ГОДИНА ХХIX БРОЈ 6. 20.04.2015. 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 43. став 5. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», 129/07),) и члана 41. став 5. 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 20.04.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДВА (2) ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 24. марта 2015. године, престао мандат следећим
одборницима Скупштине општине Брус и то:
1. Милутину Јеличићу – са изборне листе НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН
ЈЕЛИЧИЋ-ЈУТКА, из разлога што је именовани изабран за председника
општине Брус,
2. Аранђелу Стојковићу – са изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГОНИМЛАЂАН ДИНКИЋ.
2. Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду, у року од 48 часова
од дана доношења Одлуке Скупштине.
3. Одлуку објавити у “Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-33/2015-I
20.04.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_________________________________________
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 26. Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“ број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04. 2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборници Скупштине општине Брус
Светлани Здравић из Кобиља са Изборне листе Покренимо Брус-Томислав
Николић-Српска напредна странка, пре истека времена на којe је изабрана,
због подношења писмене оставке.
2. Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду, у року од 48 часова
од дана доношења Одлуке Скупштине.
3. Одлуку објавити у “Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-21/2015-I
20.04.2015.године

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

На основу 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», број
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), члана 31. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», 129/07),) и члана 9. Пословника о раду Скупштине општине Брус
(„Службени лист општине Брус“ број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ДВА (2) МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини општине Брус
кандидатима изабраним за одборнике и то:
1. ЂОРЂУ САВИЋУ – са изборне листе НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН
ЈЕЛИЧИЋ-ЈУТКА,
2. МИЛИСАВУ МИХАЈЛОВИЋУ – са изборне листе УЈЕДИЊЕНИ
РЕГОНИ-МЛАЂАН ДИНКИЋ.
2. Мандат одборника наведених у тачки 1. ове Одлуке траје до истека мандата
Скупштине општине Брус.
3. Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду, у року од 48 часова
од дана доношења Одлуке Скупштине.
4. Одлуку објавити у “Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-31/2015-I
20.04.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
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На основу 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», број
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), члана 31. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», 129/07),) и члана 9. Пословника о раду Скупштине општине Брус
(„Службени лист општине Брус“ број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику у Скупштини општине Брус кандидату
изабраном за одборника
1. СЛОБОДАНУ ВИДОЈЕВИЋУ - СЛОБИ– са изборне листе ПОКРЕНИМО
БРУС-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ-СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА.
2. Мандат одборника наведеног у тачки 1. ове Одлуке траје до истека мандата
Скупштине општине Брус.
3. Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду, у року од 48 часова
од дана доношења Одлуке Скупштине.
4. Одлуку објавити у “Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-34/2015-I
20.04.2015.године

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

На основу члана 14. став 3., 4. и 5. Закона о пољопривредном земљишту
(«Службени гласник РС», број 62/06 и 41/09) и члана 14. тачка 19. 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 20.04.2015. године донела
је
ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију општине Брус за 2015. годину, број 32055/2014-II од 30.03.2015. године, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде и заштите животне средине-Управа за пољопривредно земљиште дало
сагласност под бројем 320-11-2908/2015-14 од 31.03.2015. године.
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Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију општине Брус за 2015. годину.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:320-18/2015-I
20.04.2015. године

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

На основу члана 42. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС''бр.
72/09,81/09-исправка,64/10,24/11,121/12,42/13-одлука 98/13-одлука УС,132/14 И 145/14)
и чл.26 Статута општине Брус (''Сл.општине Брус'',бр. 14/08,4/11 и 2/2014)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04. 2015 год. донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА ЈАРАМ
у текстуалном делу
Члан 1.
Овом одлуком доноси се измена Плана детаљне регулације Јарам у текстуалном
делу, у циљу усаглашавања плана са Законом о планирању и изградњи како би се
омогућила изградња планиране пасареле.
Члан 2.
Измена плана детаљне регулације Јарам у текстуалном делу има за циљ
изградњу пасареле , чиме би се повезало постојеће скијалиште на Гобељи са
преосталим делом јавног скијалишта и обезбедило двосмерно кретање пешака и
скијаша као и друмског саобраћаја на безбедан и функционални начин.
Члан 3.
Поглавље 4.1.4.1. Парцеле у оквиру јавног грађевинског земљишта мења се тако
да први пасус гласи: ''Парцеле јавних намена дефинисане су овим планом, у свему
према графичком прилогу План парцелације и могу се делити и укрупњавати у складу
са компатибилним наменама и условима плана.''
Члан 4.
Поглавље 4.3. Урбанистички услови за површине и објекте у оквиру јавног
грађевинског земљишта се мења тако да се брише ''као ни привремени објекти'', тако да
први пасус гласи: ''На парцелама у оквиру јавног грађевинског земљишта не могу се
подизати објекти који нису у функцији планираних намена. У оквиру површина
планираних за спортско рекреативне површине (скијашке стазе са припадајућим
површинама) могу се предвидети и садржаји у функцији одржавања скијалишта и
пружање услуга скијашима.''
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Члан 5.
Поглавље 4.3.1 Услови за спортско-рекреативне површине се мења, тако да
пасус 4 гласи: ''Прецизни услови за повезивање ски станица и траса ски лифтова
пешачко-скијашком пасарелом предмет су даље разраде кроз урбанистички пројекат.
Повезивање скијашких целина на локацијама Караман и Гобеља, односно повезивање
спортско рекреативних површина 6/а и 6/б разрадити у складу са условима терена и
условима пешачко-скијашком пасарелом, условима безбедног и функционалног
одвијања саобраћаја и пешака у зони Државног пута другога реда -161.(према
Условима ЈП Путеви Србије, VIII број 953-3700/15-1 од 25.02.2015. године) и условима
заштите природе (03 број 019-671/3 од 29.04.2014. године).
Члан 6.
Поглавље 5. Правила грађења се мења и допуњује тако да се после другог пасуса
додаје текст који гласи: ''Компатибилне намене су површине намењене спорту и
рекреацији (6а и 6/б) и комунални пункт (6б/1).''
Члан 7.
Поглавље 6 Смернице за даљу разраду и спровођење плана се мења и допуњује,
тако да прва реченица у првом пасусу гласи: ''Овај План детаљне регулације
представља правни и урбанистички основ за израду урбанистичких пројеката и
издавање информације о локацији и локацијских услова, у складу са Законом о
планирању и изградњи. Мења се трећа реченица истог пасуса тако да гласи: ''Изузетно,
за просторне целине 6/а, 6/б и 6б/1 у оквиру јавног земљишта даља разрада и
спровођење Плана подразумева израду урбанистичког пројекта.''
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-81/2015-I
20.04.2015. 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 10/14-Пречишћени текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ ФУНКЦИЈЕ КАПИТАЛНОГ ПЛАНИРАЊА
Члан 1.
Уводи се функција капиталног планирања у општини Брус, у виду Плана
капиталних инвестиција, која доприноси бољем искоришћавању капацитета локалног
буџета и омогућава приступ спољашњим изворима финансирања уз повећање
ефикасности и ефективности, транспарентности и учешћа грађана у доношењу одлука.
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Члан 2.
Функција
капиталног
планирања
представља
систематски
приступ
вишегодишњем планирању капиталних инвестиција с циљем креирања повољнијег
окружења, јачања управљања на локалном нивоу, унапређења вертикалне
координације, унапређења амбијента за пословни развој, спровођења политике
инклузије и запошљавања.
Члан 3.
План капиталних инвестиција се заснива на законским прописима и Стратегији
локалног економског развоја општине Брус. Једна од најважнијих функција је
обезбеђење усаглашености са реалним финансијским могућностима.
Члан 4.
План капиталних инвестиција је план који покрива капиталне инвестиције у
периоду од 5 (пет) година, предвиђених према приоритетима, годинама, роковима,
годишњим трошковима и предлозима за финансирање.
Члан 5.
Капитална инвестиција је пројекат изградње и капиталног одржавања зграда и
грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за општину Брус, укуључујући
услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за
изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу
нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.
Планом капиталних инвестиција обухватају се пројекти вредности преко 50.000
евра.
Члан 6.
План капиталних инвестиција помаже код
- повећања кредитне способности,
- повећања шанси за прибављање средстава из других јавних и приватних
извора,
- идентификовања најефикаснијих и најекономичнијих средстава за
финансирање капиталних пројеката,
- координације капиталног и текућег буџета,
- обавештавање јавности о капиталним потребама и пројектима и стварања
подршке јавности,
- помаже у утврђивању приоритета текућих и будућих капиталних потреба и
прилагођавања потреба са способношћу плаћања,
- координације активности осталих јавних и приватних агенција у планирању,
утврђивању динамике, финансирању и изградњи пројеката чиме се смањују дуплирање,
конфликт и трошкови и
- обезбеђивања да се расположива средства користе на најефикаснији начин. Он
даје време за идентификовање најбољих алтернатива за финансирање разматрајући
више извора финансирања, као што су капитални приходи, дуг, резерве, дотација и
партнерства јавног и приватног сектора.
Члан 7.
Сваке године се врши ревизија и допуна Плана капиталних инвестиција, након
ревизије прва година постаје капитални буџет за наредну годину, а додаје се још једна
година како би План капиталних инвестиција задржао период и карактер дигорочног
плана.
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Члан 8.
Општинско веће формира радну групу за планирање капиталних инвестиција
састављену од стручних људи кључних одсека Општинске управе, јавних предузећа и
институција.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-144/2015-I
20.04.2015. године

