ГОДИНА ХХIX БРОЈ 12. 18.12.2015. 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 17. Закона о информисању и медијима (''Службени гласник РС'',
број 83/14), и члана 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број
14/08... 10/14),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања и прописује образац за пријављивање за пројектно
суфинансирање и образац за подношење наративног и финансијског извештаја.
Члан 2.
Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, који је
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'',
број 83/14), Општина Брус, обезбеђује из свог буџета средства за суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове Одлуке распоређују се, у току календарске године, на
основу спроведеног јавног конкурса и на основу појединачних давања, у складу са
правилима о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације.
Председник Општине Брус је надлежан за послове јавног информисања у Општини
Брус и приликом доношења одлуке о расписивању конкурса и одлуке о појединачном
давању, води рачуна о стратешким опредељењима општине у области јавног
информисања.
II КОНКУРС
1. Расписивање конкурса
Члан 4.
Одлуку о конкурсима који се расписују у току календарске године доноси
Председник општине Брус.
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Ако средства опредељења за конкурс нису у целости расподељена, орган из става 1.
овог члана, може да распише нови конкурс за расподелу преосталих средстава до краја
исте календарске године.
Средства која се расподељују на основу спроведеног јавног конкурса, расподељују
се у складу правилима о додели државне помоћи.
Члан 5.
Председник општине Брус у току календарске године расписује конкурс ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији
општине Брус, путем електронских медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду
органа општине Брус, о раду јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач
општина Брус, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму,
пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити
животне средине, заштити омладине и деце и уметничком стваралаштву.
Члан 6.
Конкурс се расписује за пројекте:
1) производње медијских садржаја;
2) организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.
Члан 7.
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити
дужа од једне године.
Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта доставља
наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, до краја те године, органу који
му је одобрио средства.
Наративни и финансијски извештај подноси се на Обрасцу 2, који је одштампан уз
ову Одлуку и чини саставни део исте.
Члан 8.
Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује на веб-сајту општине која
расписује конкурс, као и најмање у једним дневним, односно недељним новинама које се
дистрибуирају на подручју општине Брус.
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1, који је одштампан уз ову Одлуку и
чини саставни део исте и објављује се на веб-сајту општине Брус.
Обавештење о јавном позиву из става 1. овог члана мора бити видљиво све време
трајања конкурса на веб-сајту општине Брус.
Члан 9.
Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:
1) намену средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавног интереса
који ће се конкурсом суфинансирати;
2) износ средстава која су опредељена за конкурс;
3) који субјекти имају право учешћа;
4) критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства;
5) прецизне рокове у којима се спроводи конкурс;
6) информације о документацији коју прилаже подносилац пројекта;
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7) позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији.
Члан 10.
Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно
попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном
року.
Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену
документацију, не разматра се.
Учеснику конкурса који није поднео ни један прописани документ наведен у јавном
позиву за учешће на конкурсу, осим пријаве, не доставља се обавештење из става 1. овог
члана и његов пројекат се не разматра.
Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.
Стручна комисија за оцену пројеката , коју решењем именује Председник општине
Брус, врши проверу документације поднете на конкурс која се односи на испуњеност
услова за учешће на конкурсу и поштовање рокова и сачињава записник о испуњености
услова за учешће на конкурсу, за све пристигле пројекте .
2. Право учешћа на конкурсу
Члан 11.
На конкурсу може учествовати (у даљем тексту учесник конкурса):
1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се воду у Агенцији за
привредне регистре;
2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских
садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем
медија;
3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на
стручним научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања
професионалнх и етичких стандарда у области јавног информисања;
Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, Општина Брус не може суфинансирати
пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних
гласила.
Члан 12.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних
прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила
средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми
поднела наративни и финансијски извештај.
Члан 13.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине
(жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са
Законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са
једним пројектом за сваки медиј.
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3. Средства за суфинансирање
Члан 14.
Од укупно опредељених средстава за конкурс, најмање 90% износа средстава мора
бити намењен пројектима производње медијских садржаја, а највише 10% износа средстава
може бити намењен пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и
пригодним скуповима као и пројектима унапређивања професионалних и етичких
стандарда у области јавног информисања.
Члан 15.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до
највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног
конкурсом.
Члан 16.
Учесник конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте
календарске године да учествује и на другом конкурсу за суфинансирање, са истим
пројектом, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.
4. Критеријуми за оцену пројекта
Члан 17.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1) мера у којој је предложена пројектна активног подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене
реализације релевантни за остваривање намене конкурса;
(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до
остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена
веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног
метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других
чинилаца које може да одреди општина која расписује конкурс);
(3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних разултата
указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен
јавни интерес.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
(1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,
регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења
професионалних и етичких стандарда;
(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које
гарантују да се сличан случај неће поновити;
За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, општина која расписује
конкурс може утврдити и специфичне ближе критеријуме за оцењивање пројекта.
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5. Конкурсна комисија
Члан 18.
Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са
образложењем доноси Стручна комисија за оцену пројеката, коју решењем именује
Преседник општине Брус који је расписао конкурс.
Комисија се именује за сваки конкурс посебно.
Члан 19.
За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је
медијски радник.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у
складу са правилима о борби против корупције.
Члан 20.
Комисија им три члана.
Јавним позивом за учешће на конкурсу обавештавају новинарска и медијска
удружења, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог
за чланове комисија, за сваки конкурс посебно.
Рок за достављање предлога за чланове комисије, исти је као и рок за подношење
пријава на конкурс.
Правно на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су
регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.
На основу приспелих предлога новинских и медијских удружења за чланове
комисије, Председник општине Брус који је расписао конкурс бира једног члана комисије.
Одлука о именовању комисије објављује се на веб-сајту Оптшине која расписује
конкурс, за сваки конкурс посебно.
6. Одлука о расподели средстава
Члан 21.
Одлуку о расподели средстава са образложењем на конкурсу доноси Председник
општине Брус, а на основу предлог комисије.
Предлог комисије са образложењем потписује се од стране чланова комисије.
Уколико Председник општине уочи да је комисија дала предлог супротно
одредбама ове Одлуке и конкурса, или да садржи другу очигледну грешку, затражиће
