ГОДИНА ХХIX БРОЈ 7. 15.06.2015. 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 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 15.06.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДВА (2) ОДБОРНИКА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборницима Скупштине општине Брус
са Изборне листе НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН ЈЕЛИЧИЋ-ЈУТКА, пре истека
времена на који су изабрани, због подношења писмене оставке и то:
- Анђелки Несторовић из Бруса и
- Зорану Раденковићу из Разбојне
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: 02-45/2015-I
15.06.2015.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 15.06.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ДВА (2) МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини општине Брус
кандидатима са изборне листе НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН ЈЕЛИЧИЋЈУТКА, и то:
1. ГОРАНУ ЖИВКОВИЋУ ИЗ ЖУЊА И
2. ГОРАНУ ТЕРЗИЋУ ИЗ ОСРЕДАКА.
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: 02-51/2015-I
15.06.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________
На основу члана 33. и члана 36. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'',
број 61/2005, 107/2009 и 78/2011) члана 26. Статута општине Брус (''Службени лист
општине Брус'', број 14/2008, 4/11, 2/14 и 10/14-пречишћен текст), а на предлог
Општинског већа општине Брус,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ
1. Општина Брус задужује се за износ од 100.000.000 динара на период од 5
година, не рачунајући период мировања од једне године.
2. Средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за финансирање изградње и
реконструкцију улица, тротоара, путева и базена, преко ЈП Дирекција за грађевинско
земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус.
3. Износ дугорочног задуживања из члана 1. ове Одлуке чини мање од 50%
укупно остварених текућих прихода буџета општине Брус у претходној години.
4. Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена
дугорочна задуживања не може бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода
буџета општине Брус у претходној години.
5. О реализацији ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-270/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_____________________________________
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На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији («Службени гласник РС»,
број 83/14) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст), разматрајући предлог за доношење Одлуке
о моделу и методу приватизације за Јавно предузеће Радио-телевизија Брус, Брус, број
023-02-01931/2014-05 од 03. новембра 2014. године који је поднела Република СрбијаМинистарство привреде,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године , донела
је
О Д Л УК У
о моделу и методу приватизације
Јавног предузећа «Радио-телевизија Брус» Брус
1. Поступак приватизације Јавног предузећа «Радио-телевизија Брус» Брус, као
субјекта приватизације који послује већинским капиталом јединице локалне
самоуправе спровешће се кроз модел продаје капитала, методом јавног прикупљања
понуда са јавним надметањем.
2. Проценат јавног капитала који се приватизује износи 100% капитала субјекта
приватизације у власништву општине Брус.
3. Почетна цена на јавном надметању из тачке 1. ове Одлуке износи 100%
процењене вредности субјекта приватизације на дан 31.12.2013. године који се нуди на
продају.
4. Одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије, Министарству
културе и информисања РС, Агенцији за приватизацију и субјекту приватизације.
5. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:345-3/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,,
број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014и 145/2014)
и члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11,
2/2014 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015.године, донела
је
OДЛУКУ
О
ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ,
ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак, начин и услови за постављање и уклањање
мањих монтажних објеката привременог карактера (у даљем тексту: монтажни објекти)
на површинама јавне намене (у даљем тексту: јавна површина), огласних објеката на
отвореном простору (у даљем тексту: огласни објекти), надстрешница за склањање
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људи у јавном саобраћају, балон хала спортске намене (у даљем тексту: други објекти),
као и заузимање јавне површине и друге површине на други начин, на територији
општине Брус.
Монтажни објекти
Члан 2.
Под монтажним објектима у смислу ове одлуке, подразумевају се објекти
монтажне или монолитне конструкције, који служе за обављање привредних и других
делатности и за задовољавање других потреба грађана, и то:
1)киосци;
2)летње баште;
3)ски бифеи, зимске баште;
4)слободно стојеће витрине;
5)изложбени пултови;
6)тенде, перде;
7)објекти за извођење забавних програма;
8)расхладни уређаји;
9)апарати за кокице и друге печењарске производе;
10)тезге за излагање и продају књига, часописа, других публикација, компакт дискова и
слично;
11)тезге за излагање продају цвећа, честитки, украсних предмета, уметничких сувенира,
еко производа, уметничких слика и сл. предмета;
12)телефонске говорнице и поштански сандучићи;
13)објекти за одржавање политичких манифестација;
14)објекти за одржавање сајамских манифестација;
15)објекти за одржавање културних, спортских и образовних манифестација
16) други објекти и уређаји односно покретни мобилијар (јарболи, држачи за бицикле,
жардињере, објекти на дечијим игралиштима, стубови, кугле, ограде и сл).
Огласни објекти
Члан 3.
Под огласним објектом, у смислу ове одлуке, подразумева се огласно средство
помоћу кога се пословно име, личност, активност или услуга правног лица,
предузетника или физичког лица препоручује или чини доступном примаоцу, као што
су: огласни пано, транспарент, билборд, светлећa и другa рекламнa ознакa, који се
постављају на отвореном простору, ради рекламирања.
Заузимање јавне површине на други начин
Члан 4.
Под заузимањем јавне површине на други начин у смислу ове одлуке
подразумева се обезбеђивање несметаног функционисања градилишта, постављање
скела, смештај огрева, грађевинског или другог материјала и други случајеви
постављања предмета или ствари на јавној површини.
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Јавне површине
Члан 5.
Под јавним површинама у смислу ове одлуке подразумевају се:
1) изграђено грађевинско земљиште које је у општој употреби и то:
- коловози, тротоари, пешачке и бициклистичке стазе и траке, пешачка острва, тргови,
мостови и кеј; аутобуска и такси стајалишта и паркиралишта; површине испред и око
аутобуских и железничких станица, бензинских пумпи; јавне зелене површине, као и
зелене површине између и око зграда, улични травњаци, паркови, скверови; пијаце,
гробља и простор испред улаза у гробља и друге изграђене површине намењене за јавно
коришћење,
2) неизграђено грађевинско земљиште, које је одговарајућим планским актом одређено
за уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина, до привођења овог
земљишта планираној намeни.
Отворени простор
Члан 6.
Под отвореним простором у смислу ове одлуке подразумева се јавна површина и
друга површина са које се могу упућивати визуелне огласне поруке (фасада, кров
зграде, ограда, површина која се додирује са јавном површином и сл.).
I - НАЧИН И УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЈАВНE ПОВРШИНЕ РАДИ
ПРИВРЕМЕНОГ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА,
ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
План размештаја
Члан 7.
Локације за постављање одређених монтажних објеката (киоска, објекта за
извођење забавних програма, објеката за одржавање политичких манифестација,
објеката за одржавање сајамских манифестација, објеката за одржавање културних,
спортских и образовних манифестација), огласних објеката (билборада) и других
објеката на јавним површинама у општини Брус, за насељено место Брус, туристичко
насеље Брзеће, и туристичка насеља Јарам, Сребрнац и Рендара као и на другим
површинама у корисништву општине Брус утврђују се Планом за постављање мањих
монтажних и других објеката на јавним површинама. (у даљем тексту: План).
План размештаја доноси Скупштина општине Брус на предлог ЈП "Дирекција за
грађевинско земљиште, путеве,планирање и изградњу Брус" (у даљем тексту:
Дирекција).
Давање у закуп локација
Члан 8.
Давање у закуп локација на јавној површини у јавној својини општине Брус за
постављање монтажних објеката (киоска) и огласних објеката( билборда)врши се
јавним надметањем.
Локације из става 1. овог члана дају се у закуп на одређено време, на период од пет
година.
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Непосредна погодба
Члан 9.
Локације на јавној површини ради привременог постављања монтажних,
објеката из члана 8. став 1. ове одлуке, могу се дати у закуп и непосредном погодбом,
ако се постављање ових објеката врши за потребе државних органа и организација,
органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација
које обављају јавну службу и послују средствима у државној својини, као и у другим
случајевима кад је то у општем интересу.
Време трајања закупа и услове давања у закуп локације на јавној површини у
случају из става 1. овог члана одређује Скупштина општине на прелог ЈП Дирекције за
грађевинско земљиште, путеве,планирање и изградњу Брус.
Оглас за јавно надметање
Члан 10.
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради давање у закуп
локација из члана 8. став 1. ове одлуке, доноси Скупштина опшштине, у складу са
Планом размештаја.
Оглас о јавном надметању из става 1. овог члана садржи, нарочито: опис и
ближе податке о локацији; врсту монтажног, огласног и другог објекта који се може
поставити на конкретној локацији и врсту делатности која се у истом може обављати;
рок трајања закупа; почетни износ закупнине; обавезу учесника да уплати депозит, који
представља шестомесечни износ почетне закупнине за конкретну локацију, место и
време јавног надметања; рок за подношење пријава и друге услове.
Лице које није измирило своје обавезе (по основу закупа и накнаде за уређење
грађевинског земљишта) према Дирекцији и Општини, не може бити учесник јавног
надметања.Учесник јавног надметања не може бити ни лице са којим је раскинут
односно коме је отказан уговор о закупу локације због неизвршавања обавеза из
уговора и то у року од 5 година од дана раскида, односно отказа.
Одржавање јавног надметање
Члан 11.
Рок за подношење пријава у поступцима јавног надметања или прикупљања
понуда не може бити од 30 ( тридесет) дана од дана јавног оглашавања. Поступак
јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка располагања
грађевинским земљиштем (у даљем тексту: Комисија), коју образује Скупштина
општине Брус у складу са посебном одлуком.
Стручне и административне послове везане за давање у закуп локација из члана
8. став 1. ове одлуке врши Дирекција.
Поступак јавног надметања
Члан 12.
Поступак јавног надметања спроводи се сходном применом одредаба oдлуке
којом је уређено давање у закуп грађевинског земљишта јавним надметањем.
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Записник о раду и предлог решења
Члан 13.
По обављеном поступку јавног надметања Комисија је дужна, да у року од 5
дана, достави Скупштини општине Записник о раду и предлог решења о давању у закуп
наведене локације.
Решење о давању у закуп локације
Члан 14.
Решење о давању у закуп локације из члана 8. став 1. ове одлуке доноси
Скупштина општине . Решење из става 1. овог члана садржи: податке о закупцу; опис и
ближе податке о локацији; врсту монтажног, огласног објекта и другог објекта, који се
може поставити на конкретној локацији и врсту делатности која се у истом може
обављати; рок трајања закупа; утврђени износ закупнине и обавезу закупца да, у року
од 15 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп, закључи са Дирекцијом уговор о
закупу.
Уговор о закупу локације
Члан 15.
На основу решења Скупштине општине Брус , Дирекција у име Општине,
закључује уговор о закупу са лицем коме се даје у закуп локација на јавној површини,
ради постављања монтажног, огласног објекта и другог објекта.
Уговор из става 1. овог члана садржи нарочито: податке о конкретној локацији
која се даје у закуп; врсту монтажног, огласног објекта односно другог објекта, који се
може поставити на конкретној локацији и врсту делатности која се у истом може
обављати; рок трајања закупа; висину закупнине, рок и начин плаћања и остала права и
обавезе.
Уступање објекта другом лицу
Члан 16.
Лице које је са Дирекцијом закључило уговор о закупу локације у смислу члана
15. Ове одлуке и на основу истог прибавило одобрење/дозволу за постављање
монтажног, огласног објекта односно другог објекта, може свој монтажни, огласни
објекат односно други објекат уступити другом лицу на коришћење до истека рока на
који је уговор о закупу локације закључен.
Уколико лице које је закључило уговор о закупу локације у смислу члана 15.ове
одлуке, и поставило монтажни, огласни односно други објекат, правним послом
пренесе на друго лице свој монтажни, огласни односно други објекат, лице које је
постало нови власник монтажног, огласног односно другог објекта, може наставити са
коришћењем локације на којој се објекат налази под условима садржаним у уговору о
закупу са претходним власником монтажног, огласног односно другог објекта.
У случају из претходног става нови власник монтажног, огласног односно
другог објекта дужан је да са Дирекцијом изврши измену уговор о закупу локације.
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Постављање објекта ван насеља Брус
Члан 17.
Уколико се монтажни објекати и огласни објекти из члана 8. става 1. ове одлуке
постављају на јавној површини која се налази ван града , градског насеља Брус, а
земљиште је у јавној својини Општине, давање у закуп локација врши се, сходном
применом одредаба ове одлуке којом се уређује поступак јавног надметања односно
непосредне погодбе, с тим што поступак спроводи Савет месне заједнице, који доноси
одлуку о додели локације и закључује уговор о закупу локације.
II - ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА
Правилник
Члан 18.
Монтажни и други објекти могу се привремено постављати на јавним
површинама односно огласни објекти на отвореном простору, под условом да се
обезбеди сигурност пешака, моторних возила и других учесника у саобраћају, заштита
културноисторијских споменика и добара од општег интереса и очување и унапређење
изгледа града, а нарочито доминантне и карактеристичне визуре града односно
насељеног места.
Ближи технички услови за постављање објеката из става 1. овог члана утврђују
се Правилником о техничким условима за привремено постављање монтажних, и
других објеката на јавним површинама и огласних објеката на отвореном простору (у
даљем тексту: Правилник), а нарочито: намену објекта који се поставља, врсту
материјала од којих се израђује објекат, тип, величину и изглед објекта, потребна
техничка документација и одговарајуће дозволе и сл.
Правилником се посебно утврђују ближи услови за поставање огласних објеката
на фасади, крову, огради и другим површинама на отвореном простору, које нису јавне.
Правилник доноси Скупштина општине уз претходно прибављену сагласност
Завода за заштиту споменика културе.
Стручне послове на припреми Правилника обавља Дирекција.
Одобрење/дозвола
Члан 19.
Решење којим се одобрава привремено постављање монтажних и других
објеката, а за огласне објекте дозвољава( у даљем тексту:одобрење/дозвола), доноси
Надлежни орган општинске управе на основу писменог захтева за издавање
одобрења/дозволе за постављање монтажног објекта, огласног и другог објекта (у
даљем тексту: захтев), a на предлог Стручне комисије (у даљем тексту: Комисија).
Комисију из става 1. овог члана образује Општинска управа, а задатак Kомисије
је да утврђује услове за постављање монтажних, огласних и других објеката на
одређеној локацији у складу са Планом, Правилником, овом одлуком и правилима
урбанистичке струке.
Пре утврђивања предлога из става 1. ове одлуке, у зависности од врсте објекта
који се поставља, поносилац захтева је дужан да прибави услове Дирекције.
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Захтев
Члан 20.
Подносилац захтева уз захтев подноси:
1)доказ о регистрованој делатности на начин утврђен важећим прописима;
2)пројекат, проспект са гаранцијом и лиценцама произвођача, односно извођача радова
на постављању, скицу или фотографију са мерама које дефинишу величину објекта, у
зависности од врсте објекта који се поставља;
3)уговор о закупу локације на јавној површини за мање монтажне и огласне објекте из
члана 8. став 1. ове одлуке закључен са Дирекцијом,
4)уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта закључен са Дирекцијом за
подносиоце захтева који нису закључили уговор о закупу локације са Дирекцијом, већ
са другим корисником односно власником;
5)доказ о плаћеној комуналној и другој такси;
6)услове Дирекције за постављање у зависности од врсте објекта који се поставља и
7)друге доказе у зависности од врсте монтажног, огласног или другог објекта.
Уколико се постављање монтажних, огласних и других објеката врши
заузимањем саобраћајне површине, подносилац захтева мора да изради саобраћајни
пројект, према условима Дирекције и да прибави решење о давању сагласности на
саобраћајни пројект градске управе надлежне за саобраћај и исто приложи уз захтев.
Потребу израде саобраћајног пројекта из предходног става утврђује Дирекција
приликом издавања услова за заузимање јавне површине.
Ако се постављање огласних и других објеката врши на површини која није
јавна, поред услова утврђених овом одлуком потребан је доказ о власништву односно
сагласност власника односно корисника те површине.
Захтев из става 1. овог члана, обавезно садржи време на које се тражи
постављање мањег монтажног објекта, огласног и другог објекта.
Подносилац захтева који има одобрење за постављање монтажног објекта из члана
2. тачка 3), 4), 5), 6),7) 8), 9), 10),11),13),14), 15) и 16) ове одлуке, а тражи постављање
истог објекта на истој локацији и у наредној години, уз захтав подноси само доказ из
става 1. тачке 5. овог члана.
Захтев из предходног става подноси се 15 дана пре истека времена утврђеног
решењем о одобрењу.
Уколико се захтев из става 4. овог члана подноси после истека времена
утврђеног одобрењем, уз захтев се подносе сви доказе из става 1. овог члана
Захтев за постављање летње баште
Члан 21.
Захтев за постављање летње баште, слободно стојеће витрине, изложбеног пулта
и расхладног уређаја, испред пословног простора у ширини објекта, односно дела
објекта који захвата пословни простор у коме се обавља регистрована делатност,
подноси се од 1. Марта до 15. марта текуће године.
После истека последњег рока из предходног става овог члана, могу се подносити
захтеви за постављање монтажних објеката из става 1. овог члана уколико постоје
услови, у смислу ове одлуке, за њихово постављање.
Решење о одобрењу за постављање летње баште изадје надлежни орган
општинске управе Брус а уз предходну сагласност комуналне инспекције.
Време на које се одобрава/дозвољава постављање
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Члан 22.
Време на које се одобрава/дозвољава постављање монтажног објекта, огласног
објекта и другог објекта утврђује се у зависности од врсте објекта и оно, по правилу, не
може бити дуже од пет године.
Изузетно од става 1. овог члана локације за постављање балон хала спортске
намене могу се дати на период до пет година.
Уколико је уговором о закупу локације на јавној површини утврђен други рок на
који је локација дата у закуп, постављање монтажног, огласног и другог објекта
одобрава/ дозвољава на време које одговара дужини трајања закупа јавне површине,
али не дуже од пет година.
Изузетно од одредаба става 1. Овог члана, монтажни и други објекти који нису
посебно набројани у овој одлуци, а имају карактер привременог објекта или је њихово
постаљање дозвољено одлукама надлежних органа, могу се поставити и на дужи
период зависно од њихове намене.
Одредбе става 3. овог члана односе се и на телефонске говорнице, које у складу
са овом одлуком поставља надлежно јавно предузеће.
У случајевима из става 3. и 4. овог члана рок утврђује Скупштина општине уз
прибављено мишљење Комисије.
Постављање мањих монтажних објеката из члана 2. тачке 3), 4), 5), 6), 8),9).и10)
ове одлуке одобрава се на период до 12 месеци, а за објекте из члана 2. тачке 4),5) и 8)
који су постављени испред пословног простора у ширини објекта, односно дела објекта
који захвата пословни простор у коме се обавља регистрована делатност до 31.
децембра текуће године.
Жалба
Члан 23.
На решење Општинске управе може се изјавити жалба Општинском већу у року
од 8 дана од дана пријема решења.
Одбијање издавања одобрења/дозволе
Члан 24.
Општинска управа може да одбије издавање одобрења/дозволе из члана 19. Ове
одлуке, ако утврди да би постављање монтажног, огласног или другог објекта на јавној
површини угрозило сигурност пешака, моторних возила и других учесника у
саобраћају и заштиту културноисторијских споменика и добара од општег интереса или
нарушило очување и унапређење изгледа града односно насељеног места.
Уклањање са јавне површине и отвореног простора
Члан 25.
По истеку времена утврђеног одобрењем/дозволом односно уговором,
монтажни, огласни и други објекат се мора уклонити, а јавна површина довести у
првобитно стање.
Монтажни, огласни и други објекат ће се уклонити са јавне површине и
отвореног простора и пре истека времена утврђеног одобрењем/дозволом односно
уговором, ако власник објекта: не измири обавезе по уговору о закупу локације на
јавној површини дуже од три месеца од дана настале обавезе; не постави монтажни,
огласни и други објекат у складу са издатом одобењем/дозволом односно уговором; не
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добије позитиван извештај Комисије за технички преглед и монтажни, огласни и други
објекат користи супротно утврђеној намени.
Монтажни, огласни и други објекат ће се уклонити са јавне површине пре истека
времена утврђеног одобрењем/ дозволом односно уговором из члана 24.ове одлуке, у
случају: када се земљиште на коме је постављен објекат приводи планираној намени и
када се изводе радови на јавној површини.
Одобење/дозвола односно уговор обавезно садржи обавезу лица коме је издато,
да по престанку заузимања јавне површине исту доведе у првобитно стање
III - УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
Киоск
Члан 26.
Киоск је монтажно демонтажни објекат површине, по правилу до 25 м2., који
служи за обављање занатско услужних и других делатности које не утичу штетно на
животну средину.
Од правила о максималној површини киоска из става 1. овог члана, изузимају се
киосци постављени на јавној површини дуже од 20 година.
Тип односно изглед киоска који се може поставити на јавној повшрини ближе је
утврђен Правилником и Планом.
Уклањање киоска
Члан 27.
Поред случајева предвиђених чланом 25. ове одлуке, киоск се може уклонити и
пре истека времена утврђеног решењем о одобењу, уколико се локација на којој је
постављен брише са списка локација за постављање мањих монтажних објеката
предвиђених Планом.
Уступање другом лицу
Члан 28.
Лице које је на основу закљученог уговора о закупу локације и прибављеног
одобрења поставило киоск, може свој киоск уступити другом лицу на коришћење до
истека рока на који је закључен уговор о закупу локације, под условом да делатност
која ће се у киоску обављати није у супротности са важећим Планом.
Уколико лице које је прибавило одобрење за постављање киоска на основу
уговора о закупу локације на јавној површини,правним послом пренесе на друго лице
киоск, лице које је постало нови власник киоска може прибавити одобрење за
постављање киоска на своје име до истека рока на који је локација издата у закуп, под
условом да са Дирекцијом закључи измену уговора за закупу локације на којој се киоск
налази, којим преузима обавезе претходног власника киоска и испуни друге утврђене
услове.
Уколико наступи смрт или инвалидност лица које је закључило уговор о закупу
локације на јавној површини, одобрење за постављање киоска може се издати његовом
брачном другу, деци или родитељима под условом да та делатност коју ће у киоску
обављати није у супротности са важећим Планом.
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Летња башта
Члан 29.
Летња башта је објекат намењен угоститељској делатности који се поставља на
јавној површини испред пословног простора у коме се делатност обавља, по правилу, у
ширини објекта или дела објекта, који захвата пословни простор у коме се обавља
угоститељска делатност.
Изузетно од става 1. овог члана, летња башта може се:
-поставити изван ширине објекта, односно дела објекта који захвата пословни
простор у коме се обавља угоститељска делатност, ако испред тог пословног простора
не постоје технички услови за постављање летње баште, а власник, односно корисник
пословног простора у суседном објекту, односно преосталом делу објекта није поднео
захтев за прибављање одобрења у року из члана 21.став 1. ове одлуке;
-проширити и изван ширине објекта, односно дела објекта који захвата пословни
простор у коме се обавља угоститељска делатност, ако власник, односно корисник
пословног простора у суседном објекту, односно преосталом делу
објекта није поднео захтев за прибављање одобрења из члана 21.став 1. ове одлуке.
Летња башта не може да се постави испред киоска, осим на градском шеталишту – кеју
поред реке.
Услови за постављање летње баште
Члан 30.
Летња башта мора бити постављена тако, да површина коју заузима, по правилу,
представља јединствену целину.
Ближи услови за постављање летње баште, изглед и величина прописују се
Правилником.
Период у коме се поставља
Члан 31.
Летње баште се постављају у периоду од 1. марта до 30. септембра, за сваку
текућу годину.
Зимска башта, ски бифеи
Члан 32.
Зимска башта је приземан објекат угоститељске намене постављен на јавној
површини, наслоњен на зид објекта или дела објекта у коме се обавља угоститељска
делатност, монтажно демонтажне конструкције, наткривен, са транспарентним зидом
према јавној површини максимално налегајуће површине одређене површином зида
основног објекта на који се наслања.
Осим зимске баште из предходног става, зимска башта је и летња башта
затвореног типа, која се поставља у периоду од 1.октобра текуће године до 31. марта
наредне године, а коју чине столови, столице и одговарајући лако покретљиви
монтажнодемонтажни елементи.
Ближи технички услови за постављање зимске баште, изглед и величина, као и
потребна техничка документација прописују се Правилником.
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Слободно стојећа витрина
Члан 33.
Слободно стојеће витрине су објекти изграђени од одговарајућег материјала који
се постављају на јавним површинама испред или у непосредној близини пословног
простора са наменом за излагање робе ван пословног простора. Ближи технички услови
за постављање слободно стојеће витрине, тип и величина прописују се Правилником.
Члан 34.
Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање слободно стојеће
витрине дужан је да уз захтев приложи доказ о власништву или праву коришћења
пословног простора који се налази у непосредној близини јавне површине на којој се
поставља слободно стојећа витрина.
Ако има више подносилаца захтева предност има подносилац захтева чији
пословни објекат нема улични излог.
Изложбени пулт
Члан 35.
Изложбени пулт је монтажна конструкција постављена уз пословни или испред
пословног објекта са наменом за излагање робе која се у пословном објекту продаје.
Ближи технички услови за постављање изложбеног пулта, изглед и величина
прописују се Правилником.
Тенда
Члан 36.
Тенда је слободно стојећа конструкција са одговарајућим застором са наменом
за заштиту од сунца.
Одобрење за постављање тенде може се издати само уз одобрење за постављање
летње баште.
Ближи технички услови за постављање тенде, изглед и величина прописују се
Правилником.
Перда
Члан 37.
Перда је конструкција са одговарајућим застором која се поставља на фасаду
објекта, изнад зидног отвора са наменом за заштиту од сунца.
