Лист излази према потреби
ГОДИНА ХХVIII БРОЈ 8. 10.10.2014.годинe годишња претплата 2.700.- дин.
(аконтација). Цена овог броја
410,00 дин. Рок за рекламацију
10 дана
На основу члана 35. став 6. члана 42. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС», број 72/09, 81/09-исправке и 24/11) и члана 14. и 26. Статута
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11 и 2/14)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План генералне регулације Бруса (у даљем тексту:
План генералне регулације).
Члан 2.
План генералне регулације је израдио «Инфоплан» д.о.о. Аранђеловац за
планирање и изградњу, пројектовање, АОП и инжењеринг, Краља Петра I бр.29
Аранђеловац.
Члан 3.
Циљ израде Плана генералне регулације је обезбеђење услова за укупни
одрживи просторни развој подручја, уравнотежен привредни и социјални развој, развој
насеља, рационално коришћење природних ресурса, као и заштита животне средине,
природних добара и културног наслеђа, дефинисање правила уређења простора и
грађења објеката у оквиру обухвата Плана генералне регулације.
Члан 4.
План генералне регулације утврђује и разрађује генерална урбанистичка решења
заснована на дугорочној стратегији, концепцији уређења простора и изградње објеката,
за плански период до 2025. године и састоји се из:
а) Текстуалног дела који садржи:
- полазне основе плана
- плански део (правила уређења и грађења)
- смернице за спровођење плана
- прелазне и завршне одредбе
б) Графичког дела (постојеће стање и планска решења)
ц) Документационог дела.
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Члан 5.
План генералне регулације обухвата део територије општине Брус, површине
436,3 ха. У административном погледу Брус је општински центар са 58 насеља и 61
катастарском општином.
Члан 6.
Графички део плана састоји се:
I - Постојеће стање
1. Катастарски план са границом плана и границом планираног грађевинског
подручја Р 1:2500
1а. постојећа намена површина Р 1:2500
II – Планска решења Плана генералне регулације
2. План намене површина ....................................................................1:2500
3а. Саобраћајно решење са нивелационим планом .............................1:2500
3б. Саобраћајно решење са профилима ................................................1:2500
4. План јавних намена са аналитичко геодетским елементима ........1:2500
5. Подела на зоне и целине ..................................................................1:2500
6. Урбанистичка регулација са грађевинском линијом ....................1:2500
7. Синфрон план инфраструктурне мреже .........................................1:2500
8. Заштита животне средине, природних и културних добара и обеле идентитета
насеља .................................................................................................1:2500
9. Спровођење плана генералне регулације ........................................1:2500
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је сагласност Одсека за инспекцијске послове,
пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине, Општинске управе Брус,
број 501-7/2014-IV-07 од 25.04.2014. године, на Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину Плана генералне регулације.
Члан 8.
Саставни део Одлуке је Сагласност на План генералне регулације Брус
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 350-01-00035/2013-05
од 14.08.2014. године.
Члан 9.
Један примерак Плана генералне регулације чува се трајно у архиви Општинске
управе Брус, а два примерка у Одсеку за урбанизам, грађевинарство и правноимовинске послове, Општинске управе Брус.
Члан 10.
План генералне регулације евидентираће се у Централном регистру планских
докумената, који води министарство надлежно за послове грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
Члан 11.
Након доношења, текстуални део Плана генералне регулације објављује се у
«Службеном листу општине Брус».
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Члан 12.
Овом Одлуком стављају се ван снаге сви плански документи који су на снази, а у
обухвату су Плана генералне регулације Брус.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-189/2014-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.10.2014. године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_________________________________________
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08, 4/11 и 2/14),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «ПАХУЉИЦЕ» БРУС
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе
«Пахуљице» Брус за школску 2014/2015 годину, број 462/14 који је 12.09.2014.
године донео Управни одбор Предшколске установе «Пахуљице» Брус.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:023-11/2014-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.10.2014. године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,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 и 2/14),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014. године донела
је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о условима за упис, пријем и испис деце и
остваривању права и обавеза корисника услуга у Предшколској установи
«пахуљице» Брус, број 422/14 који је 29.08.2014. године који је донео Управни
одбор Предшколске установе «Пахуљице» Брус.
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:61-9/2014-I
10.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_________________________________________
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На основу члана 32. 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 61. Пословника о раду Скупштине општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014. године донела
је
ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ
О ФОРМИРАЊУ АНКЕТНЕ КОМИСИЈЕ
1. МЕЊА СЕ тачка 1. Одлуке о формирању Анкетне комисије, број 06-69/2012-I
од 02.11.2012. године («Службени лист општине Брус», број 10/12), тако што се
РАЗРЕШАВАЈУ дужности чланова Анкетне комисије, и то:
- Горан Предолац и
- Слободан Видојевић.
2. Ову Измену Одлуке објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-40/2014-I
10.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
_________________________________________