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

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), чл. 14. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС'', број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011) и
члана 26. став 1. тачка 24. 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 20.04.2015. године, донела
је
ДОПУНУ ОДЛУКЕ
О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о аутобуским стајалиштима на територији општине Брус, број: 618/2013-I од 31.08.2013.године (''Службени лист општине Брус'', број 8/2013) врши се
допуна у члану 8. која гласи: ''На путном правцу Брус-Александровац после
стајалишта Слава додаје се стајалиште Кривајци, на путном правцу БрусБудиловина-Врњачка Бања после стајалишта Брус-стадион додају се два стајалишта
код фабрике ''VIS'' и изнад хладњаче ''PROFESIONAL'', на путном правцу БрзећеКопаоник после стајалишта Жиљци-Поповићи додаје се стајалиште Жиљци-Пантићи,
на путном правцу Брус-Равни-Крушевац после стајалишта Лепенац П додаје се
стајалиште Игрошки пут''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 344-27/2015-I
20.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________
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На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености («Службени гласник РС», број 36/09 и 88/10) и члана 26. Статута
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/2011, 2/14 и 10/14Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
1. У Одлуци о образовању локалног савета за запошљавање број 112-41/2012-I од
02.11.2012. године, Одлуци о измени одлуке о образовању локалног савета за
запошљавање 112-41/2014-I од 17.12.2014. године, («Службени лист општине
Брус», број 10/2014), у тачки 1. под тачке 1. до 5. мењају се и гласе:
«
1. Милутин Јеличић, председник општине Брус
2. Аранђел Стојковић, заменик председника општине Брус
3. Мирјана Ђурђевић, саветник за запошљавање у Националној служби за
запошљавање
4. Зоран Раденковић, одборник
5. Виолета Чајић, члан Општинског већа општине Брус «.
2. Ова измена Одлуке ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
«Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:112-13/2015-I
20.04.2015.године

