Лист излази према потреби
ГОДИНА ХХVIII БРОЈ 9. 26.11.2014.годинe годишња претплата 2.700.- дин.
(аконтација). Цена овог броја
410,00 дин. Рок за рекламацију
10 дана

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС
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 16.10.2014. године
донело је
ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА
О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Правилнику о коришћењу мобилних телефона у Општинској управи Брус број
345-5/2014-III од 01.10.2014. године («Службени лист општине Брус», број 8/2014) у
члану 3. став 1., алинеја прва мења се и гласи:
«- председник општине – до 3.500,оо динара-«.
Члан 2.
Измена Правилника ступа на снагу наредног дана од дана доношења и иста ће
бити објављена у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ :345-5/2014-III
16.10.2014. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Јевтимије Миловановић,с.р.
___________________________________
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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...101/11) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 11/08)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 21.10.2014. године
донело је
ИЗМЕНУ РЕШЕЊА
О
ОБРАЗОВАЊУ ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БРУС
1. У Решењу Општинског већа општине Брус о образовању Тела за координацију
безбедности саобраћаја на путевима општине Брус број 06-85/2012-III од
10.12.2012. године («Службени гласник РС», број 11/2012), у тачки 1. подтачка
1) вршиће се следеће измене:
- Уместо «1) Горан Предолац, члан Општинског већа општине Брус,
председник комисије», треба да стоји «1) Марјановић Милан из Велике
Грабовнице, дипл.инж.друмског саобраћаја, председник комисије».
2. У осталом делу Решење о образовању Тела за координацију безбедности
саобраћаја на путевима општине Брус, број 06-85/2012-III од 10.12.2012. године,
остаје непромењено.
3. Измена решења ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у
«Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
БРОЈ :06-101/2014-III
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
21.10.2014. године
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 18.11.2014. године
донело је
РЕШЕЊЕ
1. Општинско веће општине Брус задужује Општинску управу општине Брус да
уступи Основној школи «Јован Јовановић Змај» Брус на привремено коришћење
возило марке MITSUBISHI, модел ROSA 3, тип минибус, број шасије ВЕ 637
DOO 505, број мотора 4D33Ј94255, регистарских ознака КШ 021 ЧЛ, на период
од годину дана, почев од 01.12.2014. године до 01.12.2015. године.
а) Наведено возило Основна школа користиће за превоз ученика и запослених до
истурених одељења ове школе, као и за потребе такмичења на којима учествују
ученици и наставници школе.
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Релацију превоза у складу са потребама одређује директор школе, овером
путног налога.
б) Трошкови горива, надокнаде за рад возачу, као и трошкови одржавања возила
падају на терет Основне школе, уз пренос новчаних средстава са буџета општине
Брус.
в) Основна школа је у обавези да наведено возило-минибус, у случају када исто
не користи (викенд, распусти ...), уступи за потребе других корисника буџета
општине Брус а по поднетом захтеву.
Све трошкове превоза за тражену релацију сноси подносилац захтева.
2. Возило марке IVECO, модел DAILY
50C15LV, број шасије
ZCFC50A400D507417, број мотора FICE3481JB1481899784, регистарских ознака
КШ 061 РК, које је регистровано код надлежног државног органа као возило
Општинске управе општине Брус, користиће се за потребе превоза ученика,
запослених у школама, такмичарских екипа са територије општине Брус, а по
поднетом и од стране Општинске управе одобреном захтеву.
а) Наведеним возилом управљаће возач Општинске управе општине Брус
Дневницу возачу, путарина, трошкове горива исплаћује корисник минибуса у
износу реалних трошкова за конкретну релацију.
б) Возач минибуса у обавези је да пре поласка на пут изврши технички преглед
код уговореног извршиоца услуге ради утврђивања техничке исправности
моторног возила.
3. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
БРОЈ :404-112/2014-III
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
18.11.2014. године
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
___________________________________
На основу члана 46. став 1. тачка 7), члана 55. и члана 56. став 1. 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 26.11.2014. године
донело је
РЕШЕЊЕ
1. ПОСТАВЉА СЕ Горан Деспотовић, дипл.правник из Бруса за начелника
Општинске управе општине Брус на период од пет година, почев од 26.11.2014.
године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:112-39/2014-III
26.11.2014. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 5,6,6a,7 i 7a Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“бр.
26/01, 80/02, 135/04 … 47/13, 68/14),и члана 45. Статута општине Брус„Сл. лист
општине Брус“ бр.14/08 и 4/11 ,2/014),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 26.11. 2014 . године донело
је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
2015.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
1. Овим Решењем утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину на територији општине
Брус.