На основу члана 26. и 27. Закона о јавним предузећима («Службени гласник
РС», број 119/12, 116/13 и 44/14) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 14/08, 4/11 и 2/14),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
1. МЕЊА СЕ Решење о образовању Комисије за именовање директора број 0223/2013-I од 15.06.2013. године («Службени лист општине Брус», број 4/2013),
тако да се у тачки 1. под тачка 2. «Стајић Радован» брише.
2. У осталом делу Решење остаје непромењено.
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-43/2014-I
10.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.

___________________________________________
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На основу члана 12. став 2. и 3. и члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС», број 119/12, 116/13 и 44/14) и члана 26. тачка 9. Статута
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11 и 2/14),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА» БРУС
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа «Расина» Брус, и то:
1. Добрица Чукурановић и
2. Радован Радмановац, из реда запослених.
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
«Расина» Брус, и то:
За председника
Поповић Гордана, дипломирани инжењер архитектуре из Бруса
За чланове:
1. Горан Петровић из Брзећа и
2. Бојан Јакшић, дипломирани економиста из реда запослених.
III – Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-52/2014-I
10.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.

___________________________________________
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 26. тачка 9. Статута
општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11 и 2/14),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС У БРУСУ
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора Средње школе
Брус у Брусу:
1. Стајић Радован, представник локалне самоуправе и
2. Јотић Братислав из Стројинаца, представник Савета родитеља.
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II - ИМЕНУЈЕ СЕ:
1. Ђошић Срећко из Бруса, за члана Школског одбора Средње школе у
Брусу, представник Савета родитеља.
III – Изборни период новоименованог члана Школског одбора Средње школе у
Брусу траје до истека мандата органа управљања.
IV - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-42/2014-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.10.2014. године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
___________________________________________
а основу члана 93. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
број 72/09, 81/09, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013Одлука УС и 98/2013-Одлука УС), члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС», број 62/06, 47/2011, 93/2012 и 99/2013), и на
основу члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08,
4/11 и 2/14)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014. године донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ, ДАВАЊЕ У ЗАКУП И УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење,
давање у закуп и уређивање грађевинског земљишта («Службени лист општине Брус»,
број 3/2013),
Мења се члан 6 који и гласи:
Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се према
функционалном рангу мреже инфраструктуре (саобраћајнице, водовод и канализација,
цевовод за обновљиви извор енергије, јавна паркиралишта и јавна расвета) и обухвата:
- накнаду за магистралну мрежу (објекти инфраструктуре који су од утицаја на укупан
капацитет одговарајућег комуналног система),
- накнaду за примарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за одређени
део територије),
- накнаду за секундарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за
просторну целину),
- накнаду за цевовод за обновљиви извор енергије.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове
инфраструктуре (електродистрибутивни објекти и мрежа, ТТ објекти и мрежа,
кабловски дистрибутивни систем, топлификација, гасификација и друго), које
инвеститор посебно уговара са надлежним предузећима.
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Радови на изградњи комуналне инфраструктуре, који нису садржани у планском
документу, а налазе се у граници урбанистичког пројекта, односно комплекса
инвеститора и изводе се у циљу повезивања тих објеката са одговарајућим системима
градске комуналне инфраструктуре, изводе се у оквиру изградње објеката којима
служе.
Ове радове изводи и трошкове истих сноси инвеститор.
Члан 2.
Мења се члан 11. и гласи:
За изградњу објеката комуналне инфраструктуре из члана 6. (надземни и
подземни водови и инсталације) накнада за уређивање грађевинског земљишта се
обрачунава по јединичној цени дужног метра мреже која се гради и то за:
- зона Јарма, Сребрнца и Рендаре ........................................ 100,оо динара
- прва зона ............................................................................ 60,оо динара
- друга зона .......................................................................... 40,оо динара
- трећа зона .......................................................................... 30,оо динара
- четврта зона ...................................................................... 20,оо динара
- зона Брзећа ....................................................................... 80,оо динара
- зона ван обухвата ............................................................ 15,оо динара
За изградњу цевовода за обновљиви извор енергије накнада за уређивање
грађевинског земљишта се обрачунава по јединичној цени дужног метра мреже која се
гради и то за:
- у насељеним местима у зони грађевинског подручја ....... 600,оо динара
- ван насељеног места у обухвату просторног плана ......... 300,оо динара.
За све објекте који се граде и накнада обрачунава по дужном метру, иста се
плаћа једнократно.
Члан 3.
У осталом делу Одлука остаје не промењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Брус''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:350-199/2014-I
10.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.

