине Брус, (у даљем тексту: удружења), под условом да реализују активности од
јавног интереса за потребе грађана општине Брус и да њихова делатност није политичке природе и то
из следећих области: културе, туризма, заштите животне средине и заштите социјално осетљиве
групе становништва.

-

Члан 3.
Под активностима од јавног интереса из области културе подразумевају се нарочито:
Пројекти који се односе на подршку културно-уметничком стваралаштву у делу очувања
културне баштине (удружења која се баве фолклором, старим занатима и сл.);
Пројекти у којима деца и млађи имају активну улогу, учествују у његовом настанку или
реализацији;
Пројекти који подржавају културне делатности националних мањина и особа са
инвалидитетом;
Пројекти који доприносе представљању књижевних дела;
Пројекти са квалитетном реализацијом у погледу садржаја и техничке опремљености
публикације;
Фестивали јасног уметничког концепта, одрживи, који доприносе јачању установа културе;
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Пројекти ради унапређења верске слободе и културе верским заједницама и црквама на
територији општине Брус, који се односе на обнову постојећих црквених објеката, а посебно
објеката који су од културног значаја за општину, обнову парохијских домова и верских
објеката-споменика, органозовању традиционалних годишњица и манифестација као и
промоцију културних догађаја (промоције књига).
Под активностима од јавног интереса у области туризма и заштите животне средине
подразумевају се нарочито:
- Пројекти ради спровођења едукација у туризму кроз ангажовање стручних лица;
- Пројекти који омогућавају представљање домаће радиности и руралног туризма;
- Фестивали одржавања здраве хране и народних рукотворина ради туристичке промоције
општине;
- Пројекти промовисања заштите животне средине, едукација и подизање свести јавности;
- Пројекти са конкретним активностима у области заштите природних вредности.
Под активностима од јавног интереса из области заштите социјално осетљиве групе
становништва подразумевају се нарочито:
- Пројекти који се односе на помоћ, заштиту, спречавање и отклањање социјалне искључености
лица са посебним потребама, старих лица, етничких мањина и ратних војних инвалида.
-

Члан 4.
Удружења могу поднети само један пројекат-програм из једне области.
Пројекат-програм мора бити завршен до истека буџетске године.
Члан 5.
Удружења остварују право на доделу средстава за финансирање програма из буџета путем
јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс).
Члан 6.
Конкурс за расподелу средстава расписује Председник општине једанпут годишње.
Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Брус и на званичном
сајту општине Брус.
Члан 7.
-

Јавни конкурс садржи:
износ средстава за расподелу по областима;
рок за достављање пројеката;
документација која се подноси уз пријаву;
процедура и рок за пријављивање;
рок за доношење одлуке о додели средстава и
остали неопходни подаци потребни за реализацију конкурса.

Члан 8.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији за расподелу средстава удружењима (у даљем
тексту: Комисија), које именује Председник општине Брус, посебним решењем. Комисија
из
претходног става има председника и четири члана.
Члан 9.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених
лица, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве поднете на неодговарајућем обрасцу или за
намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и
непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали неће бити узет у
разматрање.
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Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносиоца којима су додељена средства по
основу претходних конкурса, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима, или нису
поднели детаљан извештај о њиховој реализацији, са докзима о наменском трошењу добијених
средстава.

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Члан 10.
Предлог пројекта обавезно мора да садржи:
назив пројекта;
основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште/пребивалиште, матични број,
порески идентификациони број, број текућег рачуна на који је потребно извршити пренос
средстава из буџета);
циљ пројекта;
опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације и очекивани резултати
пројекта);
финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом,
са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа
средстава из сопствених извора финансирања, средства из буџета општине Брус и других
извора);
податке о одговорној особи за реализацију пројекта и наменско коришћење средстава;
пратећу документацију која се односи на регистрацију удружења, податке о појединцу или
обнови објеката.
Члан 11.
При вредновању поднетих предлога пројеката Комисија примењује следеће критеријуме:
квалитет понуђеног пројекта;
континуитет одржавања пројекта који су значајни за општину Брус;
одрживост пројекта;
стручност и професионалност носиоца пројекта;
досадашњи резултати носиова пројекта;
отвореност и доступност културних садржаја јавности и грађанима;
реалан финансијски план пројекта и исказана финансијска потпора пројекта из других извора
финансирања;
да су у финансијском плану наведени трошкови који ће се финансирати или суфинансирати из
буџета општине Брус у скалду са законским прописима.

Члан 12.
Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року од 15 дана од дана истека рока
за подношење пријава, утврђује конкурсна комисија из члана 8. ове Одлуке.
Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници општине Брус.
На Листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од три дана
од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма којима се из буџета општине Брус додељују средства за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма Председник
општине доноси у року од 8 дана од дана утврђивања Листе из члана 1. овог члана.,
Члан 13.
Одлуку о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Брус се
објављује на Огласној табли Општинске управе, на званичној интернет презентацији општине.
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Члан 14.
Средства која се, у складу са овом Одлуком, одобре за реализацију програма јесу наменска
средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором
који се закључује између председника општине и удружења.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито:
утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна,
износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај
ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај
неизвршења уговорне обавезе-предмета програма.
Члан 15.
Корисници којима су додељена средства обавезни су да у року од 30 дана по истеку рока за
реализацију пројекта, доставе извештај председнику општине о реализацији пројекта, са
финансијским извештајем
Уколико корисник не достави извештај из стзава 1. овог члана, губи право да конкурише за
расподелу средстава са новим пројектима или програмима.
Члан 16.
Контролу коришћења додељених средстава врши комисија у саставу од председника и 2 члана
које именује председник општине.
Комисија доставља извештај о контроли коришћења додељених средстава председнику
општине.
Уколико комисија утврди да се додељена средства ненаменски користе, или да постоје друге
неправилности, дужна је да извештај о томе достави председнику, ради доношења Решења о раскиду
уговора.
Раскидом уговора, корисник је у обавези да врати целокупан износ додељених средстава, са
законском затезном каматом од дана трансфера средстава, а наредне 3 године не може учествовати
по конкурсу за расподелу средстава у смислу ове одлуке.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-731/2015-I
17.11.2015. године