писменим путем од комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у
одређеном року.
Одлука из става 1. овог члана, доноси се најкасније у року од 90 дана од дана
закључења конкурса.
Члан 22.
Одлука о додели средстава доноси се у форми решења.
Општина Брус која је расписала конкурс доставља скенирано решење сваком
учеснику конкурса у електронској форми и објављује га на свом веб-сајту.
Члан 23.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
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Члан 24.
Општина Брус, на свом веб-сајту, поред решења о додели средстава, објављује и
информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог,
да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним
средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Члан 25.
На основу решења из члана 22. ове Одлуке закључује се уговор, који је основ за
праћење реализације суфинансираног пројекта.
Стручна комисија Општине Брус која је спровела конкурс, учесницима конкурса
којима су одобрена средства, доставља уговор у најкраћем могућем року.
Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања, доставља потписан и
оверен уговор органу који је расписао конкурс.
Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор сматраће
се да је одустао од додељених средстава.
Члан 26.
Уговор из члана 25. ове Одлуке, између осталог, садржи и:
1) спецификацију одобрених трошкова;
2) динамику реализације пројекта;
3) рокове за достављање наративног и финансијског извештаја;
4) обавезу обавештавања јавности који је Општина суфинансирала пројекат;
5) обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односо ако
пројекат није реализован.
Општина Брус исплаћује додељена средства по динамици утврђеној уговором.
III ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА
1. Појам
Члан 27.
Појединачно давање подразумева процедуру доделе средстава на основу одлуке
Председника општине Брус, без спроведеног јавног конкурса.
Пријава за појединачно давање подноси се на Обрасцу 1.
2. Услови за доделу средстава
Члан 28.
Средства из члана 27. ове Одлуке, могу се доделити само за пројекте који нису
могли бити планирани у време расписивања конкурса (ванредне околности, хитност
реализације итд.).
Средства додељена путем појединачног давања одобравају се у складу са
правилима о додели државне помоћи.
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3. Износ средстава
Члан 29.
За појединачна давања може се определити највише 5% средстава, од укупно
опредељених средстава за остваривање јавног интереса путем јавног конкурса.
Укупну висину средстава за појединачна давања утврђује одлуком Председник
општине Брус.
Члан 30.
Износ средстава којим се суфинансира пројекат на основу појединачних давања, не
може бити већи од 20% износа који је прописан за јавне набавке мале вредности.
Додељена средства из става 1. овог члана не могу се кумулирати са другим
видовима државне помоћи.
4. Право подношења пријаве
Члан 31.
Пријаву за појединачно давање може поднети:
1) издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији
за привредне регистре;
2) правно лице, односно предузетник, које се бави производњом медијских
садржаја и које има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем
медија;
3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на
стручним, научним и пригодним скуповима као и унапређивањима професионалних и
етичких стандарда у области јавног информисања.
Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана Општина Брус, не може суфинансирати
пројекат издавача медија који није уписан у Регистар медија.
Члан 32.
Појединачно давање не може се одобрити издавачу медија који се финасира из
јавних прихода, као ни издавачу медија који није уписан у Регистар медија.
Појединачно давање не може се одобрити лицу које је у претходном периоду
добило средства намењена пројектом суфинсирања, а није испунило уговором преузетим
обавезама.
5. Критеријуми за оцену пројекта
Члан 33.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекат подносиоца пријаве за
појединачно давање, су:
1) мера у којој је предложена пројектна документација подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима;
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, оцењује се:
(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене
реализације ралевантни за остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
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(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до
остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена
веза између активности и циљева, прецизноси индикатора успеха, квалитета предложеног
метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других
чињеница које утврђује Општина Брус која поступа по поднетом захтеву;
(3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата
указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен
јавни интерес.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана оцењује се и:
(1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државног органа,
регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења
професионалних и етичких стандарда;
(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које
гарантује да се сличан случај неће поновити.
6. Одлука о додели средстава
Члан 34.
Одлука о додели средстава доноси се у форми решења.
Општина Брус која додељује средства, решење доставља лицу коме су одобрена
средства и објвљује га на свом веб-сајту.
Члан 35.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Члан 36.
На основу решења закључује се уговор, који је основ за праћење реализације
суфинансираног пројекта.
Лицу коме су одобрена средства, доставља се уговор у најкраћем могућем року.
Лице коме су одобредна средства, потписан и оверен уговор доставља, без
одлагања, Општини Брус која додељује средства.
Уколико лице коме су одобрена средства не достави потписан уговор сматраће се
да је одустао од додељених средстава.
Члан 37.
Уговор из члана 36. ове Одлуке, између осталог, садржи и:
1) спецификацију одобрених трошкова;
2) динамику реализације пројекта;
3) рокове за достављање неративног и финансијског извештаја;
4) обавезу обавештавања јавности коју је Општина Брус суфинансирала пројекат;
5) обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односно
ако пројекат није реализован.
Општина Брус која исплаћује додељена средства по динамици утврђеној уговором.
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IV НОРМАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Члан 38.
Учесници конкурса кој су добили средства, као и лица којима су одобрена средства
за појединачно давање, извештај о реализацији пројекта достављају Општини Брус која је
доделила средства, у форми неративног и финансијског извештаја, а у складу са законом о
закљученим уговором.
Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.
Члан 39.
Кориснку средстава који не достави у року и у прописаној форми наративни и
финансијски извештај о реализацији пројекта, Општина Брус упућује захтев за повраћај
средстава.
Повраћај средстава из става 1. овог члана врши се у року предвиђеном уговором.
Инфомација о корисницима средстава који нису доставили наративни и финансијки
извештај о реализацији пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава,
објављује се на веб-сајту органа.
V ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 40.
Председник општине Брус, који додељује средства за суфинансирање пројеката, у
обавези је да у року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава, Регистру
медија пријави податке о износу додељених новчаних средстава.
Председник општине Брус надлежан за послове јавног информисања, по
захвршетку пројектног суфинансирања у текућој години, сачињава анализу квалитета
подржаних пројеката, а на основу извештаја корисника о утрошеним средствима.
VI ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Брус''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-853/2015-I
18.12.2015. 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
129/2007 ) 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 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа Дирекција
за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус за 2016. годину,
који је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 04.12.2015. године, под
бројем 1991-1.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-818/2015-I
18.12.2015.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,
4/2011, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ ЈКП «РАСИНА» БРУС
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања за 2016. годину ЈКП
«Расина» Брус, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној
30.11.2015.године, под бројем 2603/2015.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:023-14/2015-I
18.12.2015. године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1039.
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 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СА ПРОГРАМОМ РАДА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план са програмом рада Месних
заједница општине Брус за 2016. годину, број 125/2015 од 07.12.2015. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-815/2015-I
18.12.2015.године