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

На основу члана 11. Закона о платама у државним органима и јавним службама
(«Службени гласник РС», број 34/01, 92/11, 10/13, 55/13 и 99/14), члана 25. Статута
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћени текст) и члана 135. Пословника о раду Скупштине општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС И ЧЛАНОВИМА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника, чланова радних тела
Скупштине општине Брус и члановима Општинског већа општине Брус број 400-
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198/2004-I од 03.12.2004. године («Службени лист општине Брус», број 14/04), члан 2.
мења се и гласи:
«Одборницима и члановима сталних радних тела Скупштине, припада накнада
за присуствовање и рад на седницама у висини од 5% просечне месечне зараде по
запосленом у привреди Републике, према последњем објављеном податку Републичког
завода за статистику.
Члановима Општинског већа општине Брус припада накнада за присуствовање и
рад на седницама у висини од 30% од коефицијента 6,80, утврђену за члана
Општинског већа који је на сталном раду».
Члан 2.
Члановима радних тела-комисија формираних од стране органа општине Брус
припада накнада за рад у истим, о чему ће Скупштина општине донети посебну
Одлуку.
Члан 3.
У члану 4. додаје се став 3. који гласи:
«Лица која употребљавају сопствено возило, накнада путних трошкова признаје
се у висини од 10% од званичне цене литра горива по пређеном километру».
Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
«Путни налог за службени пут у земљи или иностранству за председника
Скупштине, заменика председника Скупштине, одборнике и секретара Скупштине
издаје председник Скупштине или заменик председника Скупштине.
Путни налог за службени пут у земљи или иностранству за председника
општине, заменика председника општине, чланове Општинског већа и лица која он
поставља издаје председник општине или заменик председника општине».
Члан 5.
У члану 8. додаје се став 3. који гласи:
«Право на накнаде, утврђене овом Одлуком припадају одборницима од дана
потврђивања мандата, а члановима савета, комисија и Општинског већа који нису
одборници и који нису на сталном раду од дана избора до дана разрешења.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 120-27/2015-I
20.04.2015.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
14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ
БРОЈ 112-21/2014-I ОД 04.07.2014. ГОДИНЕ
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука број 112-21/2014-I од 04.07.2014. године.
2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:112-14/2015-I
20.04.2015. 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 10/14-Пречишћени текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године донела
је
ОДЛУКА
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКА
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус, број 111-1/2015-I од 28.02.2015. године и
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора који је саставни део ове
Одлуке.
2. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа Дирекција за пољопривреду, рурални
развој и природне ресурсе Брус, број 111-2/2015-I од 28.02.2015. године и Оглас
о јавном конкурсу за именовање директора који је саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:111-4/2015-I
20.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
__________________________________________
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На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
број 72/09, 81/09, 42/13, 50/13,...,145/14) и члана 26. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
1. У Решењу о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове број 350148/2012-I од 17.12.2012. године («Службени лист општине Брус», број 11/12),
тачка 2. подтачке 1., 2. и 3. мењају се и гласе:
« 1. Новица Нешић, дипл.инг.грађ., за председника,
2. Даница Џодић, дипл.инг.геод., за члана,
3. Весна Грујић, инг., за члана»,
у осталом делу Решење остаје непромењено.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-110/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
20.04.2015. године
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 10/14-Пречишћени текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ, Решење о именовању главног урбанисте у општини
Брус, број 02-2-/2015-I од 09.01.2015. године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-35/2015-I
20.04.2015. 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 14/08,
4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну Правилника о условима за упис,
пријем и испис деце и остваривању права и обавеза корисника услуга у
Предшколској установи «Пахуљице» Брус број 145/15 од 26.02.2015. године,
коју је донео Управни одбор Предшколске установе «Пахуљице» Брус.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:61-3/2015-I
20.04.2015. године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07), члана 11 – 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 20.04. 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС
У СТАЛНОМ САСТАВУ
I – У стални састав Општинске изборне комисије за спровођење избора на
територији општине Брус, ИМЕНУЈЕ СЕ председник, заменик председника, 8 чланова
и њихови заменици и то:
Председник
Деспотовић Горан, дипл.правник из Бруса,
Заменик председника
- Обрадовић Стадија, дипл.правник из Бруса,
Чланови и заменици:
1. Бојан Предолац из Разбојне, члан, на предлог одборничке групе СНС,
- Игор Бабић из Бруса, заменик члана, на предлог одборничке групе СНС,
2. Славко Милићевић из Влајковаца, члан на предлог одборничке групе СНС,
- Андрија Несторовић из Бруса, заменик члана, на предлог одборничке групе СНС,
3. Предраг Марјановић из Бруса, члан на предлог одборничке групе НС,
- Марија Аздејковић из Кобиља, заменик члана, на предлог одборничке групе НС,
4. Емина Бићанин из Бруса, члан на предлог одборничке групе УРС,
- Александар Ђурђевић из Бруса, заменик члана на предлог УРС,
5. Андрија Чукурановић из Лепенца, члан на предлог одборничке групе НС,
- Зоран Маринковић из Бруса, заменик члана, на предлог одборничке групе НС,
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6. Данијела Кљајић из Дубаца, члан на предлог одборничке групе НС,
- Слободанка Збиљић из Бруса, заменик члана, на предлог одборничке групе НС,
7. Новица Нешић из Бруса, члан на предлог одборничке групе НС,
- Горан Р. Арсић из Игроша, заменик члана на предлог одборничке групе НС,
8. Драгољуб Марковић из Бруса, члан на предлог одборничке групе НС,
- Ненад Миленковић из Бруса, заменик члана на предлог одборничке групе НС.
II - За секретара Општинске изборне комисије ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана
Младеновић, дипл.правник из Бруса, а за заменика секретара Весна Јеличић,
дипл.правник из Бруса.
III – Доношењем овог Решења престају да важе Решења о разрешењу и
именовању Општинске изборне комисије, број 02-6/2013-I од 25.02.2013. године и 0138/2014-I од 20.06.2014. године.
IV - Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24
часа од доношења Решења.
V – Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:013-1/2015-I
20.04.2015. 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) и члана 26. тачка 9. 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 20.04.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС У БРУСУ
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:
1. Данијела Станић из Стројинаца, дужности члана Школског одбора
Средње школе у Брусу, представник локалне самоуправе и
2. Цветко Попадић из Бруса, дужности члана Школског одбора Средње
школе у Брусу, представник локалне самоуправе.
II – ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Горан Р. Арсић из Игроша за члана Школског одбора Средње школе у
Брусу, представник локалне самоуправе и
2. Братислав Јотић из Стројинаца, дужности члана Школског одбора
Средње школе у Брусу, представник локалне самоуправе
III - Изборни период новоименованих чланова Школског одбора Средње школе у
Брусу траје до истека мандата органа управљања.
IV - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-36/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
20.04.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
__________________________________________

20.04.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 6. Страна 275.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07), члана 26. тачка став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст) и члана 27. Статута
Народне библиотеке Брус, број 01/2013,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БРУС
I – РАЗРЕШАВА СЕ Татјана Гајић из Златара дужности председника Управног
одбора Установе Народна библиотека Брус, пре истека мандата на који је именована.
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Зорица Видојевић, проф.француског језика из Бруса за
председника Управног одбора Установе Народна библиотека Брус.
III - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-37/2015-I
20.04.2015.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
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 20.04.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
1. У Решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини број 320-10/2013-I од
15.04.2013. године («Службени лист општине Брус», број 3/13), тачка 2. став 1. мења се
и гласи:
«Председник Комисије Валентина Луковић, дипл.правник из Бруса».
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 320-21/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
20.04.2015.године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_________________________________________

20.04.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 6. Страна 276.

На основу члана 38. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима («Службени
гласник РС», број 119/2012, 116/2013 и 44/2014), а у вези са чланом 179. став 1. тачка 1.
Закона о раду («Службени гласник РС», број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана
49. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналне
делатности («Службени лист општине Брус», број 2/2013), члана 44. Статута Јавног
комуналног предузећа «Расина» Брус број 847/13 од 07.06.2013. године 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 20.04.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА» БРУС
1. РАЗРЕШАВА СЕ Антић Христивоје из Шошића дужности директора Јавног
комуналног предузећа «Расина» Брус, пре истека периода на који је именован.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-38/2015-I
20.04.2015. године

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

На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима («Службени
гласник РС», број 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 51. став 1. тачка 1. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналне делатности
(«Службени лист општине Брус», број 2/2013), члана 46. став1. тачка 1. Статута Јавног
комуналног предузећа «Расина» Брус број 847/13 од 07.06.2013. године 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 20.04.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА» БРУС
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Јеличић из Бруса, дипломирани ижењер агроекономије за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус, на
период од шест (6) месеци.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-39/2015-I
20.04.2015. године

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

20.04.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 6. Страна 277.

