ГОДИНА ХХIX БРОЈ 16.

19.08.2016. 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 18. став 6, 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 i 105/2014), члана 2. и члан 3. став 4. тачка 1. Одлуке о
прибављању и располагању непокретности у јавној својини Општине Брус (,,Службени лист
Општине Брус,, број 7/2014 и 11/2015), члана 26. Статута општине Брус (Службени лист општине
Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст) ,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 19.08.2016. године донела је

ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на непокретностима уписаним у ЛН бр. 42 и 250 КО
Брус, Средњој школи Брус

I.
ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Средњој школи Брус, са седиштем у Брусу, ул.
Братиславе Петровић 69, на непокретностима у јавној сојини Општине Брус, уписаним у ЛН. број
250 КО Брус, кат. парцела број 741 укупне површине 0,16.85 ха земљиште под зградом-објектом,
кат. парцела број 741 укупне површине 0,27.12 ха њива 3.класе, кат.парц.бр.745/1 укупне
површине 0.02,78 ха земљиште под делом зграде, кат.парц.бр.745/1 укупне површине 0.13,32 ха
њива 3.класе, кат.парц.бр.745/2 укупне површине 0.00,92 ха њива 3.класе, ЛН. БР.42
кат.парц.бр.720/2 укупне површине 0.06,85 ха земљиште под зградом -објектом, кат.парц.бр.720/2
укупне површине 0.02,89 ха земљиште под зградом објектом, кат.парц.бр.720/2 укупне површине
0.11,38 ха земљиште уз зграду- објекат.
Овом одлуком се такође преноси право заједничког коришћења кат.парц.бр.720/3 укупне
површине 0.08,47 ха остало вештачки створено неплодно земљиште уписана у лист непокретности
бр. 42 КО Брус и 744/1 укупне површине 0.09,68 ха њива 3. класе уписана у лист непокретности
бр. 250 КО Брус Средњој школи Брус и Основној школи „Јован Јовановић Змај“ из Бруса.
II.
Право коришћења на непокретностима из тачке I. ове Одлуке преноси се без накнаде, ради
обављања регистроване делатности Средње школе Брус у складу са актом о оснивању, на период
до 20 (двадесет) година, са могућношћу продужења истог.
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III.
Средња школа Брус има право да непокретности из тачке I ове Одлуке држи и користи у
складу са њеном природом и наменом, као и да управља истим у складу са законом којима се
уређује јавна својина.
Наведене непокретности не могу се давати у подзакуп или на коришћење трећим лицима.
IV.
Право коришћења на непокретностима у јавној својини општине Брус престаје у случају
њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу одлуке надлежног органа, независно
од воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и другим случајевима утврђеним
законом.
V.
На основу ове одлуке закључиће се уговор о преносу права коришћења и права заједничког
коришћења на основу кога ће се извршити упис права коришћења и права заједничког коришћења
на непокретностима из тачке 1. ове Одлуке у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима
на њима.
VI.
Ова Одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-50/2016-I
19.08.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
__________________________________
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АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и
члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 11/08)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 29.07.2016. године донело је

ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА
о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду одређених видова
нематеријалне и материјалне штете
Члан 1.
У члану 1. Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду
одређених видова нематеријалне и материјалне штете („Службени лист општине Брус“, број
2/2013 и 4/2013), након речи „услед оштећења истих“ додају се речи „као и други штетни догађаји
настали на јавним површинама“.
Члан 2.
Допуна Плана ступа на снагу наредног дана од дана доношења и иста се објављује у
„Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-390/2016-III
29.07.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р.
__________________________________

САДРЖАЈ

235. ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретностима уписаним у ЛН бр. 42
И 250 КО Брус, Средњој школи Брус
236. ДОПУНА о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду одређених
Видова нематеријалне и материјалне штете

_________________________________________________________________
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.

СТРАНА
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