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

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним услугама («Службени гласник
РС», број 88/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07) и члана 26. Статута општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 I 10/14/ Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама комуналних
услуга коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус,
под бројем 2621/2015 на седници одржаној дана 23.11.2015. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:38-5/2015-I
18.12.2015. године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1040.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“, број 129/07) 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 18.12.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА О
СТАМБЕНОЈ ИЗГРАДЊИ
I ОДРЕЂУЈЕ СЕ Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште, путеве,
планирање и изградњу Брус и Општинско правобранилаштво општине Брус за
спровођење и извршавање обавеза општине Брус, предвиђених чланом 6. Уговора о
реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма –
Стамбени програм у Републици Србији, закључен дана 15.12.2015. године између
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП „ Истраживање и
развој“ д.о.о. Београд и Општине Брус.
II Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:561-36/2015-I
18.12.2015. године

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

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 I 10/14Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ БРУС
ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ СА
ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
I - ДАЈЕ СЕ сагласност председнику општине Брус Милутину Јеличићу да закључи
Уговор о закупу са Јавним предузећем „Скијалишта Србије“ уз одговарајућу накнаду
која ће бити утврђена у складу са позитивним законским прописима.
II - Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-46/2015-I
18.12.2015. године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1041.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 I 10/14Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О АКТИВНОСТИМА ВЕЗАНИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА
О ПРОДАЈИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС“
I – ПРЕСТАЈЕ да важи Одлука о организовању Јавног предузећа „Радио телевизија
Брус“ („Службени лист општине Брус“, број 1/98, 2/13), због спроведеног поступка
приватизације Предузећа.
II – Због спроведеног поступка приватизације Јавног предузећа „Радио телевизија
Брус“, престају функције:
- Вршиоцу дужности директора Јавног предузећа „Радио телевизија Брус“ Наталији
Московљевић-Милетић, именованој Решењем Скупштине општине Брус, број 0225/2015-I од 24.03.2015. године;
- Председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио телевизија
Брус“ Драгани Макрагић, Татјани Новоселац и Владимиру Јовановићу,
именованим Решењем Скупштине општине Брус, број 02-27/2013-I од 15.06.2013.
године и 02-76/2013-I од 12.11.2013. године.
III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:345-8/2015-I
18.12.2015. године

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

На основу члана 19. Закона о јавним предузећима („ Службени гласник РС“, број
119/12,116/13 и 44/14) 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 18.12.2015. године, донела је
ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД У НАДЗОРНИМ ОДБОРИМА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине накнаде за рад у надзорним одборима број 400599/2013-I од 12.11.2013. године („Службени лист општине Брус“, број 10/2013) став I
мења се и гласи:
„ УТВРЂУЈЕ се месечна висина накнаде за рад у Надзорним одборима јавних
предузећа, чији је оснивач Скупштина општине Брус, и то:“

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1042.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-878/2015-I
18.12.2015. године

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

На основу члана 540. и 543.. Закона о привредним друштвима („Службени гласник
РС“, број 36/11 и 99/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брис», број
14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ - УЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
1. УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈП Дирекција за пољопривреду, рурални
развој и природне ресурсе општине Брус-у ликвидацији до 15.06.2015. године,
који је поднео ликвидациони управник.
2. УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈП Дирекција за пољопривреду, рурални
развој и природне ресурсе општине Брус-у ликвидацији са стањем на дан
16.12.2015. године, који је поднео ликвидациони управник.
3. УСВАЈА СЕ Извештај о раду ликвидационог управника о спроверденом
обавештавању поверилаца, као и да су све обавезе измирене у потпуности и да
се против Дирекције за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе – у
ликвидацији не воде други поступци, који могу за правну последицу имати
било какву обавезу ЈП Дирекција за пољопривреду, рурални развој и природне
ресурсе општине Брус-у ликвидацији.
Члан 2.
Доношењем ове Одлуке окончава се поступак ликвидације ЈП Дирекције за
пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе општине Брус-у ликвидацији.
Члан 3.
Задужује се ликвидациони управник да сву документацију записнички преда
оснивачу.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке су Извештаји из члана 1. Ове Одлуке.

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1043.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:023-15/2015-I
18.12.2015.године

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

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/2007,
88/2009-др Закон, 104/2009 и 10/2015), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус»,
број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДГОВОРНОГ
ЗА СТАЊЕ ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА ОДБРАНЕ
ОПШТИНЕ БРУС
I – ОДРЕЂУЈЕ СЕ Општинско веће општине Брус као орган одговоран за стање
припрема за одбрану, усвајање и спровођење Плана одбране општине Брус.
II - Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:80-1/2015-I
18.12.2015. 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 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Центра за културу
Брус за 2015. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2015.
годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 26.11.2015.
године, под бројем 689/15.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:400-844/2015-I
18.12.2015.године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1044.
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 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «БРАНКО РАДИЧЕВИЋ» РАЗБОЈНА ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе
«Бранко Радичевић» Разбојна за 2015. годину, са Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. Годину, број 988 од 02.12.2015. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-843/2015-I
18.12.2015.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 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Општинског
правобраниоца 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:400-800/2015-I
18.12.2015.године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1045.
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 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Финансијског плана Дома
здравља Брус за 2015. годину, који је донео Управни одбор на седници
одржаној дана 04.12.2015. године, под бројем 198/15-2.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-335/2015-I
18.12.2015.године

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

На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. став 2. Закон о порезу на имовину
(„Службени гласник РС“; број 26/01 ... 47/13) и члана 36. став 1. тачка 3. Закона о изменама
и допунама Закона о порезу на имовину („Службени гласник РС“; број 47/13) 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 18.12. 2015. године доноси
ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У
ОДЛУЦИ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
1. У Одлуци о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Брус,
број 436-2854/2015-I од 17.11.2015. године („Службени лист општине Брус“,
број 11/15) исправљају се грешке у члану 2. и то:
-

