ГОДИНА ХХIX БРОЈ 5.

Лист излази према потреби
25.03..2016. годинeгодишња претплата 2.700.-дин.
(аконтација).
Цена овог броја 410,00 дин.
Рок за рекламацију 10 дана

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и
члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, број 9/2013), поступајући по предлогу Штаба за ванредне
ситуације општине Брус
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 21.03.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ИЗАЗВАНИХ
ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И ДРУГИМ НЕСРЕЋАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
1. ОБРАЗУЈУ СЕ Комисије за процену и утврђивање штете од елементарних непогода на
пољопривредним културама, објектима и инфраструктури на територији општине Брус у
следећем саставу:
I
а) Комисија за процену штете на пољопривредним културама:
1. Горан Рилак из Бруса, председник Комисије;
2. Милош Татић из Бруса, члан Комисије и
3. Саша Миљковић из Бруса, члан Комисије.
II
1. Бранимир Ваљаревић из Бруса, председник Комисије;
2. Стојан Раичевић из Стројинаца, члан Комисије и
3. Владан Видојевић, члан Комисије.
б) Комисија за процену штете на објектима и инфраструктури:
I
1. Саша Стефановић из Бруса, председник Комисије;
2. Миодраг Станковић из Тршановаца, члан Комисије;
3. Весна Грујић из Бруса, члан Комисије и
4. Анкица Козић из Рибара, члан Комисије.
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II
Миодраг Тодоровић из Бруса, председник Комисије;
Јелена Лапчевић из Бруса, члан Комисије;
Стојан Борисов из Бруса, члан Комисије и
Драгана Милић-Радојковић из Бруса, члан Комисије.

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је да одмах по налогу председника општине
Брус изађу на лице места, утврде чињенично стање о врсти, узроку и висини настале штете, са
предлогом санације и ублажавања последица од штете.
Извештаје о процени штете достављати Штабу за ванредне ситуације општине Брус ради
процене ситуације и предузимању мера.
3. Комисија има право на накнаду за рад у складу са важећим материјалним прописима и
општим актима општине Брус који регулишу наведену област.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 87-48/2016-III
21.03.2016. године

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

На основу члана 61. став (13) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09, ... 103/15) и члана 15. Одлуке о буџету општине Брус за 2016. годину („Службени лист
општине Брус“, број 12/2015),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 11.03.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. У Одлуци о буџету општине Брус за 2016. годину („Службени лист општине Брус“, број
12/2015) у оквиру раздела 4 глава 4.01Општинска управа, програм 15, ПА-0001,
функционална класификација 130, извршити преусмеравање износа од 503.713 динара са
економске класификације 481 - политичке странке у текућу буџетску резерву. Износ на
позицији 481-политичке странке после преусмеравања износи 875.000 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
3. Ово Решење доставити Одсеку за финансије и планирање, Управи за трезор и архиви.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-156/2016-III
11.03.2016. године

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

______________________________________
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На основу члана 15 тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09,
92/2011и93/2012 ),и члана 11.став 1. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите општине
Брус („Службени лист општине Брус“,број 9/13),
Општинско веће Општине Брус,на седници одржаној 12.11.2015.године , д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БРУС
1. Овим Решењем одређују се привредна друштва и друга правна лица оспособљена за спровођење мера
заштите и спасавање на територији општине Брус (у даљем тексту:оспособљена правна лица).
2. Оспособљена правна лица у смислу тачке 1. овог Решења су:
Ред.
Бр.
1

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА

1.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„РАСИНА“ БРУС

2.

2

ЈП“Дирекција за грађевинско
земљиште, путеве, планирање и
изградњу“ Брус

3.

Центар за социјални рад

4.

ПСД „Сребрнац“

5.

6.