На основу члана 135. став 2. тачка 10. 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),
а у вези са чланом 179. став 1. тачка 1. Закона о раду («Службени гласник РС», број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 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 20.04.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
1. РАЗРЕШАВА СЕ Илић Зоран, специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације из Бруса, дужности директора Дома здравља Брус, пре истека
периода на који је именован.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-40/2015-I
20.04.2015. године

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

На основу члана 134. 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 10/14Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Миломир Петровић, доктор медицине из Бруса, за вршиоца
дужности директора Дома здравља Брус, на период од шест (6) месеци.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-41/2015-I
20.04.2015. године

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

20.04.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 6. Страна 278.

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС»,
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-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04. 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА» БРУС
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа «Расина» Брус, пре истека периода на који су изабрани и то:
1. Поповић Гордана, дипл.инжењера архитектуре из Бруса и
2. Петровић Горан из Брзећа.
II – Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-42/2015-I
20.04.2015. године

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

На основу члана 12. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима («Службени
гласник РС», број 119/12, 116/13 и 44/14), члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта
јавног предузећа за обављање комуналне делатности («Службени лист општине Брус»,
број 2/13), члана 32. статута ЈКП «Расина» Брус број 847/13 од 07.06.2013. године и
члана 26. 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 20.04. 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА» БРУС
I – ИМЕНУЈЕ СЕ председник и члан Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа «Расина» Брус, и то:
1. Обрадовић Мирослав, дипл.економиста из Бруса, председник и
2. Биљана Михајловић, дипл.инжењер машинства из Милентије, члан.
II – Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-43/2015-I
20.04.2015. године

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

20.04.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 6. Страна 279.

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 20.04.2015.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ СПОРТА
1. РАЗРЕШАВА СЕ Аранђел Стојковић из Бруса, дужности члана Комисија за
доделу средстава у области спорта.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирчета Миљковић из Игроша за члана Комисије за доделу
средстава у области спорта до истека мандата осталим члановима Комисије.
3. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-29/2015-I
20.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_______________________________________
АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџету
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке о ребалансу буџета
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1.
глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130,
економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од
65.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01. Штаб за ванредне ситуације
- функционална класификација 473, економска класификација 423 – услуге по уговору
у износу од 15.000 динара.
3.Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.02. Дирекција за пољопривреду, рурални
развој и природне ресурсе функционална класификација 420, економска
класификација 421 – стални трошкови, у износу од 50.000 динара.

20.04.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 6. Страна 280.

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,
Штабу за ванредне ситуације, Дирекцији за пољопривреду, рурални развој и природне
ресурсе и архиви СО-е Брус
БРОЈ: 400-606/2014-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
22.10.2014. године
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,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 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке о ребалансу буџета
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014) раздео 1.
глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130,
економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од
3.756.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01. Скупштина општине функционална класификација 110, економска класификација 423 – услуге по уговору у
износу од 100.000 динара.
3.Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.13. Месна заједница Брус 1 функционална класификација 160, економска класификација 424 – специјализоване
услуге, у износу од 200.000 динара.
4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01 Предсеник и веће
функционала класификација 110, економска класификација 417 – посланички додатак у
износу од 456.000 динара.
5. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01 Општинска управа,
фукнционална класификација 130, економска класификација 483 – новчане казне и
пенали у износу од 2.000.000 динара.
6 Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01 Општинска управа,
фукнционална класификација 130, економска класификација 423 – услуге по уговору у
износу од 1.000.000 динара.
7. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
8. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
9. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање, и МЗ
Брус 1.
БРОЈ: 400-776/2014-II
30.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
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БРОЈ 6. Страна 281.

На основу члана 70. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), Одлуке о ребалансу буџета општине
Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/14),
Општинско веће општине Брус, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист
општине Брус'', број 10/14), у оквиру раздела 1. Општинска управа функционална
класификација 130, економска класификација 499110 стална буџетска резерва,
нераспоређена средства у износу од 1.000.000 динара распоређују се у оквиру раздела1.
глава 1.01. Штаб за ванредне ситуације, функционална класификација 220, на
економску класификацију 484 – накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
3. Ово решење објавити у (''Службеном листу општине Брус''.
БРОЈ: 400-741/2014-III
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ДАНА: 30.12.2014. године
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,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 буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке буџета општине Брус
за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014) 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 15.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.36., Програм 15 ПА 0002, МЗ
Крива Река функционална класификација 110, 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, и МЗ
Крива Река.
ЗАМЕНИК
БРОЈ: 400-140/2015-II
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
05.03.2015. године
Јевтимије Миловановић,с.р.
______________________________
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке буџета општине Брус
за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014) 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 62.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.24., Програм 15 ПА 0002, МЗ
Дупци - функционална класификација 110, економска класификација 511 – зараде и
грађевински објекти у износу од 11.000 динара.
3. Средстава из тачке 1. овог Решења користиће се за напланирану
апропријацију и књижиже се у оквиру раздела3. глава 3.27 МЗ Жарево, Програм 15 ПА
0002, функционална класификација 110, економска класификација 424 –
специјализоване услуге у износу од 30.000 динара.
4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију у оквиру раздела 3. глава 3.45 Програм 15 ПА 0002, МЗ Рибари,
функцонална класификација 110, економска класификација 511 – зграде и грађевински
објекти у износу од 21.000 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, и МЗ
Дупци, МЗ Жарево, МЗ Рибари и Архиви
БРОЈ: 400-154/2015-II
13.03.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић,дипл.ецц.,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 буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке буџета општине Брус
за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014) 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 1.500.000 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 0010,
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резерве (Штаб за ванредне ситуације)-функционална класификација 220, економска
класификација 423 – услуге по уговору у износу од 1.500.000 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,
Општинској управи и Архиви
БРОЈ: 400-194/2015-II
31.03.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.aцц.,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 буџета
општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке буџета општине Брус
за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014) 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 30.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за не планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.45., Програм 15 ПА 0002, резерве (МЗ
Рибари)-функционална класификација 160, економска класификација 424 –
специјализоване услуге у износу од 30.000 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,
Општинској управи, МЗ Рибари и Архиви
БРОЈ: 400-222/2015-II
14.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.aцц.,с.р.
__________________________________
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На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) и члана 57. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'',
број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст)
Председник општине Брус доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника председника општине Брус
за туризам, информисање и протоколарне радње
1. РАЗРЕШАВА СЕ Радица Крпић из Бруса, дужности помоћника председника
општине Брус за туризам, информисање и протоколарне радње, са даном 31.03.2015.
године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-26/2015-II
31.03.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.aцц.,с.р.
__________________________________

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) и члана 57. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'',
број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст)
Председник општине Брус доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника председника општине Брус
за економски развој и инвестиције
1. РАЗРЕШАВА СЕ Радован Стајић из Осредака, струковни менаџер за туризам
и угоститељство, дужности помоћника председника општине Брус за економски развој
и инвестиције, са даном 31.03.2015. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-27/2015-II
31.03.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.aцц.,с.р.
__________________________________
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БРОЈ 6. Страна 285.