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) и
члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/2008 ... 10/2014Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
ОДЛУКУ
о набавци новог путничког возила за потребе
Министарства унутрашњих послова Републике СрбијеПолицијске станице Брус
Члан 1.
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Општинска управа општине Брус да спроведе поступак јавне набавке добара
за набавку новог путничког возила марке – SKODA RAPID SPACEBACK, модел ACTIVE 1,6 TDI
77kw/105 ks 5G, а у циљу уступања истог на трајно коришћење Министарству унутрашњих послова
Републике Србије-Полицијској станици Брус.
Члан 2.
Овлашћује се Милутин Јеличић, председник општине Брус да у име општине Брус закључи
Уговор о преносу права јавне својине на покретној ствари-путничком возилу из члана 1. ове Одлуке
са овлашћеним представником Министарства унутрашњих послова Републике Србије-Полицијске
станице Брус.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:404-94/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________________

На основу члана 39. Закона о равноправности полова („ Службени гласник РС“, број 104/2009)
и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/2008, 4/2011, 2/2014 и
10/2014- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ
РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Члан 1.
Овом Одлуком УСВАЈА СЕ Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу (
у даљем тексту: Европска повеља), сачињена од стране Савета европских општина и регија (ЦЕМР),
у тексту која је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Општина Брус – Савет за родну равноправност и социјалну инклузију да у
складу са Европском повељом изради Локални акциони план за унапређење положаја жена и родне
равноправности општине Брус.
Члан 3.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Брус да потпише Уписницу везану за
Европску повељу.
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Члан 4.
Општина Брус је у обавези да обавести Савет европских општина и региона и Сталну
конференцију градова и општина о усвајању Европске повеље.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 06-86/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и
члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11,
2/14 и 10/14-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Центра за социјални рад Брус број 551-768/2015 који је
14.10.2015. године донео Управни одбор Центра за социјални рад Брус.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 020-54/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
________________________________________

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС,, број 72/2011, 88/2011 и
105/2014), члана 5. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(,,Службени гласник РС,, број 24/2012), члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус, број
14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 - пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Отуђује се грађевинско земљиште које је јавна својина Општине Брус, у корист Ветеринарске
станице Д.О.О.Брус из Бруса, ул. Краља Петра Првог бб, без накнаде и то на следећим катастарским
парацелама:
- кп.број 1518 по култури њива друге класе, површине 0.01.55 ха
- кп,број 1519 по култури њива друге класе, површине 0,02.04 ха
- кп.број 1520 по култури њива друге класе, површине 0,05.82 ха
- кп.број 1230/1 по култури земљиште под делом зграде површине 0,00.51 ха и њива друге класе
површине 0,02.37 ха све у КО Брус.

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 878.

2. Ветеринарској станици Д.О.О. Брус из Бруса преноси се без накнаде и право коришћења на
објектима саграђеним на парцелама из тачке 1. Диспозитива овог решења а за које је издато одобрење за
изградњу под бројем 351-340/88-03 од 30.06.1988. године.
3. Односи између Општине Брус и Ветеринарске станице Д.О.О. Брус из Бруса након правоснажности
овог решења, биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, односно предметних катастарских
парацела које у име општине Брус закључује председник општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 463-23/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, 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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план председника општине и Општинског већа
општине Брус за 2015. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-685/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, 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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Скупштине општине Брус за 2015. годину, са
Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-698/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 879.

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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Општинске управе општине Брус за 2015.
годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-697/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Штаба за ванредне ситуације општине Брус
за 2015. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-686/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Фонда за заштиту животне средине општине
Брус за 2015. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-687/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 880.

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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Програм пословања ЈП Дирекције за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус за 2015. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус
за 2015. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-472/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА
И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈКП „РАСИНА“ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Инвестиционог програма и финансијског плана ЈКП „Расина“ Брус
за 2015. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-519/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Народне библиотеке Брус за 2015. годину, са
Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину, који је донео Управни одбор на
седници одржаној дана 05.10.2015. године, под бројем 150/15.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-463/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 881.

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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У БРУСУ ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Средње школе у Брусу за 2015. годину, са
Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину, који је донео Школски одбор на
седници одржаној дана 16.09.2015. године, под бројем 1350.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-597/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,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, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ПРВИ МАЈ» ВЛАЈКОВЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе «Први Мај» Влајковци за
2015. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-614/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_______________________________________

На основу члана 135. Став 1. Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС», број 107/05,
79/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
1. МИЛОМИРУ ПЕТРОВИЋУ, доктору медицине из Бруса, ПРЕСТАЈЕ дужност вршиоца дужности
директора Дома здравља Брус, због истека мандата.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-89/1/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицинес.р.

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 882.

На основу члана 132. став 5. Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС», број 107/05,
79/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11. 2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
1. МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, доктор медицине из Бруса, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Дома здравља Брус, на
период од четири (4) године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-90/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
______________________________________

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 26. тачка 9. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«ПРВИ МАЈ» ВЛАЈКОВЦИ
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског одбора Основне школе «Први Мај» Влајковци,
представници Савета родитеља, пре истека мандата због престанка статуса родитеља ученика
школе и то:
1) Костић Верољуб
2) Максимовић Драгица.
II - ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе «Први Мај» Влајковци,
представници Савета родитеља и то:
1) Николић Дејан из Гочманаца
2) Тодосијевић Смиљана из Влајковаца.
III – Изборни период новоименованих чланова органа управљања траје до истека мандата
органа управљања.
IV - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-91/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_____________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 883.

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 26. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС У БРУСУ

I –РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског одбора Средње школе у Брусу, због истека мандата и
то:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Агатоновић Аница из Бруса, представник запослених,
Татић Гордана из Бруса, представник запослених,
Татић Предраг из Жиљака, представник запослених,
Живковић Живорад из Бруса, представник Савета родитеља,
Ђошић Срећко из Бруса, представник Савета родитеља,
Горан Милосављевић из Бруса, представник Савета родитеља,
Јотић Братислав из Стројинаца, представник локалне самоуправе,
Горан Арсић из Игроша, представник локалне самоуправе,
Ђошић Владица из Бруса, представник локлане самоуправе.