Ближи технички услови за постављање тенде, изглед и величина прописују се
Правилником.
Постављање перде
Члан 38.
Постављање перде може се одобрити правном или физичком лицу односно
власнику или кориснику пословног простора у објекту на чију фасаду се поставља.
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Друге врсте слободно стојећих надстрешница
Члан 39.
Друге врсте слободно стојећих надстрешница не могу се постављати на јавним
површинама као самостални објекти.
Објекти за извођење забавних програма
Члан 40.
Монтажни објекат за извођење забавних програма у смислу одредаба ове одлуке
је скуп конструктивних елемената, уређаја, апарата и друге опреме који се монтирају и
постављају на јавну површину ради извођења забавних програма (циркус, забавни парк,
апарати за забаву и сл.).
Мањи монтажни објекти из става 1. Овог члана постављају се на јавну површину
у складу Правилником.
Расхладни уређаји
Члан 41.
Расхладни уређаји у смислу ове одлуке су уређаји за продају напитака,
сладоледа и кремова.
Ближи услови за постављање расхладних уређаја, прописују се Правилником, а
ималац дозволе дужан је да уз уређај постави суд за смеће.
Апарати за кокице и друге печењарске производе
Члан 42.
Апарати за кокице и друге печењарске производе могу се постављати на јавним
површинама.
При једнаким условима предност има подносилац захтева који је први поднео
захтев.
Тип и величина апарата прописују се Правилником.
Тезге за излагање и продају књига, часописа и сл.
Члан 43.
Тезге за излагање и продају књига, часописа и других публикација,
компактдискова и слично, је монтажна конструкција која може да се постави на јавној
површини.
При једнаким условима предност има подносилац захтева који је први поднео
захтев.
Тип, односно изглед пулта ближе се прописује Правилником.
Тезге за излагање и продају продају цвећа, честитки, украсних предмета и сл.
Предмета
Члан 44
Тезге за излагање и продају цвећа, честитки, украсних предмета, уметничких
сувенира, еко производа, уметничких слика и сл. предмета може да се постави на јавној
површини поводом обележавања државних, верских и других празника и то:
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1)божићних и новогодишњих празника у периоду од 15. децембра текуће године до 15.
јануара наредне године;
2)прaзника 8. марта у периоду од 1. До 10. марта текуће године;
3)ускршњих празника у укупном трајању најдуже 15 дана рачунајући време пре
наступања празника и за време празника.
Рокови за подношење захтева за постављање пулта из става 1. овог члана су за:
пулт из става 1. тачка 1.овог члана, од 15. новембра, до истека рока на који се може
поставити; пулт из става 1. тачка 2. овог члана, од 1. фебруара до истека рока на који се
може поставити; пулт из става 1. тачка 3.овог члана, од 25 дана пре наступања празника
до краја празника.
При једнаким условима предност има подносилац захтева који је први поднео
захтев.
Једном подносиоцу захтева може се одобрити највише два пулта.
Тип, односно изглед тезге (пулта) и начин постављање ближе се прописује
Правилником.
Телефонске говорнице и поштански сандучићи
Члан 45.
Телефонске говорнице и поштански сандучићи, које на јавној површини
поставља надлежно предузеће могу бити слободностојећи и зидни.
Уколико се телефонске говорнице односно поштански сандучићи постављају на
јавну површину као слободно стојећи, поред подношења доказа предвиђених чланом
20. Ове одлуке надлежно предузеће дужно је да уз захтев приложи и сагласности јавних
предузећа која су власници осталих инсталација са којима се инсталације овог јавног
предузећа додирују или укрштају.
Тип и величина, као и начин постављања телефонских говорница прописује се
Правилником.
Објект за одржавање политичких манифестација
Члан 46.
Објекти за одржавање политичких манифестација су мањи монтажни објекти
који се постављају на јавној површини ради одржавања политичких манифестација.
Ближи услови за постављање ових објеката се прописују Правилником и Планом.
Објект за одржавање сајамских манифестација
Члан 47.
Објекти за одржавање сајамских манифестација су мањи монтажни објекти који
се постављају на јавној површини ради одржавања сајамских манифестација.
Постављање објеката из става 1. Овог члана, може се одобрити подносиоцу
захтева највише два пута у току године, с тим што између два постављања не може
проћи мање од 30 дана.
Време на које се одобрава постављање објеката из става 1. овог члана, по једном
захтеву не може бити дуже од 15 дана.
Ближи услови за постављање ових објеката се прописују Правилником и
Планом.
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Објекти за одржавање културних, спортских и образовних манифестација
Члан 48.
Објекти за одржавање културних, спортских и образовних манифестација су
мањи монтажни објекти који се постављају на јавној површини ради одржавања
културних, спортских и образовних манифестација.
Постављање објеката из става 1. Овог члана, може се одобрити само надлежној
Општинској управи и установама чији је оснивач Општина. Ближи услови за
постављање ових објеката се прописују Правилником и Планом.
Други објекти и уређаји
Члан 49.
Општинска управа ће одобрити постављање других објеката и уређаја уколико
то није у супротности са одредбама ове одлуке, Планом и Правилником.
V - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА
Огласни објекти
Члан 50.
Огласни објекти из члана 3. ове одлуке постављају се на отвореном простору
ради рекламирања у складу са Правилником и Планом у складу са овом одлуком.
Тип, величина и услови за постављање огласних објеката, као и потрбна
техничка документација ближе се утврђује Правилником.
Огласни пано
Члан 51.
Огласни пано је огласни објекат за слободно оглашавање, који користе грађани и
друга заинтересована лица за истицање плаката, огласа, обавештења и слично, ради
информисања и обавештавања о одржавању забавних, културних и спортских
манифестација, обављању делатности и слично, као и посмртне плакате и друге сличне
огласе и обавештења.
Огласни пано поставља град односно месна заједница за потребе грађана и
других заинтересованих лица.
Набавку, постављање и одржавање огласног паноа из става 1. овог члана у име и
за рачун града врши Дирекција.
Слободно лепљење плаката
Члан 52.
Слободно лепљење плаката и других рекламних и огласних порука није
дозвољено на огласним објектима и местима која нису предвиђена за те намене.
Транспаренти
Члан 53.
Транспарент служи за рекламирање делатности и оглашавње манифестације
културног, спортског или забавног карактера, који постављају правна лица или
предузетници у складу са Правилником.
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Транспарент за рекламирање поставља се најдуже до 30 дана, а транспарент за
оглашавање манифестације културног, спортског или забавног карактера до завршетка
трајања манифестације.
Билборд
Члан 54.
Билборди су огласни објекти, који се постављају на отвореном простору ради
презентовања, обавештавања и рекламирања у складу са Правилником и План.
Рекламне ознаке
Члан 55.
Рекламне ознаке су огласни објекти који се, у складу са Правилником
постављају на отвореном простору ради рекламирања и могу бити неосветљене,
светлеће и просветљене.
Рекламне ознаке у смислу става 1. Овог члана су панои, писане рекламе,
светлеће рекламе, дисплеји, рекламе са електронском изменом светлећих порука и сл.
које се постављају на отвореном простору, на којима привредна друштва, друга правна
лица и предузетници рекламирају делатност за сопствене потребе или на којима
привредна друштва, друга правна лица и предузетници регистровани за обављање
делатности рекламирања, односно маркетинга, у комерцијалне сврхе рекламирају
делатност, производе и услуге трећих лица или пружају услуге сервисних информација.
Постављање рекламних ознака из става 1. и 2. овог члана дозвољава се на
период до 12 месеци.
На постављање рекламних ознака из става 1. и 2. ове одлуке на истој локацији и
у наредној години примењују се одредбе члана 20. став 5, 6 и 7 ове одлуке.
VI - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
Надстрешница за склањање људи у јавном саобраћају
Члан 56.
Надстрешница за склањање људи у јавном саобраћају се поставља на аутобуско
стајалиште и служи као заштита од атмосферских прилика.
Када надстешницу поставља Општина набавку, постављање и одржавање у име
и за рачун града врши Дирекција.
Изглед и ближи услови за постављања овог објекта прописују се Правилником у
складу са посебним прописима везаним за безбедно одвијање свих видова саобраћаја.
Балон хала спортске намене
Члан 57.
Балон хала спортске намене је монтажни привремени типски објекат лагане
конструкције, од монтажно демонтажних елемената, са зидовима и кровним
покривачем од импрегнираног или пластицифираног платна или другог сличног
материјала, који се поставља као самостални објекат у функцији спортских активности.
Величина, изглед, начин постављања, као и потребна техничка документација за
овај објекат ближе се прописује Правилником.
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Члан 58.
Постављање и уклањање балон хала спортске намене на површинама које нису
јавне врши се у складу са одредаба члана 18, 19, 21, 22., и 23, 25. и 26. ове одлуке.
VII - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
Технички преглед
Члан 59.
Подобност за употребу киоска, зимске баште, надстрешнице за склањање људи у
јавном саобраћају и балон хале спортске намене утврђује се техничким прегледом.
Технички преглед објеката из става 1. овог члана врши Комисија за технички
преглед образована по прописима о планирању и изградњу.
О свом налазу Комисија за технички преглед сачињава извештај.
На основу извештаја Комисије за технички преглед, Надлежна управа доноси
решењео употребној дозволи.
На решење из преходног става може се изјавити жалба Општинском већу у року
од 8 дана од дана достављања.
VIII - ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ДРУГИ НАЧИН
Заузимање ради обезбеђења градилишта
Члан 60.
Јавна површина се може привремено заузети и ради обезбеђења градилишта или
постављања градилишних скела у циљу изградње, реконструкције или одржавања
грађевинских објеката, на основу решења Општинска управе.
Ради прибављања решења из става 1.овог члана, уз захтев је потребно приложити:
-решење о грађевинској дозволи (код изградње, доградње и реконструкције), решење
којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, уклањању
препрека за особе са инвалидитетом, адаптацији, санацији и промени на мене објекта
без извођења грађевинских;
-шему организације или скицу заузимања са планираном површином заузете јавне
површине; -услове Дирекције за заузимање јавне површине и услове за враћање у првобитно
стање и по потреби и другу документацију.
Пре доношења решења из става 1. oвог члана, подносилац захтева је дужан да
уплати комуналну таксу и новчану накнаду односно депонује средства за враћање јавне
површине у првобитно стање, ако је то уређено посебном одлуком.
Решење из става 1. овог члана обавезно садржи обавезу лица коме је издато, да
по престанку заузимања јавне површине исту доведе у првобитно стање.
Заузимање ради депоновања грађевинског материјала и др.
Члан 61.
Јавна површина се може привремено заузети и ради депоновања грађевинског
материјала, огрева и других сличних предмета и ствари, под условом да подносилац
захтева нема могућности да исте смести у оквиру своје парцеле.
Надлежна управа може решењем одобрити привремено заузимање јавне
површине у смислу овог члана, уколико подносилац захтева приложи услове Дирекције
за заузимање јавне површине и враћање у првобитно стање и плати прописану
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комуналну таксу и новчану накнаду односно депонује средства за враћање јавне
површине у првобитно стање, ако је то уређено посебном одлуком .
Решење из предходног става обавезно садржи обавезу лица коме је издато, да по
престанку заузимања јавне површине исту доведе у првобитно стање.
Саобраћајни пројект
Члан 62.
Уколико заузимање јавне површине из члана 62. и 63. ове одлуке захтева
промену режима саобраћаја, подносилац захтева мора да изради саобраћајни пројект и
да прибави решење о давању сагласности на саобраћајни пројект надлежног органа
општинске Управе Брус, према условима Дирекције.
Потребу израде саобраћајног пројекта из предходног става утврђује Дирекција
приликом издавања услова за заузимање јавне површине.
IX - НАДЗОР
Надзор
Члан 63.
Надзор над спровођењем ове одлуке ове одлуке врши Надлежна општинска
управа, а инспекцијски надзор врши грађевински и комунални инспектор (у даљем
тексту: надлежни инспектор).
Инспекцијски надзор
Члан 64.
Грађевински инспектор врши надзор над спровођењем одредаба ове одлуке
којима се уређује постављање зимске баште, киоска, балон хала спортске намене и
надстрешница за склањање људи у јавном саобраћају.
Комунални инспектор врши надзор над спровођењем одредаба ове одлуке
којима се уређује постављање осталих монтажних објеката, огласних објеката и других
објеката, заузимања јавне површине на други начин.
Овлашћења надлежног инспектора
Члан 65.
У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектор је овлашћен да наложи
отклањање утврђених недостатака и предузме следеће мере, ако:
1)утврди да неко лице поставља или је поставило монтажни или други објекат на јавну
површину односно огласни објекат на отворен простор без решења о
одобрењу/дозволи, наложиће решењем рушење односно уклањање мањег монтажног
или другог објекта односно огласног објекта и довођење јавне површине у првобитно
стање, под претњом о принудног извршења, о трошку тог лица;
2)утврди да неко лице поставља или је поставило монтажни објекат или други објекат
на јавну површину односно огласни објекат на отворен простор у супротности са
издатим решењем о одобрењу или га користи супротно утврђеној намени, одредиће рок
у коме је исто дужно да утврђену неправилност отклони;
3)утврди да лице из тачке 2.овог члана у остављеном року није поступило по датом
налогу, решењем ће наложити рушење односно уклањање мањег монтажног или другог
објекта односно огласног објекта и довођење јавне површине у првобитно стање, под
претњом о принудног извршења, о трошку тог лица;
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4)ако је неко лице заузело јавну површину на други начин, без решења којим се
заузимање јавне површине одобрава, решењем ће наложити уклањање предмета или
ствари са јавне површине и довођење исте у привобитно стање, под претњом
принудног извршења, о трошку тог лица и
5)покренуће прекршајни поступак, ако се за то стекну услови.
Решење инспектора
Члан 66.
Уколико инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да је време
утврђено одобрењем/дозволом, односно решењем о заузимању јавне површине на
други начин истекло, наложиће решењем кориснику рушење односно уклањање
монтажног, огласног објекта или другог објекта, ствари или предмета и довођење јавне
површине у првобитно стање.
Уколико је наступио неки од разлога утврђен у овој одлуци за уклањање мањег
монтажног, огласног или другог објекта, пре истека времена на које је
постављањеодобрено, инспектор ће наложити решењем кориснику да уклаони објекат и
доведе јавну површину у првобитно стање.
Уколико у случају из става 1. и 2. Овог члана корисник не уклони мањи
монтажни објекат, огласни објекат или други објекат у остављеном року, исти ће бити
уклоњен принудним путем о трошку корисника.
Жалба на решење инспектора
Члан 67.
На решење инспектора донето по одредбама ове одлуке може се уложити жалба
Општинском већу, у року од осам дана од дана пријема решења.
Жалба изјављена на решење инспектора не задржава извршење решења.
Овлашћења комуналне инспекције
Члан 68.
Контролу и одржавање комуналног реда у овој области обавља комунална
инспекција, изриче мандатне казне прописане овом одлуком и с тим у вези подноси
захтев за покретање прекршајног поступка.
X - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.
Новчаном казном на лицу места у износу од 10.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице или предузетник ако:
-постави монтажни, огласни или други објекат без одобрења/дозволе односно уговора
(члан 19. и члан 24. ове одлуке),-заузме јавну површину на други начин без решења којим се заузимање јавне површине
одобрава(члан 62. и 63. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу места и одговорно лице у
правном лицу и физичко лице новчаном казном у износу од 3.000,00 динара.
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Члан 70.
Новчаном казном на лицу места у износу од 10.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице и предузетник ако лепи плакате и друге рекламне и огласне
поруке на огласним објектима и местима, која нису предвиђена за ту намену ( члан 55.
ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу места и одговорно лице у
правном лицу и физичко лице новчаном казном у износу од 3.000,00 динара.
Члан 71.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара до 100.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице ако:
1)монтажни објекат на јавну површину не постави у складу са издатим одобрењем или
га користи супротно утврђеној намени;
2)огласни објекат на отвореном простору не постави у складу са издатом дозволом или
га користи супротно утврђеној намени;
3)други објекат не постави у складу са издатим одобрењем;
4)не поступи по решењу надлежног инспектора.
Новчаном казном у износу од 1000,00 динара до 10.000,00 динара казниће се за
прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу и физичко лице.
Новчаном казном у износу од 3.000,00 динара до 50.000,00 динара казниће се
предузетник ако учини прекршај из става 1 овог члана.
XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 72.
Поступци покренути по захтеву странке за издавање одобрења или по службеној
дужности, у којима није донето првостепено решење, окончаће се по одредбама ове
одлуке.
Члан 73.
Предлог аката из. члана 7. и 18. Ове одлуке Дирекција ће израдити у року 60
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. До доношења аката из предходног члана
примењиваће се одредбе аката донетих по раније важећој одлуци уколико нису у
супротности са овом одлуком.
Члан 74.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и
начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Брусу ("Службени
лист општине Брус", бр. 5/03) које се односе на давање у закуп локација на јавном
грађевинском земљишту ради привременог постављања монтажних објекат.
Члан 75.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Брус".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-141 /2015-I
15.06.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
______________________________
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На основу члана 25 и 26 . Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
РС,, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и
145/2014) и члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број
14/08, 4/11 и 2/2014, 10/14), Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана
15.06.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА ,ЈАВНИХ И
ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА И
ЗЕЛЕНИЛУ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна плана генералне регулације Бруса у делу
саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини
Брус ( у даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Плана је дифинисање правила уређења простора и грађења
саобраћајница, и површина јавне и остале намене. Планом генералне регулације Брус
дефинишу се дугорочне пројекције развоја саобраћајне мреже, одређују се правила
регулације, правила уређења и правила граћења саобраћајница.
Члан 3.
Планом се разрађује подручје од око 15 ха од укупно 59,79ха површине јавног
земљишта које је разрађивано Планом генералне регулације Бруса ( Службени лист
општине Брус број 8/14),као и део осталог земљишта које се налази непосредно уз јавно
земљиште. Коначна граница Плана ће се утврдити приликом израде и верификације
Нацрта плана.
Члан 4.
При сагледавању постојећег стања и његове анализе на мрежи саобраћајница у
Брусу постоје следећи проблеми чије је откањање преко потребно:
- недефинисани и неиздвојени коридори за кретање пешака на великом броју улица
- неповољан терен за развој и изаградњу саобраћајне инфраструктуре
- лоше стање коловоза на постојећој саобраћајној мрежи
- одвијање транзита теретних возила кроз централну градску зону
- недостатка адекватних, попречних веза између зона
- недостатак уређених површина за паркирање
Циљеви :
– обезбедити коридор за транзитни правац око Бруса
– успоставити коридоре за кретање пешака и бициклиста
– заокруживање саобраћајних токова
– приступ неприступачним насељеним деловима
– Проверити заступљеност зелених површина и изменити намену у неку од
коматибилних намена у окружењу уколико се утврди да је та површина не адектватно
дата важећим ПГР-ом Бруса, са напоменом да су смањења зелених површина незнатна
Подлоге: ортофото или по договору носиоца и обрађивача планског документа, а у
складу са Законом о планирању и изградњи.
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Члан 5.
Визија и циљеви развоја сагледавају се кроз повећање капацитета и квалитета
постојеће уличне мреже, као једног од основних елемената брже и боље проходности
саобраћаја у граду, планира се кроз следеће активности:
– реконструкцију дела постојеће уличне мреже
– изградња транзитног правца
– изградњу нових улица;
– изградњу паркинга.
– изградњу пешачких и бициклистичких стаза
Члан 6.
План генералне регулације садржи нарочито:
1) границе плана и обухват грађевинског подручја;
2) поделу простора на посебне целине и зоне;
3) претежну намену земљишта по зонама и целинама;
4) регулационе и грађевинске линије;
5) потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
8) зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
9) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
10) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11) друге елементе значајне за спровођење плана.
Члан 7.
За носиоца израде Плана одређује се ЈП ,,Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус,, Брус.
Члан 8.
Рок израде Плана је 6 месеци, од датума потписивања уговора са обрађивачем,
стим да наведени рок обухвата времепотребно за рад извршиоца, без времена
потребног за поступак усвајања Плана.
Члан 9.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Брус или из других
извора у складу са Законом.
Члан 10.
План подлеже стручној контроли од стране Комисије запланове СО Брус. Након
стручне контроле Нацртаплана оглашава се јавни увид у дневном и локалном листу, а
текст огласа истиче се на огласној табли Скупштине општине Брус. Рани јавни увид по
доношењу Одлуке – организује носилац израде плана (упознавање јавности правних и
физичких лица), рани јавни увид оглашава се седам (7) дана пре отпочињања увида у
средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници
јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана
од дана објављивања. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира
носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати
на планска решења.
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Члан 11.
После доношења Одлуке о изради плана, носилац израде плана организује рани
јавни увид (упознавање јавности правних и физичких лица) са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине.
Излагање планског документа на јавни увид врши се после извршене стручне
контроле. Излагање планског документа на јавни увид траје 30 дана од дана
оглашавања. О излагању плланског документа на јавни увид стара се орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања.
После обавњеног јавног увида Комисија саставља извештај који садржи податке о
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и ставовима по свакојпримедби и исти је
саставни део образложења плана.
Члан 12.
С обзиром да су измене и допуне Плана незнетне не постоји потреба израде
Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана на животну средину, на основу
мишљења надлежног органа за послове животне средине број 501-2-4/2015-IV-01 од
05.06.2015.године којим не постоји потреба израде Стратешке процене утицаја. Како је
сатсавни део Плана генералне регулације Бруса ( Службени лист општине Брус број 8/14)
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а овим изменама нема повећања
утицаја на животну средину то је одлучено да се не приступа изради Стратешке процене
утицаја на измене и допуне Плана.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од дана објављивања у ,,Службеном
листу општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-144/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,,
број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014и 145/2014)
и члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11,
2/2014 и 10/14), Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана
15.06.2015.године,
донела је
ОДЛУКУ
O ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛОКАЛИТЕТА ,,СРЕБРНАЦ,, ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 7 НА КОПАОНИКУ
ОПШТИНА БРУС
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације локалитета
,,Сребрнац,, просторна целина 7 на Копаонику општина Брус ( у даљем тексту:План).
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Члан 2.
План детаљне регулације израђује се за делове насељеног места, уређење
неформалних насеља,зоне урбане обнове,инфраструктурне коридоре и објекте и
подручја за које је обаваза његове израдеодређена предходно донетим планским
документом. План детаљне регулације може се донети и када његова иозрада није
предвиђена планом вишег реда на основу одлуке надлежног органа а по захтеву лица
које са ЈЛС закључи уговор о финансирању тог планског документа.Повод за доношење
Одлуке о Приступању изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације
локалитета ,,Сребрнац,, просторна целина 7 на Копаонику општина Брус јесте
иницијатива инвеститора BUILD GRADNJA D.O.O. Вранић из Београда.
Члан 3.
Планом се разрађује просторна целина 7 са прикључком који води од
регионалног путног правца Копаоник – Брзеће до постојећег хотела Сребрнац.
Предложеном границом би био обухваћен простор од око 3,00ха. Оквирна граница
Плана обухваћена је следећим кат.парцелама: 3447/30 површине 0,2144ха , 3443/15
површине 0,6425ха, обе КО Крива Река и саобраћајни приступ преко делова к.п. бр. :
3447/7, 3443/14, 3443/12 све КО Крива Река.
Коначна граница плана детаљне регулацие биће утврђена приликом израде и
верификације Нацрта Плана.
Члан 4.
Циљ Измена и допуна дела Плана детаљне регулације јесте омогућавање
власнику предметних парцела да реализује планирану изградњу на својим парцелама,
потребно је да се парцеле издвоје из Комплекса,, Сребрнац,, што је могуће кроз измену
и допуну дела плана локалитета Сребрнац у оквиру просторне целине 7, а по захтеву
инвеститора.
Подлоге: ортофото или по договору носиоца и обрађивача планског документа, а у
складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 5.
Визија и циљеви доношења ове Одлуке су да се кроз сагледавање просторних
могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, оптимално
искористе могућности овог простора и да се катастарске парцеле број 3447/30, 3443/15
обе КО Крива Река у оквиру просторне целине 7 , изддвоје из комплекса хотела
,,Сребрнац,, и да се омогући изградња туристичко угоститељског објекта хотелског
типа за чију је изгрдњу инвестиор BUILD GRADNJA D.O.O. Вранић из Београда
прибавила земљиште у складу са важећим Законима. Постојећим планом се нису
стекли услови за изградњу објекта па се из тих разлога приступа измени плана.
Циљеви и принципи планирања,коришћења и уређења простора обухваћеног
планом су:
 Стварање планских могућности за унапређивање и коришћење постојећих и
изградњу нових садржаја
 Прерасподела планираних капацитета у складу са програмом инвеститора коме
је додељена локација
 Обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за планирану изградњу
 Очување и побољшавање услова животне средине у складу са тенденцијом
одрживог развоја
 Дефинисање мера заштите од пожара и елементарних непогода
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Члан 6.
Планом ће се одредити, односно ближе разрадити:
-