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) и члана 57. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'',
број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст)
Председник општине Брус доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника председника општине Брус
за пољопривреду и привреду
1. РАЗРЕШАВА СЕ Предолац Радисав из Разбојне, дужности помоћника
председника општине Брус за пољопривреди и привреду, са даном 15.04.2015. године,
због подношења оставке.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-30/2015-II
15.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.aцц.,с.р.
__________________________________

На основу члана 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству (''Службени гласник РС'',
број 125/03 и 12/06), члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоупрaви (''Службени
гласник РС'', број 129/07) и члана 42. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'',
број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-пречишћен текст), Председник општине Брус, доноси

УПУТСТВО О РАДУ ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ БРУС

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Упутством уређују се процеси и поступци извршења буџета Oпштине Брус,
буџетско рачуноводство и извештавање, контрола финансијских трансакција трезора
Општине Брус, односно поступци извршавања расхода корисника средстава утврђених
Одлуком о буџету Општине Брус.

Члан 2
Буџетски извршиоци консолидованог рачуна трезора су:
1. Буџетски извршиоци консолидованог рачуна трезора код директног корисника
буџетских средстава:
1) Председник општине;
2) Начелник Општинске управе;
3) Шеф Одсека за финансије и планирање,
4) Рачуновођа Општинске управе који врши контролу и оверава тачност књиговодствених
исправа на основу којих се врши плаћање за директне кориснике;
5) Ликвидатор-интерни контролор који врши контролу и оверава тачност књиговодствених
исправа на основу којих се преносе средства индиректним корисницима
и осталим корисницима буџетских средстава;
6) Лице у Одсеку које обавља послове благајне и обрачуна плата и других примања.
7) Рачуновођа главне књиге трезора;
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2. Буџетски извршиоци консолидованог рачуна трезора код индиректног корисника
буџетских средстава
1) Директор индиректног корисника буџетских средстава или лице које он овласти;
2) Лице које врши функцију контроле и оверавања тачности књиговодствених исправа на
основу којих се подноси захтева за плаћање и лице које оверава тачност и пуноважност
захтева за плаћање.
3. Наредбодавац за извршење буџета – Председник општине
и лице које он овласти

Члан 3
Поступци извршења буџета су:
- Поступак евидентирања апропријација и промена у апропријацијама;
- Поступак евидентирања квота;
- Поступци за преузимање обавеза;
- Поступци за извршавање плаћања;
- Поступци за прекњижавање расхода и издатака.

II АПРОПРИЈАЦИЈЕ
2.1. Дефиниција
Члан 4

Апропријација је од стране скупштине локалне власти, Одлуком о буџету, дато
овлашћење Председнику општине за трошење јавних средстава до одређеног износа и за
одређене намене за буџетску годину.

2.2. Сврха
Члан 5
Обавезе које преузима директни, односно индиректни корисник буџетских
средстава морају одговарати апропријацији одобреној за ту намену том кориснику за
буџетску годину.
У року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, односно ребаланса
буџета, директни корисник буџетских средстава који је, у буџетском смислу, одговоран за
индиректне кориснике буџетских средстава врши расподелу средстава индиректним
корисницима у оквиру одобрених апропријација, и о томе обавештава сваког индиректног
корисника.
Директни и индиректни корисници који доносе финансијске планове дужни су да их
ускладе са одобреним апропријацијама. Рок за доношење ових аката је 45 дана од дана
ступањана на снагу Одлуке о буџету.

Члан 6

Директни и индиректни корисници буџетских средстава преузимају обавезе на
основу рачуна, писаног уговора, решења и одлука Скупштине општине, већа и Председника
општине или другог правног акта.
Уговори о набавци добара, или другог правног акта, финансијске имовине, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници
буџетских средстава, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне
набавке.
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Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или које
су настале у супротности са Законом о буџетском систему или другим прописом, не могу се
извршавати на терет консолидованог рачуна трезора Општине Брус.
Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног плаћања није постојао
правни основ, директни корисник буџетских средстава обавезан је да одмах затражи повраћај
средстава у буџет.

2.3. Евидентирање апропријација и промена у апропријацији
Члан 7
Поступке који се односе на евидентирање и промене на апропријацијама
контролише Општинска управа – Одсек за финансије и планирање која је надлежна за
припрему буџета.
Евидентирање и спровођење промена у апропријацијама могу се утврдити
као:
1. Годишња апропријација - Одлуком о буџету Општине и
Одлуком о ребалансу буџета;
2. Привремено финансирање - Одлуком о привременом финансирању Општине Брус;
4. Промене у апропријацији које утичу на текућу буџетску резерву – Председник
општине доноси Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, на предлог
Општинске управе. Средства текуће буџетске резерве користе за непланиране сврхе за које
нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне;
5. Промене у апропријацији које утичу на сталну буџетску резерву – Општинско веће
доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, на предлог Општинске управе.
Средства сталне буџетске резерве користе за финансирање расхода у отклањању последица
ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни
наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне
непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини
пштине уз завршни рачун буџета;
6. Промене у апропријацији унутар раздела корисника буџета - Директни корисник, на
основу Решења Општинског већа, а на предлог Општинске управе, може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу до 5%
вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
7. Директни корисник буџетских средстава, на основу Решења Општинског већа, а на
предлог Општинске управе, може извршити преусмеравање средстава унутар програма у
износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују.
Преусмеравање апропријација из тачака 6. и 7. односе се на апропријације из
прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

2.4. Расположива апропријација
Члан 8
Обрачун расположиве апропријације врши се на Обрасцу ОРА на следећи начин:
А - (+) ПА - НПО - Р = РА
Словне ознаке имају следеће значење:
А - Апропријација
П - Остварени приходи
ПА - Промене у апропријацији
НПО - Неизмирене преузете обавезе
Р - Расходи
РА - Расположива апропријација

20.04.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 6. Страна 288.

На овај начин утврђује се расположива апропријација, ако је извор финансирања
приход из буџета. За остале изворе финансирања утврђује се према расположивим
средствима.

2.5. Захтев за промену у апропријацији
Члан 9
Буџетски корисник захтев за промену у апропријацији доставља Општинској управи у
два примерка.
Општинска управа контролише захтев и оверава његову валидност.
Захтев треба да садржи одређене податке:
1. Назив буџетског корисника;
2. Организациону ознаку корисника (раздео, глава, функционална класификација, број
апропријације и економска класификација);
3. Износ промене апропријација;
4. Детаљно образложење зашто је потребна промена;
5. Овера од стране буџетског корисника;
6. Овера од стране Општинске управе.
Један оверени примерак Општинска управа враћа буџетском кориснику. Други
примерак се заводи у Евиденцији примљених захтева.