II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе у Брусу, на период од 4 (четири) године и то:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Татић Предраг из Жиљака, представник запослених,
Татић Гордана из Бруса, представник запослених,
Иванов Ивица из Бруса, представник запослених,
Милосављевић Горан из Бруса, представник Савета родитеља,
Игњатовић Слађана из Бруса, представник Савета родитеља,
Ђошић Срећко из Бруса, представник Савета родитеља,
Јотић Братислав из Стројинаца, представник локалне самоуправе,
Арсић Горан из Игроша, представник локалне самоуправе,
Живковић Живорад из Бруса, представник локалне самоуправе.

III - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-92/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 884.

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања(«Службени гласник
РС»,број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС»,број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 14/08, 4/2011, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015. године , донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ »ПАХУЉИЦЕ» БРУС

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора Предшколске установе «Пахуљице» Брус, због
истека мандата на који су изабрани и то:
1. Миломир Обрадовић из Будиловине, представник локалне самоуправе,
2. Саша Милошевић из Стројинаца, представник локалне самоупре,
3. Предраг Марјановић из Бруса, представник локалне самоуправе,
4. Виолета Марковић из Бруса, представник запослених,
5. Гордана Цинцаревић из Жиљака, представник запослених,
6. Милана Судимац из Бруса, представник запослених,
7. Татјана Ђокић-Миленковић из Бруса, представник Савета родитеља,
8. Драгана Грбић-Брзаковић из Бруса, представник Савета родитеља,
9. Санела Цветковић из Бруса, представник Савета родитеља.
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе «Пахуљице» Брус, на период од 4
(четири) године и то:
1. Марија Гмијовић из Мале Разбојне, представник запослених,
2. Катарина Раденковић из Разбојне, представник запослених,
3. Драгана Цвејовић из Бруса, представник запослених,
4. Драгана Недељковић из Дртеваца, представник Савета родитеља,
5. Данијела Чикарић из Дубаца, представник Савета родитеља,
6. Владимир Јеличић из Кобиља, представник Савета родитеља,
7. Миломир Обрадовић из Будиловине, представник локалне самоуправе,
8. Саша Милошевић из Стројинаца, представник локалне самоуправе,
9. Предраг Марјановић из Бруса, представник локалне самоуправе.
III - Председника Управног одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Управног
одбора.
IV - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-88/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
__________________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 885.

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС», број 24/11), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26.
став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус«, број 14/2008 , 4/11, 2714 и
10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС
I - РАЗРЕШАВА СЕ Бранко Бонџулић, председник Надзорног одбора Центра за социјални рад у
Брусу, представник оснивача, због поднете оставке.
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Бранко Виријевић инжењер електротехнике из Разбојне за председника
Надзорног одбор Центра за социјални рад у Брусу.
III - Мандатни период новоизабраног председника траје до 12.07.2016. године.
IV - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-93/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с .р.
__________________________________________

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус, (Службени лист општине Брус»,број 14/08, 4/11, 2/14
и 10/14 – Пречишћен текст) и члана 13. Одлуке о оснивању установе за физичку културу «Спортски центар»
Брус
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ БРУС
1. РАЗРЕШАВА СЕ Драган Милетић из Бруса дужности члана Управног одбора установе за физичку
културу «Спортски центар» Брус, због поднете оставке.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Милосављевић из Лепенца за члана Управног одбора установе за физичку културу
«Спортски центар» Брус.
3. Изборни период новоименованог члана органа управљања траје до истека мандата органа
управљања.
4. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-87/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.

_______________________________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 886.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013), члана
3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС“ бр.24/2012) члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42. став 1. тачка 9., Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014),
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну својини
општине Брус непосредном погодбом ради изградње јавне саобраћајнице-улице Београдске у
Дртевцима у складу са ПГР-ом Бруса ( „Службени лист општине Брус“ бр. 08/2014).
Члан 2.
Општина Брус извршиће прибављање непокретности-куповином, од власника непокретности
и то:
1.

Кат.парц.бр.1889 уписане у лист непокретности бр.1896 КО Брус укупне површине
00.05,38 ха следећих сувласника;

-Аздејковић (Владен) Милутин сувласник кат.пар.бр.1889 у идеалном делу од 1/4
- Аздејковић (Владен) Радисав сувласник кат.пар.бр.1889 у идеалном делу од 1/4
- Аздејковић (Љубомир) Кристина сувласник кат.пар.бр.1889 у идеалном делу од 2/4
Члан 3.
Уговор о куповини у уме општине Брус закључује председник општине Брус.
Члан 4.
Вредност непокретности ће се одредити на основу процене Mинистарства финансија
Републике Србије-Пореска управа-Експозитура Брус.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-41/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_____________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 887.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013),
члана 3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012) члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42.
став 1. тачка 9., Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014),
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ-УЛИЦА НИКОЛА ТЕСЛА
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну својини
општине Брус непосредном погодбом ради изградње јавне саобраћајнице-улице Николе Тесле у
Дртевцима у складу са ПГР-ом Бруса ( „Службени лист општине Брус“ бр. 08/2014).
Члан 2.
Општина Брус извршиће прибављање непокретности-куповином, од власника непокретности
и то:
1. Аздејковић (Радула) Стојан кат.парцеле бр.1945 укупне површине 0.01,44 ха уписане у лист
непокретности бр.1957 КО Брус;