у ставу 2. тачка 6. уместо „80.000 динара“, треба да стоји износ од „40.000
динара“;
у ставу 3. тачка 6. уместо „10.600 динара“, тереба да стоји „11.000 динара“;
у ставу 4. тачка 6. уместо „40.000 динара“, тереба да стоји „15.000 динара“;
у ставу 5. тачка 6. уместо „30.000 динара“, тереба да стоји „10.000 динара“;
у ставу 6. тачка 6. уместо „15.000 динара“, тереба да стоји „5.000 динара“;

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1046.
2. Исправка грешке производи правно дејство са даном ступања на снагу Одлуке о
утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2016. Годину на територији општине Брус.
3. Пречишћени текст Одлуке са наведеном исправком објавити у „Службеном
листу општине Брус“ и на сајту општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:436-2954/2015-I
18.12.2015. године

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

На основу члана 26. и 27. Закона о јавним предузећима («Службени гласник
РС», број 119/12, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014) и члана 26. Статута
општине Брус («Службени лист општине Брус»,број 14/08,2/14 и 10/14- пречишћен
текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12. 2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА
1. МЕЊА СЕ Решење о образовању Комисије за именовања директора у
општини Брус број 02-23/2013-I od 15.06.2013. („Службени лист општине
Брус“, број 4/2013,8/14 и 10/14), тако што у тачки 1. , уместо Николић
Ивана, Бабић Игора, Врачаревић Десимира, Лапчевић Бојане, Миљковић
Миломира, Радмановац Радована и Јовановић Владице, треба да стоји:
1) Тамбурић Бранислав из Бруса, председник,
2) Радивојевић Бранко из Бруса, члан,
3) Раденковић Зоран из Разбојне, члан,
4) Николић Иван из Бруса, представник Сталне конференције градова и
општина, члан,
5) Јакшић Бојан , члан за ЈКП „Расина“ Брус
- Луковић Валентина, члан за ЈП Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус.
Пети члан Комисије је члан Надзорног одбора јавног предузећа и он је
променљив у зависности од јавног предузећа у коме се именује директор.
2. Мандат Комисије траје до 15.06.2016. године.
3. Задатак Комисије је да спроведе јавни конкурс за именовање директора ЈП
Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус и
ЈКП „Расина“ Брус.
4. У осталом делу решење није промењено.
5. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ: 02-101/2015-I
18.12.2015. године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1047.
На основу члана 35. Закона о јавним предузећима («Службени лист општине Брус»,
број 119/12, 116/13 и 44/14) 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 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1. МИЛОСЛАВУ БИСЕРЧИЋУ, дипломираном економисти из Бруса, утврђује се
ПРЕСТАНАК МАНДАТА вршиоца дужности директора ЈП Дирекција за
грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, због истека периода на
који је именован.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-99/2015-I
18.12.2015. године

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

На основу члана 21. и 42. Закона о јавним предузећима («Службени лист општине
Брус», број 119/12, 116/13 и 44/14), члана 51. Одлуке о промени оснивачког акта ЈП
Дирекција за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе Брус («Службени лист
општине Брус», број 5/14), члана 49. Статута ЈП Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус 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 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Милош Аздејковић, инжењер грађевине из Крушевца, за вршиоца
дужности директора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и
изградњу Брус, на период не дужи од 6 (шест) месеци.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-100/2015-I
18.12.2015. године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1048.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. став 1. тачка19. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 14/08, 4/2011 и 2/14),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПРАЊА И
ЧИШЋЕЊА САОБРАЋАЈНИХ И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊА
КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БРУСА И НАСЕЉА БРЗЕЋЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
ЈКП «РАСИНА» БРУС
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм прања и чишћења саобраћајних и
јавних површина, одржавање комуналне хигијене и јавног зеленила на подручју
града Бруса и насеља Брзеће за 2016. годину ЈКП «Расина» Брус, који је донео
Надзорни одбор на седници одржаној дана 14.12.2015.године, под бројем
2714/2015.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:352-99/2015-I
18.12.2015. године

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

На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању у случају незапослености
(«Службени гласник РС», број 36/09 и 88/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брис», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ измена Локалног акционог плана запошљавања у општини Брус за
2015. Годину, од 17.12.2015. године који је донео Локални савет за запошљавање.
Члан 2.
Измена Локални акциони план чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-872/2015-I
18.12.2015.године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1049.
На основу члана 27. став 10. и члана 30. Закона о јавној својини (,,Службени
гласник РС,, број 72/2011, 88/13 и 105/2014), члана 2. став 1. тачка 3. 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), и члана 13. Одлуке о прибављању и располагању
непокретностима у јавној својини Општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број
7/2014), и члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 14/08,
2/11, 2/2014 и 10/14-пречишћен текст ),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак и одређује начин прибављања у јавну својину
Општине Брус непокретност – неизграђено грађевинско земљиште у грађевинском
подручју и то: кат. парцела број 1762/6 по култури ливада 8 класе површине 0,02.00 ха
уписана у лист непокретности број 711 КО Брзеће, кат. парцела број 1747/10 по култури
остало вештачки створено неплодно, површине 0,12.91 ха уписана у лист непокретности
број 319 у КО Брзеће, кат. парцела број 1747/14 по култури остало вештачки створено
неплодно, површине 0,00.35 ха уписана у лист непокретности број 319 у КО Брзеће и кат.
парцела аброј 1747/15 по култури остало вештачки створено неплодно површине 0,00.37
ха уписана у лист непокретности број 319 КО Брзеће као друштвена својина Акционарско
друштво за угоститељство и туризам ,,Јуниор,, Брус.
Непокретност из става 1. овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе
путем размене.
Члан 2.
Непокретности из члана 1. став 1. ове Одлуке прибавиће се непосредном погодбом
путем размене тако што ће Општина Брус за прибављање предметне непокретности дати у
замену непокретност – земљиште у грађевинском подручју и то: кат. парцелу број 1899/7
по култури земљиште под зградом – објектом површине 0,01.21 ха, кат. парцелу број
1899/8 по култури земљиште под зградом – објектом површине 0.04.73 ха, кат. парацелу
број 1899/10 по култури земљиште под зградом – објектом површине 0,00.41 ха и кат.
парцелу број 1899/12 по култури земљиште под зградом – објектом површине 0,09.18 ха
све у КО Брзеће уписане у лист непокретности број 66 КО Брзеће, као јавна Општине
Брус.
Члан 3.
Тржишну вредност непокретности намењену за размену утврдиће вештак стручњак
за грађевинарство – процена вредности непокретности.
У случају да је тржишна вредност непокретности у јавној својини општине Брус
већа од тржишне вредности непокретности које се прибављају у јавну својину путем
размене, уговориће се доплата разлике у новцу у року од 20 дана од дана закључења
уговора.