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 10

Приходи и примања буџета Oпштине Брус наплаћују се у складу са законом и другим
прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.
Општинска управа планира ликвидност, односно готовински ток буџета на основу
прихода и примања, те расхода и издатака, у оквиру планова за извршење буџета, које
припремају директни корисник буџетских средстава и индиректни корисници.

Члан 11

План извршења буџета представља преглед планираних расхода и издатака буџета
општине.
Планови извршења буџета и квоте израђују се за расходе и издатке који се финансирају
приходима из буџета (извор финансирања 01).
Квота представља висину тромесечног издатка до којег директни и индиректни
корисници буџетских средстава могу да врше плаћања у складу са тромесечним плановима
извршења буџета и месечном динамиком извршења.
Општинска управа одређује квоте до 15. у месецу и о томе обавештава директне и
индиректне кориснике. Квоте се доносе на месечном нивоу за наредна три месеца, имајући у
виду средства планирана у буџету, план извршења буџета и ликвидне могућности буџета.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, на основу одобрених
апропријација у Одлуци о буџету и утврђених кварталних квота, подносе Општинској управи
предлог извршења плана.
Тромесечни план извршења буџета по доношењу од стране Општинске управе, доставља се
сваком директном буџетском кориснику.

Члан 13
Директни корисник буџетских средстава може да захтева измену тромесечне квоте.
Тромесечне квоте могу бити једнаке, односно мање од укупног износа
буџетске апропријације.
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3.1. Захтев за промену квота
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћање до
висине издатака, за период од три месеца које одреди начелник Општинске управе.
Одређивање квоте врши се на основу средстава која су планирана у буџету за
директног корисника буџетских средстава, плана извршења буџета директног корисника и
ликвидне могућности буџета.

Члан 14
Општинска управа, обавештава директног корисника буџетских средстава о висини
одобрених квота најкасније до 25. у месецу који предходи почетку периода за који се квоте
доносе.

Члан 15

Захтев за промену квоте подноси се у писаном облику. Поред захтева директни
корисник буџетских средстава у обавези је да поднесе следеће податке:
1. Износ захтева за промену
2. разлог зашто је промена неопходна са образложењем.

Члан 16

Начелник Општинске управе, или лице које он овласти одобрава промену
висине тромесечне квоте ценећи оправданост захтева директног корисника буџетских
средстава.
Обавештење по поднетом захтеву доставља се директном буџетском
кориснику у електронском облику или писаном облику.
Регистар захтева за промену квота по корисницима буџетских средстава води Општинска
управа – Одсек за финансије и планирање.

Члан 18

Oпштинска управа води евиденцију поднетих захтева за промену квоте, као и
обавештења о одобрењу или одбијању захтева.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА
4.1. Дефиниција
Члан 19
Преузимање обавеза представља резервисање буџетских апропријација и квота од
стране директних корисника буџетских средстава по основу неизвршеног уговора или
другог обавезујућег правног акта, од којег се у моменту ангажовања оправдано очекује да
доведе до готовинског издатака непосредно или у будућности.

4.2. Сврха
Члан 20
Спровођење поступка за преузимање обавеза служи у следеће сврхе:
1) Обезбеђивање поштовања Закона о јавним набавкама;
2) Увођење бољег планирања набавке;
3) Резервисање буџетских апропријација и квота у месецу у ком се очекује планирање
преузете обавезе;
4) Контролисање превелике потрошње путем резервисања буџетских апропријација и
квота пре куповине роба, услуга и извођења радова и пре доспећа рачуна;
5) Обезбеђивање основе за планирање и управљање готовинским средствима;
6) Пружање гаранције добављачима да ће средства за плаћање рачуна бити обезбеђена.
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V ПЛАЋАЊЕ И ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА
5.1. Дефиниција
Члан 21

Под плаћањем се подразумевају све финансијске трансакције које доводе до
издавања налога за плаћање, евидентирање издатака и смањење салда рачуна.

5.2. Сврха
Члан 22
Процес плаћања има за циљ:
1. Обезбеђивање бољег планирања готовинских средстава распоређивањем плаћања
добављачима и примаоцима средстава;
2. Контролу прекомерног трошења;
3. Вођење тачне евиденције расхода у финансијским евиденцијама.

Члан 23
Плаћање из буџета заснива се на књиговодственој документацији.
Правни основ и износ преузетих обавеза који проистичу из изворне
књиговодствене документације, морају бити потврђени у писаној форми пре плаћања обавезе.

Члан 24

У циљу контроле процеса плаћања, утврђује се надлежност како би се
обезбедила одговарајућа провера:
1. Припрему образаца за плаћање и трансфер врше директни и индиректни корисници
буџетских средстава.
2. За одобравање свих образаца за плаћање надлежан је директни корисник буџетских
средстава и Председник општине
3. Пријем захтева врши се преко писарнице Општинске управе.
4. За вођење званичне евиденције о плаћањима са консолидованог рачуна трезора задужена је
Општинска управа.
5. Захтев за плаћање – трансфер средстава саставни је део овог Упутства.
Одговорно лице корисника јавних средстава цени да ли преузимање обавеза и насталих
издатака представља оправдану употребу новчаних средстава буџета и да ли је то у функцији
обављања послова за које је буџетски корисник задужен.

Члан 26
Корисници буџетских средстава Општинској управи – Одсеку за финансије и
планирање подносе захтев за плаћање-трансфер уз фотокопије оригиналне документације
(рачун, предрачун, налог за путовање, обрачун камате, уговор као и сва друга документа
која могу бити основ за плаћање) као и доказ о спроведеном поступку јавне набавке.
Приликом подношења захтева за плаћање - трансфер од осталих корисника јавних
средстава (школе, центар за социјални рад, дом здравља), Општинска управа може затражити
да уз захтев за трансфер средстава доставе потписане и оверене налоге за плаћање који ће се
реализовати истовремено са трансфером средстава.
Уколико је због хитности потребно извршити одмах плаћање или трансфер, одобрење
даје Председник општине.
Када се у прилогу захтева за плаћање налази предрачун за авансно плаћање, корисник
буџетских средстава је дужан да у року од 10 дана по извршеном плаћању достави рачун.
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Члан 27

Буџетски извршилац консолидованог рачуна трезора у Општинској управи по
извршеном пријему захтева, врши проверу захтева за плаћање и трансфер средстава, оверава
захтев и припрема налоге за пренос.
Уколико се у поступку провере, односно контроле поднетог захтева за плаћање и
трансфер средстава утврди да створене обавеза нису у надлежности директног корисника
буџетских средстава, као и да су изнад средстава одобрених тромесечним планом за
извршење буџета захтев неће бити одобрен, а директни корисник буџетских средстава биће
обавештен о разлозима за неодобравање исплате.
Директни корисник буџетских средстава у обавези је да води евиденцију поднетих
захтева за плаћање, као и обавештења о одобравању или о одбијању захтева.
Пре подношења захтева корисник буџетских средстава који за одређене расходе или
издатке остварује и приходе из других извора обавезан је да измирење тих расхода и
издатака прво врши из прихода из других извора. Након што утроши средства из других
извора, за реализацију расхода и издатака врши се пренос средстава из буџета.
За извршено плаћање из прихода из других извора не може се тражити
рефундација средстава из буџета.