2. Кат.парц.бр.2261 уписане у лист непокретности бр.1895 КО Брус укупне површине 00.01,81
ха следећих сувласника;
-Аздејковић (Радула) Стојан сувласник кат.пар.бр.2261 у идеалном делу од 2/8
-Аздејковић (Владен) Милутин сувласник кат.пар.бр.2261 у идеалном делу од 1/8
- Аздејковић (Владен) Радисав сувласник кат.пар.бр.2261 у идеалном делу од 1/8
- Аздејковић (Љубомир) Кристина сувласник кат.пар.бр.2261 у идеалном делу од 2/8
- Аздејковић (Настос) Мијат сувласник кат.пар.бр.2261 у идеалном делу од 2/8
3. Кат.парц.бр.2260 уписане у лист непокретности бр.1860 КО Брус укупне површине 00.02,55
ха следећих сувласника;
- Аздејковић (Љубодраг) Милош сувласник кат.пар.бр.2260 у идеалном делу од 1/2
- Аздејковић (Љубодраг) Марко сувласник кат.пар.бр.2260 у идеалном делу од 1/2
Члан 3.
Уговор о куповини у уме општине Брус закључује председник општине Брус.
Члан 4.
Вредност непокретности ће се одредити на основу процене Mинистарства финансија
Републике Србије-Пореска управа-Експозитура Брус.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-42/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 888.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013),
члана 3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012) члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42.
став 1. тачка 9., Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014),
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну својини
општине Брус непосредном погодбом катастарских парцела у Бањском парку у Брусу у складу са
ПГР-ом Бруса ( „Службени лист општине Брус“ бр. 08/2014).
Члан 2.
Општина Брус извршиће прибављање непокретности-куповином, од власника (сувланика)
непокретности и то:
1. Павловић (Александар) Косана кат.парцеле бр.1820 укупне површине 0.08,20 ха уписане у
лист непокретности бр.1853 КО Брус;
2. Катастарску парцелу бр. 1821 КО Брус укупне површине 0.36,17 ха која је уписана у лист
непокретности бр.2297 КО Брус од следећих сувласника:
- Вучић (Стеван) Радојка сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 20/3617
-Ђурић Живадинка сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 20/3617
-Ђурић Радојица сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 20/3617
-Пршић Јованка сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 20/3617
-Рилак Радмила сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 20/3617
-Милетић (Рашко) Бисерка сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 23/3617
-Вукосавић (Рашко) Руса сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 23/3617
-Јовановић (Милосав) Драгица сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 25/3617
-Тодосијевић (Миодраг) Анђелка сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 25/3617
- Максимовић Милица сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 25/3617
-Костић Бисерка сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 25/3617
- Вучковић (Милен) Драгољуб сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 30/3617
- Вучковић (Милен) Стојан сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 30/3617
- Вучковић (Милен) Александар сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 30/3617
-Себић (Милен) Радица сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 30/3617
-Миљојковић (Момир) Маријета сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 33/3617
-Јевтић Маријана сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 34/3617
-Јевтић Јулијана сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 34/3617
-Филиповић (Милосав) Максим сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 35/3617
-Вучковић (Љубисав) Мирољуб сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 75/3617
- Вучковић (Љубисав) Обрад сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 75/3617
- Мијатовић Сава сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 75/3617
-Ракић Радмила сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 75/3617
-Јездић Перса сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 101/3617
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-Лазић Властимир сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 151/3617
- Ракић Росанда сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 151/3617
-Јанковић Верица сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 151/3617
-Ђурић Десанка сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 151/3617
-Баретић Станија сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 151/3617
-Павловић Божурка сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 151/3617
-Филиповић (Никола) Милијана сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 308/3617
-Филиповић (Милун) Милосав) сувласник кат.пар.бр.1821 у реалном делу од 1500/3617
3. Катастарску парцелу бр. 1822 КО Брус укупне површине 0.06,77 ха која је уписана у лист
непокретности бр.1863 КО Брус од следећих сувласника:
- Вучић (Стеван) Радојка сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 24/4320
-Ђурић Живадинка сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 24/4320
-Ђурић Радојица сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 24/4320
-Пршић Јованка сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 24/4320
-Рилак Радмила сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 24/4320
-Милетић (Рашко) Бисерка сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 27/4320
-Вукосавић (Рашко) Руса сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 27/4320
-Јовановић (Милосав) Драгица сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 30/4320
-Тодосијевић (Миодраг) Анђелка сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 30/4320
- Максимовић Милица сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 30/4320
-Костић Бисерка сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 30/4320
- Вучковић (Милен) Драгољуб сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 36/4320
- Вучковић (Милен) Стојан сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 36/4320
- Вучковић (Милен) Александар сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 36/4320
-Себић (Милен) Радица сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 36/4320
-Миљојковић (Момир) Маријета сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 40/4320
-Јевтић Маријана сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 40/4320
-Јевтић Јулијана сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 40/4320
-Филиповић (Милосав) Максим сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 42/4320
-Вучковић (Љубисав) Мирољуб сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 90/4320
- Вучковић (Љубисав) Обрад сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 90/4320
- Мијатовић Сава сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 90/4320
-Ракић Радмила сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 90/4320
-Јездић Перса сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 120/4320
-Лазић Властимир сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 180/4320
- Ракић Росанда сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 180/4320
-Јанковић Верица сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 180/4320
-Ђурић Десанка сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 180/4320
-Баретић Станија сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 180/4320
-Павловић Божурка сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 180/4320
-Филиповић (Никола) Милијана сувласник кат.пар.бр.1822 у идеалном делу од 2160/4320
4. Катастарску парцелу бр. 1823 КО Брус укупне површине 0.28,68 ха која је уписана у лист
непокретности бр.22 КО Брус од следећих сувласника:
- Вучић (Стеван) Радојка сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 24/4320
-Ђурић Живадинка сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 24/4320
-Ђурић Радојица сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 24/4320
-Пршић Јованка сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 24/4320
-Рилак Радмила сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 24/4320
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-Милетић (Рашко) Бисерка сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 27/4320
-Вукосавић (Рашко) Руса сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 27/4320
-Јовановић (Милосав) Драгица сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 30/4320
-Тодосијевић (Миодраг) Анђелка сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 30/4320
- Максимовић Милица сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 30/4320
-Костић Бисерка сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 30/4320
- Вучковић (Милен) Драгољуб сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 36/4320
- Вучковић (Милен) Стојан сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 36/4320
- Вучковић (Милен) Александар сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 36/4320
-Себић (Милен) Радица сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 36/4320
-Миљојковић (Момир) Маријета сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 40/4320
-Јевтић Маријана сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 40/4320
-Јевтић Јулијана сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 40/4320
-Филиповић (Милосав) Максим сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 42/4320
-Вучковић (Љубисав) Мирољуб сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 90/4320
- Вучковић (Љубисав) Обрад сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 90/4320
- Мијатовић Сава сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 90/4320
-Ракић Радмила сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 90/4320
-Јездић Перса сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 120/4320
-Лазић Властимир сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 180/4320
- Ракић Росанда сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 180/4320
-Јанковић Верица сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 180/4320
-Ђурић Десанка сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 180/4320
-Баретић Станија сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 180/4320
-Павловић Божурка сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 180/4320
-Филиповић (Никола) Милијана сувласник кат.пар.бр.1823 у идеалном делу од 2160/4320
Члан 3.
Уговоре о прибављању непокретности у уме општине Брус закључује председник општине
Брус.
Члан 4.
Вредност непокретности ће се одредити на основу процене Mинистарства финансија
Републике Србије-Пореска управа-Експозитура Брус.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-43/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
__________________________________________
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013),
члана 3.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012) члана 26. тачка 25. Статута општине Брус и члана 42.
став 1. тачка 9., Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014),
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну својини
општине Брус непосредном погодбом ради изградње јавне саобраћајнице-Дреновачки пут у
Дртевцима у складу са ПГР-ом Бруса ( „Службени лист општине Брус“ бр. 08/2014).
Члан 2.
Општина Брус извршиће прибављање непокретности-куповином, од власника непокретности
и то:
1. Део од кат.парц.бр.1844 укупне површине 0.15,15 ха уписана у лист непокретности бр.1841 КО
Брус која је уписана на Републику Србију као власника, држалац ЈП „Србијашуме“
2. Део од кат.парц.бр.1852 укупне површине 0.19,20 ха уписана у лист непокретности бр.2065 КО
Брус која је уписана на Симоновић (Василије) Радисав
3. Део од кат.парц.бр.1853 укупне површине 0.04,50 ха уписана у лист непокретности бр.1827 КО
Брус која је уписана на Милосављевић (Драган) Војкан
4. Део од кат.парц.бр.1854/2 укупне површине 0.09,33 ха уписана у лист непокретности бр.1827
КО Брус која је уписана на Милосављевић (Драган) Војкан
5. Део од кат.парц.бр.1854/1 КО Брус укупне површине 0.21,60 ха уписана у лист непокретности
бр.2071 КО Брус која је уписана на Милосављевић (Милета) Драгиша
6. Део од кат.парц.бр.1906 укупне површине 0.31,78 ха уписана у лист непокретности бр.1987 КО
Брус која је уписана на Стевовић Јелена
7. Део од кат.парц.бр.1909 уписане у лист непокретности бр.1894 КО Брус укупне површине
00.32,63 ха следећих сувласника;
-Пршић (Михајло) Радман сувласник кат.пар.бр.1909 у идеалном делу од 1/2
- Пршић (Михајло) Крстивоје сувласник кат.пар.бр.1909 у идеалном делу од 1/2
8. Део од кат.парц.бр.137/2 укупне површине 0.04,19 ха уписана у лист непокретности бр.3 КО
Дртевци која је уписана на Милосављевић (Милош) Звездан
9. Део од кат.парц.бр.159/1 укупне површине 9.41,67 ха уписана у лист непокретности бр.29 КО
Дртевци која је уписана на Републику Србију као власника, са правом коришћења ЈП „Србијашуме“
10. Део од кат.парц.бр.160 укупне површине 00.29,43 ха уписана у лист непокретности бр.29 КО
Дртевци која је уписана на Републику Србију као власника, са правом коришћења ЈП „Србијашуме“
11. Део од кат.парц.бр.166/1 укупне површине 0.15,61 ха уписана у лист непокретности бр.5 КО
Дртевци која је уписана на Милосављевић (Борисав) Милета
12. Део од кат.парц.бр.166/3 укупне површине 0.06,99 ха уписана у лист непокретности бр.163 КО
Дртевци која је уписана на Милосављевић (Милета) Драган
13. Део од кат.парц.бр.167/10 укупне површине 0.08,64 ха уписана у лист непокретности бр.163
КО Дртевци која је уписана на Милосављевић (Милета) Драган
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Члан 3.
Уговор о куповини у уме општине Брус закључује председник општине Брус.
Члан 4.
Вредност непокретности ће се одредити на основу процене Mинистарства финансија
Републике Србије-Пореска управа-Експозитура Брус.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-44/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________________