граница плана и обухват грађевинског подручја,
детаљна намена земљишта
регулациону линију улица и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози
нивелационе коте улица и јавних површина
попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и др. инфраструктуру
трасе коридора и капацитете за саобраћају, енергетску, водопривредну,
комуналну и другу инфраструктуру,
регулационе линије саобраћајница и површина јавне намене и грађевинске
линије,
потребне нивелационе коте раскрсница саобраћајница и површина јавне
намене (нивелациони план)
мере заштите природних целина
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама,
локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта или расписују
конкурси
други елементи значајни за спровођење плана

План ће представљати основ за издавање информације о локацији, локацијских
услова и израду урбанистичко-техничких докумената.
За зоне урбане обнове планом детаљне регулације разрађују се нарочито и
композициони или обликовни план и план партерног уређења.
Када се урбанистичким планом намена земљишта мења тако да нова намена
захтева битно другачију парцелацију план детаљне регулације може садржати и план
парцелације.
Члан 7.
За носиоца израде Плана одређујесе ЈП ,,Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус,, Брус а финансијер Плана је BUILD GRADNJA
D.O.O. Вранић из Београда.
Члан 8.
Рок израде Плана је 8 месеци, од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Члан 9.
Средства за израду Плана обезбедиће BUILD GRADNJA D.O.O. Вранић из
Београда.
Члан 10.
План подлеже стручној контроли од стране Комисије запланове СО Брус. Након
стручне контроле Нацртаплана оглашава се јавни увид у дневном и локалном листу, а
текст огласа истиче се на огласној табли Скупштине општине Брус. Рани јавни увид по
доношењу Одлуке – организује носилац израде плана (упознавање јавности правних и
физичких лица), рани јавни увид оглашава се седам (7) дана пре отпочињања увида у
средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници
јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана
од дана објављивања. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира
носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати
на планска решења.
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Члан 11.
После доношења Одлуке о изради плана, носилац израде плана организује рани
јавни увид (упознавање јавности правних и физичких лица) са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине.
Излагање планског документа на јавни увид врши се после извршене стручне
контроле. Излагање планског документа на јавни увид траје 30 дана од дана
оглашавања. О излагању плланског документа на јавни увид стара се орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања.
После обавњеног јавног увида Комисија саставља извештај који садржи податке о
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и ставовима по свакојпримедби и исти је
саставни део образложења плана.
Члан 12.
За потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене утицаја Плана
на животну средину.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од дана објављивања у ,,Службеном
листу општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-145/2015-I
15.06.2015. године

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

На основучлана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(,,Службени гласник РС,, број 135/04 и 88/2010) и члана26. Статута општине Брус
(,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11, 2/2014 и 10/14), Скупштина
општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА
,,СРЕБРНАЦ,, ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 7 НА КОПАОНИКУ ОПШТИНА БРУС
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за Измене и
допуна дела Плана детаљне регулације локалитета,,Сребрнац,, просторна целина 7 на
Копаонику општина Брус ( у даљем тексту Стратешка процена).
Члан 2.
У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматрати:
-

Постојеће стање животне средине
заштиту природних и културно-историјских вредности
заштиту, унапређење, коришћење и управљање природним ресурсима
планирање, изградњу и уређење и санацију подручја
заштиту посебних вредности
посебне програме и приоритетне задатке који су у фнкцији заштите и развоја
општине Брус.
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Члан 3.
Носилац израде Стратешке процене је ЈП Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус a финансијер Плана је BUILD GRADNJA D.O.O.
Вранић из Београда.
Средства за израду Стратешке процене утицаја обезбедиће
BUILD GRADNJA D.O.O. Вранић из Београда.
Члан 4.
Извештај о Стратешкој процени мора да садржи: полазне основе, опште и
полазне циљеве, избор индикатора, процену могућих утицаја коришћења и управљања
природним ресурсима са описом мера предвиђеним за смањење утицаја на животну
средину, приказ варијантних решења, програм праћења стања животне средине, приказ
начина одлучивања и закључке до којих се дошло током израде извештаја.
Члан 5.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину изради Измена и
допуна дела Плана детаљне регулације локалитета ,,Сребрнац,, просторна целина 7 на
Копаонику биће саставни део Плана.
Члан 6.
Предлог Извештаја о стратешкој процени биће изложен на рани јавни увид, као
и Одлука о приступању изради плана као и после стручне контроле Нацрта плана
изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације локалитета,,Сребрнац,,
просторна целина 7 на Копаонику општина Брус , који ће бити изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у згради општине Брус, тако да истовремено са излагањем Нацрта
плана детаљне регулације биће и јавни увид извештаја о стратешкој процени.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-154/2015-I
15.06.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
МирославПанић,доктор медицине,с.р.
____________________________________

