На основу члана 188. и 191. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број
98/2006), члана 19. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007)
и члана 86. Статута Општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/2008,4/2011, 2/2014
и 10/14- Пречишћен текст) , Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/2008,4/2011, 2/2014
и 10/14- Пречишћен текст) после члана 38. додаје се члан 38а, који гласи:
„ Секретар има заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под
истим условима као и секретар“.
Члан 2.
После члана 56. додаје се члан 56а, који гласи:
„Општинска управа општине Брус има заменика начелника.Заменик начелника помаже
у раду начелнику и замењује га у случају његовог одсуства.
Заменик начелника Општинске управе поставља се на исти начин и под истим условима
као начелник у складу са Законом“.
Члан 3.
Члан 61. мења се и гласи:
„ Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне
заштите имовинских права и интереса општине.
Општинско правобранилаштво општине Брус покреће поступак за оцену уставности
или законитости закона и другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на
локалну самоуправу и има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа јединице локалне самоуправе онемогућава вршење надлежности
јединице локалне самоуправе.
Општинско правобранилаштво даје претходно мишљење код закључења и побијања
уговора о прибављању и располагању непокретностима у својини општине Брус.
Члан 4.
После члана 61. додаје се члан 61а, који гласи:
„Функцију Општинског правобранилаштва обављају општински правобранилац и
заменик општинског правобраниоца у складу са Уставом Републике Србије, Законом и другим
општим правним актима.
Начин и услови за постављење, организација и делокруг рада општинског
правобранилаштва уређују се посебном Одлуком Скупштине општине.
Члан 5.
Прописи ( општи акти) органа општине ускладиће се са одредбама ове Одлуке у року од
90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Прописи ( општи акти) органа општине остају на снази до њиховог усклађивања са
одредбама ове Одлуке.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
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