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1050.
Члан 4.
Образује се Комисија од три члана да спроведе поступак прибављања
непокретности јавну својину општине и по окончаном поступку непосредне погодбе
записник са одговарајућим предлогом достави Општинском већу општине Брус ради
утврђивања предлога решења о прибављању непокретности коју доноси Скупштина
општине Брус.
У Комисију се именују:
1. Андрија Несторовић, дипл.правник, председник
2. Тодоровић Милета, дипл.инг.грађ. члан
3. Петровић Гордана, дипл.инг.грађ. члан
Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за урбанизам, грађевинарство и правноимовинске послове Општинске управе Брус.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Брус,,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 463-26/2015-I
18.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_______________________________

На основучлана 8. став 4. Закона о озакоњењу објекта (,,Службени гласник РС,,
број 96/2015) и члана 26. Статута општине Брус – пречишћен текст (,,Службени лист
општине Брус,, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/2014 – пречишћен текст ),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о максималној спратности објекта у поступку озакоњења
Члан 1.
Овом Одлуком сходно члану 8. став 3. Закона о озакоњењу објекта прописује се да
спратност објеката у поступку озакоњења може одступити од планског документа у
погледу спратности, те се може дозволити озакоњење до једне етаже више у односу на
важећи плански документ, за то подручје на основу кога се издају информације о локацији,
локацијски услови и грађевинске дозволе .
Озакоњење објеката са једном етажом више у односу на спратност која је
прописана важећим планом може се примењивати само у поступку озакоњења објеката.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном листу
општине Брус“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-317/2015-I
18.12.2015. године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1051.

На основу члана 255. Закона о општем управном поступку (,,Служени лист СРЈ,,
број 33/97 и 31/2001 и Сл. гласник РС,, бр.30/2010), члана 99. Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник РС, број 72/2009, 81/2009-испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и члана
26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 14/2008, 4/2011, 2/2014 и
10/14- пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА СЕ захтев Росић Дејана из Новог Сада улица Миленка Грчића број 19,
Привредног друштва БСК Д.О.О Обреновац улице Живе Борјановића 5А и Привредног
друштва ,,Ковачевић некретнине,, Д.О.О Обреновац улица Краља Александра 1, за измену
правноснажног решења о давању у закуп грађевинског земљишта број 463-64/09-III од
01.12.2009. године, па се
МЕЊА тачка 1. диспозитива решења Општинског већа општине Брус број 46364/09-III од 01.12.2009. године тако да сада гласи:
,, ДАЈЕ СЕ у закуп Росић Дејану из Новог Сада улица Миленка Грчића број 19,
Привредном друштву БСК Д.О.О Обреновац улице Живе Борјановића 5А и Привредном
друштву ,,Ковачевић некретнине,, Д.О.О Обреновац улица Краља Александра 1, на основу
јавног надметања на период од 99 година грађевинско земљиште у јавној својини
Општине Брус, у циљу изградње објекта у свему према Плану детаљне регулације
локалитета ,,Рендара,, на Капаонику, Општини Брус ( ,,Службени лист општине Брус,,
бр.2/2011) и то:
- кат. парцела број 3441/5 површине 0,89.88 ха и кат. парцела број 3817/18
површине 0,00.36 ха обе у КО Крива Река, по цени закупа за 99 година у износу од
24.830.388динара(исловима:двадесетчетиримилионаосамстотридесетхиљадатристаосамдес
етосамдинара).
2. Остали услови утврђени у решењу број број 463-64/09-III од 01.12.2009. године
остају непромењени.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 463-34/2015-I
18.12.2015.године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1052.
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 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Финансијског плана Основне
школе «Јован Јовановић Змај» Брус за 2015. годину, број 898-01-106/01 од 1512-2015. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-868/2015-I
18.12.2015.године

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

На основу члана 142. Став 4. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и
99/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и
члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брис», број 14/08, 4/11, 2/14 и
10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ БРУС
ОД 2015. ДО 2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Програм развоја спорта општине Брус за период 2015. – 2018. године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Програм развоја спорта општине Брус 2015. – 2018.
године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:66-17/2015-I
18.12.2015.године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1077.
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 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ПРВИ МАЈ» ВЛАЈКОВЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Финансијског план Основне
школе «Први Мај» Влајковци за 2015. годину, број 559 од 16.12.2015. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-871/2015-I
18.12.2015.године