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,,
број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014и 145/2014)
и члана 26. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11,
2/2014 и 10/14), Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана
15.06.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛОКАЛИТЕТА ,,РЕНДАРА,, У ДЕЛУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА НА РЕНДАРИ СА ФЕКАЛНИМ КОЛЕКТОРОМ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације локалитета
,,Рендара,, у делу постројења за пречишћавање отпадних вода на Рендари са фекалним
колектором – у општини Брус ( у даљем тексту:План).
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Члан 2.
План детаљне регулације израђује се за делове насељеног места, уређење
неформалних насеља,зоне урбане обнове,инфраструктурне коридоре и објекте и
подручја за које је обаваза његове израдеодређена предходно донетим планским
документом. План детаљне регулације може се донети и када његова иозрада није
предвиђена планом вишег реда на основу одлуке надлежног органа а по захтеву лица
које са ЈЛС закључи уговор о финансирању тог планског документа.Изузетно, за
линијске инфраструктурне објекте , план детаљне регулације , може да се израђује
истовремено са израдом идејног пројекта који садржи све потребне техничке податке.
Члан 3.
Планом се разрађује подручје у делу постројења за пречишћавање отпадних вода
на Рендари са фекалним колектором – у општини Брус. Оквирна граница Плана
обухваћена је следећим кат.парцелама: 3442/6, 3441/4, 3441/5, 3441/8, 3441/12, 3441/13,
3817/26, 3434/2, 3434/1, 3441/14, 3436/11, 3436/12, 3436/13, 3436/14, 3817/30, 3436/8,
3436/7, 2833/85, 2833/84, 2833/86, 2833/81, 2838, 2833/77, 2833/75, 2833/78, 2833/74,
3802/1, 3041/50, 3041/60,3041/37, 3041/36,3041/32, 3041/28,3041/14 све КО Крива Река.
Члан 4.
Измена и допуна дела Плана детаљне регулације локалитета ,,Рендара,, у делу
постројења за пречишћавање отпадних вода на Рендари са фекалним колектором – у
општини Брус раде се због потребе дефинисања намене површина, зонама са истим
правилима грађења, површинама јавне намене и примарном мрежом саобраћајне и
комуналне инфраструктуре у складу са изведеним стањем на терену, a по захтеву ЈП
Дирекције за грађевинско земљиште,путеве,планирање и изградњу Брус.
Подлоге: ортофото или по договору носиоца и обрађивача планског документа, а у
складу са Законом о планирању и изградњи.
Коначна граница Плана ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта
плана.
Члан 5.
Визија и циљеви развоја огледају се кроз неопходност изградње свих видова
инфраструктуре па и комуналне и саобраћајне као једне од потребних како би се овај
локалитет ,,Рендаре,, туристички активирао и употпунио туристичку понуду Копаоника
са једном сасвим другачијом концепцијом одрживог развоја. Приступа се изради плана
као остваривања законског основа за издавање локацијских услова и грађевинске
дозволе за постројење за пречишћавање отпадних вода на Рендари са фекалним
колектором – у општини Брус са приступним саобраћајницама, који ће условити даљу
изградњу планираних туристичких комплекса на територији локалитета Рендара и
Сребрнца.
Члан 6.
Планом ће се одредити, односно ближе разрадити:
-

граница плана и обухват грађевинског подручја,
детаљна намена земљишта
регулациону линију улица и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози
нивелационе коте улица и јавних површина
попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и др. инфраструктуру
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трасе коридора и капацитете за саобраћају, енергетску, водопривредну,
комуналну и другу инфраструктуру,
регулационе линије саобраћајница и површина јавне намене и грађевинске
линије,
потребне нивелационе коте раскрсница саобраћајница и површина јавне
намене (нивелациони план)
мере заштите природних целина
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама,
локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта или расписују
конкурси
други елементи значајни за спровођење плана

План ће представљати основ за издавање информације о локацији, локацијских
услова и израду урбанистичко-техничких докумената.
Члан 7.
За носиоца израде Плана одређује се ЈП ,,Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус,, Брус.
Члан 8.
Рок израде Плана је 6 месеци, од датума потписивања уговора са обрађивачем,
стим да наведени рок обухвата време потребно за рад извршиоца, без времена
потребног за поступак усвајања Плана.
Члан 9.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Брус или из других
извора финансирања у складу са Законом.
Члан 10.
План подлеже стручној контроли од стране Комисије запланове СО Брус. Након
стручне контроле Нацртаплана оглашава се јавни увид у дневном и локалном листу, а
текст огласа истиче се на огласној табли Скупштине општине Брус. Рани јавни увид по
доношењу Одлуке – организује носилац израде плана (упознавање јавности правних и
физичких лица), рани јавни увид оглашава се седам (7) дана пре отпочињања увида у
средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници
јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана
од дана објављивања. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира
носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати
на планска решења.
Члан 11.
После доношења Одлуке о изради плана, носилац израде плана организује рани
јавни увид (упознавање јавности правних и физичких лица) са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине.
Излагање планског документа на јавни увид врши се после извршене стручне
контроле. Излагање планског документа на јавни увид траје 30 дана од дана
оглашавања. О излагању плланског документа на јавни увид стара се орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања.
После обавњеног јавног увида Комисија саставља извештај који садржи податке о
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и ставовима по свакојпримедби и исти је
саставни део образложења плана.
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Члан 12.
За потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене утицаја Плана
на животну средину.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од дана објављивања у ,,Службеном
листу општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-146/2015-I
15.06.2015. године

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

На основучлана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(,,Службени гласник РС,, број 135/04 и 88/2010) и члана 26. Статута општине Брус
(,,Службени лист општине Брус,, број 14/08, 4/11,2/2014 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА
,,РЕНДАРА,, У ДЕЛУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
НА РЕНДАРИ СА ФЕКАЛНИМ КОЛЕКТОРОМ
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за Измене и
допуна Плана детаљне регулације локалитета ,,Рендара,, у делу постројења за
пречишћавање отпадних вода на Рендари са фекалним колектором – у општини Брус ( у
даљем тексту Стратешка процена).
Члан 2.
У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматрати:
- Постојеће стање животне средине
- заштиту природних и културно-историјских вредности
- заштиту, унапређење, коришћење и управљање природним ресурсима
- планирање, изградњу и уређење и санацију подручја
- заштиту посебних вредности
- посебне програме и приоритетне задатке који су у фнкцији заштите и развоја
општине Брус.
Члан 3.
Носилац израде Стратешке процене је ЈП Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус.
Члан 4.
Извештај о Стратешкој процени мора да садржи: полазне основе, опште и
полазне циљеве, избор индикатора, процену могућих утицаја коришћења и управљања
природним ресурсима са описом мера предвиђеним за смањење утицаја на животну
средину, приказ варијантних решења, програм праћења стања животне средине, приказ
начина одлучивања и закључке до којих се дошло током израде извештаја.
Члан 5.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину изради Измена и
допуна дела Плана детаљне регулације локалитета ,,Рендара,, у делу постројења за
пречишћавање отпадних вода на Рендари са фекалним колектором – у општини Брус
биће саставни део Плана.
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Члан 6.
Предлог Извештаја о стратешкој процени биће изложен на рани јавни увид, као
и Одлука о приступању изради плана као и после стручне контроле Нацрта плана
изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације локалитета ,,Рендара,, у делу
постројења за пречишћавање отпадних вода на Рендари са фекалним колектором – у
општини Брус који ће бити изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у згради
општине Брус, тако да истовремено са излагањем Нацрта плана детаљне регулације
биће и јавни увид извештаја о стратешкој процени.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-155/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић,доктор медицине,с.р.
_________________________________
На основу члана 99. и члана 100. Закона о планирању и изградњи (,,Службени
гласник РС,, број 72/09, 81/09-Исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13-одлука УС , 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 14. тачка 8. и члана
26. тачка 6. 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 15.06.2015. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, поступак и начин отуђења или давања у закуп
грађевинског земљишта које је јавна својина општине Брус, надлежност за доношење
одлука које су акти располагања грађевинским земљиштем, надлежност за обављање
појединих послова у вези са грађевинским земљиштем, као и друга питања која су у
вези са грађевинским земљиштем.
Члан 2.
Грађевинско земљиште у јавној својини општине Брус ( у даљем тексту:
грађевинско земљиште) је земљиште одређено законом или планским документом за
изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у
складу са Законом.
Члан 3.
Скупштина општине Брус доноси: средњорочни и годишњи програм уређивања
грађевинског земљишта у јавној својини, средњорочни и годишњи програм уређивања
грађевинског земљишта ван граница грађевинског земљишта, годишњи програм
прибављања грађевинског земљишта, одлуке о отуђењу грађевинског земљишта по
цени која је мања од тржишне цене или отуђења без накаде, као и одлуке о давању у
закуп по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене када се ради о
реалзацији инвестиционог пројекта којим се унапаређује локални економски развој у
складу са законом, односно условима које прописује Влада.
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Члан 4.
Скупштина општине Брус доноси: одлуку о расписивању јавног надметања или
прикупљања понуда јавним огласом ради отуђења грађевинског земљишта, одлуку о
отуђењу грађевинског земљишта, програм отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини општине Брус, програм давања у закуп грађевинског земљишта које је у јавној
својини општине Брус, одлуку о давању сагласности за парцелацију и препарцелацију
грађевинског земљишта, одлуку о конституисању службености пролаза на
грађевинском земљишту, одлуке везане за давање у закуп грађевинског земљишта, као
и све друге одлуке везане за располагање и управљање грађевинским земљиштем.
Члан 5.
Председник општине Брус на основу одлуке Скупштине општине Брус
закључује уговоре у име општине Брус, образује Комисију за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, образује Комисију за
припремање одлуке о отуђењу грађевинског земљишта, односно давања у закуп
грађевинског земљишта по цени која је мања од тржишне, односно без накнаде у јавној
својини општине Брус, покреће иницијативу за: парцелацију и препарцелацију
грађевинкског земљишта, одлуку о изради планског документа уколико исти није
предвиђен програмом уређивања грађевинског земљишта, за израду програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус и друге иницијативе.
Члан 6.
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус
припрема и утврђује: нацрт програма отуђења, нацрт програма давања у закуп
грађевинског земљишта, нацрт програма прибављања грађевинског земљишта, као и
послове обезбеђивања услова за уређење, коришћење, унапређење и заштиту
грађевинског земљишта.
Члан 7.
Стручне и административне послове за потребе Скупштине општине Брус и
Комисије за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта код доношења одлука о
отуђењу и двању у закуп грађевинског земљишта, давање сагласности за парцелацију и
препарцелацију као и других одлука које су акти располагања грађевинским
земљиштем, обавља Општинска управа Брус, Одсек за урбанизам, грађевинарство и
правно-имовинске послове.
Члан 8.
Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта врши се по тржишним условима
ради привођења планираној намени.
Рок за привођење грађевинског земљишта планираној намени, које се отуђује је
2 (две) године од закључења уговора.
Члан 9.
Под отуђењем и прибављањем грађевинског земљишта сматра се и размена. У
случају размене између власника грађевинског земљишта у јавној, задружној и
приватној својини, не спроводи се поступак јавног надметања ни прикупљања понуда
јавним огласом, имајући у виду правну природу института размене.
Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште.
Услове, начин и поступак размене непокретности утврђује Влада.
Члан 10.
Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне
својине општине Брус.
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Члан 11.
Грађевинско земљиште у јавној својини општине Брус не може се отуђити или
дати у закуп ако није донет плански документ на основу кога се издају локацијски
услови, односно грађевинска дозвола.
II. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Члан 12.
Грађевинско земљиште у јавној својини општине Брус се отуђује на основу
одлуке Скупштине општине Брус којом се одређује да ли ће се спровести поступак
јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом.
Рок за подношење пријава у поступцима јавног надметања или прикупљања
понуда не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од јавног оглашавања.
Члан 13.
Поступак јавног надмеања за отуђење грађевинског земљишта спроводи
Стручна комисија за отуђење или давање у закукп грађевинског земљишта (у даљем
тексту: Комисија).
Комисију именује председник општине Брус на мандатни период од 4 (четири)
године.
Комисија има председника и 4 (четири) члана.
Члан 14.
Почетни износ цене код отуђења грађевинског земљишта одређује се у складу са
законом и исти не може бити мањи од тржишне вредности грађевинског земљишта.
Члан 15.
Јавни оглас о отуђењу грађевинскоог земљишта садржи нарочито:
1. податке РГЗ-а Службе за катастар непокретности Брус земљишта које се
отуђује.
2. податке из планског документа о грађевинском земљишту и објектима који ће
се на њему градити, односно о условима за изградњу и уређење парцеле (намени
земљишту, спратност, максмилано бруто развијена грађевинска површина објекта у
м2, габарити и др.).
3. Податке о степену комуналне опоремљености земљишта.
4. обавештење о обавезама везаним за промену намене пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште.
5. почетну цену отуђења
6. рок привођења земљишта намени
7. обавезу учесника да уплати депозит од 10% почетне цене отуђења.
8. Рок привођења земљишта намени који не може бити краћи од 2 (две) године.
9. Обавештење о документацији коју учесник мора приложити ради његове
идентификације.
10. Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве и на
ком месту се подносе пријаве.
11. Време и место одржавања јавног надметања, односно време и место
отварања приспелих понуда.
12. Износ доприноса за уређење грађевинског земљишта.
13. Друге податке од значаја за спровођење поступка оглашавања.
Текст огласа сачињава Комисија.
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Рок за подношење пријава за јавно надметање, односно прикупљање понуда не
може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана јавног оглашавања.
Јавно оглашавање се врши огласом који се објављује обавезно у штампаним
средствима јавног информисања и на сајту општине Брус, а може се објавити и у
другим медијима.
Члан 16.
Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује најкасније 3 (три) дана
пре почетка јавног надметања.
Уз пријаву се подноси доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за
заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар
привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Учесник у јавном надметаљу уз пријаву прилаже изјаву да прихвата услове из
огласа.
Пријава правног лица садржи: назив, односно пословно име и седиште, податке
о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа) порески
идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат.
Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу становања и јединствени
матични број грађана, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у
регистар надлежног органа (број, датум, назив органа) и порески идентификациони
број.
Члан 17.
Ако пријава учесника не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци
дати супротно објављеним условима или није примљен доказ о уплати депозита,
Комисија ће затражити од учесник да недостатке отклони пре почетка јавног
надметања.
Учесник који не поступи по захтеву Комисије, губи право учешћа на јавном
надметању.
Члан 18.
На оглас о јавном надметању не могу се јавити председник, нии било који члан
Комисије, као и појединци и чланови органа којји су учествовали у доношењу Одлуке о
спровођењу поступка јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта.
Члан 19.
Јавно надметање ће се одржати ако истом приступи и само један учесник и то
лично или преко овлашћеног пуномоћника.
Уколико јавно надметање не успе, поступак оглашавања ће се поновити по
истеку рока од најмање 15 (петнаест) дана.
Поновљено јавно надметање ће се одржати и уколико јавном надметању
приступи и само један учесник, уколико прихвати потписивањем изјве почетну цену
отуђења.
Уколико не успе ни поновљено јавно надметање, у року од 30 (тридесет) дана од
дана, одржавања поновљеног јавног надметања грађевинско земљиште у јавној својини
може се отуђити непосредно понуђачу који се први јави путем писане понуде, а
испуњава услове из огласа и прихвата почетни износ цене накнаде за отуђење.
Уколико се ниједан понуђач не јави путем писане понуде ни након 30 (тридесет)
дана, Комисија ће надметање евидентирати као неважеће и може касније поново
огласити предметно грађевинско земљиште за отуђење или може председнику општине
предложити да се покрене поступак за отуђење предметног грађевинског земљишта по
цени која је мања од тржишне цене формирањем Комисије из члана 5. која ће
предложити доношење скупштинске одлуке.
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Члан 20.
По окончању поступка јавног надметања Комисија сачињава записник.
У записник о току поступка јавног надметања се уноси:
1. број пријављених учесника.
2. Почетна цена отуђења грађевинског земљишта.
3. Листа учесника са понуђеним ценама.
4. Примедбе учесника јавног надметања.
5. Цена грађевинског земљишта која је утврђена као најповољнија и подаци о
учеснику са најповољнијом понудом.
6. Датум и време почетка и завршетка поступка јавног надметања.
7. Ток самог поступка
8. Други подаци од значаја за рад Комисије.
Записник потписују присутни чланови Комисије, учесници поступка и лице које
води записник.
Члан 21.
Најповољнијом понудом сматра се она понуда у којој је поуђен највиши износ
цене отуђења грађевинског земљишта.
Уколико два или више лица понуде исту цену најповољнијом понудом ће се
сматрати понуда оног понуђача који се најраније пријавио на јавно надметање.
Члан 22.
По обављеном јавном надметању Комисија у року од 8 (осам) дана, сачињава
предлог за доношење решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Записник о раду са предлогом из става 1. oвог члана, Комисија доставља
Скупштини општине Брус.
Члан 23.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини доноси Скупштина
општине Брус и оно се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, као и
Општинском правобранилаштву општин Брус.
Члан 24.
Општина Брус, као власник грађевинског земљишта, кога заступа председник
општине Брус, односно лице које он овласти и лице коме се грађевинско земљиште
отуђује, закључују уговор у року од 30 (тридесет дана од дана доношења решења о
отуђењу грађевинског земљишта).
Купац нема право на повраћај уплаћеног депозита, већ ће исти бити урачунат
као део понуђене цене отуђења.
Најповољнији понуђач губи право на повраћај уплаћеног депозита у случају
одустајања од своје понуде.
Уплаћени депозит биће враћен осталим учесницима јавног надметања у року од
8 (осам) дана од дана одржане седнице Комисије.
Члан 25.
Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено
супротно одредбама закона, те да му је на тај начин повређено право може поднети
надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 (осам) дана од сазнања за
закључење уговора, а најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења
уговора.
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ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА ЈАВНИМ
ОГЛАСОМ