Члан 29
У случају смањене ликвидне способности буџета Председник општине, утврђује
редослед измиривања преузетих обавеза у складу са Законом и Одлуком о буџету.

Члан 30

Председник општине Брус или лице које он овласти потписује одобрење за пренос
средстава за намене које су утврђене Одлуком о буџету.

Члан 31
Код процедуре за плаћање и трансфер средстава код уношења позива на број
задужења (шифра плаћања) унос се врши на следећи начин:
1. Плаћање се врши по моделу 97;
2. Контролни број по моделу 97;
3. Јединствени број буџетског корисника директних и индиректних корисника буџетских
средстава (петоцифрени број);
4. Економска класификација (шестоцифрени број из Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем);
5. Организациона класификација (двоцифрени број);
6. Извор финансирања (двоцифрени број);
7.
Функционална
класификација
(троцифрени број).

VI БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ
Члан 32

Директни и индиректни буџетски корисници су дужни да на захтев доставе све
финансијске извештаје за потребе Скупштине општине, Општинског већа и Председника
општине. Уколико директни и индиректни буџетски корисници не доставе затражене
извештаје Председник општине може обуставити пренос средстава из буџета, до момента
достављања тражених извештаја.

Члан 33
Општинска управа до 15. маја припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну
Општине
Брус и подноси га Општинском већу.
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Члан 34

Општинска управа до 15. јуна доставља Министарству финансија Одлуку о завршном
рачуну општине.

VI ГЛАВНА КЊИГА ТРЕЗОРА
Члан 35
Главна књига трезора води се у Општинској управи.

Члан 36
У главној књизи трезора евидентирају се све трансакције и пословни догађаји,
укључујући приходе и примања, расходе и издатке и стање и промене на имовини,
обавезама и изворима финансирања.

Члан 37

У главној књизи трезора води се посебна евиденција за сваког директног и
индиректног корисника буџетских средстава.

Члан 38

Главна књига трезора и главне књиге директних и индиректних корисника у оквиру
главне књиге трезора воде се у складу са Правилником о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем.

Члан 39

Рачуноводствене исправе књиже се истог дана, а најкасније наредног дана од
дана добијања рачуноводствене исправе.

Члан 40
Усаглашење књижења у главној књизи трезора врши се у циљу исправке и промене
стања рачуноводствених података које не утичу на стање средстава на консолидованом
рачуну трезора.

Члан 41
Ово Упутство ступа на снагу наредног дана од дана доношења и исти објавити у
''Службеном листу општине Брус''.
БРОЈ:400-203/2015-II
06.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС
Милутин Јеличић, дипл.ацц.,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 дана 23.03.2015. године
донело је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај Кимисије за попис имовине и обавеза о извршеном
попису са стањем 31.12.2014. године у Општинској управи општине Брус од 23.03.2015.
године.
2. Закључак објавтит у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:404-27/2015-II
23.03.2015. године

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

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) и члана 3. Одлуке о Општинском већу Општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 11/2008),
Општинско веће општине Брус, на седници одржаној дана 07.04.2015.године,
донело је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређују се организација, начин рада и одлучивања
Општинског већа општине Брус (у даљем тексту: Веће), као и друга питања од значаја
за рад и остваривање надлежности Већа као колегијалног органа.
Члан 2.
Састав, начин избора и разрешење као и надлежност Већа утврђени су Статутом
општине Брус и Одлуком о општинском већу општине Брус у складу са Законом о
локалној самоуправи.
Општинско веће и Председник општине су извршни органи општине..
У циљу остваривања функције Већа из претходног става могу се утврдити
појединачна ресорна задужења његових чланова.
Члан 3.
Стручне и друге послове за потребе Већа врши надлежна организациона
јединица Општинске управе општине Брус (у даљем тексту: Општинска управа).
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Члан 4.
Рад Већа је доступан јавности.
Јавност рада обезбеђује се путем саопштења као и присуством представника
средстава јавног информисања на седницама Већа.
Јавност се може искључити само у случајевима одређеним овим Пословником.
II – ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА
Члан 5.
Припремање материјала за седницу Већа врши основна организациона јединица
Општинске управе у оквиру своје надлежности, односно других обрађивач за питања из
своје надлежности.
Основна организациона јединица Општинске управе надлежна за буџет и
финансије, Већу благовремено доставља нацрт Одлуке о буџету општине, ради
разматрања и утврђивања предлога Одлуке.
Основна организациона јединица Општинске управе, која у управном поступку
решава о правима и обавезама из изворног делокруга општине у првом степену,
благовремено Већу доставља жалбу на првостепено решење односно закључак са свим
списима предмета, након што је претходно утврдила допуштеност жалбе,
благовременост и да је изјављена од овлашћеног лица.
Начелник Општинске управе непосредно или преко руководиоца основних
организационих јединица Општинске управе пружа стручну помоћ Већу у вршењу
надзора над радом Општинске управе и изјашњава се по предлогу за поништавање или
укидање аката Општинске управе које нису сагласности са Законом, Статутом и другим
општим актом који доноси Скупштина општине.
Члан 6.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива, предлаже дневни ред
и води седнице Већа и потписује правне акте које доноси Веће.
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа и дужан
да обустави од примене Одлуку општинског већа за коју сматра да није сагласна
Закону.
У случају спречености председника да председава, истом председава заменик
Председника општине.
Члан 7.
Веће ради у седницама које могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице се одржавају у унапред одређеним терминима, а најмање
једном у месец дана.
Ванредне седнице се одржавају према указаној потреби расправљања и
одлучивања по хитном поступку.
Члан 8.
Редовна седница се сазива достављањем позива са предлогом дневног реда и
материјалима у писменој форми, најкасније три дана пре одржавања седнице.
Ванредна седница се сазива дан пре или на дан одржавања седнице, путем
телефона, којом приликом се предлог дневног реда и материјали уручују пред почетак
седнице.
Изузетно због хитности посла председник Општине или заменик председника
Општине могу одржати ванредну седницу Већа и телефонским путем.
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Члан 9.
На редовну и ванредну седницу обавезно се позивају сви чланови већа,
председник или заменик председника и секретар Скупштине, начелник Општинске
управе, општински правобранилац, шефови одсека Општинске управе и представници
установа и јавних предузећа у чију надлежност спада питање које је у предлогу дневног
реда.
III – ОТВАРАЊЕ И ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ ВЕЋА
Члан 10.
Председник општине, а у случају његове одсутности заменик председника
општине (у даљем тексту: председавајући) отвара седницу Већа, констатује да ли
седници присуствује довољан број чланова за рад и одлучивање (кворум).
Веће може да ради и одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
чланова Већа.
Члан 11.
Кад постоји кворум Веће прво на предлог председавајућег одлучује да ли ће
седница у целини или у појединим деловима бити затворена за јавност.
Искључење јавности не односи се на председника или заменика председника
Скупштине општине, секретара Скупштине општине, начелника Општинске управе,
Шефове Одсека Општинске управе и општинског правобраниоца.
У случају искључења јавности, председавајући упозорава присутна лица да су
дужна чувати као тајну оно што се износи на таквој седници.
Члан 12.
Пре разматрања и утврђивања дневног реда, Веће разматра и усваја извод из
записника са претходне седнице, који се доставља на начин из члана 8. овог
Пословника.
Члан 13.
Дневни ред седнице утврђује се на почетку сваке седнице Већа.
Дневни ред предлаже председавајући у складу са предлогом који је достављен уз
позив за седницу.
Предлог за измену и допуну предложеног дневног реда могу поднети:
председник општине, чланови Већа, а изузетно и друга лица која сходно члану 9. став
1. овог Пословника обавезно позивају на седницу.
Приликом утврђивања дневног реда, прво се гласа о предлозима за измену и
допуну предложеног дневног реда, а потом за дневни ред у целини.
IV –