__________________________________________
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 26. тачка 9. Статута
општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11 и 2/14),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. «ПРВИ МАЈ» ВЛАЈКОВЦИ
I - РАЗРЕШАВА СЕ Слађана Стевић из Влајковаца дужности члана Школског
одбора О.Ш. «Први Мај» Влајковци, представник Савета родитеља.
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Драгиња Чоловејић из Грашеваца за члана Школског одбора
О.Ш. «Први Мај» Влајковци, представник Савета родитеља.
III – Изборни период новоименованој траје до истека мандата органа управљања.
IV - Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-44/2014-I
10.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,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 и 9/13),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.10.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА,
АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
1. РАЗРЕШАВА СЕ Душан Здравић из Кобиља дужности члана Комисије за
избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска питања, због
подношења оставке.
2. БИРА СЕ Дарко Пршић из Тршановаца за члана Комисије за избор и
именовања, административна и мандатно – имунитетска питања.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус „.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-49/2014-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.10.2014. године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
__________________________________________
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На основу члана 32. 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),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БРУС
1. РАЗРЕШАВА СЕ Горан Предолац дужности председника Тела за координацију
безбедности саобраћаја на путевима општине Брус.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Марјановић, дипломирани инжењер саобраћаја из
Велике Грабовнице за председника Тела за координацију безбедности
саобраћаја на путевима општине Брус.
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-50/2014-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.10.2014. године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,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 и 9/13),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 10.10.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ И ПУТНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Златко Миленковић из Бруса дужности члана Савета за
урбанизам, стамбено-комуналне и путне делатности и заштиту животне средине,
због подношења оставке.
2. БИРА СЕ Иван Ђокић из Бруса, за члана Савета за урбанизам, стамбенокомуналне и путне делатности и заштиту животне средине.
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-48/2014-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.10.2014. године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
__________________________________________
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На основу члана 12. став 2. и 3. и члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС», број 119/12, 116/13 и 44/14) и члана 34. став 1. и 36. став 1.
Статута Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и
изградњу Брус, број 568-2 од 06.06.2013. године
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 10.10.2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
ПУТЕВЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора јавног предузећа Дирекција
за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, и то:
1. Јањић Радољуб и
2. Миљковић Миломир, из реда запослених.
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора јавног предузећа Дирекција за
грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, на период од четири
године, и то:
1. Владан Видојевић, дипломирани инжењер пољопривреде, из Бруса и
2. Милослав Бисерчић, дипломирани економиста из реда запослених.
III – Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-51/2014-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
10.10.2014. године
Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р.
__________________________________________
АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,
73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџету општине
Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке о ребалансу буџета
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1.
глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130,
економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од
665.000 динара.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01 Општинска управа,
функционална класификација 220, економска класификација 423 – услуге по уговору у
износу од 300.000 динара.
3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.53. ЈП Дирекција за
грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу, функционална класификација
620, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне у узносу од 15.000
динара.
4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.52 Туристичка организација,
функционална класификација 473, економска класификација 423 – услуге по уговору у
износу од 180.000 динара, 426 – материјал у износу од 170.000,оо 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, Општинској управи, Одсеку за
финансије и планирање, ЈП Дирекцији за грађевинско земљиште путеве, планирање и
изградњу Брус, Туристичкој организацији, архиви СО-е Брус.
БРОЈ: 400-519/2014-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
12.09.2014. ГОДИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
_______________________________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџету
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке о ребалансу буџета
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1.
глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130,
економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од
605.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.11 Центар за културу,
функционална класификација 820, економска класификација 423 – услуге по уговору у
износу од 100.000 динара.
3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01 Општинска управа,
функционална класификација 130, економска класификација 472 – накнаде за социјалну
заштиту из буџета у узносу од 500.000 динара.
4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану
апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.48 Месна заједница Рибари,
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функционална класификација 160, економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти у износу од 5.000 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, Општинској управи, Одсеку за
финансије и планирање, Центру за културу, МЗ Рибари и архиви СО-е Брус.
БРОЈ: 400-533/2014-II
22.09.2014. ГОДИНЕ