Члан 26.
Поступак отуђења прикупљањем понуда јавним огласом спроводи стручна
Комисија из члана 13. ове одлуке.
Члан 27.
Учесник у поступку отуђења грађевинског земљишта прикупљањем понуда
јавним огласом своју понуду доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом
назнаком на коју кат. парцелу се односи и назнаком ,,ЈАВНИ ОГЛАС – НЕ
ОТВАРАТИ,, и исту предаје у канцеларији означеној у јавном огласу.
Члан 28.
Прикупљањем понуда је успело уколико пристигне барем једна уредна и
благовремена понуда.
Уколико се на оглас не пријави ниједан учесник или су понуде неблговремене,
односно неуредне, поступак оглашавања ће се поновити по истеку рока од најмање 15
(петнаест) дана од дана заказаног јавног отварања понуда.
Уколико се на оглас пријави само један учесник, поступак ће се спровести и
земљиште се може отуђити под условом да је учесник понудио најмање почетни износ
цене и прихватио друге услове из огласа.
Уколико се на оглас пријаве два или више учесника и понуде исти износ цене,
земљиште ће се отуђити учеснику који је први поднео понуду.
Уколико не успе ни поновљени јавни оглас, у року од 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуда по поновљеном огласу грађевинско земљиште може се отуђити
непосредно понуђачу који се први јави путем писане понуде, а испуњава услове из
огласа и то по почетној цени. Уколико се ниједан понуђач не јавни путем писане
понуде ни након 30 (тридесет ) дана примениће се одредбе члана 19. став 5. ове одлуке.
Члан 29.
Председник Комисије објављује почетак поступка избора најбољег понуђача.
Поступак јавног отварања писаних понуда почиње уношењем у записник места
и времена јавног отварања понуда и података о катастарским парцелама за које су
пристигле
Понуде.
Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрју, што се записнички
констатује.
Понуде се разврставају према катастрским парцелама.
Председник Комисије јавно отвара понуде по редоследу приспећа, утврђује ко је
поднео понуду ко је од подносилаца присутан са овлашћењем да учествује упоступку и
даје их на увид члановима Комисије.
Председник Комисије јвно саопштава и диктира у записник садржину сваке
понуде и Комисија констатује да ли су понуде уредне.
Комисија записнички констатује ако за поједине кат. парцеле није поднета
ниједна понуда.
Поступак јавног отварања писаних понуда завршава се након отварања и
разматрања свих приспелих понуда.
О раду Комисије води се записник.
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Члан 30.
У поступку спровођења јавног отварања понуда председник Комисије се стара о
одржавању реда, опомиње и упозорава присутна лица да неометају чланове Комисије и
учеснике у поступку.
Уколико се и после упозорења настави са ремећењем реда, Комисија изриче
опомену лицу које омета њен рад.
Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рд Комисије, биће
удаљено из просторије у којој Комисија заседа
После удаљења лица која је ометало рад Комисије, иста наставља са радом. Ако
не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене
и удаљења, Комисија мож да одлучи да се прекине поступак јавног отварања понуда.
У случају прекида из претходног става Комисија је дужна да одреди када ће се
поступак наставити.
Члан 31.
У записник о поступку јавног отварања понуда се уноси:
1. број пријављених учесника
2. почетна цена отуђења грађевинског земљишта
3. листа учесника са понуђеним ценама
4. примедбе учесника поступка
5. цена грађевинског земљишта, која је утврђена као најповољнија и подаци о
учеснику са нјповољнијом понудом,
6. датум и време почетка и завршетка поступка
7. околности у вези са чланом 30. ове одлуке
8. други подаци од знчаја за рад Комисије
Записник потписују присутни чланови Комисије, учесници поступка и лице које
води записник.
Члан 32.
Комисија у року од 15 (петанест) дана, а најдуже у року од 30 (тридесет) дана
сачињава предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Записник о раду са предлогом решења из става 1. овог члана и приговорима,
Комисја доставља Скупштини општине Брус.
Члан 33.
По правоснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта председник
Општине закључује уговор о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 (тридесет)
дана, по предходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва и исти се
оверава код надлежног суда или јавног бележника.
Купац нема право на повраћај уплаћеног депозита по огласу о прикупљању
понуда, већ ће исти бити урачунат као део понуђене цене отуђења.
Најповољнији понуђач губи право на повраћај уплаћеног депозита у случају
одустајања од своје понуде.
Уплаћени депозит биће враћен осталим учесницима поступка прикупљања
понуда, у року од 8 (осам) дана од дана одржане седнице комисије.
Члан 34.
На сва она питања у поступцима отуђења грађевинског земљишта прикупљањем
понуда јавним огласом која нису уређена, сходно ће се примењивати одредбе ове
одлуке које се односе на отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем.
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IV НЕПОСРЕДНО ОТУЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 35.
Услови и случајеви непосредног отуђења грађевинског земљишта уређени су
законом.
Члан 36.
Цена отуђења грађевинског земљишта у случајевима непосредног отуђења плаћа
се пре овере уговора у целости.
V САДРЖАЈ УГОВОРА И НАЧИН
ПЛАЋАЊА
Члан 37.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели
2. податке о намени и величини будућег објекта,
3. податке о купопродајној цени,
4. податке о року и начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта,
5. посебне услове за уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско
земљиште,
6. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени изградњом
главног објекта,
7. права и обавезе у случају неизвршења обавезе из уговора,
8. начин решавања спорова између уговорних страна
9. податке о поступку и условима за измену уговора.
10. друге елементе из закона којим се уређују облигациони односи.
Када је уговором о отуђењу предвиђено плаћање на више рата, обавезно се
прописује начин усклађивања рата са индексом потрошачких цена у Републици Србији,
према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике.
Уговор из става 1. овог члана представља основ за промену уписа у јавној књизи
о евиденцији непокретности и правима на њима.
Члан 38.
Купопродајна цена се може платити једнокрaтно, пре овере уговора или на рате,
у року који не може бити дужи од 5 (пет) година, с тим што ће се плаћање вршити на
основу уговора у месечним или тромесечним ратама, уз обавезу купца да достави
банкарску гаранцију са клаузулама ,, без приговора,, и наплативу ,,на први позив,, са
укључењем валоризације и трошкова у гаранцију, на целокупни износ купопродајне
цене или хипотеку I реда у двоструком износу од уговорене цене.
У случају плаћања на рате, рате ће се усклађивати са индексом потрошачких
цена у Републици Србији према објављеним подацима надлежне органиазације за
послове вођења статистике, по правилу шестомесечно, као и у случајевима раста већег
од 5%.
Унутрашња организацона јединица Општинске управе Брус– Одсек за финансије
и планирање , надлежна је за праћење финансијске дисциплине, евидентирање и
књижење уплата, као и за давање обавештења Општинском правобраниоцу општине
Брус за утужење, односно раскид уговора у случајевима неблаговременог плаћања,
односно неплаћања.
Неблаговременим плаћањем сматра се свака доцња када купац дугује законску
затезну камату, а уговор ће се раскинути у случају неплаћања 2 (две) рате узастопно.
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VI ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 39.
Грађевинско земљиште може се дати у закуп ради изградње објеката за које се
издаје привремена грађевинска дозвола и то на рок до 5 (пет) година, ради остваривања
јавно – приватног партнерства на период предвиђен уговором о концесији, односно на
временски период на који је поверено обављање комуналне делатности.
Ради остваривања јавно – приватног партнерства, неизграђено грађевинско
земљиште може се дати у закуп без накнаде приватном партнеру на рок на који је
закључен јавни уговор у складу са законом којим се уређује јавно – приватно
партнерство и концесије, односно уносити као оснивачки улог у привредна друштва, а
општина Брус као власник грађевинског земљишта може са физичким или правним
лицем закључити и уговор о заједничкој изградњи једног или више објеката.
Влада ближе прописује услове за улагање у случајевима концесије и јвно –
приватног партнерства.
Члан 40.
Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи нарочито: податке о
кататарској парцели, намени и величини будућег објекта, о висини закукпнине, року
трајања закупа, року и начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, услове за уређивање ако се у закуп даје неруређено грађевинско земљиште,
року у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени, права и обавезе у
случају неизвршења обавеза, начин решавања спорова, као и поступку и условима за
измену или раскид уговора, као и услове под којима се закупцу предметно земљиште
може дати у својину.
Када је уговором о закупу предвиђено плаћање на више рата, обавезно се
прописује начин усклађивања висине закупа са индексом потрошачких цена у
Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за послове
вођења статистике.
Члан 41.
Одредбе ове одлуке које се односе на отуђење грађевинског земљишта сходно ће
се примењивати и у случајевима давања у закуп грађевинског земљишта.
VII OСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Грађевинско земљише књижи се у складу са законом код државног органа
надлежног за послове државног премера и катастра.
Евиденција о грађевинском земљишту које је у јавној својини општине Брус
води се код Општинске управе Брус Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинскоправне послове у чијоој су надлежности и послове евидентирања и уписа јавне
својине..
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Посебном одлуком, уређује се постављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, мањи монтажни
објекти, летње баште, покретни објекти и сл.).
Одлуком из става 1. овог члана уређују се и мерила и критеријуми за
плаћање закупнине односно накнаде за постављање ове врсте објеката на површинама
јавне намене.
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Члан 44.
На све захтеве поднете до ступања на снагу ове одлуке, примењиваће се одредбе
одлуке која је била на снази у моменту подношења захтева, односно одлуке која је
повољнија заподносиоц захтева.
Члан 45.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о отуђењу и давању
у закуп грађевинског земљишта (,,Службени лист општине Брус,, број 3/2010 ).
Члан 46.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објвљивања у ,,Службеном листу
општине Брус,,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-11/2015-I
15.06.2015.године

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

На основу 62., 63., 64., 64а и 64б. Закона о пољопривредном земљишту члан
(«Службени гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) 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 15.06.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини на територији
општине Брус, утврђено Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Брус за 2015. годину.
Члан 2.
Одређује се Председник општине, као орган надлежан за доношење Одлуке о
расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број
320-11-2908/2015-14 од 31.03.2015. године, а у складу са годишњим Програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Брус.
Члан 3.
Одређује се Председник општине, као надлежни орган, да на основу предлога
Комисије за спровођење поступка јавног надметања који образује Скупштина општине,
донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини уз
сагласност Министарства.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 320-36/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
______________________________
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На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник «, број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст) и
Одлуке Управног одбора ПУ «Пахуљице» Брус број 416/15 од 08.06.2015. године,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ МРЕЖНОГ ПЛАНА ОБУХВАТА ДЕЦЕ
ПРИПРЕМНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ ПРОГРАМОМ НА ТЕРЕНУ
ОПШТИНЕ БРУС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ
Члан 1.
Мрежни план обухвата деце припремним предшколским програмом на терену
општине Брус, за школску 2015/2016 годину кроз васпитно образовни рад организоваће
се:
- 20 часова недељно у следећим местима:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Припремна група

Назив простора

Жуње
Грашевци
Лепенац
Разбојна
Златари
Блажево
Милентија
Крива Река
Батоте
УКУПНО

Стан при школи
Школа у Грашевцима
Вртић у Лепенцу
Школа у Разбојни
Амбуланта у Златарима
Школа у Блажеву
Школи у Милентији
При школи
При школи

Број деце за
ППП
6
5
5
6
5
5
6
1
1
40

- 10 часова недељно у следећим местима:
Ред.
Бр.
1.
2.

Припремна група

Назив простора

Игрош
Стројинци

Вртић у Игрошу
Школа у Стројинцима
УКУПНО

Број деце за
ППП
4
3
7

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 61-12/2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 377.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07), члана 1.-13. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене
програма васпитања и образовања у предшколским установама («Службени гласник
РС», број 146/14) 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 15.06.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА
И ОБРАЗОВАЊА У ПУ «ПАХУЉИЦЕ» БРУС
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
УТВРЂУЈУ СЕ економске цене програма васпитања и образовања у ПУ
«Пахуљице» Брус у Брусу за 2015. годину, и то:
1) Економска цена на годишњем нивоу износи 49.753.640,00 динара,
2) Економска цена на месечном нивоу износи 4.146.136,60 динара,
3) Економска цена по детету, за 160 просечно присутне деце, на годишњем нивоу
износи 310.960,20 динара,
4) Економска цена по детету на месечном нивоу износи 25.913,35 динара.
Члан 2.
Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене
по детету из члана 1. тачка 4. ове Одлуке, са бројем радних дана у месецу.
Члан 3.
Утврђује се да учешће корисника услуга у месечној економској цени по детету
(20%) за целодневне облике рада у трајању од 10 сати износи 5.000,00 динара.
Утврђује се да учешће корисника услуга припремног предшколског програма у
целодневном боравку, у трајању од 10 сати, у месечној економској цени по детету
износи 3.600,00 динара.
Члан 4.
Припремни предшколски програм у четворочасовном трајању је бесплатан,
корисници услуга плаћају ужину у износу од 1.160,00 динара.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 61-11/2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 378.

На основу члана 55. став 5. Закона о водама («Службени гласник РС», број
30/2010 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07), Мишљења јавног водопривредног предузећа «Србија воде» Београд,
Водопривредни центар Морава Ниш РЈ Западна Морава Чачак, број 07-1230/2 од
21.05.2015. године 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 15.06.2015. године донела
је
ОДЛУКУ
1. УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на
територији општине Брус за 2015. годину, који је саставни део ове Одлуке.
2. Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине
Брус за 2015. годину доставити:
- Министарству унутрашњих послова – сектору за Ванредне ситуације;
- Јавном водопривредном предузећу «Србија воде» Београд, ВПЦ Морава Ниш
ради повезивања са оперативним планом одбране од поплава воде првог реда
и праћења упражњења истим,
- Штабу за ванредне ситуације општине Брус,
- Општинској управи општине Брус – Одсеку за инспекцијске послове,
пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине.
3. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и иста ће се
објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:325-30/2014-I
15.06.2015.године

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

На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', број 135/04 и 36/09), Сагласности Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, број: 401-00-01078/2015-09 од 28.04.2015. године, члан 6. и 9. Одлуке
о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Брус (''Службени
лист општине Брус'', број 5/09) 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 15.06.2015. године, донела
је
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава
за активности које се током 2015. године планирају у области заштите и унапређења
животне средине.
За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета општине Брус, у
укупном износу од 500.000 динара, а како је то утврђено у разделу 1. Општинска
управа – Буџетски фонд за заштиту животне средине, функционална класификација
560, економске класификације 423000, 424000 и 426000, Одлуке о буџету општине Брус
за 2015. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014).
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II
Средства из тачке I став 2. овог Програма користиће се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине/мониторинг/ на
територији општине Брус.
300.000,оо динара
У току 2015. године, планира се праћење стање животне средине у складу са
Законом о заштити животне средине (чл. 69.-73.) и посебне Законе:
- праћење нивоа комуналне буке у насељима и дуж главних саобраћајница;
- акустично зонирање;
- праћење и прогроноза аерополена (амброзија);
- праћење квалитета ваздуха у ванредним ситуација;
- праћење квалитета површинских вода.
За реализацију наведених мониторинга у 2015. години биће закључени уговори
са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама након спроведене
јавне набавке и све у складу са Законом о јавним набавкама и где је то потребно.
2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте.
100.000,оо динара
- Решавање дивљих депонија у сеоским срединама које немају организовано
сакупљање отпада;
- Чишћење корита река Расине и Грашевке и уређење простора око корита
наведених река;
- Због недостатка зелених површина у граду и уређених простора за одмор и
игру деце потребно је издвојити средства за обнваљање и садњу нових стабала у граду,
уређење парковског инвентара и озелењавање.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног аката
Председника општине, и на основу поднетих захтева надлећних предузећа и
институција са територије општине, као и предлога надлежног одсека Општинске
управе општине Брус.
Ови Програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама
проистеклим из Закона заштите животне средине и у сарадњи са другим институцијама
на територији општине Брус.
3. Едукативни програм и јачање свести о значају заштите животне
средине.
80.000,оо динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популације заштите
животне средине, а опште је познато да је превенција много економичнија и ефикаснија
од отклањања последица, то ће Општинска управа Брус, надлежни одсек, у сарадњи са
другим субјектима организовати или учествовати у предавањима, семинарима,
трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне
средине.
-дан планете Земље
-светски дан заштите животне средине
-организовање едукативних еколошких програма за децу школског и
предшколског узраста кроз еколошке школе.
4. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне
средине.
20.000,оо динара.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања
јавности о стању животне средине, јавности рада Општинске управе и јачање свести о
значају заштите животне средине, у току 2015. године, планира се штампање флајера и
публикација као и обавештавање јавности о стању животне средине путем средстава
јавног информисања.
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III
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се
у зависности од правила средстава прикупљених у складу са приливом наменских
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине, (''Службени
гласник РС'', број 135/04 и 36/09), Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 5/09).
IV
Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Брус,
утврђује приоритетне активности из Програма заштите животне средине.
V
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и
реализацију појединачних програма и пројеката спроводи Председник општине Брус.
Извештај о реализацији овог Програма подноси Председник општине Брус, пре
усвајања Програма за наредну годину.
БРОЈ:400-202/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, 129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈКП «Расина» Брус за 2014. годину, под
бројем 1063/2015, који је усвојио Надзорни одбор на седници одржаној дана
27.05.2015. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 023-7/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП «Радио телевизија Брус» Брус за 2014. годину,
под бројем 136, који је усвојио Надзорни одбор на седници одржаној дана
02.06.2015. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 023-9/2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 381.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве,
планирање и изградњу Брус за 2014. годину, под бројем 850-3-1, који је усвојио
Надзорни одбор на седници одржаној дана 08.06.2015. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 023-10/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај ЈП Дирекције за
пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе Брус за 2014. годину, под
бројем 29/1, који је усвојио Надзорни одбор на седници одржаној дана
26.05.2015. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 023-6/2015-I
15.06.2015. 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. став 1. тачка 25. 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 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду председника општине Брус за 2014. годину, од
20.03.2015. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 021-6/2015-I
15.06.2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
________________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Брус за 2014. годину,
од 20.03.2015. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 021-5/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Брус за 2014. годину
са финансијским извештајем за Општинску управу, Штаб за ванредне ситуације
општине Брус и Буџетски фонд за заштиту животне средине од 09.04.2015.
године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 021-4/2015-I
15.06.2015. 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. став 1. тачка 25. 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 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Дома здравља Брус за 2014. годину, под бројем
97/15, од 01.04.2015. године, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној
дана 09.04.2015. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 023-2/2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 383.

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, 2/14 и 10714-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015.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, под бројем 198/15 од 21.05.2015.године, који је
усвојио Управи одбор под бројем 188/15-3 на седници одржаној дана
28.05.2015. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:400-358/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај Туристичке организације
општине Брус за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор на седници
одржаној дана 05.01.2015. године, под бројем 3/15.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 023-5/2015-I
15.06.2015. 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. став 1. тачка 25. 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 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке Брус за 2014. годину, који је
усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 22.05.2015. године, под бројем
74/15.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 023-4/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_________________________________

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 384.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
129/07) и члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за културу Брус за 2014. годину, под
бројем 229/15 од 13.05.2015. године, који је усвојио Управни одбор на седници
одржаној дана 13.05.2015. године, број 230/15.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 023-3/2015-I
15.06.2015. 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. став 1. тачка 25. 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 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад Брус за 2014. годину,
који је усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 27.02.2015. године, под
бројем 551-136/1/2015.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 023-8/2015-I
15.06.2015. 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), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26. став 1. тачка 9.
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАЗБОЈНИ
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пре истека мандата чланови Школског одбора
ОШ „Бранко Радичевић“ у Разбојни и то:

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

БРОЈ 7. Страна 385.

Трошић Марија из Крушевца, представник запослених,
Стефановић Бранкица из Крушевца, представник запослених,
Јочић Тања из Богиша, представник запослених,
Марјановић Мирослав из Богиша, представник Савета родитеља,
Гајић Владимир из Златара, представник Савета родитеља,
Кричак Мишел из Жуња, представник Савета родитеља,
Ерић Милен из Равни, представник локалне самоуправе,
Мијаиловић Слађан из Разбојне, представник локалне самоуправе,
Живковић Дејан из Златара, представник локалне самоуправе

2. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“ у Разбојни,
на период од 4 године и то:
1. Гајић Татјана из Златара, представник запослених,
2. Качаревић Милан из Дубаца, представник запослених,
3. Ковачевић Александар из Дубаца, представник запослених,
4. Марковић Ана из Равни, представник Савета родитеља,
5. Предолац Весна из Разбојне, представник Савета родитеља,
6. Вукајловић Славиша из Богиша, представник Савета родитеља,
7. Др Мане Мандарић из Разбојне, представник локалне самоуправе,
8. Бошковић Светлана из Жуња, представник локалне самоуправе,
9. Крпић Милорад из Равни, представник локалне самоуправе,
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-55/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________
На основу члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26. став 1. тачка 9.
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У БРУСУ
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пре истека мандата чланови Школског одбора
ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Брусу и то:
1. Радица Крпић из Бруса, представник локалне самоуправе
2. Милан Малинић из Бруса, представник локалне самоуправе,
3. Аранђел Стојковић из Бруса, представник локалне самоуправ е.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 02-28/2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 386.