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

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и
10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ТРАФО СТАНИЦА
I – ОДОБРАВА СЕ општини Брус суфинансирање трафо станица са привредним
друштвом за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево и то у:
1. Месној заједници Батоте за поотребе грађана Месне заједнице Батота и Жарева;
2. Месној заједници Крива Река за потребе грађана Месне заједнице Крива Река;
3. Месној заједници Стројинци за потребе грађана Месне заједнице Стројинци.
II - Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-882/2015-I
18.12.2015. године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1078.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и
10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О АКТИВИРАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
I – АКТИВИРА СЕ рад буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Брус
основан Одлуком Скупштине општине Брус, број 400-39/2005-I од 25.03.2005. године
II - Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-885/2015-I
18.12.2015. године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ), члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08,
4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о финансирању или
суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Брус, број
400-40/2015-I од 09.01.2015. године
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2016. ГОДИНУ
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу средстава у области спорта за 2016. годину, на
мандатни период од једне године, у следећем саставу:
1. Видојевић Драган из Бруса, председник
2. Јовановић Небојша , члан
3. Миљковић Мирчета, члан
4. Макрагић Дејан из Бруса, члан и
5. Лазић Маја из Бруса, члан.
2. Задатак Комисије је да:
1. разматра предлоге програма и предлаже Општинском већу обједињени предлог
програма за текућу буџетску годину и
2. спроводи поступак по јавном позиву, разматра пријаве поднете на расписан
јавни позив, даје стручну оцену поднетих пријава.
3. Овим Решењем престаје да важи решење Скупштине општине Брус број 02- 4/2015-I
од 09.01.2015. године.
4. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:02-102/2015-I
18.12.2015. године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1079.
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број
119/12, 116/13 и 44/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», 129/07), члана 26. тачка 9. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст) и члана 34. Статута
ЈКП «Расина» Брус, 847/13 од 07.06.2013. године
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 18.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА» БРУС
1. РАЗРЕШАВА СЕ Обрадовић Мирослав, дипл.економиста из Бруса, дужности
председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус, пре истека
периода на који је именован.
2. Именовани из тачке 1. овог Решења је дужан да врши дужност председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус до именовања новог
председника.
3. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-103/2015-I
18.12.2015. 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 18.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ПОСТУПАК НЕЛЕГАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ
1.ОБРАЗУЈЕ СЕ радна група Скупштине општине Брус ради разматрања појаве нелегалне
градње на земљишту у јавној својини општине Брус, као и на водопривредном земљишту
језера Ћелије у следећем саставу:
1. Мирослав Панић, председник Скупштине;
2. Силвана Ивковић, одборница;
3. Небојша Јовановић, одборник.
2.Задатак радне групе је да утврди чињенично стање из тачке 1. овог Решења и о истом
поднесе закључак Скупштини општине Брус на усвајање.
3.Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-104/2015-I
18.12.2015.године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1080.
На основу члана 27. став 10. и члана 80.став 2. Закона о јавној својини ( „Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 i 105/2014), члана 3а. став 1. тачка 2. Одлуке о
прибављању и располагању непокретности у јавној својини Општине Брус, члана 26.
Статута општине Брус (Службени лист општине Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен
текст) и члана 255. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ", бр.. 33/97 i
31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), Скупштина општине Брус на седници одржаној
дана 18. 12. 2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ се Милосављевић Радмановић Миленији из Бруса на трајно коришћење
породична стамбена зграда спратности По+П (подрум и приземље) у укупној површини од
87 м2 изграђена на кат. парцели бр. 696/45 КО Брус, у улици Братиславе Петровић бб,
уписана у лист непокретности број 250 КО Брус.
2. Корисник породично стамбене зграде из тачке 1. диспозитива овог решења
обавезан је да у истој станује са члановима свог домаћинства и да на истој врши текуће а
према потреби и инвестиционо одржавање.
3. Корисник стамбене зграде не може вршити промет – отуђивање објекта који се
даје на коришћење.
4. Овлашћује се председник општине Брус да са Милосављевић Радмановић
Миленијом закључи уговор о преносу права коришћења породично стамбеног објекта
ближе описаног у тачки 1. овог решења.
5. Ступањем на снагу овог решења стављља се ван снаге решење Скупштине
општине Брус бр.36-2/99-II од 11.11.1999. године и решење Скупштине општине Брус број
360-16/2015-I од 15.06.2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
Број: 463-45 /2015- I
18.12.2015. године

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1081.
АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС
На основу става 4. члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
број 54/09... 142/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину (''Службени
лист општине Брус'', број 9/2015) Општинско веће општине Брус, на седници одржаној
дана 02.12.2015. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Корисник буџетских средстава ЈП Радио телевизија Брус, Програм 15, ПА 0006 –
информисање, престао је да постоји, као индиректни корисник буџетских средстава
општине Брус, дана 15. октобра 2015. године потписивањем Уговора о продаји капитала
бр. 345-5/2015-II.
2. Неискоришћена средства ЈП Радио телевизија Брус у износу од 4.390.575,77
динара преносе се у текућу буџетску резерву и могу се користити за намене за које је
предвиђено коришћење средстава сталне буџетске резерве.
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
5. Решење доставити: Одсеку за финансије и планирање и Управи за трезор и
Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-781/2015-III
ДАНА: 02.12.2015. 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 02.12.2015. 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 3.49 Туристичка организација,
програм 4 – развој туризма, ПА 0002 туристичка промоција, функционална класификација
473, извршити преусмеравање износа од 226.990 динара, одобреног на економској
класификацији 512 – машине и опрема, тако да је после преусмеравања, износ на
економској класификацији 512 – машине и опрема 5.700.000 динара. Ово преусмеравање
извршити на новоотворену економску класификацију 511- зграде и грађевински објекти у
износу од 150.000 динара, тако да је после преусмеравања,
износ на економској
класификацији 511 – зграде и грађевински објекти 150.000 динара и на 412 – социјални
доприноси на терет послодавца у износу од 76.990 динара, тако да је после преусмеравања

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1082.
на економској класификацији 412 – социјални доприноси на терет послодавца 523.951
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, Туристичкој
организацији, Управи за трезор и Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-802/2015-III
ДАНА: 02.12.2015. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
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 02.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. У оквиру раздела 3. глава 3.51. ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, Пргорам
7 – путна инфраструктура, ПА 0001 – управљање саобраћајном инфраструктуром
извршити преусмеравање износа од 380.000 динара одобреног на економској
класификацији 411 – плате, додаци и накнаде запосленима, тако да иста после
преусмеравања износи 7.227.925 динара. Износ од 380.000 динара преусмерити на раздео 2.
глава 2.1. Општинско веће и председник, Програм 15 – локална самоуправа, ПА – 0001
фукционисање локалне самоуправе и градских општина на конто 411- плате и додаци и
накнаде запосленима, тако да је износ после преусмеравања 6.442.763 динара.
2. У оквиру раздела 3. глава 3.51. ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, Програм
7 – путна инфраструктура, ПА 0001 – управљање саобраћајном инфраструктуром
извршити преусмеравање износа од 68.000 динара одобреног на економској класификацији
412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да иста после преусмеравања износи
1.294.266 динара. Износ од 68.000 динара преусмерити на раздео 2. глава 2.1. Општинско
веће и председник, Програм 15 – локална самоуправа, ПА 0001 – функционисање локалне
самоуправе и градских општина на конто 412 – социјални доприноси на терет послодавца,
тако да је износ после преусмеравања 1.119.231 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
5. Ово решење доставити Одсеку за финансије и планирање, ЈП Дирекцији за
грађевинско земљиште, Управи за трезор и Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-814/2015-III
ДАНА: 02.12.2015. ГОДИНЕ