РАСПРАВА, ОДЛУЧИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕДА
НА СЕДНИЦИ ВЕЋА

Члан 14.
Расправа и одлучивање на седници се спроводи по утврђеном дневном реду.
Изузетно, Веће може и у току седнице одлучити да се измени редослед тачака
дневног реда, да се расправа или одлучивање по појединим тачкама дневног реда
обједини, или одложи за неку од наредних седница.
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Члан 15.
На почетку расправе о појединој тачки дневног реда, председавајући објављује
предмет расправе и даје неопходна објашњења, а затим даје реч обрађивачу, односно
известиоцу који даје потребно образложење.
По датом изјашњењу, председавајући отвара дискусију у којој, по редоследу
пријављивања прво даје реч члановима Већа, а затим и осталим присутним лицима
уколико је то потребно.
Кад се исцрпи листа пријављених за дискусију, приступа се одлучивању.
Члан 16.
Одлучивање се врши јавним гласањем дизањем руку.
Право гласа имају сви чланови Већа и председавајући.
Одлука је донета ако се за њу изјасни већина од укупног броја присутних лица
са правом гласа из става 2. овог члана, осим када се утврђују предлог Статута, предлог
Одлуке о буџету општине Брус и предлог урбанистичких планова где је потребна
већина од укупног броја чланова.
Члан 17.
Приликом одлучивања, гласа се прво о предлозима за измену или допуну
предложеног акта, а потом и за предлог акта у целини.
По извршеном гласању, председавајући констатује:
- да је Одлука донета једногласно,
- да је Одлука донета већином гласова, уз навођење броја гласова „за“, броја
гласова „против“ и броја гласова „уздржани“,
- да Одлука није донета, уз навођење броја гласова „за“, „против“ и
„уздржани“.
Уколико било који члан Већа изазива сумњу у резултат гласања, гласање ће се
поновити појединачним изјашњавањем.
Члан 18.
На начин из чланова 16 и 17. овог Пословника, Веће:
1. предлаже Статут, Буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина,
2. доноси Одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина
општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
3. доноси одговарајућа акта из свог делокруга,
4. прихвата или не прихвата предложени текст у целини или у појединим
деловима када се на седници разматрају извештаји,
5. констатује да је дневни ред седнице измењен или допуњен, да су одређене
тачке скинуте са дневног реда седнице или да је њихово разматрање одложено,
што се уноси у записник са седнице Већа,
6. изриче меру удаљења са седнице Већа,
7. доноси Пословник.
Члан 19.
Веће сходно Одлуци о општинском већу доноси: наредбе, упутства, решења,
закључке, препоруке и утврђује предлог Одлуке.
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Члан 20.
О реду на седници Већа стара се председавајући.
Председавајући је овлашћен да, у случају нарушавања реда, било ком лицу
присутном на седници изрекне меру: упозорење или одузимање речи и меру удаљења
са седнице.
V – ЗАПИСНИК И ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ВЕЋА
Члан 21.
На седницама Већа води се записник у који се уносе сви битни подаци о
седници.
Записник у рукопису води стручно лице надлежне организационе јединице
Општинске управе, кога одређује председавајући.
Оригиналним записником сматра се записник у рукопису који потписују
председавајући на седници и записничар.
Оригинални записник се трајно чува уз материјал седнице.
Члан 22.
Записник садржи најосновније податке о раду на седници: редни број и датум
седнице, питања о којима се одлучивало на седници, имена и презимена учесника у
расправи, исход гласања и изреке донетих одлука.
Извод из записника доставља се уз позив за седницу Већа, лицима из члана 8.
овог Пословника.
VI –

РАДЊЕ И ПОСТУПАЊА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДНОСА
ВЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 23.
Председник општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину
општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлуке и других
аката Скупштине општине.
На седницама Скупштине општине и њених радних тела Веће представља
председавајући Већа или члан Већа кога он одреди.
Председавајући Већа може овластити појединог члана Већа да на седници
Скупштине општине: даје образложења предлога акта упућеном Скупштини општине
од стране Већа, даје одговоре на одборничка питања из делокруга Већа; даје изјашњења
по амандманима поднетим на акт чије доношење Скупштини предлаже Веће.
Члан 24.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других
предузећа,организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују
о појединим правима грађана, правних лица или других странака.
Општинско веће решава о изузећу начелника Општинске управе.
Члан 25.
Чланови Већа ресорно задужени за поједине области постају по функцији
председници повремених радних тела – комисија које може образовати Веће.
У састав радних тела – Комисија, поред чланова Већа, могу бити представници
Општинске управе, стручни и јавни радници.
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Закључком радно тело – Комисија предлаже Већу начин поступања у стварима
из његове надлежности и даје ставове и мишљења по одређеном питању.
VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду
Општинског већа општине Брус, број 06-93/2012-III од 11.12.2012.године са свим
изменама и допунама.
Члан 27.
Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 06-39/2015-III
07.04.2015.године
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