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26. став 1. тачка 9.
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У БРУСУ
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Брусу и
то:
1.Војислав Милисављевић из Бруса, представник локалне самоуправе
2.Славица Вуковић из Бруса, представник локалне самоуправе,
3.Предраг Петровић из Бруса, представник локалне самоуправе. .
2. Изборни период новоименованих чланова органа управљања траје до истека
мандата органа управљања.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-65/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26. став 1. тачка 9.
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «ПАХУЉИЦЕ» БРУС
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пре истека мандата чланови Управног одбора
ПУ «Пахуљице» Брус, представници локалне самоуправе и то:
1.Јован Цветковић,
2.Кричак Новица
3.Ђукић Лазар.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 02-72/2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 387.

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26. став 1. тачка 9.
Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «ПАХУЉИЦЕ» БРУС
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора ПУ «Пахуљице» Брус, представници
локалне самоуправе и то:
1.Обрадовић Мићко из Будиловине,
2.Милошевић Саша из Стројнаца и
3.Марјановић Предраг из Бруса.
2. Изборни период новоименованих чланова органа управљања траје до истека
мандата органа управљања.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-73/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС»,
број 24/11), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус«, број 14/2008 , 4/11, 2714 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Управног одбора Центра за
социјални рад у Брусу и то:
1) Зоран Марковић из Разбојне,
2) Силвана Миљојковић из Бруса,
3) Дарко Ковачевић из Дубаца,
4) Звездана Радовић, представник запослених,
5) Далиборка Томић из Бруса, представник запослених.
II - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ: 02-70/2015-I
15.06.2015.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_____________________________________
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На основу члана 123. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС»,
број 24/11), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус«, број 14/2008 , 4/11, 2714 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС
I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Центра за социјални рад у Брусу и
то:
1)Збиљић Оливера из Бруса, представник оснивача,
2)Ђурковић Дарко из Бруса, представник оснивача,
3)Горан Дељанин из Бруса, представник оснивача,
4)Миља Вучковић, представник запослених,
5)Љиљана Јеличић, представник запослених.
II - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-71/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015.године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 15. и 16. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Туристичке организације општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 1/15) и
члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
14/08, 4/2011, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06. 2015.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДОБРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Туристичке организације општине
Брус:
- Александар Гавриловић
- Милован Јанковић из Бруса,
- Снежана Матић из Блажева,
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 02-68/2015-I
15.06.2015.године

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

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 15. и 16. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Туристичке организације општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 1/15) и
члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
14/08, 4/2011, 2/14 и 10/14-Пречишћени текст),
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Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06. 2015.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДОБРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС
I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Туристичке организације општине Брус и то:
- Милен Ђорђевић из Бруса,
- Слађан Радмановац из Лепенца и
- Драган Вучковић из Мале Врбнице,
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 02-69/2015-I
15.06.2015.године

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

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“,
број 129/07) члана 50. и 55. Пословника о раду Скупштине општине Брус („Службени
лист општине Брус“, број 6/12 и 11/12) и члана 3. Одлуке о радним телима Скупштине
општине Брус(„ Службени лист општине Брус“, број 11/08, 9/13 и 3/15),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Драгомир Ђорђевић дужности председника Савета за
буџет и финансије, због поднете оставке.
2. БИРА СЕ Милен Ђорђевић из Бруса за члана Савета за буџет и финансије.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус „.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-56/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“,
број 129/07) члана 50. и 55. Пословника о раду Скупштине општине Брус („Службени
лист општине Брус“, број 6/12 и 11/12) и члана 4. Одлуке о радним телима Скупштине
општине Брус(„ Службени лист општине Брус“, број 11/08, 9/13 и 3/15),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ И ПУТНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за урбанизам, стамбено-комуналне и
путне делатности и заштиту животне средине, и то:
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1. Аранђел Стојковић,
2. Милован Димитријевић и
3. Иван Ђокић, сви из Бруса
2. БИРАЈУ СЕ чланови Савета за урбанизам, стамбено-комуналне и путне
делатности и заштиту животне средине, и то:
1. Милутин Каламковић из Будиловине,
2. Алекса Стевановић из Блажева и
3. Драган Милић из Бруса
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус „.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-48/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_________________________________________
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“,
број 129/07) члана 50. и 55. Пословника о раду Скупштине општине Брус („Службени
лист општине Брус“, број 6/12 и 11/12) и члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине
општине Брус(„ Службени лист општине Брус“, број 11/08, 9/13 и 3/15),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ЖАЛБЕ
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за представке и жалбе и то:
1. Јевтимије Миловановић из Бруса, председник,
2. Милован Димитријевић из Бруса, члан и
3. Душица Лазић из Ковиоца.
2. БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за представке и жалбе и то:
1. Горан Миљојковић из Жиљака,
2. Миломир Јовановић из Бруса и
3. Анђелка Ђорђевић из Бруса.
3.Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус „.
БРОЈ: 02-67/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“,
број 129/07) члана 50. и 55. Пословника о раду Скупштине општине Брус („Службени
лист општине Брус“, број 6/12 и 11/12) и члана 7. Одлуке о радним телима Скупштине
општине Брус(„ Службени лист општине Брус“, број 11/08, 9/13 и 3/15),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВНА И
МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
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1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Комисије за избор и именовања,
административна и мандатно-имунитетска питања, и то:
1. Горан Радојковић из Бруса и
2. Горјан Јаковљевић из Бруса.
2. БИРАЈУ СЕ за чланове Комисије за избор и именовања, административна и
мандатно – имунитетска питања, и то:
1. Милисав Михајловић из Милентије, одборник и
2. Марјан Михајловић из Милентије.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус „.
БРОЈ: 02-66/2015-I
15.06.2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
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 15.06. 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. Александар Ђурђевић из Бруса, члан, на предлог одборничке групе «Заједно за
Брус»,
- Мирјана Р. Ивезић из Бруса, заменик члана, на предлог одборничке групе «Заједно за
Брус»,
2. Срђан Живанчевић из Тршановаца, члан на предлог одборничке групе «Заједно за
Брус»,
- Милутин Гавриловић из Бруса, заменик члана, на предлог одборничке групе «Заједно
за Брус»,
3. Алекса Стевановић из Блажева, члан на предлог одборничке групе «Заједно за Брус»,
- Милутин Недељковић из Дртеваца, заменик члана, на предлог одборничке групе
«Заједно за Брус»,
4. Горан Арсић из Игроша, члан на предлог одборничке групе НС,
- Предраг Марјановић из Бруса, заменик члана на предлог НС,
5. Новица Нешић из Бруса, члан на предлог одборничке групе НС,
- Марија Аздејковић из Бруса, заменик члана, на предлог одборничке групе НС,
6. Драгољуб Марковић из Бруса, члан на предлог одборничке групе НС,
- Ненад Миленковић из Бруса, заменик члана, на предлог одборничке групе НС,
7. Бојан Предолац из Разбојне, члан на предлог одборничке групе «Покренимо Брус»,
- Игор Бабић из Бруса, заменик члана на предлог одборничке групе «Покренимо Брус»,
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8. Славко Милићевић из Влајковаца, члан на предлог одборничке групе «Покренимо
Брус»,
- Андрија Несторовић из Бруса, заменик члана на предлог одборничке групе
«Покренимо Брус».
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 престаје да важи Решење о именовању
Општинске изборне комисије, број 013-1/2015-I од 20.04.2015. 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:013-2/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
________________________________________
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 15.06.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
1. У Решењу о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за
планове број 350-110/2015-I од 20.04.2015. године («Службени лист општине
Брус», број 6/15), тачка 1. подтачка 3. мења се и гласи:
« Милета К. Тодоровић, дипломирани грађевински инжењер, за члана.
У истој тачки додаје се нов став који гласи:
«Весна Грујић, инг., одређује се за техничког секретара Комисије за планове, без
права на одлучивање».
У осталом делу Решење остаје непромењено.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-156/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_______________________________________
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 15.06.2015. 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:02-64/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 393.

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 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛОСЛАВ БИСЕРЧИЋ, дипломирани економиста из Бруса,
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:02-65/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07 и 83/14), члана 126. став 1. тачка 6. Закона о социјалној заштити
(«Службени гласник РС», број 24/11) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад Брус у Брусу
1. Љиљана Бабић дипломирани економиста из Будиловине, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Брусу у Брусу, због
истека мандата на који је именована.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-59/2015-I
15.06.2015.године

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

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07 и 83/14) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
о неприхватању предлога за именовање директора
Центра за социјални рад Брус у Брусу

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 394.

1. НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог за именовање Љиљане Бабић, дипломираног
економисте из Будиловине, за директора Центра за социјални рад Брус у Брусу,
по спроведеном конкурсу објављеном у дневним новинама «Политика» и по
спроведеној процедури предвиђеној Законом о социјалној заштити.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине
_________________________________________
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07 и 83/14), члана 125. став 1. и 3. Закона о социјалној заштити
(«Службени гласник РС», број 24/11) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад Брус у Брусу
БРОЈ: 02-60/2015-I
15.06.2015. године

3. Мирослав Обрадовић, дипломирани економиста из Бруса, ЈМБГ 3103953782639
ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Брус у
Брусу, на мандатни период најдуже једну (1) годину.
4. Сагласност за именовање из тачке 1. овог Решења затражити од Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.
5. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-61/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
_____________________________________
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, 2/14 и 10714-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне финансијског плана
Туристичке организације општине Брус за 2015. годину, коју је донео Управни
одбор на седници одржаној дана 12.06.2015. године, под бројем 54/15.
2.Наведену измену и допуну из тачке 1. овог Решења уврстити у Ребаланс
буџета општине Брус за 2015. годину.
3.Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-368/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 395.

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-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. ПРИХВАТА СЕ иницијатива за уређење простора у Бруској бањи на кат.
парцелама број 1819 и 1825 (укупно 19,74 ари), поднета од стране Туристичке
организације општине Брус, једног од имаоца права.
2.Уређење простора подразумева реконструкцију дечијег базена, изградњу
бетонског платоа намењеног за сунчање, изградњу чесме, тушева и кабина, трим
стазе и друго потребно за функционисање бање, са напоменом да би објекти били
привременог карактера.
За реализацију иницијативе одређује се Туристичка организација општине Брус, а
средства ће се обезбедити из буџета општине, спонзорства и донација.
3. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:352-22/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________________
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, 2/14 и 10714-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 15.06.2015.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ, ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ
1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекције за
грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус за 2015. годину, под
бројем 867 од 10.06.2015.године.
2.Наведену измену и допуну из тачке 1. овог Решења уврстити у Ребаланс буџета
општине Брус за 2015. годину.
3.Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-362/2015-I
15.06.2015. године

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

_________________________________________

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 396.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити («Сл. гласник РС»
број 107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014), члана 4. и
5. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља Брус у Брусу
(»Службени лист општине Брус», број 4/06) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута
општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Управног одбора Дома здравља Брус
и то:
1. Бојана Лапчевић, председник
2. Славољуб Петровић, члан
3. Марко Аздејковић, члан
4. Драгутин Радосављевић, члан
5. Драгић Радуловић, члан.
II – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-74/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________________
На основу члана 130. став 3. и члана 137. Закона о здравственој заштити («Сл.
гласник РС» број 107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и
93/2014), члана 4. и 5. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља Брус
у Брусу (»Службени лист општине Брус», број 4/06) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута
општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Дома здравља Брус на период од
четири (4) године и то:
1. Мијајловић Немања из Бруса, представник оснивача,
2. Стефановић Горан из Игроша, представник оснивача,
3. Јакшић Данијела из Будиловине, представник оснивача,
4. Мирјана Шљивић из Бруса, представник запослених,
5. Јасмина Стојановић из Бруса, представник запослених.
II – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-75/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
________________________________________________

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 7. Страна 397.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити («Сл. гласник РС»
број 107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014), члана 4. и
5. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља Брус у Брусу
(»Службени лист општине Брус», број 4/06) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута
општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Надзорног одбора Дома здравља
Брус и то:
1. Зоран Татић,
2. Милан Павловић
3. Александар Стевовић.
II – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-76/2015-I
15.06.2015. године

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

__________________________________________
На основу члана 130. став 3. и члана 138. Закона о здравственој заштити («Сл.
гласник РС» број 107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и
93/2014), члана 4. и 5. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља Брус
у Брусу (»Службени лист општине Брус», број 4/06) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута
општине Брус, («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Дома здравља Брус на период од
четири (4) године, и то:
1. Иван Јевтић из Разбојне, представник оснивача,
2. Емина Миљковић из Игроша, представник оснивача
3. Радица Рилак из Крушевца, представник запослених.
II – Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-77/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________________

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 7. Страна 398.
На основу члана 524. до 543. Закона о привредним друштвима («Службени
гласник РС», број 36/11 и 99/11) 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 15.06. 2015. године донела
је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
НАД ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ
Члан1.
Покреће се поступак ликвидације над Јавним предузећем Дирекција за
пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе из Бруса (у даљем тексту: Јавно
предузеће), основаним дана 24.02.2014. године, Одлуком о промени оснивачког акта
(«Службени лист општине Брус», број 1/14 и 2/14), коју је донела Скупштина општине
Брус, матични број предузећа: 17581520, ПИБ 103488090, број жиро рачуна 840791641-56 код Управе за трезор, са седиштем у Брусу улица Краља Петра I број 120, јер
потреба за делатношћу предузећа може да се задовољи на рационалнији и
економичнији начин.
Ликвидација се спроводи вансудски, преко ликвидационог управника.
Констатује се да су испуњени сви Законом предвиђени услови за покретање
поступка ликвидације.
Као дан престанка рада Јавног предузећа одређује се 15.06.2015. године.
Члан 2.
Од дана доношења ове Одлуке, Јавно предузеће не може преузимати нове
послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације и друге нужне послове.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да постоје сви органи
ликвидационог субјекта и сва њихова овлашћења прелазе на ликвидационог управника
укључујући и овлашћење за заступање.
Разрешава се дужности вршиоца дужности директор Горан Миловановић.
Разрешавају се чланови Надзорног одбора Максимовић Милослав, Будимир
Павловић и Добривоје Цвејовић.
Члан 4.
За ликвидационог управника именује се Мирољуб Јеличић, дипл. економиста из
Бруса, Цара Лазара 58..
Члан 5.
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније до истека петнаестог дана од
дана доношења ове Одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре, уз регистрациону
пријаву покретања поступка ликвидације и ову Одлуку ради регистрације ликвидације
Јавног предузећа.
Члан 6.
Ликвидациони управник ће саставити финансијски извештај са стањем на дан
отварања поступка ликвидације и доставити га надлежном органу у року од 60 дана од
дана покретања поступка ликвидације, као и почетни ликвидациони биланс, најкасније
тру месеца по отварању поступка ликвидације, који подноси овој Скупштини.
Ликвидациони управник завршава текуће послове предузећа, наплаћује
потраживања, одговара за вођење послова предузећа у оквиру својих овлашћења,
заступа предузеће у ликвидацији и врши и друге послове у складу са Законом.
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Члан 7.
Ликвидациони управник има право на надокнаду трошкова које је имао у
спровођењу ликвидације као и на исплату накнаде за рад.
Накнаду за рад и висину трошкова спровођења ликвидације одредиће
Општинско веће општине Брус.
Члан 8.
Осмог дана од дана доношења Решења о регистрацији покретања поступка
ликвидације од стране Агенције за привредне регистре престаје радни запосленима у
ликвидационом субјекту.
Члан 9.
Доношењем ове одлуке и уписом Одлуке у Регистар позивају се сви дужници да
измире своје обавезе према Јавном предузећу.
Члан 10.
О доношењу ове Одлуке обавестити све повериоце да у року од 30 дана пријаве
своја потраживања према Јавном предузећу. Пријава потраживања доставља се на
адресу Јавно предузеће Дирекција за пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе
из Бруса, улица Краља Петра I број 120.
Члан 11.
Повериоци који не пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана
објављивања последњег огласа или за оспорена потраживања не покрену поступак пред
Судом у року од 30 дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања, губе
право на наплату потраживања у поступку ликвидације.
Члан 12.
Обавештење свим повериоцима о покретању поступка ликвидације Јавног
предузећа, биће објављено у складу са Законом.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промени оснивачког
акта Јавног предузећа дирекција за пољопривреду, рурални развој, природне ресурсе
Брус и измена и допуна Одлуке («Службени лист општине Брус», број 2/14).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у
«Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:023-11/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07), члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 14/08, 4/11 и 2/14) и члана 24. став 1. Статута Народне библиотеке Брус број
01/2013 од 12.11.2013. године
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
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РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Наташа Којић из Бруса, дужности вршиоца дужности
директора Народне библиотеке општине Брус.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-62/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
____________________________________________
На основу члана 37. Закона о култури («Службени гласник РС», број 72/09), а у
вези са чланом 17. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности
(«Службени гласник РС», број 52/11), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07), члана 26. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст) и
члана 24. став 1. и 2. Статута Народне библиотеке Брус, број 01/2013 од 12.11.2013.
године
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Наташа Јеличић, дипломирани економиста из Београда, ЈМБГ
0302979787614 за вршиоца дужности директора Народне библиотеке Брус, на период
најдуже до једне године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-63/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. 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 15.06.2015. године донела
је
ОДЛУКА
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
САВЕЗА СПОРТОВА БРУС И ЊЕНИХ ОРГАНА
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о оснивању Општинске организације
Савеза спортова Брус број 66-7/2014-I од 24.12.2014. године («Службени лист
општине Брус», број 11/14).
2. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење о именовању Миленковић Ненада из
Бруса, вршиоца дужности секретара Општинске организације Савеза спортова
општине Брус број 02-70/2014-I од 24.12.2014. године («Службени лист општине
Брус», број 11/14).
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3. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење о именовању Управног одбора Општинске
организације Савеза спортова Брус број 02-71/2014-I од 24.12.2014. године
(«Службени лист општине Брус», број 11/14).
4. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење о именовању Надзорног одбора
Општинске организације Савеза спортова Брус број 02-72/2014-I од 24.12.2014.
године («Службени лист општине Брус», број 11/14).
5. Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:66-9/2015-I
15.06.2015. године