На основу члана 27. став 10. и члана 80. став 2. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, број
72/2011 ,88/2013 и 105/2014), члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број
14/2008, 4/11, 2/14 и 10/14-пречишћени текст)
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној 17.11.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Овом Одлуком даје се на коришћење Основној школи ,,Први мај ,, Влајковци у
Влајковцима стан број 9 (поткровље) површине 46,00 м2 у стамбено – пословној згради у Брусу,
изграђена на кат. парцели број 696/42 КО Брус, ул. Братиславе Петровић, уписан у лист
непокретности број 2124 КО Брус.
2. Непокретност описана у предходном ставу даје се на коришћење без накнаде, са правом
уписа права коришћења у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, уз обавезу
одржавања непокретности за период коришћења истог.
3. Комисија за решавање стамбених потреба запослених лица у Основној школи ,,Први мај,,
Влајковци као корисника средстава у државној својини, сходно одредбама Закона о становању и
другим подзаконским актима спровешће поступак за доделу стана у закуп .
4. Овлашћује се председник Општине да закључи уговор о давању на коришћење предметне
непокретности.
5. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 360-27/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
________________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 893.

На основу члана 27. став 10. члана 28. став 2. члана 35. и члана 36. став 6. Закона о јавној својини
(,,Службени гласник РС,, број 72/2011 и 88/13), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС,, број 24/2012), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/07) и члана 12, 14 и 26. Статута општине Брус (,,Службени лист
општине Брус,, број 14/08, 4/11, 2/2014 и 10/2014 ),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о прибављању и располагању непокретности у јавној својини Општине Брус број 4618/2014-I од 15.08.2014. године (, Службени лист општине Брус број 7/2014), врши се следећа измена и
допуна:
после члана 3. додаје се члан 3а. који гласи:
Непокретности на које се односе одредбе наведене Одлуке из члана 2. став 1. а то су стамбене зграде,
станови и земљиште које су својина Општине и на којима је Општина Брус носилац права коришћења и
располагања користе се за:
1. Решавање стамбених потреба лица која су остварила право на материјално обезбеђење по прописима о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, а која су неспособна за рад и немају
чланове породице који су у радном односу,
2. Решавање стамбених потреба бораца и ратних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова породице са
којима је живео погинули учесник оружаних акција после 17. августа 1990. године, који нису у радном односу,
3. Решавање стамбених потреба лица која се исељавају из нехигијенских зграда и станова и зграда склоних
паду,
4. Решавање стамбених потреба изабраних, постављених, именованих и запослених лица у Општинској
управи Брус, Општинском правобранилаштву, у образовно – васпитним установам, установама културе,
јавним предузећима и другим органима и организацијама чији је оснивач општина Брус,
5. Решавање стамбених потреба за избегла и расељена лица.
Члан 2.
Члан 19. став 1. мења се и гласи:
,,Одлуку о давању у закуп непокретности из чл.2 ове Одлуке путем јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, односно изузетно непосредном погодбом у случајевима предвиђеним Законом и Уредбом
доноси Скупштина Општине Брус,,
Члан 3.
У члану 25. после става 2. додаје се нов став 3. и 4.
Пре покретања поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности, субјекти из става 2.
овог члана у обавези су да прибаве предходну сагласност Општинског већа општине Брус.
Поступак јавног надметања и прикупљања писмених понуда спроводи Комисија формирана од стране
корисника непокретности у јавној својини у смислу Закона о јавној својини. Након спроведеног поступка
коначна одлука доставља се на сагласност Општинском већу општине Брус.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Брус,,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:360-28/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 894.