Дом здравља Брус

Ветеринарска станица Брус

СЕДИШТЕ
3

Ул. Краља Петра I бб

Ул Краља Петра I120

Ул.Ослободилачка бб

Ул.Братиславе
Петровић бб

Ул. . Краља Петра I 9

Ул. Краља Петра I бб

ДЕЛАТНОСТ

ПЛАНИРАНИ ЗАДАТАК

4
-дистрибуција воде и одржавање
водоводне мреже и канализације
-комуналне услуге
одржавањечистоће,уређивање и
одржавање гробља,

5
-Хитно успостављање
неопходних служби
одјавног интереса
-очување добара битних за
опстанак
-асанација терена

Изградња и одржавање локалних
путева и грађевинског
земљишта, земљани радови,
45110 рушење објеката,
пројектовање и израда
урбанистичких планова

-склањање и урбанистичке
мере
-заштита од рушења и
спсавање из рушевина
-заштита и спасавање од
поплава и несрећа на води
и под водом
-асанација тeрена

Социјална заштита

-збрињавање угрожених и
настрадалих
-хитно успостављање
неопходних служби од
јавног интереса

92622 остале спортске
активности

Здравствена заштита
становника

Здравствена заштита животиња

-заштита и спасавање на
неприступачним теренима
-прва медицинска помоћ
-евакуација
-збрињавање угрожених и
насрадалих
-хитно успостављање
неопходних служби од
јавног интереса
-очување добара битних за
опстанак
-асанација терена
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- склањање и урбанистичке
мере
- заштита од рушења и
спасавање из решевина
- заштита и спасавање од
поплава и несрећа на води и
под водом
- асанација терена

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„РАСИНА“ БРУС

Ул. Краља Петра I бб

ЦРВЕНИ КРСТ Брус

Ул. Братиславе
Петровић бб

Социјално-хуманитарна

Ловачко удружење „Копаоник“
Брус

Ул.Носиоци Албанских
споменица 1

Делатност осталих организација
на бази учлањења

-заштита и спасавање на
неприступачним теренима

сл. Брзеће

Туризам и угоститељство

-смештај, збрињавање
угрожених и настрадалих

Ул.Јосипа Панчића бб

Установа
за
предшколско
васпитање,образовање и исхрану
деце

-збрињавање угрожених и
настрадалих

-грађевински радови
нискоградња и остали
грађевински радови

АД. „ЈУНИОР“ Брзеће
Дечији вртић“ Пахуљице“

-прва медицинска помоћ
-евакуација
-збрињавање угрожених и
насрадалих

3. Активирање и употребу правних лица из тачке 2. овог Решења наређује Општински штаб за ванредне
ситуације .
4. Овлашћује се председник општине да са правним лицима из тачке 2. овог Решења склопи уговор којим
ће се уредити међусобна права и обавезе.
5. Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем правних лица из тачке 2.овог Решења у заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета општине.
6. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Општинског већа број: 87-7/2012-III од 30.01.2012
године.
7. Решење објавити у « Службеном листу општине Брус.».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 87-274/2015-III
12.11.2015.године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић.дипл.ацц., с.р.
_________________________________________
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АКТА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/07, 34/10-одлука У С и 54/11),
Општинска изборна комисија , на седници одржаној дана 23.03.2016. године, у 15,30
часова донела је
РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА - НЕНАД
ПОПОВИЋ, АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ, коју је 22.03.2016. године поднела СРПСКА
НАРОДНА ПАРТИЈА, за изборе за одборнике Скупштини општине Брус, расписане за 24. Април
2016. године.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ: 013-10/2016
Брус, 23.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Горан Деспотовић, дипл.правник,с.р.
________________________________________