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

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07), члана 13. Закона о јавним службама («Службени гласник РС», број 42/92,
..., 79/05), члана 110. Закона о спорту («Службени гласник РС», број 24/11 и 99/11) 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 15.06.2015. године донела
је
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
«СПОРТСКИ ЦЕНТАР» БРУС
Члан 1.
Ради обезбеђивања услова за обављање спортских активности, услова за
обављање делатности којима се омогућавају спортске активности,начин управљања и
коришћења и услови за промену намене коришћења спортских објеката, школски
спорт, стручни рад у области спорта,вођење евиденције,обављање надзора,оснива се
Установа за физичку културу „Спортски центар“Брус.
Члан 2.
Спортски центар послује под називом Установа за физичку културу „Спортски
центар“ Брус.
Седиште Спортског центра је у Брусу,улица Краља Петра I ,број 120.
Члан 3.
За промену назива и седишта Спортског центра потребна је сагласност оснивача.
Члан 4.
Делатност Спортског центра је:
9311 – делатност спортских објеката
9319 – остале спортске делатности
9329 – остале забавне и рекреативне делатности
9321 – делатност забавних и тематских паркова
9313 – делатност фитнес клубова
9604 – делатност неге и одржавање тела
8551 – спортско и рекреативно образовање
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8230 – организовање састанака и сајмова
7311 – делатност рекламних агенција
7312 – медијско представљање
7721 – изнајмљивање опреме за спорт и рекреацију
6920 – рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање
5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
5530 – делатност кампова, ауто кампова и кампова туристичке приколице
5610 – делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
5629 – остале услуге припремања и послужења хране
4764 – трговина на мало у неспецијализованим продавницама
4719 – остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
Члан 5.
Делатност Установе не може се мењати без сагласности оснивача.
Члан 6.
Спортски центар је правно лице са правима ,обавезама и одговорностима које
има на основу Устава ,закона и ове Одлуке.
Члан7.
Спортски центар обезбеђује средства за рад из:
- буџета општине,
- средстава сопствених акција и манифестација,
- средстава маркетишког пословања и комерцијалних послова,
- средстава спонзора и донатора,
- организовање игара на срећу,
- и других прихода.
Члан 8.
Средства и обавезе „Спортски центар“ Брус преузима од „Савеза
спортова“општине Брус који је укинут Одлуком скупштине општине Брус број 0279/2013-I од 16.12.2013 године.
Члан 9.
Оснивач има право да тражи подношење одговарајућих извештаја или
информација о раду и пословању Спортског центра ,да предузима мере којима се
обезбеђују услови да ова установа извршава задатке утврђене законом и овом Одлуком
за делатност за коју је основана.
Члан 10.
Органи Спортског центра су: Директор,Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 11.
Директора Спортског центра именује Скупштина Општине посебним решењем
на период од 4 године.
Услови и начин избора регулисаће се Статутом.
Члан 12.
Директор Установе обавља послове предвиђене Законом и Статутом Установе.
Директор:
1. представља и заступа установу;
2. организује и руководи процесом рада и води пословање установе;
3. предлаже програм рада и план развоја и годишњи програм пословања и предузима
мере за њихово спровођење;
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4. подноси финансиске извештаје ,извештаје о пословању и годишњи обрачун;
5. извршава одлуке Управног одбора;
6. доноси Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
7. врши и друге послове одређене законом,овом Одлуком и Статутом.
Сагласност на Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
даје Општинско веће општине Брус.
Члан 13.
Управни одбор Спортског центра има 9 чланова и то: седам члана представника
оснивача и два члана из реда запослених у Спортском центру.
Управни одбор:
- доноси Статут Спортског центра ,
- одлучује о пословању Спортског центра,
- доноси Програм рада Спортског центра,
- одлучује о коришћењу средстава у складу са законом,
- врши и друге послове утврђене Статутом Спортског центра.
Скупштина Општине Брус даје сагласност на Статут Установе ,програм рада и
извештај о реализацији програма рада.
Члан 14.
Надзорни одбор има три члана и то: 2 представника оснивача и једног члана из
реда радника запослених у Спортском центру.
Надзорни одбор:
- врши надзор над пословањем,прегледа годишњи извештај и годишњи обрачун,
- о резултатима надзора у писменом облику обавештава Управни одбор и оснивача.
Члан 15.
Управни одбор Установе ће донети Статут у складу са одредбама ове Одлуке у
року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:66-10/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус, (Службени
лист општине Брус»,број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст) и члана 11.
Одлуке о оснивању установе за физичку културу «Спортски центар» Брус, број 6610/2015-I од 15.06.2015. године.
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Миленковић Ненад, професор физичког васпитања из Бруса за
директора установе за физичку културу «Спортски центар» Брус, на мандатни
период од четири (4) године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:02-78/2015-I
15.06.2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус, (Службени
лист општине Брус»,број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст) и члана 13.
Одлуке о оснивању установе за физичку културу «Спортски центар» Брус
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор установе за физичку културу «Спортски
центар» Брус
За председника:
- Ковачевић Ивица из Тршановаца
За заменика председника:
- Маја Лазић из Бруса
За чланове:
- Драган Видојевић из Бруса
- Чикарић Данијел из Златара
- Дејан Макрагић из Бруса
- Драгољуб Марковић из Бруса
- Данијела Јакшић из Бруса
- Драган Милетић из Бруса
- Горан Арсић из Игроша.
2. Именованим члановима из тачке 1. овог Решења мандат траје 4 (четири) године.
3. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-79/2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
___________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07), члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус, (Службени
лист општине Брус»,број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст) и члана 14.
Одлуке о оснивању установе за физичку културу «Спортски центар» Брус
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор установе за физичку културу «Спортски
центар» Брус
За председника:
- Зоран Виријевић из Бруса
За чланове:
- Бојан Ивезић из Бруса
- Владимир Кнежевић из Бруса
2.Именованим члановима из тачке 1. овог Решења мандат траје 4 (четири) године.
3.Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:02-80/2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 7. Страна 405.
На основу члана 26. Статута општине Брус (Службени лист општине Бус
бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст), 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 15.06.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење Скупштине општине Брус бр.360-2/99-I
од 11.11.1999. године којим је Скупштина општине Брус као носилац права
располагања на стамбеној згради у улици Братиславе Петровић бб. у Брусу
(Вашариште) дала Здравковић Анђелку раднику Oпштинске управе Брус у закуп део
стана у стамбеној згради укупне корисне површине 33,26 м2 који се састоји од једне
собе површине 17м2, решо кухиње површине 4,90 м2, терасе површине 3,32 м2 и
подрума површине 8,04 м2.
Образложење
Решењем Скупштине општине Брус бр.360-2/99-I од 11.11.1999. године дато је
Здравковић Анђелку раднику општинске управе Брус у закуп део стана у стамбеној
згради укупне корисне површине 33,26 м2 који се састоји од једне собе површине 17м2,
решо кухиње површине 4,90 м2, терасе површине 3,32 м2 и подрума површине 8,04 м2.
Милосављевић Радмановић Миленија из Бруса је у међувремену поднела захтев
Скупштини општине Брус којим тражи измену решења СО-е Брус бр.36-2/99-II од
11.11.1999. године, у делу додељене површине стамбеног објекта на кат.парц.бр.696/45
КО Брус. У свом захтеву наводи да јој је поменутим решењем додељен део стамбеног
објекта-куће у површини од 59,30 м2, да је објекат укупне површине од 87 м2
спратности По+П (подрум и приземље). Даље наводи да од укупне површине не
користи само једну собу површине 27,7 м2 која је дата на коришћење другом лицу које
никада није становало у тој просторији, да не постоји никаква могућност физичке деобе
овог објекта, и да не постоји могућност да то лице користи собу јер би морало да
пролази кроз њен део куће-ходник и морало би да користи њено купатило што би све
умногоме отежало нормалан живот ње и њене породице.
У вези поднетог захтева на записнику о саслушању странке узета је изјава
Здравковић Анђелка корисника дела предметног стамбеног простора дана 12.06.2015.
године, у којој се исти сагласио да се предметно решење Скупштине општине Брус
бр.360-2/99-I од 11.11.1999. године стави ван снаге и истом удовољи. У датој изјави је
навео да додељене просторије не користи дужи временски период из разлога јер
наведени стамбени објекат представља једну функционалну целину и као такав је
физички недељив те стога не испуњава елементарне животне услове за коришћење од
стране више лица.
С обзиром да именовани нема решено стамбено питање, тражи од општине Брус
да га правично обештети у смислу проналажења могућности доделе другог стамбеног
простора на коришћење.
На основу свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не може се изјавити жалба, али се
против истог може покренути управни спор код надлежног Управног суд у Београду, у
року од 30 дана од дана пријема истог. Тужба се подноси непосредно суду.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
Број:360-17 /2015-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
15.06.2015. године
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
______________________________________

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 7. Страна 406.
На основу члана 80.став 2. Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“ бр.
72/2011, 88/2013 i 105/2014) члана 26. Статута општине Брус (Службени лист општине
Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст), 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 15.06.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1. МЕЊА СЕ решење Скупштине општине Брус бр.36-2/99-II од 11.11.1999.
године у ставу првом диспозитива решења, тако да се Милосављевић Радмановић
Миленији из Бруса поред просторија које су јој додељене предметним решењем
ДОДАЈЕ и:
- преостала површина од 27,7 м2 (једна соба) у наведеном стамбеном објектуизграђеном на кат.парц.бр.696/45 уписаној у листу непокретности број 250 КО Брус.
Образложење
Милосављевић Радмановић Миленија из Бруса, је поднела захтев Скупштини
општине Брус којим тражи измену решења СО-е Брус бр.36-2/99-II од 11.11.1999.
године, у делу додељене површине стамбеног објекта на кат.парц.бр.696/45 КО Брус. У
свом захтеву наводи да јој је поменутим решењем додељен део стамбеног објекта-куће
у површини од 59,30 м2, да је објекат укупне површине од 87 м2 спратности По+П
(подрум и приземље). Даље наводи да од укупне површине не користи само једну собу
површине 27,7 м2 која је дата на коришћење другом лицу које никада није становало у
тој просторији, да не постоји никаква могућност физичке деобе овог објекта, и да не
постоји могућност да то лице користи собу јер би морало да пролази кроз њен део кућеходник и морало би да користи њено купатило што би све умногоме отежало нормалан
живот ње и њене породице.
У вези поднетог захтева узета је изјава корисника дела предметног стамбеног
простора бр. 463-12/2015-IV-06 од 12.06.2015. године, у којој се исти сагласио са
изменом напред наведеног решења.
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 15.06.2015. године
размотрила је предметни захтев за измену решења, и на основу предлога општинског
већа општине Брус бр.360-6/2015-III од 27.04.2015. године којим се удовољава истом
захтеву, оценила је да је захтев оправдан и донела је решење као у диспозитиву.
На основу свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не може се изјавити жалба, али се
против истог може покренути управни спор код надлежног Управног суд у Београду, у
року од 30 дана од дана пријема истог. Тужба се подноси непосредно суду.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
Број:360-16 /2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 7. Страна 407.
На основу члана 27.став 10 и члан 80.став 2. Закона о јавној својини ( „Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) члана 26. Статута општине Брус
(Службени лист општине Бус бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст), 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 15.06.2015.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 463-28/2014-I ОД 15.08.2014. ГОДИНЕ
1. МЕЊА СЕ члан 1. Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној
својини општине Брус у делу броја катастарске парцеле тако да уместо кат.парцеле бр.
694/12 која је уписана у лист непокретности бр.250 КО Брус ТРЕБА ДА СТОЈИ:
-кат.парцела бр.265/4 укупне површине 0.04,15 ха, градско грађевинско
земљиште које је у јавној својини општине Брус, уписана у лист непокретности бр.250
КО Брус
2. ВРШИ СЕ ДОПУНА члана 3. исте одлуке тако да се додаје став 2 који гласи:
Овлашћује се председник општине Брус да са Ружицом Савић закључи анекс
уговора у коме ће уместо кат.парцеле бр.694/12 КО Брус бити предвиђена кат.парцела
бр.265/4 КО Брус.
Образложење
Општинска управа општине Брус- Одсек за урбанизам, грађевинарство и
правно-имовинске послове је донела је локацијске услове под бројем 353-4/2015-IV-06
од 11.05.2015. године у којима је наведено да нема испуњених услова за издавање
грађевинске дозволе у складу са Планом и важећим Правилником за кат.парцелу бр.
694/12 која је уписана у лист непокретности бр.250 КО Брус, која парцела је додељена
одлуком СО-е Брус бр. 463-28/2014-I од 15.08.2014. године.
Надлежни Одсек за урбанизам, грађевинарство и правно-имовинске послове
предлаже Скупштини општине Брус да предметну одлуку измени и допуни онако како
је то наведено у диспозитиву ове одлуке да би се омогућило издавање грађевинске
дозволе и решавање стамбеног питања Ружици Савић из Бруса, с обзиром да
кат.парцела бр.265/4 КО Брус испуњава све услове за градњу складу са важећим
Планом и Правилником.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке не може се изјавити жалба, али се против
исте може покренути управни спор код надлежног Управног суд у Београду, у року од
30 дана од дана пријема истог. Тужба се подноси непосредно суду.
Број:463-13/2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 7. Страна 408.
На основу члана 15.став 1.тачка 4,члан33.став1.тачка 5.и члана 42.став 2,
3,4,5.Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/09,92/11 и
93/12),члана 10.Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
(„Службени гласник РС“ број 98/2010) и члана 26.став1.тачка 24.Статута општине Брус
(„Службени лист општине Брус“ број 14/08,4/11,2/14 и Пречишћен текст 10/14)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 15.06.2015 године
донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији
општине Брус број 87-10/2013-I од 15.10.2013 године („Службени лист општине Брус“
број 9/2013) и Измена и допуна одлуке број 87-1/2015-I од 09.01.2015 године („Службени
лист општине Брус“ број 1/2015) и 87-160/2015-I од 24.03.2015 године („Службени лист
општине Брус“ број 5/2015) у тачки 2. врши се измена и допуна тачке 2б. која гласи:
Чланови штаба :
1.ВД директора ЈП „ Дирекција за градско грађевинско земљиште путеве планирање и
изградњу Брус“ - Милослав Бисерчић,
2.ВД директора ЈКП „Расина“ Брус- Иван Јеличић,
3.Представник Ветеринарске станице Брус-Горан Миљојковић,
4. Начелник општинске управе Брус-Горан Деспотовић,
5. ВД директора Дома здравља Брус- Миломир Петровић,
6.Директор Електодистрибуције погона Брус- Драган Станисављевић,
7.Секретар Црвеног Крста Брус- Саша Томић,
8.Начелник Полицијске станице Брус- Василије Рилак,
9. Командир Ватрогасноспасилачког одељења Брус- Радомир Лукић,
10.Инспектор за противпожарну заштиту –Вукајловић Зоран,
11.ВД директора Центра за социјални рад- Мирослав Обрадовић,
12.Шеф одсека за инспекцијске послове општинске управе Брус-Ирена Стојковић,
13.Представник Војске Србије – мајор Бранислав Митић,
14.Шеф Одсека за друштвене делатности Општинске управе Брус- Радован Московљевић.
Члан 2.
Ова измена и допуна Одлуке ступа на снагу наредног дана од дана
доношења и иста ће бити објављена у „Службени лист општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 87-230/2015-I
15.06.2015. године

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

15.06.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 7. Страна 409.
АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС“,
број 129/07) и члана 12. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Брус
( „Службени лист општине Брус“, број 4/2015),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 09.06.2015. године
донело је
ЗАКЉУЧАК
1.УСВАЈА СЕ Извештај Општинског правобранилаштва општине Брус за период
од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године Су.бр.1/2015 од 31.03.2015. године.
2.Закључак доставити: Општинском правобранилаштву општине Брус и архиви.
3.Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 021-2/2015-III
09.06.2015. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Аранђел Стојковић,инж.машинства
_______________________________________

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 45. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 14/2008,
4/2011, 2/2014 и 10/2014 – пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о увођењу функције
капиталног планирања (,,Службени лист општине Брус“, број 6/2015)
Општинско веће општине Брус, на седници одржаној дана 22.05.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

1.За координатора Радне групе за планирање капиталних инвестиција одређује се
Милутин Јеличић, председник општине Брус, а за заменика координатора Аранђел
Стојковић, заменик председника општине Брус, са задатком да доноси одлуке, упућује
друге у то како да обављају задатке и да решава евентуалне спорове.
2. Као техничка подршка Радној групи за планирање капиталних инвестиција
одређује се Одсек за скупштинске и заједничке послове – самостални стручни
сарадници на пословима Локалног економског развоја са задатком да прикупљају
информације, разматрају предлоге, обучавају кориснике буџета у процесу израде Плана
капиталних инвестиција.
3. За чланове Радне групе за планирање капиталних инвестиција одређују се:
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1) Горан Деспотовић, начелник Општинске управе Брус-председник Радне
групе,
2) Драгана Младеновић, шеф Одсека за скупштинске и заједничке послове,члан
3) Зоран Раденковић, помоћник председника општине Брус,члан
4) Андрија Несторовић, Општински правобранилац општине Брус,члан
5) Даница Лазаревић, шеф Одсека за финансије и планирање,члан
6) Маријана Аздејковић, шеф Одсека за урбанизам, грађевинарство
и правно-имовинске послове ,члан
7) Милослав Бисерчић,вд директор ЈП Дирекције за грађевинско земљиште,
путеве, планирање и изградњу Брус,члан
8) Иван Јеличић,вд директор ЈКП ''Расина'' – Брус, члан
9) Златко Миленковић, директор Туристичке организације Брус, члан и
10) Бранислав Тамбурић, секретар МЗ Брус 1, члан.
У случају потребе у раду Радне групе могу учествовати и представници других
корисника буџета општине Брус.
4. Задаци Радне групе за планирање капиталних инвестиција су:
- дефинисање смерница за План капиталних инвестиција,
- одређивање критаријума за утврђивање приоритета у Плану капиталних
инвестиција,
- израда календара активности потребних за израду Плана капиталних
инвестција,
- израда образаца пројектних захтева и упутство за попуњавање истих,
- процена потреба за капиталним улагањима,
- анализа финансијских способности,
- припрема пројектних захтева,
- разматрање пројектних захтева,
- утврђивање приоритета међу пројектним захтевима,
- прилагођавање пројекта расположивим финансијским средствима,
- израда нацрата Плана капиталних инвестција.
5. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о формирању Радне групе
за планирање капиталних инвестиција број 400-145/2015-III од 09.03.2015. године.
6. Решење објавити у Службеном листу општине Брус.
7. Решење доставити лицима из тачке 1., 2. и 3. диспозитива овог решења и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-343/2015-III
ДАНА: 22.05.2015. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.ацц.