На основу члана 26. Статута Општине Брус („Службени лист општине Брус бр.10/2014Пречишћен текст) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и
83/2014 - др. закон“)
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ И ПРЕДУЗИМАЊУ ДРУГИХ МЕРА НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА У
ЗАСЕОКУ „СТОЈИЋИ“ У ЛЕПЕНЦУ И ЗАСЕОКУ „ЛАЗИЋИ“ У КОВИОЦИМА
Члан 1.
1. ФОРМИРА СЕ Комисија у саставу:
- Нешић Новица, председник
- Несторовић Андрија, члан
- Грујић Весна, члан
- Тодоровић Милета, члан

Члан 2.
Задатак Комисије је да у сарадњи са председницима месних заједница Лепенац и Ковиоци
изврши обилазак терена који је угрожен постојећим клизиштима ( засеок „Стојићи“ у Лепенцу и
засеок „Лазићи“ у Ковиоцима), да од лица чија су домаћинства угрожена клизиштима узме оверене
писане изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу да у својини немају друге објекте
за становање и коришћење, да изврши проверу код Службе за катастар непокретности да ли
власници угрожених домаћинстава имају у својини или на коришћењу друге објекте, да размотри
друге евентуалне локације на којима је могуће изградити куће за становање, да сачини писмени
извештај о предузетим радњама у року од 10 (десет) дана од дана доношења ове Одлуке и да такав
извештај достави на даљу надлежност Општинском већу општине Брус.
Члан 3.
Општинско веће општине Брус ће након достављеног извештаја од стране Комисије у
сарадњи са Министарством за ванредне ситуације Републике Србије договорити даљу процедуру у
погледу стамбеног збрињавања лица која су угрожена клизиштима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу од дана доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:87-277/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 895.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и
члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ЗА 2015. ГОДИНУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ БРУС

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада за 2015. годину установе за физичку културу
„Спортски центар“ Брус број 60/2015 коју је донео Управни одбор „Спортског центра“ Брус
на седници одржаној 06.11.2015. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-771/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,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, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПУ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план ПУ „Пахуљице“ Брус за 2015. годину,
са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину, који је донео Управни
одбор на седници одржаној дана 03.11.2015. године, под бројем 776-02/2015.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-755/2015-I
17.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 896.

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'',
број 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 14/08,
4/11, 20/14 и 10/14-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015. године, донела је
ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ О
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ И ДРУГИМ ОЛАКШИЦАМА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци и другим олакшицама породици са децом на територији општине
Брус (''Службени лист општине Брус'', број 9/13, 7/14, 10/14 и 3/15-Пречишћен текст), члан 6. мења се и гласи:
''Пратиоцу-родитељу деци са сметњама у развоју која похађају ШОСО ''Веселин Николић'' у Крушевцу,
као и друге школе за децу са сметњама у развоју, са територије општине Брус, признају се трошкови превоза у
оба правца од места пребивалишта до школе, а на основу решења Одсека за друштвене делатности.
Деци и њиховим родитељима-пратиоцима којима је на основу Интерресорне Комисије предложено
плаћање путних трошкова, признају се трошкови превоза у оба правца од куће до школе без обзира на
удаљеност.
Одсек за друштвене делатности решаваће на основу захтева родитеља уз који се прилаже потврда из
школе и потврда овлашћеног превозника о висини карте за дату релацију.
Пренос средстава за пратиоце вршиће Одсек за друштвене делатности Општинске управе Брус на
рачун пратиоца-родитеља или овлашћеног превозника''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Брус''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-767/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
17.11.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

_____________________________________________
На основу члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012,14/2015 и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 26. Статута општине Брус(„Службени лист општине Брус“, број 14/08,4/11,2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је
ДОПУНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НОСИОЦА ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
ВРШЕЊЕ РАДОВА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о одређивању носиоца искључивог права за набавку добара, вршење радова и
пружање услуга на територији општине Брус број 352-56/2015-I од 18.08.2015. године („Службени лист
општине Брус“, број 10/2015) додаје се други став који гласи:
„ Ова Одлука односи се на обезбеђивање јавног осветљења“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 352-89/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

_____________________________________________________

17.11.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 11. Страна 897.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26.
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08,4/11,2/14 и 10/14- Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2015. године , донела је
РЕШЕЊЕ О
ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС И АКЦИОНОГ ПЛАНА
I - ФОРМИРА СЕ Радна група за израду нацрта Програма развоја спорта на територији општине Брус
за период 2016 – 2018. године и Акционог плана за спровођење програма развоја спорта на територији
општине Брус за исти период у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Драган Видојевић, председник Комисије за доделу средстава у области спорта, за председника,
Андрија Несторовић, Општински правобранилац, за помоћника председника,
Миломир Петровић, директор Дома здравља Брус, за члана,
Ненад Миленковић, директор Спортског центра Брус, за члана,
Златко Миленковић, директор Туристичке организације Брус, за члана,
Небојша Јовановић, заменик директора ЈКП Расина, за члана,
Дејан Макрагић, директор омладинске школе ФК Копаоник Брус, за члана,
Драгољуб Марковић, радник Туристичке организације општине Брус, за члана,
Зоран Марковић, директор ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна, за члана,
Горан Арсић, председник ОФК Копаоник 1931 Брус, за члана,
Зоран Марковић, председник АК Горан Раичевић Брус, за члана и
Зоран Раденковић, помоћник председника општине Брус, за члана.