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1083.
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 04.12.2015. године, доноси
ИЗМЕНА И ДОПУНА
РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
БРОЈ: 400-802/2015-III ОД 02.12.2015. ГОДИНЕ
1. У тачки 1. Решења о промени апропријације број: 400-802/2015-III од 02.12.2015.
године, уместо „5.700.000“ треба да стоји „5.773.010“ динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
3. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
4. Ове решење доставити: Туристичкој организацији, Управи за терезор и Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-823/2015-III
04.12.2015. ГОДИНЕ

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

На основу става 13. 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 04.12.2015. године, доноси
ИЗМЕНА И ДОПУНА
РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
БРОЈ: 400-808/2015-III ОД 02.12.2015. ГОДИНЕ
1. У тачки 1. Решења о промени апропријације број: 400-808/2015-III од 02.12.2015.
године уместо ,,глава 3.08. Центар за културу, Програм 13 – развоје туризма, ПА – 0001
функционисање локалних уставнова културе'' треба да стоји ,,глава 3.09. ПУ Пахуљице,
Програм 8 – предшколско васпитање, ПА – 0001 функциионисање предшколских
установа''.
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, Туристичкој
организацији, Народној библиотеци, Центру за културу, МЗ Брус 1, ПУ Пахуљице, Управи
за трезор и Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-824/2015-III
ДАНА: 04.12.2015. ГОДИНЕ

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1084.
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 04.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. У оквиру раздела 3. глава 3.01. Општинска управа, Пргорам 15 – локална
самоуправа, ПА 0001 – функционисање локалних самоуправа и градских општина
извршити преусмеравање износа од 210.000 динара одобреног на економској
класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, тако да иста после преусмеравања
износи 3.990.000 динара. Износ од 192.000 динара преусмерити на раздео 2. глава 2.1.
Општинско веће и председник, Програм 15 – локална самоуправа, ПА – 0001
фукционисање локалне самоуправе и градских општина на конто 423 - услуге по
уговорима, тако да је износ после преусмеравања 5.492.000 динара. Износ од 18.000
преусмерити на раздео 3. глава 3.52. Спортски центар, Програм 14-развој спорта и
омладине, ПА 0002 – подршка предшколско, школском и рекреативном спорту и масовној
физичкој култури, одобреног на економској класификацији 512 – машине и опрема, тако да
је износ после преусмеравања на том конту 428.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
5. Ово решење доставити Одсеку за финансије и планирање, Спортском центру,
Управи за трезор и Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-825/2015-III
ДАНА: 04.12.2015. ГОДИНЕ

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

На основу става 13. 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 02.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Износе на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима из
раздела 3. глава 3.49 Туристичка организација, Програм 4 – развој туризма, ПА 0002 –
туристичка промоција од 120.604 динара, из раздела 3. глава 3.07. Народна библиотека,
Програм 13 – развој културе, ПА 0001 – функционисање локалних установа културе од
143.000 динар, из раздела 3. глава 3.08. Центар за културу, Програм 13 – развој културе,
ПА – 0001 функционисање локалних установа културе од 185.372 динара, из раздела 3.09.
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ПУ ''Пахуљице'', Програм 8 – предшколско васпитање, ПА – 0001функционисање
предшколских установа од 80.116 динара пренети у текућу буџетску резерву.
2. Укупан износ од 529.092 динара из члана 1. овог Решења користи се за намене за
које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном
обиму.
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, Туристичкој
организацији, Народној библиотеци, Центру за културу, ПУ ''Пахуљице'', Управи за трезор
и Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-808/2015-III
ДАНА: 02.12.2015. ГОДИНЕ

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

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 45. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08,
4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 04.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Допуну Правилника о унутрашњој организацији и
системацији радних места у Општинској управи општине Брус број 020-11/2010-IV
од 26.01.2010. године са свим изменама и допунама закључно са бројем 02048/2015-IV од 26.08.2015. године коју је донео начелник Општинске управе
општине Брус дана 04.12.2015. под бројем 020-56/2010-IV.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 06-92/2015-III
ДАНА: 04.12.2015. ГОДИНЕ

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1086.
АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС
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 ребалансу
буџета општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 8/2015),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 8/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална
класификација 130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се
средства у износу од 1.574.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.21., Програм 15 ПА 0002, МЗ
Влајковци - функционална класификација 160, економска класификација 421 – стални
трошкови у износу од 1.000 динара.
3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.20, Програм 15, ПА 0002, МЗ
Велика Грабовница, функционална класификација 160, економска класификација 426 –
материјал у износу од 2.000 динара.
4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и
књижиже се у оквиру раздела 3. глава 3.37 МЗ Лепенац, Програм 15, ПА 0002,
функционална класификација 160, економска класификација 424 – специјализоване услуге
у износу од 120.000 динара.
5. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и
књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.44 МЗ Разбојна, Програм 15, ПА 0002,
функционална класификација 160, економска класификација 422 – трошкови путовања у
износу од 55.000 динара.
6. Средства из тачке 1. овог Решења користиће за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се се у оквиру раздела 3. глава 3.01 Општинска управа, Програм
15, ПА 0010 – Штаб за ванредне ситуације, функционална класификација 220, економска
класификација 423, услуге по уговору у износу од 900.000 динара.
7. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.43, Програм 15, ПА 0002, МЗ
Радманово, функционална класификација 160, економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти у износу од 46.000 динара.
8. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и
књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.01. Општинска управа, Програм 15, ПА 0010 –
Штаб за ванредне ситуације, функционална класификација 220, економска класификација
483 – накнаде, казне и пенали по Решењу судова у износу од 450.000 динара.
9. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1087.
10. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
11. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање, МЗ
Лепенац, МЗ Разбојна, МЗ Велика Грабовница, МЗ Влајковци, МЗ Радманово и Штабу за
ванредне ситуације.
БРОЈ: 400-394/1/2015-II
30.06.2015. ГОДИНЕ

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

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о ребалансу
буџета општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 8/2015),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 8/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална
класификација 130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се
средства у износу од 190.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.08., Програм 13 ПА 0001, Центар
за културу - функционална класификација 820, економска класификација 425 – текуће
поправке и одржавање у износу од 35.000 динара и економска класификација 482 – порези,
обавезне таксе, казне и пенали у износу од 100.000 динара.
3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и
књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.50 ЈП Радио и телевизија Брус, Програм 15 ПА
0006, функционална класификација 830 економска класификација 416 – јубиларне награде
у износу од 55.000 динара.
4. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
5. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
6. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање, Центру
за културу Брус и ЈП Радио и телевизија Брус.
БРОЈ: 400-441/2015-II
20.07.2015. ГОДИНЕ