________________________________________________
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 45. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број
14/2008, 4/2011, 2/2014 и 10/2014 – пречишћен текст)
Општинско веће општине Брус, на седници одржаној дана 22.05.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА
СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА

1.ОБРАЗУЈЕ СЕ Тим за спровођење Регионалног програма стамбеног
збрињавања избеглица ( у даљем тексту: Тим за имплементацију) у следећем саставу:
1) Милутин Јеличић, координатор Тима за имплементацију;
2)Аранђел Стојковић, заменик координатора;
3)Мирко Лопушина, члан;
4)Горан Деспотовић, члан;
5)Маријана Аздејковић, члан;
6)Марија Аздејковић, члан;
7)Јован Томић, члан;
8)Даница Лазаревић, члан;
9)Даница Џодић, члан;
10)Љиљана Бабић, члан и
11)Мирослав Панић, члан.
У случају потребе могу бити ангажована и друга лица на административно техничким
пословима.
2. Тим за имплементацију има задатак да организује и стара се да општина Брус
благовремено извршава обавезе преузете уговорима о сарадњи на реализацији
потпројеката Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица (у даљем тексту
РСП), координира активности служби органа општине Брус које обезбеђују
административно-техничку и другу врсту подршке у спровођењу РСП-а, непосредно и
континуирано сарађује са представницима Комесаријата за избеглице и миграције ( у
даљем тексту:Комесеријат) и Јединице за управљање пројектом Истраживање и развој
д.о.о. ( у даљем тексту: ЈУП) у циљу реализације РСП-а извештава Комесаријат и ЈУП о
активностима и напретку у реализацији РСП-а у општини Брус.
3. ОДРЕЂУЈЕ СЕ Милутин Јеличић, Координатор Тима за имплементацију као
лице задужено за комуникацију са Комесаријатом и ЈУП-ом, као и за координацију
активности Комесаријата и ЈУП-а са општином Брус, у циљу ефикасне и успешне
реализације РСП-а.
4.Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Тима за
спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица број 360-17/2014III од 30.12.2014. године.
5. Решење доставити : лицима из тачке 1. диспозитива овог решења и архиви.
6. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 360-12/2015-III
22.05.2015. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.ацц.

____________________________________
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 8. став 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени
гласник РС“, број 41/09...55/14) и члана 8.Одлуке о Општинском већу општине Брус
(,,Службени лист општине Брус“, број 11/08)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 22.05.2015. године донело
је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БРУС
1.ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима
општине Брус ( у даљем тексту: Савет) у циљу остваривања сарадње и усклађеног
обављања послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима, као
иницирања и праћења превентивних и других активности у области безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Брус.
2.Савет има председника, заменика председника и пет чланова.
У Савет се именују :
1) Анкица Козић, саобраћајни инспектор Општинске управе општине Брус,
председник Савета;
2) Милан Марјановић, дипл.инж.саобраћаја, заменик председника Савета;
3)Милан Вучковић, командир ПИ, самостални полицијски инспектор,члан;
4) Зоран Раденковић, помоћник председника општине Брус,члан;
5)Ирена Стојковић, шеф Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду,
водопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Брус,члан;
6)Новица Нешић, грађевински инспектор Општинске управе општине Брус,члан
7) Миодраг Станковић, радник ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве,
планирање и изградњу Брус, члан .
3.Задаци Савета су:
-израда предлога локалне стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине
Брус;
-израда годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима у складу са законом;
-припремање извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима;
-израда предлога Програма коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Брус;
-остваривање сарадње са одговарајућим телима за безбедност саобраћаја у Републици,
са саветима и комисијама за безбедност саобраћаја суседних градова и општина, са
органима и организацијама из области безбедности саобраћаја, као и усклађивање
послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Брус;
-извршавање редовних ревизија стања безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Брус, прикупљањем информација од кључних институција и
јавности које се могу искористити при дефинисању проблема који утичу на безбедност
грађана, осећај сигурности и квалитет живота;
-иницирање и праћење превентивних и других активности у области безбедности
саобраћаја на путевима општине Брус;
-унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Брус и
васпитање учесника у саобраћају, као и развијање саобраћајно-превентивног рада у
предшколској установи и школама;
-давање мишљења и предлога о мерама за техничко уређење саобраћаја на путевима
општине Брус и побољшање безбедности свих учесника у саобраћају;
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- обављање и других послова од интереса за безбедност саобраћаја на територији
општине Брус.
4.Савет ради у седницама и доноси Пословник о свом раду.
У раду Тела за координацију могу учествовати и представници других органа и
организација уколико се појави потреба за њиховим учешћем, односно уколико се
расправља о темама из њихове надлежности.
5. Савет подноси извештај о свом раду Општинском већу општине Брус два пута
годишње.
6. Доношењем овог Решења престају да важи Решење о образовању Тела за
координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Брус број 06-85/2012-III
од 10.12.2012. године и Измена Решења о образовању Тела за координацију
безбедности саобраћаја на путевима општине Брус број 06-101/2014-III од
21.10.2014.године.
7. Решење доставити:лицима из тачке 1. овог решења и архиви.
8.Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 344-19/2015-III
22.05.2015. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.ацц..
_______________________________

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 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 2.400.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 2. глава 2.01, Програм 15 ПА001 – Општинско веће и
председник, функционална класификација 111, економска класификација 483 новчане
казне и пенали по решењима судова у износу од 400.000 динара.
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3. 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 у износу од 2.000.000 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,
Општинској управи, Штабу за ванредне ситуације и Архиви
БРОЈ: 400-262/2015-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
29.04.2015. године
Милутин Јеличић, дипл.aцц.
________________________________________
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 1.653.000 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 160, економска класификација 426 –
материјал у износу од 75.000 динара.
3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 3. глава 3.34, Програм 15, ПА 0002, МЗ
Ковиоци, функционална класификација 160, економска класификација 421 – стални
трошкови у износу од 13.000 динара.
4. 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 1.565.000 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, МЗ
Крива Река, МЗ Ковиоци и Штабу за ванредне ситуације.
БРОЈ: 400-330/2015-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
19.05.2015. ГОДИНЕ
Милутин Јеличић, дипл.ацц.
______________________________________
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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 22.05.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. У Одлуци о буџету општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине
Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 3. глава 3.1. Општинска управа, Програм 15, ПА
0001, функционална класификација 130, економска класификација 499110 – стална
резерва у износу од 1.000.000 динара распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.01.
Програм 15, ПА 0010 – Штаб за ванредне ситуације, функционлана класификација 220,
економска класификација 423 – услуге по уговору.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-331/2015-III
ДАНА: 22.05.2015. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.ацц.
________________________________
АКТ УПРАВНОГ СУДА

Република Србија
УПРАВНИ СУД
ОДЕЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ
I-3 Уж 21/15
Дана 11.05.2015. године
Београд
Управни суд, у већу састављеном од судија: Љиљане Петровић, председника
већа, мр Николе Китаровића и мр Весне Чогурић, чланова већа, са судским саветником
Драганом Максимовић, као записничарем, одлучујући по жалби Одборничке групе
СНС-а у Скупштини општине Брус, поднете од стране Иване Марковића, као шефа
Одборничке групе СНС, против решења Скупштине општине Брус о именовању
Општинске изборне комисије општине Брус у сталном саставу бр. 013-1/2015-I од
20.04.2015. године, у предмету именовања општинске изборне комисије, у нејавној
седници дана 11.05.2015. године у 15,40 часова, донео је
РЕШЕЊЕ
Жалба се ОДБАЦУЈЕ.
Образложење
Ожалбеним решењем, ставом 1 диспозитива, у стални састав Општинске
изборне комисије за спровођење избора на територији општине Брус, именује се
председник, заменика председника, 8 чланова и њихови заменици, и то: председник
Деспотовић Горан, дипл. правник из Бруса, заменик председника Обрадовић Стадија,
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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 одборничке групе УРС, 5. Андрија
Чукурановић из Лепенца, члан на предлог одборничке групе НС, Зоран Маринковић из
Бруса, заменик члана на предлог одоборничке групе НС, 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, заменник члана на предлог одборничке групе НС, ставом II
диспозитива, за секретара Општинске изборне комисије именује се Драгана
Младеновић дипл.правник из Бруса, а за заменика секретара Весна Јеличић,
дипл.правник из Бруса. Ставом III диспозитива, 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 013-8/2014-I од 20.06.2014. године.
Ставом IV диспозитива, против овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 24 часова од доношења решења, а ставом V диспозитива, решење
објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
У жалби, примљеној у Управном суду дана 23.04.2015. године у 09,22 часова,
препоручено предатој пошти RE 105049391 RS дана 21.04.2015. године у 14,00 часова,
која је означена као жалба Одборничке групе СНС-а у Скупштини општине Брус,
потписана од стране Ивана Марковића као шефа одборничке групе СНС-а против
решења Скупштине општине Брус о именовању Општинске изборне комисије општине
Брус у сталном саставу број: 013-1/2015-I од 20.04.2015. године, наводи да је
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 20.04.2015. године изабарала
председника и чланове изборне комисије у сталном саставу на предлог Нове Србије,
ускративши право одборничкој групи Српске напредне странке да у складу са чланом
15. став 1. Закона о локалним изборима предлаже своје кандидате сразмерно броју
одборника које има ова одборничка група, те је том приликом у стални састав изборне
комисије именовао више од 80% чланова Нове Србије, што је супротно члану 13. став
3. и 4. Закона о локалним изборима. Стога предлаже да суд жалбу усвоји и поништи
оспорено решење.
Управни суд је, налазећи да је поднета жалба неуредна јер садржи недостатке
који спречавају рад суда у овој ствари, решењем I-3 Уж 21/15 од 24.04.2015 године
наложио потписнику жалбе Ивану Марковићу да уреди поднету жалбу на тај начин што
ће суду доставити доказ да је шеф Одборничке групе СНС-а у Скупштини општине
Брус, како је себе означио у потпису жалбе, погрешно наводећи рок од 8 дана од дана
пријема овог решења, уместо рока од 12 часова прописаног Законом о локалним
изборима, због чега је ово решење стављено ван снаге решењем суда Уж 21/15 од
30.04.2015. године, којим је наложено Ивану Марковићу да у року од 12 часова достави
суду наведени доказ да је шеф Одборничке групе СНС-а, под претњом последица
пропуштања остављеног рока одбачајем жалбе као неуредне.
Истог дана 24.04.2015. године је жалба достављена на одговор Скупштини
општине Брус са захтевом за достављено комплетних списа и аката који се односе на
овај предмет.
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Скупштина општине Брус је доставила суду одговор на жалбу дана 30.04.2015.
године у 09,15 часова, са делом списа, у коме наводи да је по предлогу Одоборничке
групе ''Нова Србија'' од 16.04.2015. године, у позиву за седницу Скупштине општине
Брус заказану за 20.04.2015. године на дневном реду под тачком 16. предвиђено
разматрање предлога решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном
саставу и у материјалу је достављен нацрт решења, као и да је на седници донето
решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу за које је гласало
19, против 2 и 7 уздржаних одборника. Истиче да је наведено решење о именовању
чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу донето након 2 сата и 8
минута од почетка заседања, односно у 13,08 часова (Скупштина је почела са радом у
11,00 часова), а жалба је поднета дана 21.04.2015. године у 14,00 часова, због чега се
предлаже да се иста као неблаговремена одбаци, позивајући се на рок за подношење
жалбе од 24 часа прописан чланом 14. став 11. Закона о локалним изборима и на допис
ЈП РТВ ''Брус'' број 94 од 28.04.2015. године.
Како се у списима достављеним уз одговор на жалбу налазио само предлог
одборничке групе ''Нова Србија'' од 16.04.2015. године за чланове Општинске изборне
комисије насловљен на Скупштину општине Брус, то је, имајући у виду одредбу члана
14. став 1. Закона о локалним изборима, Управни суд дана 30.04.2015. године наложио
Скупштини општине Брус да се у остављеном року изјасни и достави доказе о томе које
су одборничке групе у Скупштини општине Брус, имена њихових шефова, као и да
достави предлоге свих одборничких група за именовање чланова Општинске изборне
комисије општине Брус у сталном саставу по којима је дана 20.04.2015. године донето
ожалбено решење о именовању Општинске изборне комисије општине Брус у сталном
саставу. По овом решењу – налогу суда од 30.04.2015. године, истог дана 30.04.2015.
године у 15,10 часова суду је достављена допуна одговора на жалбу, у којој се наводи
да се у материјалу са седнице одржане 02.11.2012. године налази предлог одборничке
групе ''Сви за Брус'' и за шефа је предложен Дејан Чолић, а у материјалу са седнице
одржане 20.06.2014. године налази се акт ''потписи одборника за шефа одборничке
групе Коалиција''Сви за Брус'' и за шефа се предлаже Горан Ђорђевић, ка и да је на
седници Скупштине Брус одржане 28.02.2015. године предесднику Скупштине
достављена одлука о формирању одборничке групе ''Покренимо Брус'' у коме стоји да
је за шефа Одборничке групе именован Иван Марковић. Даље, наводи да се у
документцији није пронађена одлука о формирању одборничке групе ''Нова Србија'',
позивајући се на члан 43. Пословника о раду Скупштине општине Брус(''Службени
лист општине Брус'', број 6/11, 11/12), те да је за именовање чланова Општинске
изборне комисије општине Брус у сталном саставу (ожалбено решење) писмени
предлог доставила Одборничка група ''Нова Србија'', а усмено председник ОО СНС-а
Радисав Предолац. Уз ову допуну одговара на жалбу достављени су, у фотокопији:
предлог шефа за одборничке групе коалиција ''Сви за Брус'' – за шефа се предлаже
Дејан Чолић, потписи одборника за шефа одборничке групе Коалиције ''Сви за Брус'' –
за шефа се предлаже Горан Ђорђевић и одлука о формирању одборничке групе
''Покренимо Брус'', у којој стоји, између осталог, да је за шефа одборничке групе
именован Иван Марковић.
Потписник жалбе Иван Марковић је доставио суду дана 05.05.2015. године у
09,23 часова, са решењем Уж 21/15 од 30.04.2015. године, поднесак-обавештење ОО
СНС Брус од 04.05.2015. године, у чијем потпису стоји председник ОО СНС Брус
Радисав Предолац, да је Иван Марковић шеф одборничке групе Српске напредне
странке у Скупштини општине Брус.
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С обзиром да је уз одговор уз жалбу Скупштина општине Брус доставила суду
Пословник о раду Скупштине општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број
6/20129, којим је у чл. 43. прописано образовање одборничких група, а у чл. 45.
представљање одборничке групе, то је суд решењем I-3 Уж 21/15 од 05.05.2015. године
наложио Ивану Марковићу да у року од 12 часова од пријема овог решења достави
доказе да је у Скупштини опшине Брус образована Одборничка група СНС у складу са
чл. 43. Пословника о раду Скупштине општине Брус и доказ о његовом својству у
Одборничкој групи СНС, уз упозорење да ће у случају непоступања по овом решењу у
остављеном року жалба бити одбачена.
Такође је, и Скупштини општине Брус наложено решењем I-3 Уж 21/15 од
05.05.2015. године да у року од 12 часова од пријема овог решења достави суду доказе
да је у Скупштини општине Брус образована одборничка група СНС-а у складу са чл.
43. Пословника о раду Скупштине општине Брус и доказ о својству Ивана Марковића у
одборничкој групи СНС, као и све списе који се односе на образовање одборничких
група у Скупштини општине Брус, по коме је Скупштина општине Брус поднеском
примљеним у Упранвом суду дана 11.05.2015. године у 08,29 часова, поновила наводе
из свог поднеска од 30.04.2015. године у 15,10 часова.
У Управном суду је примљен поднесак дана 11.05.2015. године у 09,53 часова,
чији је пошиљилац, према доказу уз поднесак-post express PE 435819525RS од
07.05.2015. године, Иван Марковић, Тршановци бб, а по пријему решења суда Уж
21/15 од 05.05.2015. године дана 07.05.2015. године у 09,40 часова -post express PE
394458127RS, а којим поднеском обавештава суд да је одлука о формирању
Одборничке групе ''Покренимо Брус'' достављена председнику Скупштине општине
Брус на седници одржаној 28.02.2015. године, са навођењем имена и презимена чланова
одборничке групе ''Покренимо Брус''. Уз поднесак је приложена одлука о формирању
Одборничке групе ''Покренимо Брус''.
У поступку испитивања поднете жалбе, Управни суд је нашао да жалбу треба
одбацити.
У конкретном случају је поднета жалба Одборничке групе СНС у Скупштини
општине Брус потписана од стране Ивана Марковића из Тршановаца, Брус, који је себе
означио као шефа одборничке групе СНС-а, а ради поништаја решења Скупштине
општине Брус о именовању Општинске изборне комисије општине Брус у сталном
саставу број 013-1/2015-I од 20.04.2015. године.
Одредбом члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 34/2010 и 54/2011) прописано је да изборну комисију у сталном саставу чине
председник и најмање шест чланова којем именује Скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у Скупштини јединице локалне самоуправе,
сразмерно броју одборника, а у проширеном саставу-и по један опуномоћени
представник подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине
кандидата од укупног броја одборника који се бира.
Одредбом члана 41. Закона о локалном самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007) прописано је да се начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине
општине и друга питања везана за рад скупштине уређују њеним пословником.
Пословником о раду Скупштине општине Брус (''Службени лист општине Брус'',
број 6/2012) прописано је у члану 43. да се у Скупштини образују одборничке групе, по
правилу најкасније осам дана од дана конституисања Скупштине. Одборничку групу
чине одборници који припадају истој или различитим политичким странкама, односно
групама грађана.
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Одборничка група има најмање пет одборника. Одборничка група се образује
тако што се председнику Скупштине подноси списак чланова који је потписао сваки
члан одборничке групе. Одборник може да буде члан само једне одборничке групе.
Чланом 45. став 1. Пословника прописано је да одборничку групу представља
председник одборничке групе, а ставом 2. овог члана прописано је одборничка група
има заменика председника одборничке групе који га замењује у случају његове
одсутности.
Како потписник жалбе Иван Марковић није поступио по решењу суда од
05.05.2015. године у остављеном року, јер није доставио доказ да је у Скупштини
општине Брус образована Одборничка група СНС у складу са чланом 43. Пословника о
раду Скупштине општине Брус, нити се тај доказ налази у списима доносиоца
ожалбеног решења достављених уз одговор на жалбу и допуне одговора, то је Управни
суд, на основу члана 54. став 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 29/07, 34/10 и 54/11) сходно применом члана 25. став 3. Закона о управним
споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), одлучио као у диспозитиву решења.
РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 11.05.2015. године у 15,10 часова, I-3 Уж 21/15
Записничар
Председник већа-судија
Драгана Максимовић, с.р.
Љиљана Петровић, с.р.
__________________________________________
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