На основу члана 14. став 6. и 16. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),
Општинска изборна комисија , на седници одржаној дана 23.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА, као подносилац проглашене
изборне листе СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА – НЕНАД ПОПОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ, за избор одборника Скупштине општине Брус, за изборе расписане за 24. април
2016. године, испуњава услове за одређивање представника у проширени састав Општинске
изборне комисије и бирачких одбора.
Подносилац Изборне листе из става 1. овог решења, може најкасније до 18. априла 2016.
године у 24 часа, да одреди своје представнике у Општинску изборну комисију.
Право да предложе чланове и заменике чланова у проширени састав бирачких одбора
имају и подносиоци проглашених изборних листа за одборнике у Скупштини општине који нису
поднели изборне листе за народне посланике.
Утврђивање права на члана и заменика члана бирачких одбора у проширеном саставу и
њихово именовање извршиће Републичка изборна комисија у складу са одредбама Одлуке о
координираном спровођењу свих избора расписаних за 24. април 2016. године.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ: 013-11/2016
Брус, 23.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Горан Деспотовић, дипл.правник,с.р.
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На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),
Општинска изборна комисија , на седници одржаној дана 24.03.2016. године, у 15,40
часова донела је
РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН
МАРКОВИЋ „ПАЛМА“, коју је 24.03.2016. године поднела странка ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА,
за изборе за одборнике Скупштини општине Брус, расписане за 24. април 2016. године.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ: 013-13/2016
Брус, 24.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Горан Деспотовић, дипл.правник,с.р.
________________________________________

На основу члана 14. став 6. и 16. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),
Општинска изборна комисија , на седници одржаној дана 24.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ дастранка ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА, као подносилац проглашене
изборне листе ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ „ПАЛМА“, за избор
одборника Скупштине општине Брус, за изборе расписане за 24. април 2016. године, испуњава
услове за одређивање представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких
одбора.
Подносилац Изборне листе из става 1. овог решења, може најкасније до 18. априла 2016.
године у 24 часа, да одреди своје представнике у Општинску изборну комисију.
Право да предложе чланове и заменике чланова у проширени састав бирачких одбора
имају и подносиоци проглашених изборних листа за одборнике у Скупштини општине који нису
поднели изборне листе за народне посланике.
Утврђивање права на члана и заменика члана бирачких одбора у проширеном саставу и
њихово именовање извршиће Републичка изборна комисија у складу са одредбама Одлуке о
координираном спровођењу свих избора расписаних за 24. април 2016. године.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ: 013-14/2016
Брус, 24.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Горан Деспотовић, дипл.правник,с.р.
_________________________________________
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На основу члана 6. Одлуке о објављивању општинских прописа и других
аката и о издавању „Службеног листа општине Брус“ („Службени лист општине
Брус“, број 17/08), а по сравњењу са изворним текстом Плана
и
програма
постављања објеката привременог карактера на територији општине Брус, даје се

ИСПРАВКА
ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
У Плану и програму постављања објеката привременог карактера на територији
општине Брус, број 352-8/2016-I од 29.01.2016. године („Службени лист општине Брус“,
број 2/2016), приликом објављивања истог у „Службеном листу општине Брус“ поткрала
се техничка грешка, тачније није објављена последња страна предложеног Плана
размештаја са графичким приказом – геодетски снимак објекта Монте аргентарио на
силазу Дубоке 2, а обрађена је у текстуалном делу Плана у посебној зони под тачком 6, те
се овом приликом објављује.
Исправка техничке грешке производи правно дејство од дана од када производи
правно дејство и План и програм постављања објеката привременог карактера на
територији општине Брус, који се исправља.
Исправку техничке грешке објавити у „Службеном листу општине Брус“.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Михајловић, дипл.правник
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СТРАНА

о образовању Комисија за процену штете изазваних елементарним
непогодама и другим несрећама на територији општине Брус
о промени апропријације
о одређивању оспособљених правних лица од посебног значаја
За заштиту и спасавање за територију општине Брус
о проглашењу изборне листе СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈАНЕНАД ПОПОВИЋ, АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ
о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца
изборне листе у проширени састав Општинске изборне комисије
и бирачких одбора листе СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈАНЕНАД ПОПОВИЋ, АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ
о проглашењу изборне листе ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА –
ДРАГАН МАРКОВИЋ „ПАЛМА“
о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца
изборне листе у проширени састав Општинске изборне комисије
и бирачких одбора листеЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА –
ДРАГАН МАРКОВИЋ „ПАЛМА“

84. ИСПРАВКА
ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
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са графичким приказом

_________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:
840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник
МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус.
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