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1088.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09 … 142/14), члан а12. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
(''Службени лист општине Брус'', број 9/2015), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 9/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална
класификација 130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се
средства у износу од 545.500 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.52., Програм 15 ПА 0002,
Спортски центар - функционална класификација 810, економска класификација 512 –
машине и опрема у износу од 410.000 динара.
3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.07, Народна библиотека Брус,
Програм 13, ПА 0001, функционална класификација 820, економска класификација 424 –
специјализоване услуге у износу од 100.000 динара.
4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољну планирану
апропријацију и књижиже се у оквиру раздела 3. глава 3.37 МЗ Лепенац, Програм 15, ПА
0002, функционална класификација 160, економска класификација 426 – материјал у
износу од 35.500 динара.
5. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
7. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање, МЗ
Лепенац, Народној библиотеци и Спортском центру.
БРОЈ: 400-571/2015-II
10.09.2015. ГОДИНЕ

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

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09 … 142/14), члан а12. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
(''Службени лист општине Брус'', број 9/2015), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 9/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1089.
класификација 130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се
средства у износу од 500.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.01., Програм 15 ПА 0001,
Општинска управа Брус - функционална класификација 130, економска класификација 485
– накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа.
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, Одсеку за финансије и планирање, и
Општинској управи.
БРОЈ: 400-571/1/2015-II
30.09.2015. ГОДИНЕ

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

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09 … 142/14), члан а12. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
(''Службени лист општине Брус'', број 9/2015), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 9/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална
класификација 130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се
средства у износу од 65.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланиране апропријације и
књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.52., Програм 14 ПА 0002, Спртски центар функционална класификација 810, економске класификације 482 –порези, обавезне таксе
и казни у износу од 45.000 динара и 421 – стални трошкови у износу од 20.000 динара.
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, Одсеку за финансије и планирање,
Спортском центру и Архиви.
БРОЈ: 400-631/2015-II
02.10.2015. ГОДИНЕ

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

____________________________

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1090.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09 … 142/14), члан а12. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
(''Службени лист општине Брус'', број 9/2015), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 9/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална
класификација 130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се
средства у износу од 40.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.08., Програм 13 ПА 0001, Центар
за културу - функционална класификација 820, економска класификација 482 – порези,
обавезне таксе, казне и пенали.
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, Одсеку за финансије и планирање,
Општинској управи и Центру за културу.
БРОЈ: 400-674/2015-II
14.10.2015. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.ацц.,с.р.
____________________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09 … 142/14), члан а12. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
(''Службени лист општине Брус'', број 9/2015), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 9/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге – Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална
класификација 130, економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се
средства у износу од 800.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планиране
апропријације и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01., Програм 15 ПА 0001,
Општинска управа - функционална класификација 110, економске класификације 423 –
услуге по уговору.
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, Одсеку за финансије и планирање,
Спортском центру и Архиви.
БРОЈ: 400-693/2015-II
21.10.2015. ГОДИНЕ

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1091.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09... 142/14), члана 12. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
(''Службени лист општине Брус'', број 9/2015), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 9/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге-Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална класификација
499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 12.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.14 Програм 15 ПА 0002, Месна
заједница Блажево – функционална класификација 160, економска класификација 426 –
материјал.
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, Одсеку за финансије и планирање, Месној
заједници Лепенац и архиви.
БРОЈ: 400-756/2015-II
10.11.2015. ГОДИНЕ

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

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09... 142/14), члана 12. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
(''Службени лист општине Брус'', број 9/2015), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 9/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге-Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална класификација
499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 529.092 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.49 Програм 4 ПА 0002,
Туристичка организација – функционална класификација 473, економска класификација
411 – плате, додаци и накнаде запослених.
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, Одсеку за финансије и планирање,
Туристичкој организацији и архиви.
БРОЈ: 400-819/2015-II
02.12.2015. ГОДИНЕ

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1092.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09... 142/14), члана 12. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
(''Службени лист општине Брус'', број 9/2015), и Решења о промени апропријације број:
400-781/2015-III, Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 9/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге-Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална класификација
499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 4.390.575,77 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.01 Програм 15 ПА 0010, Штаб за
ванредне ситуације – функционална класификација 220, економска класификација 423 –
услуге по уговору.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
5. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање, Штабу
за ванредне ситуације и архиви.
БРОЈ: 400-820/2015-II
02.12.2015. ГОДИНЕ

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

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09... 142/14), члана 12. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2015. годину
(''Службени лист општине Брус'', број 9/2015), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о ребалансу буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 9/2015) раздео 3. глава
3.01 опште услуге-Општинска управа, Програм 15 ПА 0001, функционална класификација
499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 190.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.01 Програм 15 ПА 0001,
Скупштина општине – функционална класификација 110, економска класификација 423 –
услуге по уговору.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
5. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање,
Скупштини општине и архиви.
БРОЈ: 400-821/2015-II
02.12.2015. ГОДИНЕ

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

18.12.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 12. Страна 1093.
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СТРАНА
о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
о буџету општине Брус за 2016. годину
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве,
планирање и изградњу Брус за 2016. годину
о давању сагласности на Програм пословања за
2016. годину ЈКП „Расина“ Брус
о давању сагласности на Финансијски план са
Програмом рада МЗ општине Брус за 2016. годину
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни
Одлуке о ценама комуналних услуга
о одређивању надлежности за реализацију уговора
о стмбеној изградњи
о давању сагласности председнику општине Брус
за закључивање уговора о закупу са
ЈП „Скијалишта Србије“
о активностима везаним за реализацију уговора о
продаји ЈП „Радио телевизија Брус“
о утврђивању висине накнаде за рад у
Надзорним одборима
о окончању поступка ликвидације ЈП Дирекција
за пољопривреду, рурални развој и природне
ресурсе – у ликвидацији
о одређивању надлежног органа одговорног за
стање припрема за одбрану и усвајање Плана
одбране општине Брус
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Центра за културу Брус за 2015. г. са Одлуком о
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