II – Задатак Радне групе је да до 10. Децембра 2015. године у складу са позитивним законским
прописима из области спорта сачини нацрт Програма развоја спорта на територији општине Брус за
период 2016 – 2018. године и Акциони план за спровођење програма развоја спорта на територији
општине Брус за исти период и исти достави Општинском већу општине Брус.
III – Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:66-16/2015-I
17.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

____________________________________________
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БРОЈ 11. Страна 898.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС
На основу члана 17., 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број 41/09 и 53/10) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус („Службени
лист општине Брус“, број 11/2008), а на предлог Савета за координацију безбедности саобраћаја на
путевима општине Брус
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 17.07.2015. године донело је
ПРОГРАМ
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
Путевима у 2015. Години, на подручју општине Брус
I - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
Средства за унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Брус обезбеђују се од
наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима начињеним на територији општине Брус, и то у висини од 30% од укупне наплаћене суме.
За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Брус
укупно се одређује износ од 2.600.000,00 динара.
Неисплаћена средства из претходних година испланираће се допуном Програма
II – ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
Средства из тачке 1. овог Програма реализују се по следећим областима рада и
процентуалним износима од укупне процењене суме за 2015. годину.
1. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БРУС (53,85% средстава, члан 18. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима).
1.400.000,00 динара
1.1.Израда пројеката за уређење зона школа
1.100.000,00 дин
1.2.Реализација пројекта провере безбедности саобраћаја на подручју насељеног места Брус
300.000,00 дин
2. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
(10% средстава) 260.000,00 дин
2.1.Стручно усавршавање учитеља првих разреда у основним школама на подручју општине
Брус
130.000,00 дин
2.2.Израда и набавка публикација и осталих наставних учила за децу у предшколским
установама и основним школама
130.000,00 дин
3. ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (15% средстава)
390.000,00 дин
3.1.Реализација кампање за унапређење безбедности возача трактора других кампања у
саобраћају
390.000,00 дин
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4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
(3,84% средстава)
100.000,00 дин
4.1.Израда студије о унапређењу безбедности пешака на подручју општине Брус
100.000,00 дин
5. РАД ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
(17,31% средстава)
450.000,00 дин
5.1.Накнада члановима Тела и другим ангажованим лицима за долазак и рад на седницама
Тела и за рад у радним групама
190.000,00 дин
5.2.Трошкови стручног усавршавања и унапређења знања из области безбедности саобраћаја
(семинари)
130.000,00 дин
5.3.Средства за техничко опремање јединица саобраћајне полиције 100.000,00 дин
5.4.Трошкови припреме материјала за седнице, репрезентација и други трошкови
организовања седница
30.000,00 дин
6. Програм објавити у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:344-41/2015-III
17.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.ацц.,с.р.
_________________________________________

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број129/07) и
члана 14. став 2. Одлуке о оснивању установе Народнма библиотека Брус („Службени лист општине
Брус“, број 9/2013)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 09.09.2015. године донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну Правилника о организацији и систематизацији
послова у Народној библиотеци Брус број 132/15 од 08.09.2015. године коју је донео
вршилац дужности директора Народне библиотеке Брус.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ:020-50/2015-III
09.09.2015. године

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Аранђел Стојковић, инж.машинства,с.р.
_________________________________________
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број129/07) и
члана 17. тачка 6. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 1/2015)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 16.09.2015. године донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Туристичкој организацији општине Брус број 40/13 од
04.11.2015. године коју је донео Управни одбор Туристичке организације општине Брус
дана 07.09.2015. године под бројем 125/15.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ:020-52/2015-III
16.09.2015. године

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Аранђел Стојковић, инж.машинства,с.р.
_________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број129/07) и
члана 45. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 25.09.2015. године донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Брус број 020-11/2010-IV од
26.01.2010. године са изменама и допунама закључно са бројем 020-4/2015-IV од
20.01.2015. године коју је донео начелник Општинске управе општине Брус дана
26.08.2015. године под бројем 020-48/2015-IV.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ:06-80/2015-III
25.09.2015. године

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Аранђел Стојковић, инж.машинства,с.р.
_________________________________________
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09... 63/2013, 108/13
и 142/14), члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине
Брус'', број 9/2015), Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 30.10.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број
9/2015) у оквиру раздела 3. глава 3.51 ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу,
програм 7 – путна инфраструктура, ПА 0001 управљање саобраћајном инфраструктуром, функционална
класификација 620, извршити преусмеравање износа од 1.000.000 динара, одобреног на економској
класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, тако да је после преусмеравања, износ на економској
класификацији 511 – зграде и грађевински објекти 167.615.000 динара. Ово преусмеравање извршити на
новоотворену економску класификацију 485 – накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних
органа, тако да је после преусмеравања, износ на економској класификацији 485 – накнада штете за повреде
или штете нанете од стране државних органа 1.000.000 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
3. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
4. Ово решење доставити Одсеку за финансије и планирање, ЈП Дирекцији за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус, Управи за трезор и Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-662/2015-III
ДАНА: 30.10.2015. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.ацц.,с.р.
__________________________________________

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09... 63/2013, 108/13
и 142/14), члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине
Брус'', број 9/2015), Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 12.11.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број
9/2015) у оквиру раздела 3. глава 3.51 ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу,
програм 7 – путна инфраструктура, ПА 0002 одржавање путева, функционална класификација 620, извршити
преусмеравање износа од 300.000 динара, одобреног на економској класификацији 425 – текуће поправке и
одржавање, тако да је после преусмеравања, износ на економској класификацији 425 – текуће поправке и
одржавање 42.700.000 динара. Ово преусмеравање извршити на новоотворену економску класификацију 515нематеријална имовина, тако да је после преусмеравања,
износ на економској класификацији 515 –
нематеријална имовина 300.000 динара у оквиру Програма 7, - путна инфраструктура, ПА – 0001 управљање
саобраћајном инфраструктуром.
2. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
3. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
4. Ово решење доставити Одсеку за финансије и планирање, ЈП Дирекцији за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус, Управи за трезор и Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-757/2015-III
ДАНА: 12.11.2015. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.ацц.,с.р.
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АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/207),
члана 60. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», број 62/06, 65/08, 41/09) и члана 42.
Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08 и 4/11),
Председник општине Брус донео је,
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА
И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општине Брус (у даљем тексту: Комисија).
II – Комисију чини председник и 6 чланова и то:
Председник Комисије
1. Јанић Милица, дипл. економиста из Бруса
Чланови Комисије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Видојевић Владан, дипл.инг.пољопривреде из Бруса
Дачковић Момчило, геометар из Бруса
Ваљаревић Бранимир, дипл.инг.пољопривреде из Бруса
Рилак Горан, дипл.инг. пољопривреде из Бруса
Ђурђевић Смиљана, инг. пољопривреде
Стевовић Душица, дипл.економиста из Бруса.

III– Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити, динамику извођења
радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредна земљишта у
државној својини.
IV – Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ: 320-63/2015-II
13.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.ацц.,с.р.

___________________________________________
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САДРЖАЈ
260. РЕШЕЊЕ
261. РЕШЕЊЕ
262. ИЗВЕШТАЈ
263. ИЗМЕНА
ОДЛУКЕ
264. ОДЛУКА
265. ИЗМЕНА
ОДЛУКЕ
266. ОДЛУКА
267. ОДЛУКА
268. ОДЛУКА
269. ОДЛУКА
270. ОДЛУКА
271. ОДЛУКА
272. РЕШЕЊЕ
273. РЕШЕЊЕ
274. РЕШЕЊЕ
275. РЕШЕЊЕ
276. РЕШЕЊЕ
277. РЕШЕЊЕ
278. РЕШЕЊЕ
279. РЕШЕЊЕ

280. РЕШЕЊЕ
281. РЕШЕЊЕ

СТРАНА
о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана
рада ПУ „Пахуљице“ Брус за школску 2014/2015
о давању сагласности на Годишњи план рада
ПУ „Пахуљице“ Брус за школску 2015/2016 годину
о извршењу Одлуке о буџету општине Брус за период
јануар-септембар 2015. године
о Општинској управиопштине Брус

819
819
820
867

о утврђивању просечних цена квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2016. годину на територији општине Брус
о стављању ван снаге дела Плана генералне
регулације Брзеће
о стављању ван снаге дела Плана детаљне регулације
локалитета „Сребрнац“ на Копаонику
о измени Одлуке о давању на коришћење непокретности
у јавној својини општине Брус
о изменама и допунама Одлуке о прибављању непокретности
у јавну својину општине Брус непосредном погодбом
(„Службени лист општине Брус“, број 4/2015)
о финансирању и суфинансирању пројеката-програма
рада удружења
о набавци новог путничког возила за потребе Министарства
унутрашњих послова РС-Полицијске станице Брус
о усвајању Европске повеље о родној равноправности
на локалном нивоу
о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад
о отуђивању грађевинског земљишта у корист
Ветеринарске станице Д.О.О. Брус из Бруса
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Председника општине о Општинског већа за 2015. г.
са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015. год.
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Скупштине општине Брус за 2015. годину са Одлуком о
ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Општинске управе Брус за 2015. годину са Одлуком о
ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Штаба за ванредне ситуације Брус за 2015. годину са Одлуком
о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Фонда за заштиту животне средине за 2015. годину са
Одлуком оребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
о давању сагласности на усклађени Програм пословања
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање
и изградњу Брус за 2015. годину са Одлуком о
ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
о давању сагласности на Измене инвестиционог програма и
финансијског плана ЈКП „Расина“ Брус за 2015. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Народне библиотеке Брус за 2015. годину са Одлуком о
ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
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307. ПРАВИЛНИК

БРОЈ 11. Страна 910.

о давању сагласности на усклађени финансијски план
Средње школе у Брусу за 2015. годину са Одлуком о
ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
881
о давању сагласности на усклађени финансијски план
О.Ш. „Први Мај“ Влајковци за 2015. годину са Одлуком о
ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
881
о престанку дужности вршиоца дужности директора
Дома здравља Брус
881
о именовању директора Дома здравља Брус
882
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
О.Ш. „Први Мај“ Влајковци
882
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Средње школе Брус у Брусу
883
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
ПУ „Пахуљице“ Брус
884
о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора
Центра за социјални рад Брус
885
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус
885
о прибављању непокретности у јавну својину општине Брус
непосредном погодбом
886
о прибављању непокретности у јавну својину општионе Брус
непосредном погодбом-улица Никола Тесла
887
о прибављању непокретности у јавну својину општине Брус
непосредном погодбом
888
о прибављању непокретности у јавну својину општине Брус
непосредном погодбом
891
о давању на коришћење непокретности у државној својини
892
о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању
Непокретности у јавној својини општине Брус
893
о формирању Комисије и предузимању других мера на
санацији клизишта у засеоку „Стојићи“ у Лепенцу и засеоку
„Лазићи“ у Ковиоцима
894
о давању сагласности на План и програм рада за 2015.год.
Установе за физичку културу „Спортски центар“ Брус
895
о давању сагласности на усклађени финансијски план
ПУ „Пахуљице“ Брусу за 2015. годину са Одлуком о
ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
895
о финансијској подршци и другим олакшицама са децом
на територији општине Брус
896
о одређивању носиоца искључивог права за набавку добара
вршење радова и пружање услуга на територији опш.Брус
896
о формирању Радне групе за израду нацрта Програма развоја
спорта на територији општине Брус
897
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима у 2015., на подручју општине Брус
898
о давању сагласности на измену и допуну Правилника о организацији
систематизацији послова у Народној библиотеци
899
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Правилника
о организацији и систематизацији радних места у
Туиристичкој организацији
900
о давању сагласности на измену и допуну Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у Општинској управи
900
о припреми Плана капиталних инвестиција општине Брус
уз Пројектни образац
901
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308. РЕШЕЊЕ
309. РЕШЕЊЕ
310.РЕШЕЊЕ

БРОЈ 11. Страна 911.

о промени апропријације
о промени апропријације
о образовању стручне Комисије за израду годишњег
Програма заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

______________________________________________________________________
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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