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

____________________________________________
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09... 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 11. Одлуке о ребалансу буџета
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 24.09.2014. године,
Доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист
општине Брус'', број 2/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.53 ЈП ''Дирекција''
функционална класификација 620, извршити преусмеравање износа апропријације у
износу од 100.000 динара одобреног на економску класификацију 484 – накнаде штете,
тако да износ апропријације после усмеравања износи 1.900.000 динара.
Преусмеравање извршити на раздео 1. глава 1.53 ЈП ''Дирекција'', функционална
класификација 620, на конто 482 – порези, обавезне таксе и казне у износу од 100.000
динара, тако да износ апропријације после усмеравања износи 300.000 динара.
Члан 2.
О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
Члан 3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
БРОЈ: 400-537/2014-III
ДАНА: 24.09.2014. ГОДИНЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ БРУС
Јевтимије Миловановић,с.р.
____________________________________________
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09... 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 11. Одлуке о ребалансу буџета
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 26.09.2014. године,
Доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист
општине Брус'', број 2/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.02 ЈП ''Дирекција за
пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе'' функционална класификација 620,
извршити преусмеравање износа апропријације у износу од 50.000 динара одобреног на
економску класификацију 411 – плате, додаци и накнаде запослених, тако да износ
апропријације после усмеравања износи 1.958.830 динара.
Преусмеравање извршити на раздео 1. глава 1.13 МЗ Брус1, функционална
класификација 160, на конто 412 – социјални доприноси на терет послодавца у износу
од 50.000 динара, тако да износ апропријације после усмеравања износи 576.114
динара.
Члан 2.
О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
Члан 3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
БРОЈ: 400-541/2014-III
ДАНА: 26.09.2014. ГОДИНЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ БРУС
Јевтимије Миловановић,с.р.
___________________________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о буџету
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 11/2013),
Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке о ребалансу буџета
општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 2/2014) раздео 1.
глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130,
економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од
85.000 динара.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.52. Туристичка организација - функционална
класификација 473, економска класификација 422 – трошкови путовања.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
5. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање,
Туристичкој организацији и архиви СО-е Брус
БРОЈ: 400-556/2014-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
07.10.2014. ГОДИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
_________________________________________
АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07), члана 45. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08, 4/11 и 2/14)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 17.09.2014. године
донело је
Р Е ШЕ Њ Е
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Брус које
је донео вршилац дужности начелника Општинске управе општине Брус 11.09.2014.
године, под бројем 020-14/2014-IV.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:06-88/2014-III
17.09.2014. године

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

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус (,,Службени лист општине
Брус“, број 11/08)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 01.10.2014. године
донело је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Овим Правилником регулише се право на коришћење службених мобилних
телефона, као и висина потрошње која пада на терет Општинске управе општине Брус.

10.10.2014.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 8. Страна 494.