2. Константује се да је на територији општине Брус одређено 5 зона за
утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености
јавним објектима , саобраћној повезаности са централним деловима општине Брус,
односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА
зона итд.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2015.годину на територији општине Брус у ПРВОЈ зони износи:
1) Грађевинског земљишта
2100 дин.
2) Пољопривредног земљишта
80 дин.
3) Шумског земљишта
80 дин.
4)Станова
40.000 дин.
5) Кућа за становање
40.000 дин.
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за
обављање делатности
40.000 дин.
7) Гаража и гаражних места
18.900 дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2015.годину на територији општине Брус у ДРУГОЈ зони износи:
1) Грађевинског земљишта
2.900 дин.
2) Пољопривредног земљишта
80 дин.
3) Шумског земљишта
80 дин.
4) Станова
45.000 дин.
5) Кућа за становање
45.000 дин.
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за
обављање делатности
11.000 дин.
7) Гаража и гаражних места
20.000 дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2015.годину на територији општине Брус у ТРЕЋОЈ зони износи:
1) Грађевинског земљишта
1.500 дин.
2) Пољопривредног земљишта
30 дин.
3) Шумског земљишта
30 дин.
4) Станова
30.000 дин.
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5) Кућа за становање
30.000 дин.
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за
обављање делатности
15.000 дин.
7) Гаража и гаражних места
6.000 дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2015.годину на територији општине Брус у ЧЕТВРТОЈ зони износи:
1) Грађевинског земљишта
500 дин.
2) Пољопривредног земљишта
15 дин.
3) Шумског земљишта
15 дин.
4) Станова
20.000 дин.
5) Кућа за становање
20.000 дин.
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за
обављање делатности
10.000 дин.
7) Гаража и гаражних места
2.000 дин.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2015.годину на територији општине Брус у ПЕТОЈ зони износи:
1) Грађевинског земљишта
10 дин.
2) Пољопривредног земљишта
10 дин.
3) Шумског земљишта
10 дин.
4) Станова
10.000 дин.
5) Кућа за становање
10.000 дин.
6) Пословних зграда(надземних и подземних)грађевинских објеката који служе за
обављање делатности
5.000 дин.
7) Гаража и гаражних места
1.000 дин.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“ и на интернет
страници општине Брус.
4. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу листу општине Брус а примењиваће се од 1. јануара 2015.године.
5. Општинско веће општине Брус на првој наредној седници Скупштине
општине Брус обавестиће Скупштину о потреби и законском основу за доношење овог
решење
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
БРОЈ:436-437/2014-III
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
26.11.2014. године
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
___________________________________
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На основу члана 6...7а Закона о порезу на имовину („Сл. гласник РС“ 26/2001,
80/2002...47/2013 и 68/2014) године и члана 45. Статута општине Брус(„ Сл. лист
општине Брус“ бр.14/2008 и 4/2014)
Општинско Веће општине Брус на седници одржаној данa 26.11.2014.године
донело је
РЕШЕЊЕ
о примени основице за непокретности у грађевинском
подручју код обрачуна пореза на имовину физичких лица
1. На земљиште у својини физичких лица које се према подацима из Катастра
непокретности, налази у грађевинском подручју, а на том земљишту нема изграђен
објекат или не служи за редовну употребу изграђених објеката а притом се води по
намени пољопривредно земљиште или шумско земљиште, приликом утврђивања
пореза на имовину третираће се као пољопривредно oдносно шумско земљиште.
2. Основица за обрачун пореза на имовину физичких лица из претходног става је
просечна цена квадратног метра утврђена Решењем општинског већа општине Брус по
зонама за годину у којој се утврђује порез на имовину физичких лица.
3. Обрачун пореза на имовину у складу са тачком 1. и 2. овог Решења вршиће се
за сва задужења на име пореза на имовину физичких лица почев од задужења за 2014.ту годину па на даље.
4. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
5. Општинско веће општине Брус на првој наредној седници Скупштине
општине Брус обавестиће Скупштину о разлозима за доношење овог Решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:436-438/2014-III
26.11.2014. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р.
___________________________________
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СТРАНА
о коришћењу мобилних телефона у
Општинској управи општине Брус
о образовању Тела за координацију безбедности
саобраћаја на путевима општине Брус
о уступању минибуса О.Ш. «Јован Јовановић
Змај» Брус
о постављењу начелника Општинске управе
о утврђивању просечних цена квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину на територији општине Брус
о примени основице за непокретности у
грађевинском подручју код обрачуна пореза
на имовину физичких лица

_____________________________________________________________________
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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