Члан 2.
Лица која остварују право на коришћење службених умрежених мобилних
телефона су: председник општине , заменик председника општине, помоћници
председника општине, јавни правобранилац општине, председник Скупштине,
општине, заменик председника Скупштине општине, секретар Скупштине општине,
начелник Општинске управе, шефови Одсека у Општинској управи, чланови
Општинског већа, инспектори Општинске управе, шеф рачуноводства, секретарица
председника општине и возачи путничких возила .
Члан 3.
Висина месечне потрошње за коришћење службених мобилних телефона лицима
из члана 2.овог Правилника утврђује се у следећим износима:
председник општине
-не ограничава се износ
заменик председника општине
до 2.000,00 динара
помоћници председника општине
до 2.000,00 динара
јавни правобранилац општине
до 1.000,00 динара
председник Скупштине општине
до 2.000,00 динара
заменик председника Скупштине општине
до 1.000,00 динара
секретар Скупштине општине
до 1.000,00 динара
начелник Општинске управе
до 2.000,00 динара
шефови Одсека у Општинској управи
до 1.500,00 динара
чланови Општинског већа
до 1.000,00 динара
инспектори Општинске управе
до 1.000,00 динара
шеф рачуноводства
до 1.000,00 динара
секретарица председника општине
до 1.000,00 динара
возачи путничких возила
до 1.000,00 динара.
Наведени износи су са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Обрачун потрошње телефона врши се тромесечно.
У случају прекорачења дозвољеног износа, лица из члана 2. овог Правилника у
обавези су да надокнаде прекорачени износ.
Члан 5.
Евиденцију о службеним мобилним телефонима у складу са овим Правилником
води Општинска управа општине Брус-Одсек за финансије и планирање, служба
економата.
Нестанак мобилног телефона или квар на мобилном телефону корисник је дужан
да без одлагања пријави Одсеку за финансије и планирање, служби економата.
Члан 6.
Корисник службеног мобилног телефона је у обавези да се без одлагања раздужи
телефоном и бројем (картицом) престанком правног основа по коме му је телефон
додељен на коришћење.
Члан 7.
Утврђује се право возачима путничких возила на коришћење другог (још једног)
службеног мобилног телефона који ће користити искључиво за плаћање паркинг места.
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Члан 8.
Евидентираним порукама возачи доказују наменско коришћење мобилног
телефона у складу са претходним чланом Правилника. Непостојање доказа о плаћању
паркирања или ненаменско коришћење телефона пада на терет возача путничког
возила.
Члан 9.
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења и исти ће бити
објављен у ,,Службеном листу општине Брус”.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о коришћењу
мобилних телефона у Општинској управи Брус број 345-2/2012 од 20.08.2014. године и
Допуна Правилника о коришћењу мобилних телефона у Општинској управи Брус
број345-4/2014 од 15.04.2014. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ :345-5/2014-III
01.10.2014. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Јевтимије Миловановић,с.р.
___________________________________

На основу члана 209. Закона о општем управном поступку («Службени гласник
РС», број 129/07) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус («Службени
гласник РС», број 11/08),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 07.10.2014. године
донело је
ЗАКЉУЧАК
1. У Решењу Општинског већа општине Брус број 400-537/2014-III од 24.09.2014.
године, врши се исправка техничке грешке у члану 1. став 2. тако да уместо
«300.000 динара» тако да стоји «320.000» динара».
2. Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога производи правно
дејство решење које се исправља.
3. Закључак објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
БРОЈ :400-537-1/2014-III
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
07.10.2014. године
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
___________________________________
АКТА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
На основу члана 6., 7. и 8. Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику («Службени гласник РС», број 63/2010) и члана
53. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11 и 2/14),
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Вршилац дужности Начелника Општинске управе општине Брус доноси
ИЗМЕНУ РЕШЕЊА
О ФОРМИРАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. У Решењу о формирању Интерресорне комисије број 553-1/2011-IV од
02.03.2011. године тачка 1. подтачка 3. мења се и гласи:
«3. Далиборка Томић, социјални радник у Центру за социјални рад Брус.»
2. У осталим деловима Решење о формирању Интерресорне комисије број 5531/2011-IV од 02.03.2011. године, остаје непромењено.
3. Измена Решења ступа на снагу даном доношења.
4. Измену Решења објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:553-10/2014-IV
03.09.2014. године

ВД НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Горан Деспотовић, дипл.правник,с.р.

______________________________________
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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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